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Opinia Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia” o projekcie ustawy o zmianie 

ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierującymi pojazdami (druk senacki nr 

507). 

 

W ocenie Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia” przesłany do zaopiniowania 

projekt ustawy budzi zastrzeżenia w zakresie spójności z systemem prawnym oraz co do 

funkcjonalności projektu, który ma realizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

11 października 2016 r. (sygn. akt K 24/15), stwierdzający niezgodność art. 102 ust. 1 pkt 

4 i ust. 1c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 

627 z późn. zm.) w związku z art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

– Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, z późn. zm.) z Konstytucją w 

zakresie, w jakim nie przewiduje sytuacji usprawiedliwiających – ze względu na stan 

wyższej konieczności – kierowanie pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o 

więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym. 

Istota zmiany ma polegać na ograniczeniu reguły obligatoryjnego zatrzymania prawa jazdy 

w sytuacji spełnienia warunków określonych w nowo projektowanym art. 135 po ust. 1aa 



Prawa o ruchu drogowym i odpowiadającego mu przepisowi art. 102 ust. 1 aa ustawy o 

kierujących pojazdami.  

W tym celu projekt przewiduje wprowadzenie szczególnej przesłanki „działania w stanie 

wyższej konieczności, w celu uchylenia niebezpieczeństwa grożącego życiu lub zdrowiu 

człowieka”  która pozwalałyby odstąpić od zatrzymania kierującemu pojazdem prawa 

jazdy.  

Należy zwrócić uwagę na określone konsekwencje projektowanych rozwiązań oraz realne 

możliwości ich egzekwowania. 

W aspekcie materialnoprawnym zasadniczo sytuacje przewidziane w art. 135 ust. 1 pkt 1a 

lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym będą przedmiotem 

rozpoznania w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia jako 

czyn określony w art. 92a ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń.  Tym 

samym każde przekroczenie dopuszczalnej prędkości będzie łączyć się z 

odpowiedzialnością za wykroczenie. W tym kontekście przepis art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy 

o kierujących pojazdami ma inny wymiar, albowiem odnosi się do administracyjnej 

decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy osoby w przypadku, gdy kierując pojazdem 

przekroczyła ona dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. 

Z kolei art. 135 ust. 1 pkt 1a Prawa o ruchu drogowym, mający charakter proceduralny, 

obliguje policjanta do zatrzymania prawa jazdy w takiej sytuacji i wdrożenia stosownego 

trybu administracyjnego w tym przedmiocie. W istocie rzeczy jest to wpadkowe 

postępowanie administracyjne, którego celem jest pozbawienie sprawcy określonego 

wykroczenia drogowego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami jakim jest 

prawo jazdy. Nie rozstrzyga ono jeszcze o winie i sprawstwie konkretnej osoby. Obecne 

rozwiązanie już dotknięte jest niespójnością, bowiem sięga po sankcje za ten sam czyn z 

katalogu sankcji karnej za wykroczenie i sankcji administracyjnej. Rodzi to takie 

konsekwencje, że to samo zachowanie może być ekskulpowane jako wykroczenie i 

jednocześnie karane jako naruszenie administracyjne. W czystej postaci sankcja 

administracyjna powinna być stosowania w celu przymuszenia do wykonania obowiązku 

publicznego, którego wykonanie ustawodawca uważa za konieczne. W odniesieniu do 

sprawcy przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym 

zatrzymanie prawa jazdy następuje już po zakończeniu naruszania prawa. Nie chodzi więc 

o przymuszenie do wykonania obowiązku lecz o ukaranie w celu prewencji, a to cel 

właściwy dla sankcji karnej. Wprowadzenie projektowanych rozwiązań jeszcze pogłębi 



zatracicie granicy pomiędzy wykroczeniem a naruszeniem administracyjnym w wypadku 

omawianego zachowania, gdyż przewiduje konieczność oceny tego naruszenia przez 

pryzmat instytucji stanu wyższej konieczności. 

Pojawia się wątpliwość czy niezbędne i racjonalne jest wprowadzenie do postępowania 

administracyjnego nowej instytucji prawnej tylko na użytek jednego, bardzo konkretnego 

stanu faktycznego. 

Stan wyższej konieczności to instytucja znana prawu karnemu sensu largo ( art. 26 

Kodeksu karnego i art. 16 Kodeksu wykroczeń) oraz prawu cywilnemu ( art. 424 kodeksu 

cywilnego). W każdym z tych kodeksów stan wyższej konieczności jest zdefiniowany 

odmiennie. Projektodawca wprowadzając stan wyższej konieczności do Prawa o ruchu 

drogowym i ustawy o kierujących pojazdami nie definiuje jego przesłanek. Rodzi się 

zatem pytanie jak rozumieć stan wyższej konieczności na gruncie prawa 

administracyjnego? 

W postępowaniu karnym częstokroć ustalanie, czy zaistniał stan wyższej konieczności 

wymaga przeprowadzenia gruntownego postępowania dowodowego oraz dokonania 

drobiazgowych ocen zaistniałego stanu faktycznego. Powyższe wynika z wieloletnich 

doświadczeń prokuratorów związanych z oceną wskazanej instytucji w toku 

prowadzonych postępowań karnych. W związku z powyższym wprowadzanie takiej 

kategorii do wprost do postępowania administracyjnego może wiązać się z poważnymi 

trudnościami. 

W związku z treścią proponowanych zmian należałoby sformułować pytania odnoszące się 

do praktycznych aspektów stosowania nowych regulacji prawnych: 

1. W oparciu o jakie przesłanki i w jakim trybie funkcjonariusz policji będzie 

dokonywał oceny zaistnienia przesłanek do odstąpienia od zatrzymania prawa 

jazdy? 

2. Czy i w jaki sposób będzie dokumentował odstąpienie od zatrzymania prawa 

jazdy? 

3. Kto w przypadku rozbieżności w ocenach (pomiędzy kierowcą z jednej strony a 

funkcjonariuszem policji z drugiej) będzie ostatecznie weryfikował prawidłowość 

dokonanych ocen? 



4. Czy kierujący będzie się mógł od tego odwołać, a jeżeli tak w jakim trybie? W tym 

przypadku ujawnia się możliwość prowadzenia kolejnego postępowania 

wpadkowego, które może charakteryzować się długotrwałością. 

 Oczywiście podobne uwagi można formułować w odniesieniu do uprawnień 

starosty. 

Niestety odpowiedzi nie sposób doszukać się zarówno w projekcie ustawy, jak i treści 

uzasadnienia. 

Należy pamiętać, iż w odniesieniu do obowiązującego aktualnie stanu prawnego decyzja o 

zatrzymaniu prawa jazdy oparta jest o dwa kryteria, tj. przekroczenie dopuszczalnej 

prędkości o więcej niż 50 km/h, a ponadto uczynienie tego w strefie zabudowanej. Nie ma 

od tej zasady żadnych wyjątków.  

W tym układzie wprowadzanie odstępstw w tym zakresie wymaga bardzo precyzyjnego 

określenia stosownych trybów weryfikacyjnych, proceduralnych, odwoławczych, etc. W 

stosunkowo krótkim projekcie ustawy takich regulacji brak. 

Projektowane przepisy odnoszą się do ugruntowanej w prawie karnym instytucji stanu 

wyższej konieczności. Jednak w tym przypadku zyskuje ona dodatkowy desygnat w 

postaci: „działania w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego życiu 

lub zdrowiu człowieka”. 

Nie do końca zrozumiały jest zamysł jego wprowadzenia, skoro w istocie rzeczy mieści się 

on w pojęciu stanu wyższej konieczności.  

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” opowiada się za przyjmowaniem przy 

tworzeniu prawa rozwiązań systemowych i unikaniu regulacji wyjątkowych, 

przewidzianych dla konkretnych stanów faktycznych, które nie mają cech relewantnych 

usprawiedliwiających taką szczególną regulację. Jeżeli zatem stan wyższej konieczności 

ma zaistnieć w prawie administracyjnym w odniesieniu do kierowców, to należy 

zdefiniować tę instytucję tak, aby miała zastosowanie zarówno w Prawie o ruchu 

drogowym jak i w ustawie o kierujących pojazdami.  

Innym rozwiązaniem jest rezygnacja w projektowanych przepisach z okoliczności 

określanej w nich jako „stan wyższej konieczności” i poprzestanie na przesłance „działania 

w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego życiu lub zdrowiu 

człowieka”. Wydaje się, że ten ostatni kwantyfikator w określonej sytuacji byłby 



praktyczniejszy, a przy tym nie wprowadzałby konieczności dokonywania dość 

skomplikowanych ocen związanych ze stanem wyższej konieczności, który jest przecież 

okolicznością wyłączającą bezprawność czynu, a zatem mającym konsekwencje w sferze 

orzekania. Istnieje jednak realna obawa nadużywania tej przesłanki przez kierowców 

rażąco przekraczających prędkość. Zarówno funkcjonariusz policji, jak i starosta nie będą 

dysponować żadnymi realnymi możliwościami oceny stanu zdrowia osoby 

transportowanej. Z jednej strony będzie się to wiązać z podejmowaniem decyzji 

uznaniowych, jedynie na podstawie własnych spostrzeżeń oraz ocen, a z drugiej 

umożliwiać kierowcom poszukiwania różnego rodzaju uzasadnień dla łamania przepisów 

odnoszących się do konieczności zachowania bezpiecznej prędkości na drogach 

publicznych.  

Poprawnym systemowo rozwiązaniem byłoby więc wprowadzenie w art. 92 a Kodeksu 

wykroczeń okoliczności przekroczenia przez kierującego pojazdem dopuszczalnej 

prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym jako przesłanki obligatoryjnego 

orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Wówczas nie dochodziłoby do sytuacji, w 

których sprawca nie odpowiadałby za wykroczenie, wobec zaistnienia przesłanek 

wyłączających taką odpowiedzialność, a ponosiłby sankcję administracyjną w postaci 

zatrzymania prawa jazdy. Tak jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu 

wyroku K 24/15, środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów co do istoty jest 

tożsamy z sankcją administracyjną w postaci zatrzymania prawa jazdy lecz nie został 

przewidziany dla sprawcy wykroczenia z art. 92 a Kodeksu wykroczeń. Faktem jest, że 

dolna granica środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów została w Kodeksie 

wykroczeń ustalona na poziomie 6 miesięcy, lecz restrykcyjność tego środka zmniejsza to, 

że zakaz prowadzenia można ograniczyć do pojazdów określonego rodzaju. 

Wypada zauważyć, że już po dacie wydania wyroku K 24/15 został uchwalony i wszedł w 

życie przepis art. 178 b Kodeksu karnego typizujący nowe przestępstwo: ucieczki przed 

pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego. Można 

się spodziewać, że do przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h w strefie zabudowanej 

będzie dochodziło również w okolicznościach wypełniających znamiona tego 

przestępstwa. Sankcja za wykroczenie z uwzględnieniem środka karnego zakazu 

prowadzenia pojazdów w takim wypadku byłaby systemowo spójna, gdyż reguły  

odpowiedzialności za przestępstwo i wykroczenie pozostając w zbiegu określa art. 10 

Kodeksu wykroczeń.  


