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UWAGI 

do projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz 

niektórych innych ustaw 

Przedłożony do oceny projekt zmienia sposób ujęcia przez ustawodawcę 

istoty części wykroczeń drogowych rejestrowanych za pomocą stacjonarnych 

urządzeń rejestrujących. Przez dodanie zespołu przepisów umieszczonych w nowym 

rozdziale 5 Ustawy - prawo o ruchu drogowym, 1 stanowiących o nakładaniu kar 

administracyjnych, ustawodawca tworzy nową grupę deliktów administracyjnych, z 

założenia zastępujących wykroczenia. Chodzi mianowicie o tę grupę zachowań, 

które zostały wykryte za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących, nowo 

zainstalowanych lub przejętych na podstawie ocenianego projektu przez Inspekcję 

Transportu Drogowego. Z przepisów będących przedmiotem niniejszych uwag 

wynika, iż Policja zachowałaby swoje uprawnienia do kontroli ruchu drogowego, w 

tym utrwalania jego przebiegu za pomocą przenośnych urządzeń rejestrujących, 

natomiast straże miejskie (gminne) zostałyby pozbawione możliwości kontroli ruchu 

drogowego za pomocą jakichkolwiek urządzeń rejestrujących. 

Opiniowany projekt nie zasługuje na aprobatę. 

Oceniana propozycja zrywa z wymogiem legislacyjnym, nakazującym 

traktowanie wykroczeń (w tym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji) jako części 

prawa represyjnego. Warto zwrócić uwagę, że takie rozumienie prawa wykroczeń w 

1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 ze zm. 
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sposób wyraźny określone zostało w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego2
, 

które stanowi dyrektywę dla ustawodawcy zwykłego. Innymi słowy, odpowiedzialność 

za zachowania, określone przez projektodawcę jako delikty administracyjne, musi 

być - przede wszystkim z punktu widzenia art. 42 ust. 1 Konstytucji RP -

odpowiedzialnością indywidualną i osobistą, zarówno jeśli chodzi o przypisanie 

konkretnej osobie sprawstwa czynu, jak i w kwestii wymiaru kary. Jak już 

stwierdzono, oceniany projekt w sposób nieuprawniony zrywa z kwalifikacją 

niektórych, określonych w nim zachowań jako wykroczenia drogowe. To "zerwanie" 

jest zresztą niekonsekwentne. Wejście w życie proponowanych zmian 

spowodowałoby swoisty dualizm oceny prawnej zachowań o tożsamej naturze i 

społecznej szkodliwości. Wykroczenia drogowe, których ujawnienie następuje w inny 

sposób, niż przez urządzenia rejestrujące będące w gestii Inspekcji Transportu 

Drogowego, pozostawałyby w sferze odpowiedzialności prawnej indywidualnej i 

osobistej, podczas gdy określone w projekcie ustawy delikty administracyjne 

utraciłyby ten walor. W wypadku deliktów określonych w projekcie ustawy 

zindywidualizowana odpowiedzialność przeradza się w odpowiedzialność prawną 

zbiorową, przypisaną przede wszystkim do właściciela pojazdu mechanicznego. W 

wypadku zaś takich samych zachowań zarejestrowanych w innym trybie ustawowym, 

stosowano by zasady odpowiedzialności i dyrektywy karania wynikające z prawa 

wykroczeń. Zgodnie z art. 1. Kodeksu wykroczeń3, odpowiedzialności za 

wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony 

przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, 

ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany. Nie popełnia natomiast 

wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w 

czasie czynu. Według natomiast art. 33 § 2 tego Kodeksu, wymierzając karę, organ 

orzekający bierze pod uwagę w szczególności rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej 

wykroczeniem, stopień winy, pobudki, sposób działania, stosunek do 

pokrzywdzonego, jak również właściwości, warunki osobiste i majątkowe sprawcy, 

jego stosunki rodzinne, sposób życia przed popełnieniem i zachowanie się po 

popełnieniu wykroczenia. 

2 Zob. np. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia B lipca 2003 r. P 10/02, Dz. U. Nr 143, poz. 1265. 
3 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.- Kodeks wykroczeń, Dz. U. Nr 12, poz. 114 ze zm. 
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Poprzez wspomniany dualizm ustawodawca ingeruje w aksjologiczną 

spójność systemu prawnego, wprowadzając zmiany dowolne przypadkowe, co 

może być uznane za naruszenie zasad prawidłowej legislacji4• 

Sprawców deliktów, określonych w ocenianym projekcie ustawy, pozbawia się 

prawa do rzetelnego procesu. Przestają oni być także beneficjentem innych zasad 

procesu karnego stosowanego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w tym 

przede wszystkim domniemania niewinności oraz prawa do obrony. Na marginesie 

warto również zauważyć, że konsekwencją takiego kroku ustawodawczego jest 

utrata przez Sąd Najwyższy możliwości kontroli kasacyjnej, dotąd możliwa w trybie 

kasacji nadzwyczajnej. Opisane konsekwencje prawonoprocesowe dotyczyłyby 

jedynie części (dotychczasowych) wykroczeń, zależnie od tego, czy zostały one 

wykryte za pośrednictwem stacjonarnych urządzeń rejestrujących, będących w gestii 

(jak wynika to z projektu ustawy) Inspekcji Transportu Drogowego. 

Powyższe uwagi dyskwalifikują w całości przedłożony do oceny projekt. 

Przewidziane w nim zniesienie lub modyfikacja kompetencji organów uprawnionych 

do rejestrowania wykroczeń drogowych stanowi jedynie konsekwencję zmiany 

procedury z represyjnej na administracyjną. Dla porządku jednak należy dodać, iż 

problematyce utraty uprawnień straży miejskich do rejestrowania wykroczeń 

drogowych Sąd Najwyższy poświęcił odrębne uwagi BSA 11 - 021 - 381/14, 

przesłane do Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu przy piśmie z dnia 8 grudnia 2014 r., 

znak Kancelarii Sejmu: GMS-WP-173-239/14. 

4Na ten temat ogólnie na gruncie systemu prawa m. in. wyrok TK z dnia 21 lutego 2006 r., sygn. K 
1/05, OTK ZU 2006, nr 2/A, poz. 18; wyrok TK z dnia 23 października 2007 r., sygn. P 28/07, OTK ZU 
2007, nr 9/ A, poz. 1 06. 
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W nawiązaniu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu 

drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, nadesłanego przy piśmie nr GMS-WP-

173-31115 z dnia 11 lutego 2015 r., w załączeniu uprzejmie przesyłam opinię Prokuratorii 

Generalnej Skarbu Państwa do tego projektu. 
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Opinia 
do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

l. Projektowany art. 140af ust. 3 Prawa o ruchu drogowym zakłada odpowiedzialność 

administracyjną właściciela pojazdu albo jego posiadacza {tj. zagranicznej osoby fizycznej lub 
prawnej, która powierzyła pojazd podmiotowi polskiemu), wykazanego w Centralnej Ewidencji 
Pojazdów, za niestosowanie się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem 
drogowym oraz niestosowanie się do sygnałów świetlnych, ujawnione przy użyciu stacjonamego 
urządzenia rejestrującego. Rozwiązanie takie obiektywizuje odpowiedzialność administracyjną 

właściciela pojazdu, zrywając zarazem jego związek z faktycznym sprawcą opisanego deliktu 
administracyjnego {z prowadzącym pojazd). Wprawdzie projektowany art. 140ak ust. 1 wymienia 
okoliczności egzoneracyjne uwalniające właściciela pojazdu od odpowiedzialności 

administracyjnej, to jednak nie zmieniają one istoty problemu - braku związku między faktycznym 
sprawcą deliktu administracyjnego a właścicielem pojazdu. 

W tym kontekście bezprzedmiotowy staje się art. 78 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym, 
zobowiązujący właściciela pojazdu do wskazania, na żądanie uprawnionego organu /takim jest 
Główny Inspektor Transportu Drogowego/, podmiotu, któremu powierzył pojazd do kierowania lub 
używania w oznaczonym czasie. W świetle projektowanej regulacji art. 140ak ust. 1 Główny 
Inspektor Transportu Drogowego nie będzie miał potrzeby korzystania z tego uprawnienia, a 
właściciel pojazdu nie będzie mógł z tego powodu uwolnić się od odpowiedzialności 

administracyjnej. 
W doktrynie prawa administracyjnego akceptowany jest pogląd o odrębności deliktów 

administracyjnych i postępowania z nimi związanego w stosunku do odpowiedzialności za 
wykroczenia, a więc odpowiedzialności karnej. Jednakże w orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka pojęcie "sprawy karnej" jest rozumiane szeroko, nie tylko przez pryzmat 
kwalifikacji czynu w prawie krajowym, ale także w optyce rodzaju i wymiaru grożącej sankcji.. W 
konkretnym przypadku - według projektowanego art. 140al - administracyjna kara pieniężna jest 
porównywalna z zagrożeniem tożsamego wykroczenia z art. 92 § 1 i art. 92a Kodeksu wykroczeń, 
tak co do rodzaju kary, jak i jej wysokości. Za wymienione wykroczenia można ukarać karą 
grzywny od 20 do 5000 złotych {art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń), a w postępowaniu mandatowym 
do 500 złotych (art. 96 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Dla porównania 
przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2014 roku wyniosło 3783,46 złotych (M.P. z 
2015 r., poz. 179), co oznacza że najniższa administracyjna kara pieniężna będzie wynosić 110 
złotych, a w obszarze zabudowanym- 220 złotych, a najwyższa odpowiednio 750 i 1510 złotych. 



Zważywszy sygnalizowany postulat odniesienia reguł odpowiedzialności karnej również 
do odpowiedzialności administracyjnej można by jako okoliczność egzoneracyjnct uwalniającą 

właściciela pojazdu od odpowiedzialności administracyjnej, wymienić również wskazanie przez 
właściciela pojazdu podmiotu, któremu powierzył pojazd do kierowania lub używania w 
oznaczonym czasie odpowiadającym czasowi popełnienia deliktu administracyjnego. W takim 
przypadku odpowiedzialność administracyjna przenosiłaby się na osobę, której właściciel pojazdu 
powierzył pojazd do kierowania lub używania. 

11. Delikt administracyjny typizowany w projektowanym art. 140af ust. 1 w swych znamionach zbiega 
się z wykroczeniem opisanym w art. 92 § 1 i art. 92a Kodeksu wykroczeń. W obu przypadkach 
niestosowanie się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym albo 
niestosowanie się do sygnału świetlnego implikuje odpowiedzialność. Różnica sprowadza się do 
podmiotu ponoszącego odpowiedzialność. W przypadku wykroczenia będzie to osoba prowadząca 
pojazd, a w przypadku deliktu administracyjnego będzie to właściciel pojazdu. Możliwy jest więc 
zbieg odpowiedzialności za wykroczenie z odpowiedzialnością administracyjną. Zbieg ten wystąpi 
w razie gdy właściciel pojazdu będzie zarazem prowadzącym pojazd, a także gdy za ten sam czyn 
odpowiadać będzie prowadzący pojazd (za wykroczenie} i właściciel pojazdu (za delikt 
administracyjny}. W obu przypadkach wątpliwe jest zastosowanie reguły ne bis in idem, 
wyłączającej dwukrotne orzekanie w tej samej sprawie, a to z uwagi na odmienność reżimów 
prawnych, w których będzie ponoszona odpowiedzialność, i brak normatywnego uregulowania 
powstającego zbiegu przepisów. Dlatego też wydaje się, że należałoby w projektowanej nowelizacji 
dodać przepis wyłączający odpowiedzialność za wykroczenie w razie gdy za ten sam czyn została 
wymierzona administracyjna kara pieniężna i odwrotnie. Proponowane wyłączenie 

dopuszczalności dwukrotnego zastosowania środka represji wobec tego samego podmiotu za ten 
sam czyn powinno odnosić się przynajmniej do przypadku gdy właściciel pojazdu jest jednocześnie 
prowadzącym ten sam pojazd. 


