
KONFISKATA POJAZDU JAKO FORMA KARY ZA NARUSZENIE 
PRZEPISÓW DROGOWYCH 
Europa postawiła sobie za cel całkowite wyeliminowanie wypadków śmiertelnych na drogach. Poszczególne kraje zmierzają do tego celu na różne sposoby. Jednak 
wspólnym elementem wszystkich działań jest walka z nadmierną prędkością. W niektórych krajach w Europie przepisy drogowe są znacznie surowsze niż w Polsce, a 
w razie ich naruszenia możliwa jest konfiskata pojazdu. 

Poniżej tabela przedstawiająca państwa, w których możliwa jest konfiskata pojazdu jako forma kary 
za przestępstwo/wykroczenie obok ewentualnego mandatu. 

DANIA

KONFISKATA POJAZDU 
TYLKO JEŚLI SPRAWCA 

JEST WŁAŚCICIELEM

KONFISKATA POJAZDU 
BEZ WZGLĘDU NA 

STATUS WŁASNOŚCI

ZA JAKIE WYKROCZENIA/PRZESTĘPSTWA 
MOŻLIWA KONFISKATA POJAZDU

SZWAJCARIA

FRANCJA

podwójne przekroczenie dopuszczalnej prędkości od limitu 50 
km/h
jazda w stanie nietrzeźwości od 2 promili
skazanie przez sąd za szczególnie niebezpieczną jazdę
brak OC

tak-

tak -  jeżeli kierowca nie jest właścicielem 
samochodu, konfiskata może nastąpić tylko wtedy, 

gdy prawowici właściciele brali udział w 
wykroczeniu drogowym oskarżonego i prokuratora o 

konfiskatę w związku z ściganiem prawowitych 
właścicieli za udział w wykroczeniach drogowych

-

za przekroczenie limitu o ponad 50 km/h
prowadzenie po pijanemu – powyżej 0,5 promila
spowodowanie kolizji i ucieczka z miejsca zdarzenia
niezatrzymanie się do kontroli drogowej
jazda bez uprawnień albo bez ubezpieczenia
brak OC

nie - przepadek równowartości pojazdutak

za przekroczenie dozwolonej prędkości na autostradzie o 50 
km/h.
za powodowanie nadmiernego hałasu – zwłaszcza w porze nocnej
za dopuszczenie się nielegalnego prowadzenia pojazdu, 
prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu – 0,5 promila lub 
ciężkiej jazdy pod wpływem alkoholu.

PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

W terenie zabudowanym 50 km/godz.
W centrum Kopenhagi 40 km/godz.
Poza terenem zabudowanym 80 km/godz. (w niektórych miejscach 
dozwolone jest 90 km/godz.)
Na autostradach 130 km/godz., na niektórych odcinkach autostrad istnieją 
ograniczenia prędkości do 110 km/godz.
Samochody z przyczepą poza miastem mogą poruszać się z prędkością 
max. 70 km/godz.
Dopuszczalny limit alkoholu we krwi to 0,5 promila.

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9259 

Na autostradach - 120 km/h.
Na drogach szybkiego ruchu - 100 km/h.
Na drogach krajowych - 80 km/h.
W terenie zabudowanym - 50 km/h.
Dopuszczalna prędkość dla samochodów z przyczepą wynosi 80 km/h.
Dopuszczalny limit alkoholu we krwi u kierowcy to 0,50 promila.
Jeżeli ktoś dopuścił się nielegalnego prowadzenia pojazdu, prowadzenia 
pojazdu pod wpływem alkoholu lub ciężkiej jazdy pod wpływem alkoholu, 
należy wziąć pod uwagę ocenę, czy konfiskata jest konieczna, aby 
zapobiec dalszym przestępstwom, zwłaszcza jeśli sprawca  dopuścił się 
recydywy. 

https://lagen.nu/1951:649 

W terenie zabudowanym – do 50 km/h.
Poza terenem zabudowanym na drodze dwukierunkowej bez separatora – 
samochody osobowe, z przyczepami i do 3,5 t – do 80 km/h.
Poza terenem zabudowanym – 90 km/h.
Na autostradach – do 130 km/h, w niesprzyjających warunkach 
pogodowych do 110 km/h.
Dopuszczalny limit alkoholu we krwi u kierowcy to 0,50 promila, 0,02 
promila w przypadku osób posiadających prawo jazdy krócej niż 3 lata  lub 
krócej niż 2 lata , o ile kierowa odbył tylko 30 godz. lekcji nauki jazdy z 
instruktorem, ale też przejechał co najmniej 3000 km w ciągu dwóch lat w 
towarzystwie doświadczonego kierowcy przed podejściem do egzaminu 
na prawo jazdy i dla kierowców autobusów i autokarów.

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/confiscation-vehicule
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BELGIA

ESTONIA

prowadzenie pod wpływem narkotyków, alkoholu – 0,5 promila
powierzenie pojazdu osobie pod wpływem alkoholu -0,5 promila
jazda bez uprawnień
brak OC

nie – chyba, że
właściciel pojazdu świadomie użycza go 
osobie bez uprawnień, która straciła je za 

jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków

tak

przekroczenie prędkości
prowadzenie pod wpływem

dopuszczalny limit alkoholu we krwi u kierowcy to 0,00 promila

nie – chyba, że pojazd został sprzedany w 
celu uchronienia się przed sankcją lub 

właściciel z pełną świadomością użyczyła 
swoje auto pijanemu kierowcy

tak

AUSTRIA udział w nielegalnych wyścigach na drogach publicznych
przekroczenie dozwolonej prędkości w niebezpiecznych 
warunkach (deszcz, śnieg, roboty drogowe), 
dwukrotne przekraczanie dozwolonej prędkości, 
jazda po odebraniu prawa jazdy z powodu przekroczenia 
prędkości lub przekroczenie prędkości bez prawa jazdy.

tak-

FINLANDIA pojazd jako przedmiot wykorzystanego do popełnienia 
przestępstwa umyślnego 
wielokrotna jazda bez prawa jazdy
pojazd był wykorzystany do kradzieży paliwa
brak OC

nietak

LUKSEMBURG prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu, gdy kierowca popełnił 
wykroczenie więcej niż raz w krótkim odstępie czasu

nietak

WŁOCHY Kierowcom, u których wykryto zawartość alkoholu we krwi 
powyżej 1,5 g/l
brak OC

nietak

50 km/h w terenie zabudowanym.
90 km/h na drogach poza obszarem zabudowanym.
120 km/h na autostradach. 
Dopuszczalny limit alkoholu we krwi u kierowcy to 0,50 promila.

https://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/lois/loi-de-base/466-t4hs7 

W terenie zabudowanym - 50 km/h.
Poza terenem zabudowanym - 90 km/h.
Autostrady / drogi ekspresowe - 90 km/h lub 110 km/h na niektórych 
drogach w okresie letnim.
Kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż 2 lata, mogą poruszać się 
po estońskich drogach z prędkością nie większą niż 90 km/h.
Dopuszczalny limit alkoholu we krwi u kierowcy to 0,00 promila.

W terenie zabudowanym od 30 km/h (miasto Graz) do 50 km/h dla 
wszystkich rodzajów pojazdów.
Poza terenem zabudowanym samochody osobowe mogą poruszać się z 
prędkością do 100 km/h, pojazdy do 3,5 t i z przyczepami - 90 km/h, a 
samochody ciężarowe - 80 km/h.
Na autostradach samochody osobowe i do 3,5 t obowiązuje limit 130 km/h. 
Pozostałe typy pojazdów muszą zwolnic do 100 (z przyczepą), a nawet 90 
km/h (ciężarówki).
Dopuszczalny limit alkoholu we krwi u kierowcy to 0,5 promila.

https://www.adac.de/news/haertere-strafen-oesterreich/ 

Co do zasady w mieście nie należy przekraczać prędkości 50 km/h, poza 
terenem zabudowanym - 100 km/h latem i 80 km/h zimą, a na 
autostradach - 120 km/h latem i 100 km/h zimą.
Poza trenem zabudowanym i na autostradach:
Samochód osobowy z przyczepą, która posiada hamulce może poruszać się 
z prędkością 80 km/h, a z przyczepą bez hamulców 60km/h.
Samochód ciężarowy do 3,5 t - 100 km/h.
Samochód ciężarowy powyżej 3,5 t - 80 km/h.
Pojazd holujący może poruszać się z prędkością 60 km/h. Holowanie we 
własnym zakresie dozwolone tylko do najbliższego warsztatu. 
Dopuszczalny limit alkoholu we krwi u kierowcy to 0,50 promila.

https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/1699074 

W strefie pieszej - 20 km/h; (w strefie „Zone de rencontre” – piesi mają 
pierwszeństwo).
W terenie zabudowanym - 50 km/h.
Poza terenem zabudowanym - 90 km/h.
Na autostradach - 130 km/h; w razie deszczu lub śniegu – 110 km/h.
Najwyższe dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,5 prom. W 
przypadku osób, które mają prawo jazdy krócej niż dwa lata, wartość ta 
wynosi 0,2 prom. Dla kierowców zawodowych 0,2 prom.

W terenie zabudowanym nie przekraczajmy tam 50 km/h (wyjątkiem jest 
strefa zamieszkania – 30 km/h). Poza miastem jedźmy nie szybciej, niż 90 
km/h, na drodze ekspresowej – 110 km/h. Z kolei na autostradzie – 130 
km/h.
Dopuszczalny limit alkoholu we krwi u kierowcy to 0,50 promila.

http://www.prefettura.it/udine/contenuti/Sequestro_veicoli-51360.htm
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LITWA prowadzenie pod wpływem 0,4 – 1,5 promila
ucieczka z miejsca wypadku 

nietak

ŁOTWA prowadzenie pod wpływem alkoholu, narkotyków, substancji 
psychotropowych, toksycznych lub innych substancji 
intoksykujących

nietak

NIEMCY brak OCnietak

130 km/h lub 110 km/h (autostrada), 
110 km/h lub 100 km/h (droga szybkiego ruchu), 
90 km/h (poza terenem zabudowanym), 
50 km/h (w terenie zabudowanym) 
Maksymalna dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi prowadzącego 
pojazd wynosi 0,4 promila. Kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż 
2 lata obowiązuje limit 0,0 promila.

https://vilniausteisescentras.lt/automobilio-konfiskavimas-uz-keliu-eismo-taisykliu-
pazeidimus/ 

W terenie zabudowanym - 50 km/h.
Poza terenem zabudowanym - 90 km/h.
Na autostradach – 110 km/h.
Dopuszczalny limit stężenia alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila 
dla doświadczonych i zawodowych kierowców i 0,2 promila dla kierowców 
posiadających prawo jazdy krócej niż 2 lata.

https://lvportals.lv/skaidrojumi/337858-kriminalatbildiba-varetu-atturet-sesties-pie-
stures-reibuma-2022 

Dopuszczalny limit alkoholu we krwi u kierowcy to 0,50 promila.
Poza terenem zabudowanym samochody osobowe mogą 
poruszać się z prędkością do 100 km/h. 
Samochody powyżej 3,5 t oraz z przyczepą – 80 km/h. 
Na drogach ekspresowych dla osobówek i samochodów do 3,5 t 
obowiązuje ograniczenie 130 km/h.
Dla pojazdów powyżej 3,5 t oraz z przyczepą górną granicą jest 
100.

https://www.allianz.de/auto/kfz-versicherung/fahren-ohne-
versicherungsschutz/ 

Konfiskata lub zatrzymanie pojazdów są związane z kosztowną procedurą odzyskiwania, a samo odzyskanie nie zawsze jest możliwe. Konfiskata nie jest 
wykluczona również  w Polsce i to nie tylko za nadmierną prędkość, ale również za złamanie innych przepisów jak np. tych dotyczących trzeźwości.
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W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ, ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z KANCELARIĄ.
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