
Alkohol za  kierownicą  Konsekwencje w prawie karnym  
  

Konsekwencje zależą od zawartości alkoholu lub innych środków odurzających we krwi i od 

sprawności kierowcy uwarunkowanej spożyciem alkoholu. 
  

W zależności od ilości promili i od sprawności kierowcy jazda pojazdem w stanie 

nietrzeźwości jest  przestępstwem albo wykroczeniem. 
 

Rozróżnia się  tzw. absolutną niezdolność do prowadzenia pojazdu ( absolute 

Fahruntüchtigkeit) od 1,1 promila i  tzw względną niezdolność  ( relative Fahruntüchtigkeit), 

która zaczyna się  od  0,5 promila. 

Absolutna niezdolność do prowadzenia pojazdów przy innych środkach odurzających nie 

została jeszcze ustalona. 
 

Absolutna niezdolność jest  przestępstwem  i podlega sankcjom z § 316 niem. Kodeksu 

karnego ( StGB),  to jest karze pozbawienia wolności do jednego roku albo grzywnie. 

Relatywna niezdolność do prowadzenia pojazdu może być, w zależności od konkretnego 

przypadku,  również, i to już – co jest mało znane - od 0,3 promila przestępstwem, jeżeli 

niezdolność uwarunkowana jest spożyciem alkoholu. 
  

Jeżeli przez niezdolność, niezależnie od tego czy absolutną czy relatywną, dojdzie do 

zagrożenia życia czy zdrowia albo poważniejszego naruszenia  mienia innej osoby, to 

stosowany jest § 315c ust.1 StGB, który przewiduje karą pozbawienia wolności do 5 lat albo 

grzywnę. 

Przez poważniejsze naruszenia mienia ( „ von bedeutendem Wert „)  rozumie się szkody w 

wysokości między 750,00do 1300,00 EUR netto. 
  

Na podstawie § § 69 i 69a  niem. Kodeksu karnego sąd orzeka  pozbawienie prawa jazdy i o 

czasokresie zakazu ponownego wydania prawa jazdy w regule od 6 miesięcy do 5 lat. 
  

Ale to nie jest wszystko, jeżeli kierowca ma zawartość alkoholu 1,6 promila albo więcej, to 

ponowne uzyskania prawa jazdy uzależnione jest od zdania odpowiednich testów ( 

medyczno-psychologicznych badań ( tzw. MPU). 
  

W innych przypadkach prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu ( od 

0,5 promila) jest wykroczeniem § 25 a  ustawy o ruchu drogowym (StVG ) przewiduje w 

tych przypadkach grzywnę do 3000,00 EUR. 
 

Dla początkujących kierowców ( okres próbny trawa dwa lata), albo tych, którzy nie 

osiągnęli 21 roku życia obowiązuje na podstawie § 24c ust. 1 STVG  całkowity zakaz 

alkoholu przy prowadzeniu pojazdu. 
 

Nie omawiamy w tym artykule sprawy punktów we Flensburgu.  
 


