
Cz!"# 15:

Punkty karne, sta$e op$aty oraz zakaz
prowadzenia samochodu

Promocja dobrego zachowania na drodze jest wa!na, w Irlandii
wprowadzono wi"c system punktów karnych, aby wspiera# t" inicjatyw".
System ten jest kluczow$ cz"%ci$ polityki bezpiecze&stwa drogowego w
naszym kraju i ma na celu chroni# !ycie.
Je!eli z'amiesz prawo, musisz zap'aci# za to pewn$ cen". System
zarejestruje Twoje zaniedbanie wraz z kar$ na Twoim prawie jazdy. Za ma'e
wykroczenia, kar$ jest grzywna, sta'a op'ata i punkty, które zapisuje si" przy
Twoim prawie jazdy - tzw. punkty karne. Za powa!niejsze wykroczenia,
mo!esz zosta# postawiony przed s$dem. System ten stosuje si" zarówno w
przypadku posiadaczy sta'ego, jak i tymczasowego prawa jazdy.
Je!eli z'amiesz prawo i zostaniesz z'apany, zostaniesz ukarany kar$
grzywny oraz dostaniesz punkty karne.

Cz"%# ta opisuje w jaki sposób dzia'aj$ punkty karne i sta'e op'aty, a tak!e
przedstawia poszczególne punkty i op'aty za wykroczenia dotycz$ce
przepisów ruchu drogowego. Aktualn$ list" wszystkich wykrocze& za które
dostaje si" punkty karne oraz sta'ych op'at znajdziesz w za'$czniku 4 lub na
stronie www.penaltypoints.ie.

Punkty karne
System punktów karnych obejmuje wykroczenia, które odnosz$ si" do
bezpiecze&stwa drogowego. Wykroczenia mog$ by# wykryte:

bezpo%rednio przez policj" lub
w przypadku przekroczenia dozwolonej szybko%ci, przez kamery.

PAMI%TAJ
Je&eli zbierzesz 12 punktów karnych w okresie 36 miesi!cy,
zostaniesz pozbawiony mo&liwo"ci prowadzenia samochodu.

143

Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego



Je&eli zostaniesz zatrzymany przez policj! za pope$nienie wykroczenia
Musisz pokaza# swoje prawo jazdy oraz poda# swoje dane, je!eli
poprosi o to policjant
Poczt$ otrzymasz powiadomienie i na'o!eniu sta'ej op'aty.
Mo!esz wybra# i zap'aci# sta'$ op'at" w okre%lonym czasie lub
pozwoli#, aby sprawa trafi'a do s$du.
Punkty karne zostan$ zapisane na Twoim prawo jazdy w systemie
gdy zap'acisz mandat lub zostaniesz uznany winnym wykroczenia w
s$dzie.

Je&eli Twój pojazd zostanie zarejestrowany przez kamery przy
przekraczaniu pr!dko"ci

Je!eli jeste% jego zarejestrowanym w'a%cicielem, dostaniesz
zawiadomienie o na'o!eniu sta'ej op'aty.
Je!eli nie prowadzi'e% pojazdu, w momencie gdy zosta'o pope'nione
wykroczenie, w ci$gu 28 dni musisz poda# policji dane osoby, która
prowadzi'a Twój pojazd. Je!eli to zrobisz, wskazana osoba otrzyma
zawiadomienie o na'o!eniu sta'ej op'aty. Je!eli nie, zak'ada si", !e Ty
prowadzi'e% pojazd w momencie pope'nienia wykroczenia.
Punkty karne zostan$ zapisane na prawie jazdy kierowcy w systemie
gdy mandat zostanie zap'acony lub gdy kierowca zostanie uznany
winnym wykroczenia w s$dzie

Wi"cej informacji na temat punktów karnych otrzymasz odwiedzaj$c stron"
www.penaltypoints.ie.

PAMI%TAJ
Wi!kszo"# wykrocze' za które dostaje si! punkty karne jest
powi(zanych ze sta$ymi op$atami. Niektóre wykroczenia wi(&(
si! z obowi(zkowym stawieniem si! w s(dzie bez mo&liwo"ci

zap$aty sta$ej op$aty.
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System sta$ych op$at
System ten stosuje si" w przypadku wielu wykrocze&, w tym wi"kszo%ci
wykrocze& za które dostaje si" punkty karne.

Jak to dzia$a
Otrzymasz zawiadomienie o na'o!eniu sta'ej op'aty, która b"dzie
zawiera#:
• szczegó'y wykroczenia
• wysoko%# mandatu do zap'acenia, oraz
• gdzie mo!na ui%ci# op'at".
Na zap'at" mandatu masz 28 dni.
Je!eli nie zap'acisz w ci$gu 28 dni, op'ata wzrasta o 50%. Nast"pnie
masz kolejne 28 dni na zap'at" podwy!szonej kary.
Je!eli nie zap'acisz w tym okresie, sprawa trafi do s$du.
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Zakaz prowadzenia pojazdu
Je!eli zbierzesz 12 punktów w ci$gu 36 miesi"cy:
• otrzymasz zawiadomienie o tym, !e zosta'e% pozbawiony
mo!liwo%ci prowadzenia samochodu na 6 miesi"cy od
konkretnego dnia, oraz

• b"dziesz musia' odda# swoje prawo jazdy w lokalnym urz"dzie ds.
podatku drogowego w ci$gu 14 dni od rozpocz"cia obowi$zywania
zakazu prowadzenia pojazdu.

Zostaniesz pozbawiony mo!liwo%ci prowadzenia pojazdu je!eli
zostaniesz uznany w s$dzie winnym niektórych wykrocze&, np. jazdy
po pijanemu, niebezpiecznej jazdy, opuszczenia miejsca zdarzenia.
Powy!sze wykroczenia automatycznie pozbawiaj$ Ci" mo!liwo%ci
prowadzenia pojazdu, bez wzgl"du na to ile punktów karnych
zebra'e% na swoim prawie jazdy.
S$d mo!e na'o!y# zakaz prowadzenia pojazdu za ka!de
wykroczenie, w którym bra'y udzia' pojazdy, nie tylko wykroczenia za
które automatycznie jest si" pozbawionym prawa prowadzenia
samochodu. S$d orzeknie jak d'ugo trwa# ma zakaz w ka!dej
sprawie.
Je!eli zostaniesz uznany winnym w s$dzie, mo!esz zosta# ukarany
kar$ grzywny oraz, w niektórych przypadkach, wys'any do wi"zienia.

PAMI%TAJ
Nie oddanie prawa jazdy jest wykroczeniem. Wykroczeniem jest
tak&e prowadzenie samochodu w momencie obowi(zywania

zakazu kierowania pojazdem.
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