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Część 15:

Punkty karne, stałe opłaty oraz zakaz
prowadzenia samochodu

Promocja dobrego zachowania na drodze jest ważna, w Irlandii
wprowadzono więc system punktów karnych, aby wspierać tę inicjatywę.
System ten jest kluczową częścią polityki bezpieczeństwa drogowego w
naszym kraju i ma na celu chronić życie.

Jeżeli złamiesz prawo, musisz zapłacić za to pewną cenę. System
zarejestruje Twoje zaniedbanie wraz z karą na Twoim prawie jazdy. Za małe
wykroczenia, karą jest grzywna, stała opłata i punkty, które zapisuje się przy
Twoim prawie jazdy - tzw. punkty karne. Za poważniejsze wykroczenia,
możesz zostać postawiony przed sądem. System ten stosuje się zarówno w
przypadku posiadaczy stałego, jak i tymczasowego prawa jazdy.
Jeżeli złamiesz prawo i zostaniesz złapany, zostaniesz ukarany karą
grzywny oraz dostaniesz punkty karne.
PAMIĘTAJ
Jeżeli zbierzesz 12 punktów karnych w okresie 36 miesięcy,
zostaniesz pozbawiony możliwości prowadzenia samochodu.
Część ta opisuje w jaki sposób działają punkty karne i stałe opłaty, a także
przedstawia poszczególne punkty i opłaty za wykroczenia dotyczące
przepisów ruchu drogowego. Aktualną listę wszystkich wykroczeń za które
dostaje się punkty karne oraz stałych opłat znajdziesz w załączniku 4 lub na
stronie www.penaltypoints.ie.

Punkty karne
System punktów karnych obejmuje wykroczenia, które odnoszą się do
bezpieczeństwa drogowego. Wykroczenia mogą być wykryte:
bezpośrednio przez policję lub
w przypadku przekroczenia dozwolonej szybkości, przez kamery.
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Jeżeli zostaniesz zatrzymany przez policję za popełnienie wykroczenia

Musisz pokazać swoje prawo jazdy oraz podać swoje dane, jeżeli
poprosi o to policjant
Pocztą otrzymasz powiadomienie i nałożeniu stałej opłaty.
Możesz wybrać i zapłacić stałą opłatę w określonym czasie lub
pozwolić, aby sprawa trafiła do sądu.
Punkty karne zostaną zapisane na Twoim prawo jazdy w systemie
gdy zapłacisz mandat lub zostaniesz uznany winnym wykroczenia w
sądzie.

Jeżeli Twój pojazd zostanie zarejestrowany przez kamery przy
przekraczaniu prędkości

Jeżeli jesteś jego zarejestrowanym właścicielem, dostaniesz
zawiadomienie o nałożeniu stałej opłaty.
Jeżeli nie prowadziłeś pojazdu, w momencie gdy zostało popełnione
wykroczenie, w ciągu 28 dni musisz podać policji dane osoby, która
prowadziła Twój pojazd. Jeżeli to zrobisz, wskazana osoba otrzyma
zawiadomienie o nałożeniu stałej opłaty. Jeżeli nie, zakłada się, że Ty
prowadziłeś pojazd w momencie popełnienia wykroczenia.

Punkty karne zostaną zapisane na prawie jazdy kierowcy w systemie
gdy mandat zostanie zapłacony lub gdy kierowca zostanie uznany
winnym wykroczenia w sądzie
PAMIĘTAJ
Większość wykroczeń za które dostaje się punkty karne jest
powiązanych ze stałymi opłatami. Niektóre wykroczenia wiążą
się z obowiązkowym stawieniem się w sądzie bez możliwości
zapłaty stałej opłaty.

Więcej informacji na temat punktów karnych otrzymasz odwiedzając stronę
www.penaltypoints.ie.
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System stałych opłat
System ten stosuje się w przypadku wielu wykroczeń, w tym większości
wykroczeń za które dostaje się punkty karne.

Jak to działa

Otrzymasz zawiadomienie o nałożeniu stałej opłaty, która będzie
zawierać:
•

szczegóły wykroczenia

•

wysokość mandatu do zapłacenia, oraz

•

gdzie można uiścić opłatę.

Na zapłatę mandatu masz 28 dni.
Jeżeli nie zapłacisz w ciągu 28 dni, opłata wzrasta o 50%. Następnie
masz kolejne 28 dni na zapłatę podwyższonej kary.
Jeżeli nie zapłacisz w tym okresie, sprawa trafi do sądu.
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Zakaz prowadzenia pojazdu
Jeżeli zbierzesz 12 punktów w ciągu 36 miesięcy:
•

otrzymasz zawiadomienie o tym, że zostałeś pozbawiony
możliwości prowadzenia samochodu na 6 miesięcy od
konkretnego dnia, oraz

•

będziesz musiał oddać swoje prawo jazdy w lokalnym urzędzie ds.
podatku drogowego w ciągu 14 dni od rozpoczęcia obowiązywania
zakazu prowadzenia pojazdu.

Zostaniesz pozbawiony możliwości prowadzenia pojazdu jeżeli
zostaniesz uznany w sądzie winnym niektórych wykroczeń, np. jazdy
po pijanemu, niebezpiecznej jazdy, opuszczenia miejsca zdarzenia.
Powyższe wykroczenia automatycznie pozbawiają Cię możliwości
prowadzenia pojazdu, bez względu na to ile punktów karnych
zebrałeś na swoim prawie jazdy.
Sąd może nałożyć zakaz prowadzenia pojazdu za każde
wykroczenie, w którym brały udział pojazdy, nie tylko wykroczenia za
które automatycznie jest się pozbawionym prawa prowadzenia
samochodu. Sąd orzeknie jak długo trwać ma zakaz w każdej
sprawie.
Jeżeli zostaniesz uznany winnym w sądzie, możesz zostać ukarany
karą grzywny oraz, w niektórych przypadkach, wysłany do więzienia.

PAMIĘTAJ
Nie oddanie prawa jazdy jest wykroczeniem. Wykroczeniem jest
także prowadzenie samochodu w momencie obowiązywania
zakazu kierowania pojazdem.
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