PROCEDURA OBRONY PRZED NEZPRAWNYM ZATRZYMANIEM
PRAWA JAZDY NA 3 MIESIĄCE ZA PRZEKROCZENIE O 50 KM/H
PRĘDKOŚCI W OBSZARZE ZABUDOWANYM
UWAGA: PO POMIARZE PRĘDKOŚCI, PODCZAS KONTROLI DROGOWEJ, NALEŻY ZAWSZE ZAPYTAĆ
FUNKCJONARIUSZA O IMIĘ NAZWISKO I NR SŁUŻBOWY, JAKI TYP RADARU ZOSTAŁ UŻYTY, ORAZ ZABEZPIECZYĆ
SOBIE MOŻLIWOŚĆ OBRONY PAMIĘTAJĄC, ŻE:
1. Bezprawne jest karanie przez Policję kierowców na podstawie wskazań kwestionowanych przez sądy urządzeń pomiarowych
typu Iskra-1, Rapid lub laserów UltraLyte, na podstawie wideorejestratorów w nieoznakowanych pojazdach policyjnych, a
także, gdy nie została uwzględniona przewidziana w instrukcji radaru tolerancja pomiaru.
2. Zgodnie z Konstytucją RP i powszechną wykładnią prawa decyzja funkcjonariusza podlega bezwzględnej kontroli sądu
powszechnego jeśli ukarany ją kwestionuje, nawet gdy policjant czy inspektor twierdzi, że przepis tego nie przewiduje (w
przepis ten literalnie w ogóle nie jest wpisana procedura i nie musi być, bo zawsze działa art. 77 ust. 2 i art. 8 Konstytucji).
3. Policjant nie może zatrzymać prawa jazdy jeśli nie posiadamy przy sobie dokumentu (blankietu). W takiej sytuacji
wystawienie pokwitowania przez policjanta, wpisanie zatrzymania do systemu CEPIK i złożenie wniosku do Starosty jest nie
tylko nieskuteczne ale i przestępstwem. Za brak blankietu przyjmujemy mandat w wysokości 50 zł. by wykazać, że nie
jesteśmy pieniaczami.
4. Fizyczne zatrzymanie blankietu prawa jazdy nie powoduje zawieszenia naszych uprawnień do czasu wydania i doręczenia
decyzji przez Starostę, możemy więc prowadzić pojazd o wiele dłużej niż 24h nie ryzykując niczym więcej niż mandatem 50
zł. za brak dokumentu.
5. W przypadku gdy kwestionujemy zatrzymanie prawa jazdy bezwzględnie odmawiamy przyjęcia mandatu, by móc skutecznie
się bronić.
6. Jeśli prawo jazdy zatrzymuje nam policjant lub inspektor ITD. na podstawie wideorejestratora w nieoznakowanym
radiowozie wymagamy od funkcjonariusza-pasażera zatrzymania prawa jazdy jego koledze, funkcjonariuszowi-kierowcy,
przepis bowiem nie przewiduje wyjątków i nie zwalnia policji czy ITD z utraty prawa jazdy na 3 miesiące jeśli przekroczyli
prędkość o ponad 50km/h w terenie zabudowanym, zwłaszcza, że niewątpliwym dowodem będzie wskazanie tego samego
wideorejestratora, który nie mierzy prędkości pojazdu rejestrowanego ale prędkość pojazdu policyjnego. Niewykonanie
przez policjanta-pasażera obowiązku jest przestępstwem z art. 231 kk.
7. Nie można zatrzymać prawa jazdy na 3 miesiące na podstawie wskazań fotoradaru.
8. Celem skorzystania w pełni ze wszelkich możliwości obrony i zwiększenia maksymalnie szansy odzyskania prawa jazdy lub
zachowania uprawnień trzeba się zgłosić niezwłocznie po poradę indywidualną na Anuluj-Mandat.pl. Prawnicy tego portalu
jako jedyni skutecznie ratują kierowców, którym zatrzymano prawo jazdy popełniając nadużycia.

Procedura zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące i obrony w wykresach blokowych:

WYKRES NR 1- FIZYCZNE I WIRTUALNE ZATRZYMANIE PRAWA JAZDY ZA PRZEKROCZENIE O 50 KM/H PRĘDKOŚCI W OBSZARZE
ZABUDOWANYM

Czy funkcjonariusz zatrzymał
fizycznie prawo jazdy?

Nie

Tak

(np. nie mieliśmy przy sobie)

Wydał pokwitowanie lub/i
wpisał w CEPIK zatrzymanie
prawa jazdy i złożył wniosek
do Starosty o wydanie
decyzji o zatrzymaniu

argument do
bezwględnego umorzenia
postępowania, gdyż nie
doszło do zatrzymania
dokumentu

składamy zawiadomienie o
podejrzeniu popełnienia
przestępstwa nadużycia
władzy i urzedowego
poświadczenia nieprawdy
przez policjanta na naszą
szkodę

Czy mandat został przyjęty?
(tabelka nr 2)

WYKRES NR 2 - ZATRZYMANIE PRAWA JAZDY ZA PRZEKROCZENIE O 50 KM/H PRĘDKOŚCI W OBSZARZE ZABUDOWANYM A
NIEPRZYJĘCIE MANDATU KARNEGO
Czy mandat został
przyjęy?

Nie

Tak

Dostajemy zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
administarcyjnego od
starosty/prezydenta

W terminie 7 dni, składamy do
sądu wniosek o uchylenie
mandatu, jeżeli termin minął należy
złożyć wniosek o przywrócenie
terminu

Niezwłocznie składamy
wniosek o
zawieszenie/umorzenie
postępowania
administracyjnego i zwrot
prawa jazdy

Jeżeli nie mieliśmy przy sobie
prawa jazdy lub pokwitowanie
nie zostało nam wydane - jest to
dodatkowy argument do
zawieszenia/umorzenia
postępowania oraz do złożenia
zawiadomienia o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa przez
policjanta oraz starostę do
prokuratury (patrz wykres nr 1 i
wykres nr 3]

Dostajemy
odpowiedź od
starosty/prezydenta
do tego momentu
możemy kierować,
narażając się na
50zł mandatu oraz
wydanie decyzji od
razu na 6 miesięcy
(w przypadku
przegranej)

Decyzja
negatywna prawo jazdy
zatrzymane na 3
(lub 6 miesięcy)

Decyzja pozytywna
(odmowa wydania
decyzji) - wygrywamy

Składamy odwołanie do
SKO w terminie 14 dni

Odwołanie
skutecznewygrywamy

Składamy
zawiadomienie o
podejrzeniu popełnienia
przestępstwa
niedopełnienia
obowiązków przez
starostę/prezydenta

Odwołanie
nieskuteczne
Skarga do WSA w
terminie 30 dni

Składamy wniosek do
sądu rejonowego o
uchylenie bezprawnego
zatrzymania prawa jazdy

WYKRES NR 3- ZATRZYMANIE PRAWA JAZDY ZA PRZEKROCZENIE O 50 KM/H PRĘDKOŚCI W OBSZARZE ZABUDOWANYM
Czy funkcjonariusz wystawił
pokwitowanie?

Tak

Możemy poruszać się do czasu
otrzymania decyzji od Starosty,
nie mamy bowiem jeszcze
zawieszonych uprawnienień i
nie grozi nam kara za
recydywę

Nie

składamy zawiadomienie o
podejrzeniu popełnienia
przestępstwa przez policjanta

dodatkowy argument do
zawieszenia/ umorzenia
postępowania

