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W nawiązaniu do pisma z dnia 9 lipca 2014 r., nr GMS-WP-173-149114, 

dotyczącego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny 

oraz niektórych innych ustaw, przekazanego Prokuratorowi Generalnemu 

do wyrażenia opinii w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. 

o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.), uprzejmie 

przedstawiam, co następuje. 

Skuteczne zwalczanie przestępstw godzących w bezpieczeństwo ruchu 

drogowego, a tym samym zagrażających najistotniejszym dobrom jednostki, jakie 

stanowią życie i zdrowie ludzkie, popełnianych przez osoby w rażący sposób 

lekceważące obciążające je z tytułu uczestnictwa w tym ruchu obowiązki, stanowi 

jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej polityki karnej. Poszukiwanie nowych 

rozwiązań prawnych umożliwiających podwyższenie efektywności działań 

zapobiegających· naruszaniu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a tym samym 

służących podwyższeniu ochrony życia, zdrowia i mienia uczestników tego ruchu, 

jak również usuwanie deficytów obowiązujących unormowań, jest więc w pełni 

uzasadnione i znajduje poparcie Prokuratora Generalnego. 
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Istotne jest jednak, aby dokonywane w tym zakresie zmiany stanu 

nonnatywnego, stanowiąc rezultat przemyślanego, opartego na wnikliwej 

i wieloaspektowej analizie aktualnego stanu prawnego oraz pożądanych a przy tym 

możliwych do osiągnięcia celów de lege ferenda, znajdowały istotne wsparcie zarówno 

argumentami odwołującymi się do funkcji ochronnej i prewencyjnej prawa karnego, 

jak i mieściły się w zakresie racjonalnej interwencji ustawodawczej, uwzględniającej 

wynikające z ustawy zasadniczej wymogi dotyczące treści prawao charakterze 

represyjnym. 

Nie mniej istotne jest, aby planowane zmiany prawa dotyczące tej problematyki 

z pozytywnym rezultatem przechodziły test słuszności, polegający na zdolności 

uzyskania akceptacji treści nowego prawa zarówno przez obywateli, do których 

kierowane są wynikające z niego nakazy i zakazy, jak i osoby powołane do ich 

stosowania na etapie egzekwowania prawa - przedstawicieli szeroko rozumianego 

wymiaru sprawiedliwości. W drożenie unormowań, które w odczucie społecznym będą 

traktowane jako prawo niesprawiedliwe lub niezrozumiałe, nie tylko nie przysłuży się 

pożądanemu przekształceniu stanu świadomości społecznej w zakresie odnoszącym się 

do obciążających uczestników ruchu drogowego wymogów, ale - paradoksalnie -

może osłabić prewencyjne oddziaływanie porządku prawnego, wzmacniającu 

niektórych jednostek postawy kontestacji wynikających z niego zakazów, zaś osoby 

powołane do egzekwowania prawa skłaniając do nazbyt szerokiego stosowania 

unormowań szczególnych, liberalizujących sytuację sprawcy przestępstwa, 

stanowiących oparte na konstrukcji wyjątku odstępstwo od rozwiązań 

o charakterze zasady, postrzeganych przez nich jako nieadekwatne do realiów 

konkretnego czynu i konkretnego sprawcy. Istotne jest również, aby dokonywane 

zmiany prawa nie miały, w płaszczyźnie prakseologicznej, charakteru rozwiązań 

iluzorycznych, wbrew zamierzeniom ich projektodawców niezwiększających istotnie 

prawdopodobieństwa osiągnięcia stawianych przed nimi celów, lecz stanowiących 

jedynie dokonaną instrumentami normatywnymi manifestację określonych oczekiwań 

dotyczących pożądanego zachowania uczestników ruchu drogowego. 
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Aby dokonać oceny celowości zmian prawa objętych ramami przedstawionego 

projektu oraz prawidłowości ich normatywnego urzeczywistnienia, niezbędne 

jest zapoznanie się z racjami kryminalnopolitycznymi leżącymi u jego podstaw, 

przedstawionymi w uzasadnieniu projektu. Jak z niego wynika, celem sformułowanym 

na poziomie generaliów jest "odpowiedź na potrzebę zdecydowanego i efektywnego 

działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności 

wyeliminowania zjawiska prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie 

nietrzeźwości". 

Postawienie sobie przez projektodawców za cel postulowanych zm1an 

normatywnych skutku w postaci wyeliminowania zjawiska prowadzenia pojazdów 

mechanicznych w stanie nietrzeźwości brzmi nierealistycznie, gdyż kwestią oczywistą 

pozostaje fakt, iż ani proponowane zmiany prawa, ani jakiekolwiek inne rozwiązania 

możliwe do wdrożenia w tym zakresie, nie mogą doprowadzić do całkowitej eliminacji 

tego zjawiska, a jedynie do określonego jego ograniczenia. Przyjmując więc korzystne 

dla projektodawców założenie, iż posługując się wskazanym sformułowaniem 

w rzeczywistości posłużyli się nie do końca trafnie wyrażonym skrótem myślowym, 

zauważyć równocześnie należy, iż formułując cele projektu na poziomie generaliów, 

projektodawcy nie dostrzegają konieczności poszukiwania równie efektywnych, w ich 

ocenie, jak przewidywane w odniesieniu do kierowców znajdujących się w stanie 

nietrzeźwości, środków oddziaływania ukierunkowanych na przeciwdziałanie 

prowadzeniu pojazdów mechanicznych po użyciu środków odurzających. Płynące 

z doświadczeń organów ścigania wnioski wskazują natomiast na rosnące zagrożenie 

ze strony tych uczestników ruchu drogowego, którzy prowadzą pojazdy w stanie 

odurzenia, zaś stopień tego zagrożenia potęguje fakt znacznie utrudnionej weryfikacji 

stanu osoby prowadzącej pojazd pod wpływem środków odurzających w trakcie 

kontroli drogowej. 

Odnosząc się do przedstawionych argumentów uzasadniających postawione 

przed projektem cele, dostrzec należy, iż pierwszy z nich odwołuje się do rosnącej 

liczby skazań za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k., wykazanej wyłącznie na podstawie 

porównania danych statystycznych za lata 2011 i 20 12, przy czym podkreślenia 
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wymaga fakt, iż podane w uzasadnieniu projektu dane statystyczne nie odpowiadają 

danym statystycznym opublikowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości 

na witrynie internetowej resortu, zgodnie z którymi liczba skazań na podstawie tego 

przepisu w roku 2011 wynosiła 10.117, zaś w roku 2012- 12.319. 

Choć nie sposób, wobec krótkiego czasu obowiązywania tego przepisu, 

oczekiwać wykazania przez projektodawców kryminalnopolitycznych potrzeb zmiany 

stanu normatywnego odnoszącego się do sprawców czynów kwalifikowanych z tego 

przepisu na podstawie dłuższej perspektywy czasowej, to jednak zaskakuje pominięcie 

ujawnienia danych za rok 2013, jak również niedostrzeżenie przez projektodawców, 

iż zaistniały w roku 20 12 w stosunku do roku poprzedniego wzrost skazań 

za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. najprawdopodobniej nie świadczy o wzroście 

dynamiki przestępczości tego rodzaju, lecz pozostaje w związku z faktem wejścia 

w życie tego przepisu w dniu l lipca 20 l O r. 

Okoliczność ta uniemożliwiała bowiem zastosowanie wobec osób ponownie 

dopuszczających się prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, 

w stanie odurzenia lub w okresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, 

popełnionych przed tą datą, ale osądzonych w 2012 r., nowego przepisu, wobec 

obowiązywania zasady przypisywamości wyłącznie bezprawia zabronionego przez 

normę prawną obowiązującą w czasie jego popełnienia; Nie sposób nie dostrzec 

również faktu, iż wzrost liczby ujawnionych przestępstw polegających 

na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 

środka odurzającego może stanowić bezpośredni rezultat zwiększonej efektywności 

działań Policji w zakresie kontroli ruchu drogowego. prowadzącej do wykrywania· 

większej liczby takich wypadków, na którą to wzmożoną aktywność projektodawcy 

zwracają uwagę w uzasadnieniu projektu. 

Z powyżej przedstawionych względów trudno uznać, aby kryminalnopolityczne 

racje, odwołujące się do nowych okoliczności wskazujących na zwiększone potrzeby 

oddziaływania instrumentami penalnymi na osoby dopuszczające się lub potencjalnie 

skłonne do dopuszczenia się przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego 

w stanie nietrzeźwości, zostały przez projektodawców wykazane, w szczególności 
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przedstawionymi danymi statystycznymi lub innymi argumentami. W takiej zaś 

sytuacji przewidziane w art. l projektowanej ustawy zaostrzenie odpowiedzialności 

karnej może naruszać wynikający. z art. 2 Konstytucji zakaz nadmiemej ingerencji, 

przez to, że projektowane środki będą nieproporcjonalne w stosunku do założonego 

celu. 

Jak wskazywał w swoim orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny, skoro "zasady 

poprawnej legislacji obejmują również podstawowy z punktu widzenia procesu 

prawotwórczego etap formułowania celów, które mają zostać osiągnięte przez 

ustanowienie określonej normy prawnej", zaś cele te "stanowią (...) podstawę 

do oceny, czy sformułowane ostatecznie przepisy prawne w prawidłowy sposób 

wyrażają wysławianą normę oraz czy nadają się do realizacji zakładanego celu" 

(wyrok z dnia 24lutego 2003 r., w sprawie o sygn. akt K 28/02, OTK ZU seria A nr 2/2003, poz. 13), 

to zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu 

w komunikacji popełnione przez sprawców będących pod wpływem środka 

odurzającego, jak również przez sprawców, którzy zbiegli z miejsca zdarzenia, które 

również objęte jest ramami projektu, nie nadaje się do realizacji zakładanego celu, 

który wszak stanowi - zgodnie z jednoznaczną deklaracją projektodawców zawartą 

w uzasadnieniu - stworzenie warunków do podjęcia bardziej zdecydowanych 

i efektywnych działań ukierunkowanych na ściganie sprawców przestępstw przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości. 

Jako kontrowersyjne, a przy tym arbitralne, należy ocenić wyrażone 

w uzasadnieniu projektu założenie, zgodnie z którym poszukiwanie sposobów 

podniesienia efektywności zwalczania zjawiska prowadzenia pojazdów mechanicznych 

w stanie nietrzeźwości może odnosić się wyłącznie do płaszczyzny oddziaływania 

środkami karnymi. Całość zawartej w uzasadnieniu projektu argumentacji w tym 

zakresie sprowadza się do lakonicznego i niewiele wyjaśniającego stwierdzenia, 

iż "w przelwnaniu projektodawcy reakcja polegająca na zwiększaniu surowości 

sankcji karnej poprzez zaostrzenie granic wymiaru kary nie stanowi bowiem 

efektywnego i uzasadnionego rozwiązania, toteż kierunek zmian powinien być 

związany z alternatywnymi koncepcjami". Nie wiadomo jednak, dlaczego 
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projektodawcy kierunku swych poszukiwań nie związali z urealnieniem oddziaływania 

karą pozbawienia wolności na tych spośród sprawców przestępstw kwalifikowanych 

z art. 178a k.k., w wypadku których, także z uwagi na powromość do przestępstwa 

tego samego rodzaju, oddziaływanie karami nieizolacyjnymi lub karą pozbawienia 

wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania w sposób oczywisty nie jest 

w stanie osiągnąć celów kary, a może doprowadzić do skutku wręcz odwrotnego, 

w postaci utwierdzenia antyprawnych skłonności, opartych na przekonaniu 

o pobłażliwości systemu prawnego oraz nieracjonalności działań organów stosujących 

prawo podejmowanych wobec osób dopuszczających się przestępstw tego rodzaju. 

Rozważenia wymagałoby więc opracowanie rozwiązań normatywnych 

skłaniających sądy do orzekania za przestępstwa tego rodzaju, w uzasadniających taką 

decyzję wypadkach, krótkoterminowych kar pozbawienia wolności, które niosąc 

za sobą realną dolegliwość unaoczniającą nieopłacalność dopuszczania się 

przestępstwa, a równocześnie nie wpływając, z uwagi na ich wymiar, destruktywnie 

na płaszczyznę życia rodzinnego i zawodowego skazanego, zawierają w sobie istotny 

potencjał przeciwdziałania prewencyjnego. Co więcej, skazania na krótkoterminowe 

kary pozbawienia wolności mogą w sposób istotny obniżyć koszty wykonywania kar 

tego rodzaju orzekanych wobec sprawców przestępstw kwalifikowanych z art. 178a 

k.k., które obecnie, choć w większości wypadków orzekane są z zastosowaniem 

dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania kary, to jednak w istotnej części 

podlegają później wykonaniu, po zarządzeniu wykonania kary będącym następstwem 

ponownego skazania za czyn tego samego rodzaju. 

W przypadkach takich podlegają jednak niejednokrotnie wykonaniu 

w wymmrze znacznie przekraczającym potrzeby oddziaływania penalnego 

na skazanego, jak również wykraczającym poza ciężar popełnionego przezeń 

bezprawia, co stanowi rezultat praktyki podwyższania wymiaru kary, w wypadku 

stosowania instytucji probacyjnej, której zastosowanie w ocenie organu procesowego 

nie jest w pełni usprawiedliwione, ponad wymiar wyznaczony stopniem społecznej 

szkodliwości czynu oraz stopniem winy jego sprawcy. 
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Tę niepokojącą, i bez wątpienia nieprawidłową praktykę, wyraźnie ujawniają 

dane statystyczne dotyczące skazań za przestępstwa określone w art. l 7 8 k.k. 

W wypadku przestępstw kwalifikowanych z § l tego artykułu w 2011 r. 

na 32.355 skazań na karę pozbawienia wolności aż w 31.445 wypadkach zastosowano 

warunkowe zawieszenie wykonania kary, zaś wymiar kary w odniesieniu do 20.959 . 

skazanych oscylował pomiędzy 6 miesiącami a l rokiem, podczas gdy karę 

pozbawienia wolności w wymiarze od 2 do 5 miesięcy orzeczono w stosunku 

do 10.046 skazanych, zaś w wymiarze l miesiąca- tylko w wypadku 92 skazanych. 

W odniesieniu do 1.217 skazanych karę pozbawienia wolności orzeczono w wymiarze 

powyżej jednego roku. 

W 2012 r. za przestępstwo z art. 178a § l k.k. w wypadku 27.054 osób 

orzeczono karę pozbawienia wolności, w tym w odniesieniu aż do 26.341 osób 

zastosowano warunkowe zawieszenie jej wykonania. Karę pozbawienia wolności 

w wymiarze od 6 miesięcy do l roku orzeczono wobec 17.081 osób, podczas gdy karę 

w wymiarze od 2 do 5 miesięcy orzeczono wobec 8.944 osób, zaś w wymiarze 

l miesiąca wobec 145 osób. W odniesieniu do 853 skazanych karę pozbawienia 

wolności orzeczono w wymiarze powyżej l roku. 

Podkreślenia wymaga fakt, iż w wypadku skazań na karę pozbawienia wolności 

za przestępstwo z art. 178a § l k.k. kara tego rodzaju bez warunkowego zawieszenia 

jej wykonania została orzeczona tylko wobec 2,82 % skazanych w roku 2011, 

zaś wobec 2,64 % w roku 2012. Tak więc karę bez warunkowego zawieszenia jej 

wykonania orzekano mniej więcej wobec co 35-38 skazanego na ten rodzaj kary. 

Jeżeli wziąć pod uwagę fakt, iż wskazane liczby skazań z tego przepisu 

bez wątpienia obejmowały liczne wypadki powrotoości do przestępstwa tego rodzaju, 

jak również wypadki skazań osób, w odniesieniu do których uzasadnione było 

ustalenie negatywnej prognozy kryminologicznej, nieracjonalność aktualnej polityki 

karnej w zakresie tego rodzaju przestępczości ujawnia się w sposób jednoznaczny. 

Jeszcze bardz~ej zaskakujące wnioski wynikają z danych statystycznych 

dotyczących skazań za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. Przepis ten, obowiązujący 

od l lipca 20 l O r., kreuje szczególne zasady wymiaru kary skazanym popełniającym 
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czyn określony w § l tego artykułu w sytuacji uprzedniej karalności za taki czyn, 

bądź inne, wskazane w treści tego przepisu przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu 

w komunikacji, a także skazanym popełniającym przestępstwo z art. 178a § l k.k. 

w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego 

w związku ze skazaniem za przestępstwo. 

Zgodnie z przyjętym przez ustawodawcę założeniem przepis ten miał 

doprowadzić do istotnego ograniczenia powrotności do przestępstwa prowadzenia 

pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 

odurzającego, poprzez radykalne usztywnienie zasady wymiaru kary sprawom 

powrotnym, przejawiające się w faktycznym wyłączeniu możliwości orzeczenia wobec 

nich kary nieizolacyjnej, dokonanym poprzez równoczesną nowelizację art. 69 § 4 k.k., 

przewidującą możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia 

wolności wymierzonej sprawcy przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. wyłącznie 

w szczególnie uzasadnionych wypadkach, i modyfikację, w stosunku do typu 

podstawowego, sankcji karnej, przejawiającą się w rezygnacji z kar nieizolacyjnych 

i istotnym zaostrzeniu grożącej za ten czyn kary pozbawienia wolności. 

Urzeczywistnienie tego założenia przybrało jednak kształt normatywny 

umożliwiający kontestowanie, w praktyce stosowania tych unormowań, 

kryminalnopolitycznych zamierzeń ustawodawcy. Zastosowana w zakresie 

odnoszącym do obowiązku 
. . 

wymterzema kary pozbawienia wolności 

bez warunkowego 
. . 

zawteszema JeJ wykonania konstrukcja tzw. miękkiej 

obligatoryjności doprowadziła do odwrócenia, w orzecznictwie sądowym, skutku 

powromości do przestępstwa traktowanego jako zasada, ze skutkiem przewidzianym 

przez ustawodawcę jako wyjątek. 

Wskazują na to jednoznacznie dane statystyczne, z których wynika, 

iż w 2012 r. (dane dotyczące skazań za 2011 i 2013 r. nie zostały opublikowane) 

na 12.063 skazań na karę pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. 

w 8.321 wypadkach, a więc w 68,97 % wypadków, zastosowano dobrodziejstwo 

warunkowego zawieszenia wykonania tej kary, a więc uznano, iż zachodzą szczególnie 

uzasadnione wypadki usprawiedliwiające wymierzenie kary z warunkowym 
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zawieszeniem jej wykonania, a tym samym odstąpienie od przyjętej przez 

ustawodawcę zasady wymierzania takim osobom bezwzględnej kary pozbawienia 

wolności. 

Jeżeli uwzględnić fakt, iż warunkowe 
. . 

zawteszeme wykonania kary 

w warunkach polskiego wymtaru sprawiedliwości w większości wypadków 

ma charakter tzw. zawieszenia prostego, niezwiązanego z dodatkowymi obowiązkami 

probacyjnymi, które mogłyby być traktowane przez sprawcę jako realna dolegliwość 

(por. "Efektywność warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności mierzona powromością 

do przestępstwa, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2012), trudno dziwić się 

nieskuteczności przepisów, które w odniesieniu do powrotnych sprawców 

przestępstwa z art. 178a § 4 k.k., zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy, 

miały stanowić radykalny środek zaostrzający ich odpowiedzialność, 

a tym samym efektywnie realizujący cele oddziaływania generalno- oraz 

indywidualnoprewencyjnego. 

Skutek wskazanej nieracjonalnej praktyki karania sprawców przestępstwa 

prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 

środka odurzającego, niezależnie od ubezskutecznienia celów kary 

na płaszczyźnie zarówno indywidualnej, jak i generalnej prewencji, stanowi nie tylko 

utrzymująca się znaczna liczba czynów tego rodzaju, generowana w istotnym zakresie 

przez sprawców powrotnych, ale również wysokie koszty wykonania kar pozbawienia 

wolności wobec tej grupy skazanych, wynikające z nazbyt wysokiego wymiaru kar 

pozbawienia wolności orzekanych w związku ze stosowaniem instytucji probacyjnej, 

które w istotnej liczbie wypadków podlegają ostatecznie wykonaniu wskutek 

zarządzenia wykonania kary. 

Cel działań ustawodawcy powinno stanowić więc ukształtowanie prawnych 

instrumentów racjonalizujących wymiar kary pozbawienia wolności w stosunku 

do sprawców tej kategorii przestępstw i skłaniających do znacznie szerszego 

stosowania krótkoterminowych kar pozbawienia wolności bez warunkowego 

zawieszenia ich wykonania, w szczególności w odniesieniu do sprawców powrotnych. 

Skuteczność tego rodzaju rozwiązań została wykazana doświadczeniami szeregu 
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krajów europejskich, zwłaszcza państw skandynawskich, osiągających w ten sposób 

znaczne ograniczenie powrotności do przestępstwa sprawców tego rodzaju czynów. 

Niewątpliwą zaś dodatkową korzyść wynikającą z ukształtowania się takiej praktyki, 

oprócz podwyższonej efektywności oddziaływań prewencyjnych, stanowiłoby istotne 

ograniczenie kosztów wykonania orzeczonych kar pozbawienia wolności - wystarczy 

wskazać, iż koszty wykonania np. kar l miesiąca pozbawienia wolności orzeczonych 

wobec 12 sprawców przestępstwa z art. 178a § l k.k. nieznacznie przewyższałyby 

koszt wykonania kary jednego roku pozbawienia wolności orzeczonej wobec jednego 

sprawcy, a więc standardowego wymiaru tej kary orzekanej w ramach aktualnej 

praktyki orzeczniczej. 

Projektodawcy rozw1ązan1a dostrzeganej przez nich niedostatecznej 

efektywności zwalczania przestępczości przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 

popełnianej przez sprawców znajdujących się w stanie nietrzeźwości upatrują 

w zaostrzeniu dolnej granicy wymiaru środka karnego w postaci zakazu prowadzenia 

wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, orzekanego na podstawie 

art. 42 § 2 k.k., a także w radykalnym poszerzeniu kręgu osób objętych podstawą 

obligatoryjnie stosowanego, na podstawie art. 42 § 3 k.k., zakazu prowadzenia 

wszelkich pojazdów mechanicznych, orzekanego bezterminowo - na zawsze. 

Zmianom tym towarzyszy równoczesne wydłużenie, poprzez proponowaną 

nowelizację art. 43 § l k.k., z 10 do 15 lat górnej granicy zakazu prowadzenia 

pojazdów. 

Obie propozycJe nasuwają zasadnicze zastrzeżenia, 1 to zarówno 

w płaszczyźnie oceny ich kryminalnopolitycznej racjonalności, jak i zgodności 

z ogólnymi zasadami odpowiedzialności karnej oraz zasadami konstytucyjnymi. 

W odniesieniu do obu propozycji dostrzegalny jest również jaskrawy deficyt 

argumentacji przedstawionej na ich wsparcie w uzasadnieniu opiniowanego projektu. 

Propozycje te wspierane są lakonicznymi argumentami odnoszącymi się 

do celowości zwiększenia represyjnego oddziaływania środka karnego w postaci 

zakazu prowadzenia pojazdów. Projektodawcy gubią przy tym z pola widzenia fakt, 

iż środki karne co do zasady mają charakter mieszany, prewencyjno-represyjny, 
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z dominującym elementem prewencyjnym, o czym w wypadku zakazu prowadzenia 

pojazdów świadczy fakt, iż jako normatywnie wskazaną przesłankę jego orzeczenia, 

w podstawowej postaci określonej art. 42 § l k.k., ustawodawca wskazał zagrożenie 

dla bezpieczeństwa w komunikacji związane z prowadzeniem pojazdu przez sprawcę 

przestępstwa, ujawnione poprzez okoliczności tego czynu. 

Represyjne oddziaływanie na nietrzeźwych i odurzonych sprawców przestępstw 

przeciwko bezpieczeństwa w komunikacji powinno być więc realizowane 

w pierwszym rzędzie poprzez stosowanie adekwatnej do czynu kary zasadniczej, 

nie zaś środków karnych, które w tym zakresie mogą mieć jedynie wspierające 

znaczenie, zaś deficyty oddziaływania represyjnego powinny skłaniać do poszukiwania 

rozwiązań urealniających dolegliwość reakcji penalnej w zakresie kary zasadniczej. 

Przewidziane w proponowanej formule art. 42 § 2 k.k. trzykrotne zaostrzenie 

dolnej granicy wymiaru środka kamego w stosunku do sprawców znajdujących się 

w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w stanie 

nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego oraz tych, którzy zbiegli z miejsca 

zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177, nie znajduje dostatecznego 

usprawiedliwienia. Jedynym odnoszącym się do tego rozwiązania argumentem 

zawartym w uzasadnieniu jest stwierdzenie, iż poprzez zakreślenie minimalnej granicy 

3 lat wymiaru zakazu "zostanie zwiększona dolegliwość dla prowadzących pojazd 

w stanie nietrzeźwości, przy zachowaniu dolnej granicy dla sprawców wypadków 

będących w stanie trzeźwości, gdzie ocena społecznej szkodliwości wydaje się 

kształtować niżej. ". 

Podkreślić należy jednak, iż podstawa orzekania środka karnego zawarta 

w art. 42 § 2 k.k. nie znajduje zastosowania wyłącznie "do sprawców wypadków 

komunikacyjnych, lecz do wszystkich sprawców przestępstw przeciwko 

bezpieczeństwa w komunikacji znajdujących się tempore criminis w stanie 

nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Środek orzekany na podstawie 

tego przepisu znajduje więc zastosowanie również w odniesieniu do sprawców 

przestępstwa określonego w art. 178a § l k.k., a więc przestępstwa formalnego, 

w wypadku którego pozostawanie sprawcy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 
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środka odurzającego me stanowi okoliczności kwantyfikującej stopień społecznej 

szkodliwości czynu, lecz· okoliczność warunkującą sam byt tego przestępstwa. 

W odniesieniu do tych wypadków nie sposób dostrzec racjonalnych argumentów 

uzasadniających trzykrotne zaostrzenie dolnej granicy wymiaru środka karnego. 

Abstrahując od sameJ zasadności takiego zaostrzenia i kryminalnopolitycznej 

skuteczności takiego rozwtązanta, przyjęty sposób realizacji tego celu 

jest niekonsekwentny, ponieważ dla zachowania spójności systemu prawa - przy 

uwzględnieniu faktu, iż stan nietrzeźwości oraz stan po użyciu alkoholu stanowią dwa 

sąsiadujące przedziały wyznaczające cechę zachowania sprawcy karalnego bezprawia 

w odniesieniu do tej samej cechy prawnie relewantnej - powinna mu towarzyszyć 

równoczesna nowelizacja art. 87 § l Kodeksu wykroczeń, prowadząca do zaostrzenia 

dolnej granicy wymiaru zakazu orzekanego wobec osoby prowadzącej pojazd 

mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu. 

Nieracjonalny charakter ma również propozycja modyfikacji art. 42 § 3 k.k., 

polegająca na objęciu zawartą w tym przepisie podstawą obligatoryjnego orzekania 

bezterminowego zakazu prowadzenia pojazdów, obok dotychczas wymienionych 

w tym przepisie sprawców najcięższych przestępstw przeciwko bezpieczeństwa 

w komunikacji, skutkujących śmiercią lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu 

człowieka, również sprawców przestępstwa określonego w art. 178a § 4 k.k., 

a wtęc osób prowadzących pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości 

lub pod wpływem środka odurzającego, w sytuacji uprzedniej karalności za określone 

w art. 178a § l k.k. przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie 

nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo w sytuacji dopuszczenia się 

tego czynu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia "pojazdów mechanicznych 

orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo. 

Nie kwestionując oczywistej naganności zachowania osoby, która ponownie, 

pomimo uprzedniego skazania, uczestniczy w stanie nietrzeźwości lub odurzenia 

w ruchu komunikacyjnym, prowadząc pojazd mechaniczny, nie sposób nie dostrzec 

tego, iż charakter i ciężar jej czynu w żaden sposób nie są porównywalne 

z charakterem i ciężarem czynów popełnionych przez kategorie sprawców objętych 
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aktualną formułą art. 42 § 3 k.k., i tym samym dopuszczenie się tego czynu nie może 

usprawiedliwiać, z punktu widzenia zarówno aksjologii prawa karnego, 

jak i konstytucyjnych reguł kształtowania ograniczeń praw i wolności obywatelskich, 

zaproponowanego, skrajnie represyjnego rozwiązania. 

Przestępstwo określone w art. 178a § 4 k.k. stanowi przestępstwo formalne, 

mające charakter przestępstwa abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo. 

Wskutek jego popełnienia nie dochodzi do naruszenia dóbr prawnych jakiejkolwiek 

osoby, w szczególności innego uczestnika ruchu komunikacyjnego, a jedynie 

do abstrakcyjnego zagrożenia tych dóbr. Zarówno typ określony w tym przepisie, 

jak i typ podstawowy, opisany w § l tego artykułu, stanowią więc przejaw 

tzw. penalizacji na przedpolu czynu zabronionego, mającej na celu przeciwdziałanie 

zachowaniom bezskutkowym, z których, w wypadku ich kontynuacji, może wyniknąć· 

uszczerbek dla dóbr innej osoby. Podkreślenia wymaga fakt, iż czynu kwalifikowanego 

na podstawie art. 178a § 4 k.k. nie cechuje zwiększony stopień społecznej 

szkodliwości w stosunku do czynu kwalifikowanego na podstawie art. 178a § l k.k., 

zaś element usprawiedliwiający zaostrzoną odpowiedzialność sprawcy przestępstwa 

określonego w pierwszym z powołanych przepisów, którym jest powromość 

do przestępstwa, wpływa na zwiększony stopień zawinienia oraz zwiększone potrzeby 

oddziaływania indywidualnoprewencyjnego. 

Przestępstwo określone w art. 178a § l k.k., jak i jego forma szczególna, 

określona w § 4 tego artykułu, mają więc charakter czynów formalnych i stanowią 

tzw. przestępstwa bez ofiar, gdyż wskutek działania sprawcy nie dochodzi 

do naruszenia dóbr prawnych innych osób. Substancjonalnie ich istota jest tożsama 

z istotą wykroczenia określonego w art. 87 § l k.w., penalizującym zachowanie 

polegające na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym 

lub powietrznym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie 

działającego środka. 

Różnica pomiędzy zachowaniami sprawców przestępstw określonych 

w art. 178a § k.k. oraz sprawców wykroczeń kwalifikowanych z art. 87 

§ l k.w. wynika wyłącznie z progresji determinującego stopień abstrakcyjnego 
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zagrożenia dla bezpieczeństwa komunikacyjnego czynnika w postaci stopnia upojenia, 

przy czym rozróżnienie pomiędzy sytuacjami różnicującymi zakwalifikowanie 

zachowania sprawcy do czynów jednej lub drugiej kategorii ma charakter różnicy 

wyłącznie ilościowej i to niekoniecznie o znamiennej istocie - wszak różnica 

pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem w krańcowym wypadku może sprowadzać 

się do różnicy stężenia alkoholu w wydychanym przez sprawcę powietrzu w wymiarze 

jednej setnej promila, zgodnie z definicjami pojęć "stan nietrzeźwości" oraz "stan 

po użyciu alkoholu", zawartymi odpowiednio w art. 115 § 16 k.k. oraz art. 46 ust. 2 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356). 

Odmienność prawnych następstw popełnienia bardzo podobnych czynów, 

w wypadkach odróżniających się jedynie minimalnie zróżnicowanym stopniem 

nietrzeźwości sprawcy, która byłaby następstwem wprowadzenia objętych projektem 

zm1an art. 43 k.k., wskazuje na niedostatecznie przemyślany charakter 

przedstawionych postulatów legislacyjnych, prowadzących do niesprawiedliwego 

i nieakceptowalnego społecznie stopnia ich zróżnicowania. Wystarczy wskazać, 

iż w wypadku prowadzenia pojazdu mechanicznego w ruchu komunikacyjnym przez 

sprawcę wykazującego w wydychanym organizmie stężenie alkoholu w wysokości 

0,50 promila, a więc znajdującego się "w stanie po użyciu alkoholu", obowiązkowo 

orzekany środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów może być orzeczony 

w wymiarze 6 miesięcy, a nie może przekroczyć 3 lat. Ponowne dopuszczenie się przez 

tę samą osobę tożsamego wykroczenia skutkuje koniecznością ponownego orzeczenia 

zakazu prowadzenia pojazdów, który znów może być orzeczony w wymiarze 

od 6 miesięcy do 3 lat. W wypadku natomiast osoby dopuszczającej się czynu tego 

rodzaju ze stężeniem jedynie nieco wyższym, minimalny wymiar środka karnego 

w wypadku pierwszego skazania - zgodnie z przedstawionymi propozycjami -

wynosiłby 3 lata, a więc sześciokrotnie więcej, niż minimalny wymiar środka karnego 

orzekanego za wykroczenie, maksymalny mógłby wynosić nawet 15 lat, 

zaś w wypadku ponownego dopuszczenia się prowadzenia pojazdu mechanicznego 
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w stanie nietrzeźwości, nawet przy tak względnie niewysokim stężeniu alkoholu 

w organizmie sprawcy, byłby orzekany na zawsze. 

Propozycje te nasuwają zasadnicze wątpliwości z punktu widzenia 

konstytucyjności proponowanych rozwiązań. Zasady wymiaru środka karnego, 

stanowiącego postać reakcji penalnej, bezpośrednio wpływają na zakres ograniczenia 

praw i wolności przysługujących jednostce, odnosząc się do ważnej sfery wolności 

osobistej, jaką stanowi możliwość posługiwania się pojazdem mechanicznym 

w charakterze osoby prowadzącej ten pojazd. Ograniczenia w zakresie korzystania 

z konstytucyjnych wolności i praw, zgodnie z zasadą proporcjonalności sformułowaną 

przez ustrojodawcę w art. 31 ust. 3 Konstytucji, mvszą spełniać warunek 

proporcjonalności i konieczności, a więc muszą być konieczne dla ochrony 

bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, 

zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. 

Nie sposób jednak uznać, aby orzekanie dożywotniego de facto pozbawienia 

jednostki uprawnienia do tak pożądanej w obecnych czasach, ułatwiającej życie 

codzienne aktywności, jaką stanowi posługiwanie się pojazdem mechanicznym, 

w sytuacji dwukrotnego dopuszczenia się zachowania o charakterze bezskutkowym, 

w oderwaniu od jakichkolwiek dodatkowych ustaleń odnoszących s1ę 

do rzeczywistego stopnia abstrakcyjnego zagrożenia wiążącego się z uczestnictwem tej 

osoby w ruchu komunikacyjnym, spełniało wspomniany warunek konieczności. 

Uzasadniony jest natomiast pogląd, iż automatyzm proponowanego rozwiązania, 

przy braku ukształtowania mechanizmów gwarantujących zaistnienie, w wypadkach 

objętych podstawą obligatoryjnie i na zawsze orzekanego środka karnego, czynników 

relewantnych dla osiągnięcia celów, którym ma służyć jego orzekanie, a które stanowić 

muszą ważne względy prewencyjne wskazujące na konieczność trwałej eliminacji 

określonej osoby z ruchu komunikacyjnego, przekreśla możliwość spełnienia 

wynikającego z art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej warunku konieczności. 

Nadmiernie represyjny charakter proponowanych rozwiązań dodatkowo 

unaocznia fakt, iż zachowania, które zgodnie z proponowaną formułą art. 42 

§ 2 i 3 k.k. miałyby skutkować wieloletnim, zaś w drugim wypadku dożywotnim 
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pozbawieniem jednostki prawa do uczestniczenia w ruchu komunikacyjnym 

w charakterze osoby kierującej pojazdem mechanicznym, w wypadku prawodawstwa 

niektórych innych krajów, w tym należących do Unii Europejskiej, stanowią 

zachowania prawnie dopuszczalne. Wystarczy wskazać, iż limit 0,8 promila stężenia 

alkoholu w wydychanym powietrzu, jako granica odróżniająca dopuszczalny stan 

uczestnika ruchu drogowego prowadzącego pojazd mechaniczny od zachowania 

karalnego, występuje m.in. w prawie Irlandii oraz Wielkiej Brytanii. 

Nie postulując odstępstwa od przyjętego w polskim prawie rozw1ązama, 

zgodnie z którym karalności podlega dopuszczenie się takiego zachowania przy 

stężeniu przekraczającym 0,20 promila, które w naszych warunkach kulturowych 

wydaje się być rozwiązaniem jak najbardziej słusznym, konieczne jest jednak 

dostrzeżenie faktu, iż przyjmowanie rozwiązań prowadzących do radykalnie 

odmiennego traktowania porównywalnych stanów faktycznych, na zasadzie rozwiązań 

zerojedynkowych, bez miarkowania skutków naruszenia prawa w sposób 

uwzględniający proporcjonalność reakcji penalnej do stopnia naruszenia przez 

uczestnika ruchu komunikacyjnego zasady ostrożności, prowadzi do kształtowania 

instrumentów prawnych, które nie będą mogły zyskać należytego społecznego 

poparcia, a tym samym ich potencjalna efektywność w realizacji stawianego przed 

nimi celu będzie istotnie ograniczona. 

Skrajnie represyjne ukształtowanie rozwiązań objętych proponowanym 

brzmieniem art. 42 § 2 i 3 k.k. prowadzić będzie do oddziaływania na świadomość 

społeczną poprzez zastosowanie mechanizmów prewencyjnych w ich negatywnej 

postaci, a więc mechanizmu odstraszania jednostek od popełniania takich czynów 

poprzez zagrożenie zakazanego zachowania wyjątkowo dolegliwymi następstwami. 

Mało jednak prawdopodobne, aby stosowanie proponowanych przepisów mogło 

doprowadzić do społecznej akceptacji proponowanych rozwiązań i ukształtowania się 

u adresatów tych norm prawnych przekonania, iż są one sprawiedliwe, słuszne 

i niezbędne. W trakcie stosowania tych przepisów dochodzić będzie przy tym 

do wypadków jednoznacznie unaoczniających nieadekwatność objętych ich treścią 

ro.zWiązań - przykładem może być sytuacja konieczności orzeczenia zakazu 
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prowadzenia pojazdów na zawsze wobec młodego, dwudziestokilkuletniego 

człowieka, w sytuacji dwukrotnego ujawnienia prowadzenia przez niego pojazdu 

w stanie nietrzeźwości, w wypadku niewielkiego przekroczenia dopuszczalnego limitu 

1 niespowodowania jego zachowaniem jakiegokolwiek istotnego zagrożenia 

dla bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym. 

Niezależnie od powyższych argumentów proponowane rozwiązania uzasadniają 

krytykę z punktu widzenia celów kryminalnopolitycznych, prowadząc do naruszenia. 

szeregu priorytetów, którymi powinna się kierować nowoczesna polityka karna. 

Wysoce prawdopodobne jest, że skutek ich stosowania, w szczególności 

w odniesieniu do rozwiązania przewidującego orzekanie zakazu prowadzenia 

pojazdów na zawsze wobec osób popełniających przestępstwo określone w art. 178a 

. § 4 k.k., będzie odwrotny od zakładanego, a orzekanie środka karnego 

w ekstensywnym wymiarze nie zmniejszy, lecz -paradoksalnie - zwiększy ryzyko 

związane z uczestniczeniem w ruchu drogowym osób o lekceważącym podejściu 

do obciążającego uczestnika ruchu obowiązku trzeźwości. 

Zastąpienie terminowych środków karnych środkiem orzekanym bezterminowo 

skutkować będzie bowiem ubezskutecznieniem motywującego, skłaniającego 

do przestrzegania prawa, oddziaływania na zachowanie osoby skazanej możliwością 

odzyskania uprawnień do legalnego prowadzenia pojazdu mechanicznego. W sytuacji 

orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na zawsze tego rodzaju mechanizm 

przestanie istnieć, zaś osoba objęta zakazem, utraciwszy możliwość odzyskania 

uprawnień do legalnego uczestnictwa w ruchu drogowym, niejednokrotnie może 

wykazywać skłonność do uczestnictwa w tym ruchu wbrew treści obejmującego 

ją zakazu i co więcej - uznając się za swoiście pokrzywdzoną nazbyt surowym 

wymiarem orzeczonego środka karnego będzie uznawać takie zachowanie 

za co najmniej w pewnym stopniu usprawiedliwione. 

Kolejnym negatywnym skutkiem tak istotnie poszerzonej podstawy orzekanego 

na zawsze, na mocy art. 42 § 3 k.k., zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów 

mechanicznych będzie stworzenie bardzo licznej grupy osób wyłączonych 

z dobrodziejstwa instytucji zatarcia skazania, a więc permanentnie posiadających status 
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osób karanych za przestępstwo, to umyślne, eliminujący je z dostępu 

do szeregu zawodów, stanowisk i funkcji. Zgodnie bowiem z art. 107 § 6 k.k., jeżeli 

orzeczono środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, 

darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Nawet jeżeli przyjąć założenie, 

iż tak istotne, jak proponowane, zaostrzenie prawa doprowadzi do pewnego spadku 

liczby przestępstw kwalifikowanych z art. 178a k.k., z uwagi na efekt 

generalnoprewencyjnego oddziaływania ustawy karnej, to przy uwzględnieniu faktu, 

iż w 2012 r.za czyn z art. 178a § 4 k.k. skazano 12.247 osób, w sposób uzasadniony 

można się spodziewać corocznego przyrostu kilku tysięcy osób objętych orzekanym 

na zawsze zakazem, a tym samym objętych w ich dalszym życiu permanentnym 

statusem osoby karanej. Również ten skutek przedstawionych propozycji unaocznia 

sprzeczność zachodzącą pomiędzy ich istotą a wymogami wynikającymi 

ze statuowanej wart. 31 ust. 3 Konstytucji zasady proporcjonalności. 

Bardzo istotne zastrzeżenia pod adresem projektowanej nowelizacji art. 42 § 2 

i § 3 k.k. związane są również z nierealistycznym charakterem oczekiwań 

projektodawców w zakresie przyszłego funkcjonowania proponowanych rozwiązań, 

wynikającym z przeceniania ich waloru prewencyjnego, przy równoczesnym 

niedostrzeżeniu ryzyka ukształtowania się praktyki prowadzącej do ich 

ubezskutecznienia, polegającej na szerokim stosowaniu możliwości wyjątkowego, 

w założeniu przyjętym przez ustawodawcę, odstąpienia od zasad wymiaru środka 

karnego określonych w § 3 tego artykułu. 

Dostrzegalne jest w tym zakresie sprzeczne z zasadami doświadczenia 

życiowego założenie, iż jeżeli osobie ujawniającej skłonność do naruszania norm 

prawnych określonego rodzaju zabronimy określonej aktywności, wzmacniając 

kierowany do niej komunikat indywidualnie nałożonym zakazem, to mocą tego zakazu 

jesteśmy w stanie zapobiec sprzecznym z porządkiem prawnym zachowaniom. 

W rzeczywistości nie ma realnych podstaw aby oczekiwać, iż osoba, która wykazuje 

do tego stopnia utwierdzoną postawę lekceważenia porządku prawnego, że decyduje 

się zająć miejsce za kierownicą pojazdu w stanie nietrzeźwości bądź odurzenia, 

w wypadku nałożenia na nią bezterminowego zakazu prowadzenia pojazdów zastosuje 



19 

stę do wynikającego z mego obowiązku. Motywująca siła zakazu wynikającego 

z przepisów prawa słabnie przy tym z upływem czasu, a wyraźnie umniejszona 

jest w tych wypadkach, w których orzeczenie tego zakazu może być postrzegane jako 

niesprawiedliwe, a sam zakaz jako nieracjonalny. Sytuacje zaistnienia takich ocen 

są potęgowane w wypadkach rozwiązań normatywnych uksztahowanych na zasadach 

swoistego automatyzmu, wyłączającego możliwość indywidualizacji stosowania 

środka penalnego, a więc odpowiadających istocie przedstawionych propozycJI 

nowelizacji art. 43 k.k. 

Przeciwko zaproponowanej nowelizacji art. 42 k.k., w szczególności dotyczącej 

§ 3 tego artykułu, można wysunąć również ważkie argumenty natury systemowej. 

Formuła projektowanego przepisu w zakresie odnoszącym się do sprawców 

przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. prowadzi bowiem do zaistnienia wewnętrznej 

sprzeczności w Kodeksie karnym, przejawiającej się w konflikcie projektowanego 

unormowania z art. 53 § l k.k., określającym zasady sądowego wymiaru kary, 

a znajdującym zastosowanie zarówno do kar, jak i środków karnych, i przesądzającym 

o wymogu współmierności reakcji penalnej do stopnia społecznej szkodliwości czynu 

oraz limitowaniu dolegliwości wynikającej z instrumentu penalnego stopniem 

zawinienia sprawcy. Orzekanie zakazu prowadzenia pojazdów na zawsze w stosunku 

do sprawców przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. naruszać będzie zarówno wskazany 

wymóg współmierności, jak również prowadzić będzie niejednokrotnie, 

w szczególności w wypadku niewysokiego stężenia alkoholu w organizmie sprawcy, 

bądź też okoliczności umniejszających jego zawinienie, takich jak np. znacznie 

ograniczona poczytalność, do przekroczenia wymiarem środka karnego limitu 

wynikającego ze stopnia jego winy. 

W projekcie zaproponowano również zmiany dotyczące świadczenia 

pieniężnego 1 nawiązki, zwiększające dolegliwość tych środków karnych. 

Ich uzasadnienie jest niezwykle lakoniczne i sprowadza się do stwierdzenia, 

iż "zmiany związane z zaostrzeniem reakcji karnej wobec kierowców prowadzących 

pojazdy mechaniczne w stanie nietrzeźwości powinny również dotknąć środka karnego 

w postaci nawiązki i świadczenia pieniężnego. Instytucje te stanowić mogą bowiem 
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z jednej strony możliwość swoistego wynagrodzenia strat pokrzywdzonemu, a z drugiej 

stanowią pewną namacalną dolegliwość dla sprawcy. ". 

Akcentując po raz kolejny okoliczność, iż nie stanowi prawidłowej praktyki 

ustawodawczej przenoszeme na płaszczyznę wymiaru środków karnych 

realizacji funkcji retrybutywnej prawa karnego, podkreślić należy, że przedstawione 

w odniesieniu do nawiązki i świadczenia pieniężnego propozycje są niedostatecznie 

przemyślane, kryminalnopolitycznie nieuzasadnione dotknięte wadami 

konstrukcyjnymi. 

Abstrahując od bardzo wysoko zakreślonych dolnych granic wymiaru obu 

środków karnych, wynoszących w wypadku nawiązki 10.000 zł, zaś w wypadku 

świadczenia pieniężnego- 5.000 zł lub 10.000 zł, w zależności od przypisanego osobie 

skazanej przestępstwa, przyjęta konstrukcja obligatoryjnego orzekania obu środków 

karnych w wypadkach określonych w proponowanym brzmieniu art. 4 7 

§ 3 k.k. oraz art. 49 § 2 k.k. doprowadzi do trudności ze stosowaniem tych przepisów, 

a niektórych wypadkach skutkować będzie nieracjonalnymi konsekwencjami. 

Nie jest jasne, jak projektodawcy wyobrażają sobie ustalanie przez sąd kręgu 

osób pokrzywdzonych w wypadku określonych w art. 173 § l i 2 k.k. przestępstw 

sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym oraz przestępstw 

sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa takiej katastrofy określonych 

wart. 174 k.k. Wszystkie wskazane typy przestępstw mają charakter skutkowy, a więc 

występują w ich wypadku osoby mające status pokrzywdzonych, w rozumieniu 

określonej wart. 49 § l k.p.k. defmicji normatywnej tego pojęcia, wiążącej ten status 

z sytuacją bezpośredniego naruszenia lub zagrożenia dobra prawnego przez 

przestępstwo. 

Równocześnie, zgodnie z ugruntowanymi w nauce prawa kamego 

i orzecznictwie poglądami, do konstytuujących istotę katastrofy w ruchu lądowym, 

wodnym lub powietrznym elementów należy zagrożenie życia lub zdrowia większej 

liczby osób lub bliżej nieokreślonych osób, które mogły znaleźć się w obrębie 

niebezpieczeństwa (por. R.A. Stefański, komentarz do art. 173 k.k., w: "Kodeks karny. Komentarz, 

Wydawnictwo C.H. Beck 2014, wydanie 8, teza 6, i wskazane tam orzecznictwo Sądu Najwyższego, 
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zwłaszcza wyroki z dnia 18 sierpnia 1972 r., IV KR 155/72, z dnia 27 kwietnia 1970 r., IV KR 32/70, 

i z dnia 22 kwietnia 1971 r., I KR 23/71). Tym samym w wypadku przestępstwa 

sprowadzenia katastrofy lub przestępstwa sprowadzenia bezpośredniego 

niebezpieczeństwa katastrofy, zwłaszcza o najbardziej rozległych skutkach, 

niejednokrotnie dochodzi do niemożności ustalenia tożsamości wszystkich osób 

pokrzywdzonych, co nie jest niezbędne dla ustalenia przesłanek odpowiedzialności 

karnej sprawcy. Jednak te nieustalone osoby pozostają osobami pokrzywdzonymi, 

w rozumieniu prawa karnego, na rzecz których sąd na podstawie proponowanego 

art. 4 7 § 3 k.k. będzie zobowiązany do zasądzenia wysokich nawiązek od sprawcy 

przestępstwa. Zachodzącą w tym zakresie sprzeczność praktycy wymiaru 

sprawiedliwości będą mogli rozwiązać chyba wyłącznie poprzez zastosowanie zasady 

imposibilium nulla obligatio est, jednak posługiwanie się tą regułą, jako elementem 

derogującym niemożliwe do zastosowania prawo, nie stanowi zasługującej 

na akceptację metody wykładnijego treści. 

W wypadku rozwiązania objętego proponowanym art. 47 § 3 k.k. uderza 

zrównanie sytuacji sprawców skazanych za przestępstwa umyślne oraz kwalifikowane 

przez następstwo przestępstwa umyślno-nieumyślne, określone w art. 173 § l i 3 k.k. 

oraz wart. 174 § l k.k., z sytuacją sprawców skazanych za przestępstwa nieumyślne 

oraz kwaliftkowane przez następstwo przestępstwa nieumyślno-niemyślne, określone 

w art. l 73 § 2 i 4 k.k. oraz w art. 17 4 § 2 k.k. 

Zaburza to aksjologię prawa karnego i kreuje stan niesprawiedliwego 

ujednolicenia następstw prawnych zachowań cechujących się istotnie zróżnicowaną 

istotą, wpływająca zarówno na stopień społecznej szkodliwości poszczególnych 

czynów, jak i stopień zawinienia ich sprawców. 

Niezrozumiałe jest, z punktu widzenia pierwszoplanowego celu orzekania 

nawiązki, jaki stanowi kompensacja szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu, 

wprowadzenie w treści proj. art. 4 7 § 3 k.k. przymusu orzekania nawiązki na rzecz 

Funduszu Pornocy Pokrzywdzonym i Pornocy Postpenitencjarnej. Niejasne przy tym 

jest sformułowanie ,,jeżeli ustalenie takiej osoby nie jest możliwe", które określa 

przesłankę zastępczego orzeczenia nawiązki na rzecz tego funduszu. Po pierwsze, 
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nie do końca wiadomo, czy chodzi w tym wypadku o niemożność ustalenia osoby 

najbliższej dla pokrzywdzonego, czy może jednak o niemożność ustalenia osoby 

będącej pokrzywdzonym, po drugie - niejasne jest, czy taka "niemożność ustalenia" 

ma zachodzić wówczas, gdy pokrzywdzony nie miał w ogóle rodziny, a tym samym 

osoby należącej do kręgu osób najbliższych, czy chodzi o sytuację, gdy osoba taka 

istnieje, ale jej sytuacja życiowa nie uległa znacznemu pogorszeniu. 

To jednak nie koniec wątpliwości, które będą musiały nasunąć się w trakcie 

stosowania projektowanego przepisu w związku z jego niedostatecznie przemyślaną 

formułą. O ile można bowiem zakładać, że w wypadku wielości pokrzywdzonych 

zgodne z zamierzeniami projektodawców będzie orzekanie przez sąd nawiązek na 

rzecz każdej z tych osób, nie jest jasne, czy ta sama zasada ma dotyczyć orzekania 

nawiązek na rzecz wszystkich osób najbliższych dla pokrzywdzonego, których sytuacja 

życiowa uległa znacznemu pogorszeniu wskutek jego śmierci, czy też sąd będzie miał 

obowiązek orzeczenia nawiązki wyłącznie na rzecz jednej osoby na tej podstawie, 

a jeżeli tak - to według jakiego kryterium powinien dokonywać jej wyboru, 

w wypadku wielości osób najbliższych spełniających tę przesłankę. 

Podkreślić przy tym należy fakt, iż wykładnia wskazująca na obowiązek 

orzeczenia nawiązek na rzecz wszystkich osób najbliższych dla pokrzywdzonego, 

których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu wskutek jego śmierci, istotnie 

multiplikująca obciążenia fmansowe nakładane w ten sposób na skazanego, będzie 

mogła być kwestionowana, z uwagi na posłużenie się w projektowanym przepisie 

określeniem dotyczącym osoby najbliższej ujętym w liczbie pojedynczej, jako 

stanowiąca przejaw rozszerzającej wykładni na niekorzyść sprawcy, a więc wykładni 

niedopuszczalnej w wypadku przepisów o charakterze represyjnym. 

Nie jest zrozumiałe również, dlaczego projektodawcy powiązali obowiązek 

orzeczenia nawiązki na rzecz osoby najbliższej wyłącznie z sytuacją znacznego 

pogorszenia sytuacji życiowej, pomijając możliwość orzeczenia nawiązki tytułem 

zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną przez nią krzywdę, skoro te dwa cele 

świadczenia kompensacyjnego, jako generalnie równorzędne, przewidziane są 

w art. 446 Kodeksu cywilnego, określającym przesłanki roszczeń przysługujących 
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osobom najbliższych dla osoby zmarłej wskutek czynu niedozwolonego skutkującego 

uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia. 

Prowadzi to do zaistnienia systemowej niespójności pomiędzy przepisrum 

dwóch gałęzi prawa, w zakresie odnoszącym się do uregulowania tożsamej 

problematyki. 

Zakładane przez projektodawców wzmocnienie represji karnej poprzez 

oddziaływanie na nietrzeźwych i odurzonych sprawców przestępstw przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji surowymi nawiązkami i świadczeniami pieniężnymi 

może mieć wymiar wyłącznie iluzoryczny, bowiem o skuteczności represji 

nie świadczy orzeczony wymiar kary lub środka karnego, lecz wymiar rzeczywiście 

wykonany. W przypadku orzekanych na podstawie proponowanych przepisów 

środków karnych wprowadzenie bardzo wysokich dolnych granic ich wymiaru może 

skutkować zmniejszeniem liczby uiszczonych lub wyegzekwowanych należności. 

Prawdopodobieństwa skutecznego ich ściągnięcia nie podwyższa przy tym 

w sposób istotny proponowana nowelizacja art. 206 § 3 Kodeksu kamego 

wykonawczego, przewidująca możliwość rozłożenia na raty świadczenia pieniężnego 

orzeczonego na rzecz Skarbu Państwa lub Funduszu Pornocy Pokrzywdzonym 

i Pornocy Postpenitencjamej, rodzi ona natomiast wątpliwość co do powodów 

pominięcia w projektowanej formule tego przepisu nawiązek orzekanych na rzecz 

tego funduszu np. na podstawie proj. art. 4 7 § 3 k.k. 

Dopuszczenie możliwości wykonania orzeczonego świadczenia pieniężnego 

w drodze egzekucji nasuwa natomiast wątpliwość, w jakiej relacji pozostaje 

proponowane rozwiązanie do wynikającej z art. 75 § 2 k.k. przesłanki zarządzenia 

wykonania kary warunkowo zawieszonej, którą stanowi · uchylanie się skazanego 

od wykonania orzeczonego środka karnego. 

Niesłuszne jest ograntczeme zaostrzonych zasad orzekania nawiązki 

świadczenia pieniężnego do wypadków skazania za określone w projektowanych 

przepisach przestępstwa, a rezygnacja z oddziaływania tymi środkami karnymi 

na sprawców korzystających z dobrodziejstwa instytucji warunkowego umorzenia 

postępowania. Niezależnie od mniejszego ciężaru przestępstw podlegających 

... 
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zakwalifikowaniu do ewentualnego zastosowania tej instytucji, wynikającego 

z konieczności ustalenia, że czyn sprawcy cechuje społeczna szkodliwość i wina, 

których stopnie nie są znaczne, uzasadniony jest pogląd, iż rezygnacja z wprowadzenia 

w tych wypadkach przynajmniej obowiązku orzeczenia tych środków karnych 

prowadzi do nazbyt daleko idącego zróżnicowania sytuacji prawnej sprawców takich 

czynów 1 zbyt głębokiego uprzywilejowania sprawców korzystających 

z dobrodziejstwa warunkowego umorzema postępowania, przy równoczesnym 

pominięciu celów leżących u podstaw obu środków karnych, w szczególności 

kompensacyjnego celu związanego z orzekaniem nawiązki. 

Wprowadzenie bez jakichkolwiek wyłączeń i ograniczeń obowiązku orzeczenia 

nawiązki w wypadkach . określonych w proj. art. 4 7 § 3 k.k. prowadzić będzie 

do zbiegu podstaw obowiązkowego orzeczenia przez sąd różnych środków karnych 

o podobnej istocie, w wypadku złożenia przez pokrzywdzonego lub inną osobę 

uprawnioną wniosku o nałożenie na skazanego obowiązku naprawienia szkody 

lub zadośćuczynienia za krzywdę na podstawie art. 46 § l k.k. 

W wypadku złożenia takiego wniosku sąd będzie zobowiązany orzec zarówno 

o obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia, jak i orzec nawiązkę 

na podstawie proj. art. 4 7 § 3 k.k. Będzie to prowadziło do dublowania świadczeń 

opartych na tożsamych podstawach faktycznych i utrudniało ustalenie wysokości 

należnego, na podstawie art. 46 § l k.k., odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

Projektodawcy wydają się również nie dostrzegać możliwości zaistnienia 

nierzadko występujących, jak wskazują doświadczenia, sytuacji faktycznych, 

w których osoba pokrzywdzona przestępstwem przeciwko bezpieczeństwu 

w komunikacji w sposób zawiniony przyczynia się do jego zaistnienia. Zgodnie 

z projektowanym rozwiązaniem tzw. przyczynienie się pokrzywdzonego nie będzie 

miało jakiegokolwiek znaczenia dla obowiązku orzeczenia na jego rzecz nawiązki <?d 

sprawcy szkody. Może to prowadzić to skrajnie nieracjonalnych, a nawet budzących 

sprzeciw społeczny konsekwencji, np. w wypadku, w którym pokrzywdzonym będzie 

nietrzeźwy pasażer samochodu prowadzonego przez nietrzeźwego kierowcę, który 

nie tylko nie zapobiegł prowadzeniu tego pojazdu przez sprawcę, ale nakłaniając go do 



25 

tego, dopuścił się zachowania określanego jako tzw. niewłaściwe podżeganie do 

przestępstwa nieumyślnego. 

W proj. art. 47 § 3 k.k. dostrzegalne są błędy legislacyjne, skutkujące 

tym- zapewne wbrew zamierzeniom projektodawców- iż określony w tym przepisie 

dolny limit nawiązki, wyznaczony na poziomie 10.000 zł, odnosić się będzie wyłącznie 

do nawiązki orzekanej na rzecz pokrzywdzonego, nie będzie natomiast dotyczyć, 

z uwagi na ponowne posłużenie się w dalszej części przepisu pojęciem "nawiązki" 

bez dookreślenia dolnej granicy jej wymiaru, wypadków orzekania nawiązki na rzecz 

osoby najbliższej dla pokrzywdzonego oraz na rzecz Funduszu Pornocy 

Pokrzywdzonym i Pornocy Postpenitencjarnej. 

Proponowane wprowadzenie nowego typu przestępstwa, opisanego w proJ. 

art. 180a k.k., budzi wątpliwości z uwagi na deficyt uzasadniających takie rozwiązanie 

przesłanek kryminalizacyjnych spełniających wymogi wynikające z traktowania prawa 

karnego jako środka o charakterze ultima ratio. 

Projektowany typ przestępstwa kryminalizuje zachowania objęte obecnie 

zakazem wynikającym z art. 94 § l Kodeksu wykroczeń, który penalizuje, pod groźbą 

kary grzywny, prowadzenie pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania 

lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia. Przepis statuujący 

proponowany typ przestępstwa stanowiłby więc w stosunku do obowiązującego art. 94 

§ l k.w. lex specialis, zaś elementem specyfikującym, oprócz ograniczenia 

wynikającego z nowego przepisu zakazu do pojazdów mechanicznych, miałby być 

szczególny powód nieposiadania uprawnień przez sprawcę, w postaci ich cofnięcia 

przez właściwy organ. 

Argumentacja przedstawiona w uzasadnieniu projektu na wsparcie 

proponowanego rozwiązania sformułowana została w sposób wskazujący na to, iż sami 

projektodawcy mają wątpliwości co do jego zasadności. Sprowadza się ona 

do stwierdzenia, iż "wydaje się że poddanie tych osób {tj. osób prowadzących pojazd 

po upływie okresu, na który orzeczono środek karny) reżimowi wykroczeniowemu 

stanowi zrównanie ich z osobami, które wprawdzie nie posiadają uprawnień, 

ale jednocześnie nie wykazały się stwarzaniem szczególnego niebezpieczeństwa 

:: 

' 
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(np. poprzez jazdę pod wpływem alkoholu), co w świetle popełnionego czynu, 

skutkującego np. orzeczeniem przedmiotowego środka karnego czy orzeczeniem 

lekarskim, nie wydaje się uzasadnione. ". 

Wskazane ratio legis proponowanego nowego typu przestępstwa nie zasługuje 

na akceptację. Stanowi ono przełamanie będącej fundamentem współczesnego prawa 

kamego zasady ne bis in idem, zakazującej dwukrotnego lub wielokrotnego 

traktowania tej samej okoliczności jako elementu warunkującego lub zaostrzającego 

odpowiedzialność karną sprawcy bezprawia. 

Skoro istota bezprawnego zachowania osoby prowadzącej pojazd sprowadza się 

w tym wypadku do braku uprawnień do jego prowadzenia, jakiekolwiek dodatkowe 

wartościowanie powodów braku tego uprawnienia jest zbędne. Co więcej, założenie, 

iż z udziałem w ruchu komunikacyjnym w charakterze kierujących pojazdami osób, 

które posiadały takie uprawnienia, ale je utraciły, wiąże się większe ryzyko, 

niż związane z udziałem osób, które ich nigdy nie uzyskały, jest bezpodstawne, 

a sytuację w tym zakresie można ocenić całkowicie odmiennie - wszak chodzi 

o osoby, które niegdyś uzyskały te uprawnienia, wykazując stwierdzone pozytywnie 

złożonym egzaminem praktyczne umiejętności i teoretyczną wiedzę, podczas gdy 

osoby, które nigdy uprawnień nie uzyskały, mogą rekrutować się z grona osób, które 

nigdy nie odbyły stosownych kursów lub pomimo ich odbycia nie były w stanie złożyć 

ze skutkiem pozytywnym egzaminu warunkującego uzyskanie tych uprawnień. 

Podkreślenia wymaga również fakt, iż szczególnie niesprawiedliwy charakter 

proponowane zróżnicowanie odpowiedzialności penalnej osób prowadzących pojazd 

bez uprawnień w zależności od powodu braku tych uprawnień miałoby w odniesieniu 

do osób, które utraciły te uprawnienia wskutek stanu zdrówia, a więc okoliczności 

w wielu wypadkach całkowicie niezależnej od osoby, której dotyczy. 

Projektodawcy nie dostrzegają ponadto, iż wbrew wyrażonemu przez nich 

w uzasadnieniu projektu założeniu, w wypadku osób, wobec których orzeczono zakaz 

prowadzenia pojazdów mechanicznych zakres normowania projektowanego przepisu 

powołującego nowy typ przestępstwa obejmować będzie także okres obowiązywania 

tego zakazu, stanowiącego, zgodnie z art. l 03 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 
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2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U z 2014 r. poz. 600), przesłankę obligatoryjnie 

wydawanej decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnienia do kierowania 

pojazdami, i tym samym prowadzić do zbiegu tego przepisu z art. 244 § l k.k. Zbieg 

ten, mający charakter pomijalnego zbiegu przepisów, będzie rozwiązywany zgodnie 

z zasadą lex specialis derogat legi generali, prowadząc do stosowania w takich 

wypadkach wyłącznie art. 244 §l k.k., jednak tak nieprecyzyjne wyznaczenie zakresu 

normowania przepisu wprowadzającego nowy typ karalnego bezprawia uzasadnia 

zarzut naruszenia przy okazji formułowania tego przepisu wymogów wynikających 

z zasady poprawnej legislacji. 

Proponowane wprowadzenie do Kodeksu karnego wykonawczego przepisu 

dotyczącego wykonywania środka karnego w postaci podania wyroku do publicznej 

wiadomości poprzez opublikowanie jego treści na stronie internetowej sądu 

stanowi rozwiązanie zmierzaJące w dobrym kierunku, lecz wykazujące cechy 

niedopracowania. 

Podkreślić należy, iż taki sposób wykonywania tego środka karnego jest 

możliwy na podstawie obowiązującego stanu prawnego, w oparciu o art. 199 § l 

k.k.w., i wprowadzenie proponowanego unormowania nie jest konieczne. Celowe 

jednak byłoby, aby pewne kwestie związane z problematyką publikowania wyroku 

na stronie internetowej sądu zostały prawnie uregulowane, w tym m.in. aby został 

określony czas, na jaki informacja taka miałaby być na stronie internetowej 

prezentowana, przesłanki jej usunięcia oraz sposób dokumentowania wykonania w ten 

sposób środka kamego -jednak akurat te zagadnienia o bardzo istotnym praktycznym 

znaczeniu nie zostały przez projektodawców dostrzeżone. 

Nietrafile jest wskazanie w proponowanym przepisie, iż odpis lub wyciąg 

w wypadku takiej postaci wykonania środka kamego ma zostać opublikowany 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej sądu. Biuletyn Informacji Publicznej 

to system stron internetowych służących powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi 

do informacji publicznej, natomiast informacja o treści wyroku stanowiąca wykonanie 

orzeczonego środka kamego nie mieści się w zakresie informacji publicznej, 
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w rozumieniu wyznaczonym przez art. l w zw. z art. 6 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782). 

Deficytem proponowanego przepisu jest również nierozstrzygnięcie w Jego 

treści wątpliwości, którego sądu strona internetowa - tego, który wydał wyrok 

w pierwszej instancji, czy też innego sądu będącego sądem wykonawczym- ma być 

miejscem opublikowania wyroku w sytuacji wskazanej wart. 3 § l zd. drugie k.k.w.; 

a więc w wypadku, gdy sądem wykonawczym jest sąd, w którego okręgu skazany 

ma miejsce stałego pobytu, niebędący w tej sprawie sądem pierwszej instancji. 

Celowe jest więc zasadnicze dopracowanie proponowanego rozwiązania 

prowadzące do usunięcia jego deficytów. Istotną inspiracją mogą być w tym zakresie 

regulacje zawarte w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny 

oraz niektórych innych ustaw, objętym drukiem nr 1756 Sejmu V kadencji, dotyczące 

projektowanego środka kamego w postaci opublikowania wizerunku sprawcy, 

w szczególności normujące zagadnienie czasokresu publikacji informacji na stronie 

internetowej oraz sposobu umieszczania i dokumentowania publikacji informacji 

na tej stronie. 

Objęte ramami projektu propozycje zmiany przepisów prawa administracyjnego, 

w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) i ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami, stanowią interesującą i zasługującą na generalną akceptację próbę 

poszukiwania rozwiązań prowadzących do podwyższenia bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym poprzez zastosowaniu instrumentów prawa administracyjnego. Popierając 

kierunek, w którym zmierzają przedstawione propozycje, wskazać jednak należy 

na wątpliwości związane zarówno ze sposobem legislacyjnego urzeczywistnienia 

postawionych w tym zakresie celów, jak i z praktyczną przydatnością niektórych 

zaproponowanych instrumentów dla ich osiągnięcia. 

Wątpliwości w tym zakresie budzi w szczególności upatrywanie efektywnego 

narzędzia zmierzającego do ograniczenia zjawiska powrotu do przestępstwa przez 

osoby skazane za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości 

we wprowadzeniu do Prawa o ruchu drogowym podstaw prawnych do nakładania 
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na osoby objęte takim zakazem, po jego upływie, obowiązku prowadzenia pojazdu 

wyposażonego w tzw. blokadę alkoholową. Choć bowiem projektodawcy powołują się 

na skuteczność takiego rozwiązania w ograniczaniu zjawiska recydywy nietrzeźwych 

kierowców, która miała zostać udowodniona licznymi badaniami naukowymi, 

nie wskazują ani tych badań, ani jakichkolwiek danych w tym zakresie. Pamiętać 

natomiast należy, iż należącyrlo grona autorów projektu członek kierownictwa resortu 

sprawiedliwości w udzielonym wywiadzie kwestionował przydatność tego narzędzia, 

wskazując, iż tzw. alkolocki są bardzo proste "do obejścia", np. przy użyciu pojemnika 

ze sprężonym powietrzem, a równocześnie wskazywał, że jest to rozwiązanie 

kosztowne, którego koszt w niektórych wypadkach może równać się cenie samochodu 

(www.dziennik.pl; 30 kwietnia 2014 r.). 

Powyższe argumenty w istotnym stopniu podważają realną prewencyjną 

efektywność zaproponowanych w tym zakresie rozwiązań. Podkreślenia przy tym 

wymaga fakt, iż "obejście" tego rodzaju zabezpieczenia możliwe jest również 

przy wykorzystaniu pomocy innej, trzeźwej, osoby. Autorzy projektu nie przedstawili 

przy tym przepisu dedykowanemu zapobieganiu takim sytuacjom, np. penalizującemu 

takie zachowanie jako czyn rangi wykroczenia. Oczywiście potencjalnie możliwe jest 

traktowanie takiego zachowania jako pomocnictwa do przestępstwa z art. 178a § l 

lub § 4 k.k., jednak w wielu wypadkach pociągnięcie na tej podstawie osoby 

udzielającej tego rodzaju "wsparcia" nie będzie możliwe, w szczególności 

w sytuacjach, gdy osoba, której dotyczy obowiązek prowadzenia pojazdu 

wyposażonego w blokadę alkoholową, nie będzie znajdować się w stanie 

nietrzeźwości, lecz w stanie po użyciu alkoholu, a tym samym prowadząc pojazd 

nie dopuści się przestępstwa, lecz wykroczenia określonego w art. 87 § l k.w. 

Ponieważ zgodnie z art. 14 § l k.w. odpowiedzialność za pomocnictwo 

do wykroczenia zachodzi wtedy, gdy ustawa tak stanowi i tylko w razie dokonania 

przez sprawcę czynu zabronionego, zaś art. 87 k.w. klauzuli karalności pomocnictwa 

nie zawiera, zachowania tego rodzaju nie będą podlegać karze. 

Nietrafne jest proponowane poszerzenie przesłanek obligatoryjnego cofnięcia 

przez starostę uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, o przesłankę, którą 
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zgodnie z proponowanym art. 140 ust. 3a pkt b Prawa o ruchu drogowym miałoby 

stanowić dopuszczenie się przez osobę kierującą pojazdem mechanicznym 

lub motorowerem, w okresie dwóch lat od wydania po raz pierwszy prawa jazdy, 

przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. 

Automatyzm tego rozwiązania nie uwzględnia różnorodności możliwych 

sytuacji faktycznych przemawiających przeciwko obligatoryjnemu pozbawianiu, 

w drodze administracyjnej, osoby kierującej pojazdem przysługujących jej w tym 

zakresie uprawnień, np. związanych z istotnym przyczynieniem się innego uczestnika 

ruchu drogowego albo niewielkim stopniem naruszenia zasad ostrożności w ruchu 

drogowym przez kierującego pojazdem, który będąc pozbawionym dostatecznego 

doświadczenia, z tej głównie przyczyny nie sprostał np. sytuacji powiązanej z ciężkimi 

warunkami drogowymi. 

W skazać przy tym należy, iż cofnięcie uprawnień na tej podstawie 

następowałoby w wypadkach, w których sąd orzekający w sprawie o przestępstwo 

przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji nie uznał za celowe orzeczenia wobec 

sprawcy zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 42 § l k.k., a więc nie uznał, 

aby z okoliczności popełnionego przestępstwa wynikało, że dalsze prowadzenie 

pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. 

W tej sytuacji cofnięcie uprawnień w trybie administracyjnym stanowiłoby 

swoisty przejaw kwestionowania przez organ administracyjny ustaleń organu władzy 

sądowniczej oraz podjętej przez ten organ decyzji, zaś wątpliwości 

co do proponowanego rozwiązania potęguje niejasność odnosząca się do charakteru 

wniosku komendanta wojewódzkiego Policji postulującego cofnięcie określonej osobie 

uprawnień, a w szczególności co do tego, czy decyzja· o wystąpieniu z takim· 

wnioskiem należałaby do uznania komendanta wojewódzkiego, czy też miałby 

on taki obowiązek, w wypadku dopuszczenia się przez osobę, o której mowa 

w proj. art. 140 ust. 3a Prawa o ruchu drogowym, przestępstwa przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji. Żadna ze wskazanych wątpliwości nie została 

dostrzeżona ani wyjaśniona w uzasadnieniu projektu. 
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Niejasne jest również, dlaczego projektodawcy posługują się pojęciem 

"popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji", 

a nie adekwatnym do takiej sytuacji pojęciem "prawomocnego skazania 

za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji", ani też dlaczego 

proponowaną nową podstawę cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdem 

silnikowym zamierzają inkorporować do Prawa o ruchu drogowym, skoro zawarte 

uprzednio wart. 140 tej ustawy przesłanki cofnięcia uprawnień mocą wcześniejszej 

decyzji ustawodawcy zostały przeniesione do ustawy o kierujących pojazdami 

(art. 103). 

Powyżej wyrażone wątpliwości odnoszą się również do proponowaneJ 

nowelizacji art. 135 ust. l pkt l lit. h Prawa o ruchu drogowym, poszerzającej 

podstawę obligatoryjnego zatrzymania przez policjanta prawa jazdy osoby kierującej 

pojazdem. 

Z powyżej przedstawionych przyczyn, jak również z uwagi na wątpliwości 

wyrażone przez inne podmioty opiniujące projekt, w szczególności Komisję 

Kodyfikacyjną Prawa Karnego, projekt w toku dalszych prac legislacyjnych wymaga 

istotnego dopracowania, uwzgltrdniającego zgłoszone w niniejszej opinii uwagi, 

przy równoczesnym rozważeniu rzeczywistej celowości oraz konstytucyjnej 

i systemowej dopuszczalności wdrożenia wszystkich objętych jego ramami rozwiązań. 

Andrzej Seremet 




