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Bezpodstawny mandat w Niemczech? 
 

Wiele przedsięborstw transportowych boryka się z problematyką nieustannych kontroli 

drogowych na terenie Niemiec. Niemieckie służby drogowe bardzo surowo karzą za 

popełnione wykroczenia, co prowadzi do obciążenia przedsiębiorstw transportowych karami 

rzędu od kilkuset nawet do kilku tysięcy euro. Z naszego doświadczenia wynika jednakże, iż w 

wielu przypadkach można wspomniane kary znacznie zmniejszyć lub nawet doprowadzić do 

ich umorzenia.  

 

Kancelaria GRAU Rechtsanwälte LLP z siedzibą w Hamburgu, w kooperacji z ZMPD, oferufe 

przedsiębiorstwom transportowym, będącymi członkami Zrzeszenia, obsługę prawną w języku 

polskim w ramach postępowania z zakresu prawa wykroczeń w ruchu drogowym na terenie 

Niemiec na podstawie następującego schematu: 

 
 

I. 

 

Nieodpłatna wstępna ocena sprawy z przedstawieniem szans na obniżenie albo umorzenie kary 

pieniężnej, na podstawie przedłożonej dokumentacji transportowej (dokument nakładający karę, 

zezwolenie transport, zlecenie transportowe, CMR, rachunek za transport) oraz opisu zaistniałej 

sytuacji. 
 

 

II. 

 

REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIU PRZED ODPOWIEDNIM ORGANEM 
 

Odpłatne prowadzenie postępowania przed urzędami w przypadku nałożeniu kary pieniężnej 

między innymi z zakresu: 

- przekroczenia dozwolonej prędkości i odstępu od innych pojazdów 

- przeładowania pojazdów 

- brak wymaganego zezwolenia na wykonanie ciężkiego lub  specjalistycznego transportu 

- w sytuacji posiadania zezwolenia: naruszenie jego warunków i obowiązków  

- brak spełnienia przez używany pojazd wymogów bezpieczeństwa albo przeładowania 

- wykonania transportu bez posiadania w pojeździe lub nieposiadania wymaganej licencji, 

zaświadczenia ubezpieczeniowego, czy świadectwa kierowcy     

- wykonania niedozwolonego transportu kabotażowego 

- zatrudniania kierowców niezgodnie z przepisami prawa   

- naruszenia regulacji dotyczących czasu prowadzenia pojazdem, przerw i okresów odpoczynku 

kierowców 

- naruszenia przepisów dotyczących zapisów poprzez urządzenia techniczne/kontrolne i innych 
 

 

III. 

 

REPREZENTACJA SĄDOWA 
 

W większości spraw prowadzonych przez naszych adwokatów, organ unieważnia albo obniża karę 

pieniężną na podstawie złożonego sprzeciwu. Jeśli organ nie unieważni decyzji albo nie obniży kary, 

kolejnym krokiem jest wejście na drogę sądową.  
 


