
Pytanie klienta:  zostałem zatrzymany  podczas  jazdy  po alkoholu.  Sąd orzekł  o  utracie

uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi na okres 3 lat. Czy

mogę odzyskać prawo jazdy wcześniej? 

Tak, jest taka możliwość. Ustawodawca wprowadził do Kodeksu karnego wykonawczego

przepis umożliwiający dalsze wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez

orzeczenie o dalszym jego wykonywaniu w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych

w blokadę alkoholową. Mianowicie chodzi tu o przepis z art. 182a § 1 k.k.w. zgodnie z którym „Jeżeli

zakaz  prowadzenia  pojazdów  był  wykonywany  przez  okres  co  najmniej  połowy  orzeczonego

wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4

Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka

karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której

mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.

poz. 1137, z późn. zm.), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w

okresie  wykonywania  środka  karnego  uzasadniają  przekonanie,  że  prowadzenie  pojazdu  przez  tę

osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przepis art. 182 § 1 stosuje się odpowiednio.”

Z powyższego wynika, że skazany może wystąpić do sądu, który wydał wyrok skazujący, z

wnioskiem  o  zmianę  sposobu  wykonywania  środka  karnego  poprzez  orzeczenie  o  zakazie

prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Z wnioskiem takim można wystąpić

dopiero  po  wykonywaniu  orzeczonego  zakazu  przez  co  najmniej  połowę  okresu  na  jaki  został

orzeczony lub po upływie 10 lat jego wykonywania w przypadku orzeczenia dożywotniego zakazu

prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

Definicja  blokady  alkoholowej  została  zawarta  w  art.  2  pkt  84  ustawy  Prawo  o  ruchu

drogowym i  zgodnie z ww. ustawą jest  to „urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie

silnika  pojazdu  silnikowego  i  pojazdu  szynowego,  w  przypadku  gdy  zawartość  alkoholu  w

wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3”.

Podkreślić należy, że cytowany przepis k.k.w. nie nakłada na sąd obowiązku orzeczenia o

dalszym  wykonywaniu  kary  w  postaci  zakazu  prowadzenia  pojazdów  niewyposażonych  w

blokadę alkoholową, a daje sądowi jedynie uprawnienie do wydania orzeczenia zmieniającego

sposób wykonania kary. 

Sąd wyda takie orzeczenie, jeśli uzna że postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy

oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie

pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Powyższe oznacza tyle co postawę

skazanego  po  popełnieniu  przestępstwa  czyli  np.  realizacja  nałożonych  na  niego  obowiązków,

zachowanie  względem  pokrzywdzonych,  stosunek  do  popełnionego  czynu;  przejawianie  postaw



społecznie akceptowanych, warunki zdrowotne, środowiskowe (środowisko w jakim przebywa, jakie

ma na niego wpływ), skłonności do spożywania alkoholu, reakcje na stres; stosowanie się do porządku

prawnego. Jeśli  po zbadaniu powyższych okoliczności sąd uzna, że skazany pozytywnie rokuje na

przyszłość,  czyli  że  po  zmianie  sposobu  wykonywania  środka  karnego  nie  będzie  zagrażał

bezpieczeństwu w komunikacji (Postulski Kazimierz, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd.

III)

Odpowiadając  na  pytanie,  istnieje  możliwość  o  ubiegania  się  po  upływie  1,5  roku

wykonywania orzeczonego środka karnego o orzeczenie przez sąd o dalszym wykonywaniu kary w

postaci  zakazu  prowadzenia  pojazdu  niewyposażonego  w  blokadę  alkoholową.  Wydanie  takiego

orzeczenia będzie skutkowało wydaniem prawa jazdy, które jednak będzie uprawniało wyłącznie do

prowadzenia pojazdów z zainstalowaną blokadą alkoholową. 


