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WsiadB za kierownic pomimo cofnitych uprawnieD. Odpowie teraz za przestpstwo.

Redakcja, [roda 29 czerwiec 2016 - 09:10:38

Policjanci ze zBotoryjskiej drogówki zatrzymali 24-latka, który ruszyB w drog mimo wydanej decyzji o cofniciu uprawnieD
do kierowania pojazdami. O jego dalszym losie decydowa bdzie sd. Za lekcewa|enie wydanej decyzji grozi kara do
dwóch lat pozbawienia wolno[ci. 26 czerwca br. okoBo godziny 13:30 przy ulicy PiBsudskiego policjanci dokonali kontroli pojazdu
marki Audi, którego kierujcy jak si okazaBo wsiadB za kierownic pomimo braku uprawnieD. Jak ustalili policjanci wobec
m|czyzny, Starosta wydaB decyzj o cofniciu uprawnieD do kierowania pojazdami.

O dalszym losie 24 latka mieszkaDca powiatu zBotoryjskiego zdecyduje sd. Najsurowsza kara, jaka mo|e spotka
kierowc za zlekcewa|enie decyzji wydanej przez Starost wynosi dwa lata wizienia.
Przypomnijmy,Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która weszBa w
|ycie z dniem 18 maja 2015 r. dodaje do Kodeksu karnego nowe przestpstwo opisane w art. 180a, którym jest prowadzenie
pojazdu mechanicznego bez uprawnieD.
Art. 180a k.k. stanowi, i| Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie
stosujc si do decyzji wBa[ciwego organu o cofniciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolno[ci albo pozbawienia wolno[ci do lat 2.
Nale|y podkre[li, |e sprawc tego przestpstwa mo|e by wyBcznie osoba, posiadajca uprawnienia do
kierowania pojazdami mechanicznymi, a której te uprawnienia zostaBy cofnite przez uprawniony organ administracji publicznej.
Innymi sBowy, nie popeBnia przestpstwa z art. 180a k.k. osoba, która nigdy nie nabyBa uprawnieD do kierowania pojazdami
mechanicznymi. Organami wBa[ciwymi do wydania decyzji o cofniciu uprawnieD s: starosta, dowódca jednostki wojskowej
albo marszaBka województwa.
Nale|y wskaza, |e przestpstwo z art. 180a k.k. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnieD podobnie jak
przestpstwo z art. 178a k.k. tj. prowadzenie samochodu w stanie nietrzezwo[ci mo|na popeBni jedynie z winy umy[lnej.
Oznacza to, |e sprawca przestpstwa musi mie [wiadomo[, |e zostaBa wydana wobec niego decyzja o cofniciu
uprawnieD.
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