
Jakie konsekwencje prawne wiążą się z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości?

Po  pierwsze,  na  wstępie  rozróżnić  trzeba  dwa  pojęcia:  stan  nietrzeźwości  i  stan  po
spożyciu alkoholu. 

Stan po użyciu alkoholu zachodzi,  gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub
prowadzi do:

1. stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
2. obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Z kolei,  stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub
prowadzi do:

1. stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo
2. obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w
stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozi grzywna, kara ograniczenia
wolności  albo  pozbawienia  wolności  do  lat  2  (art.  178a  §  1  k.k.).  Dodatkowo,  surowsze
zagrożenie karą dotyczy osoby, która była już wcześniej prawomocnie skazana  za prowadzenie
pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za
popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego przestępstwo określone
w:

1. art. 173 k.k. (sprowadzenie katastrofy w ruchu), 
2. art. 174 k.k. (sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństw katastrofy), 
3. art. 177 k.k. (spowodowanie wypadku komunikacyjnego) lub 
4. art. 355 § 2 k.k. (spowodowanie wypadku komunikacyjnego przez żołnierza ze skutkiem

w postaci śmierci innej osoby lub ciężkiego uszczerbku na jej zdrowiu),
a  także  osoby,  która  dopuściła  się  czynu  określonego  w  art.  178a  §  1  k.k.  w  okresie
obowiązywania  zakazu  prowadzenia  pojazdów  mechanicznych  orzeczonego  w  związku  ze
skazaniem  za  przestępstwo.  Ustawowe  zagrożenie  w  tych  sytuacjach  to  kara  pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Ponadto, kolejną dolegliwością jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.  Sąd
orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów
określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu
w komunikacji  był  w  stanie  nietrzeźwości,  pod  wpływem  środka  odurzającego  lub  zbiegł  z
miejsca zdarzenia określonego w art. 173 k.k., art. 174 k.k. lub art. 177 k.k. 

Po kolejne, w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 173 k.k., art. 174
k.k., art. 177 k.k. lub w art. 355 k.k., jeżeli sprawca był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
środka  odurzającego  lub  zbiegł  z  miejsca  zdarzenia,  sąd  orzeka  nawiązkę  na  rzecz
pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa
nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego
uległa  znacznemu pogorszeniu.  W razie  gdy ustalono  więcej  niż  jedną  taką  osobę,  nawiązki
orzeka  się  na  rzecz  każdej  z  nich.  Jeśli  ustalenie  takiej  osoby  nie  jest  możliwe,  sąd  orzeka
nawiązkę  na  rzecz  Funduszu  Pomocy  Pokrzywdzonym  oraz  Pomocy  Postpenitencjarnej.  Sąd
orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 10 000 złotych.

Natomiast,  prowadzenie  pojazdu  mechanicznego  w  ruchu  lądowym,  wodnym  lub
powietrznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, jest wykroczeniem
zagrożonym karą aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 zł. 



Takie samo zagrożenie dotyczy osoby, która znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod
wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania
lub w strefie ruchu inny pojazd niż mechaniczny. 

Z kolei,  osobie znajdującej się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego
środka, która prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd
mechaniczny, grozi kara aresztu do 14 dni albo kara grzywny. 

W razie popełnienia w/w wykroczeń Sąd także orzeka zakaz prowadzenia pojazdów.
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