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Instytucja przedawnienia związana jest ściśle z celami kary kryminalnej. Ustawodawca przyjmuje, że po

upływie określonego – dostatecznie długiego – czasu nie ma potrzeby (a czasami i możliwości)

oddziaływania na sprawcę w ramach prewencji szczególnej. Upływ czasu de facto uniemożliwia

bowiem osiągnięcie wobec sprawcy celu wychowawczego i zapobiegawczego kary. Co się natomiast

tyczy prewencji ogólnej, zauważyć należy, że po dłuższym czasie fakt popełnienia przestępstwa popada

w zapomnienie i zanika potrzeba zaspokojenia społecznego poczucia sprawiedliwości.

To, jak długi in concreto okres musi upłynąć, zależy przede wszystkim od wagi popełnionego

przestępstwa. Dlatego właśnie przedawnienie nie dotyczy przestępstw o największym ciężarze

gatunkowym.



PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI

Przedawnienie karalności – po upływie określonego w ustawie terminu możliwość pociągnięcia sprawcy

przestępstwa do odpowiedzialności karnej ustaje

Na gruncie procesowym przedawnienie karalności oznacza, że w odniesieniu do konkretnego czynu

sprawcy nie można wszcząć postępowania karnego, a wszczęte już postępowanie należy umorzyć (art.

17 § 1 pkt 6 k.p.k.).

Przedawnienie karalności wyłącza należący do struktury przestępstwa element karalności.

Sprawca traktowany jest tak, jakby nigdy nie popełnił przestępstwa!

Terminy przedawnienia mają charakter bezwzględny – odnoszą się do wszystkich przypadków a ich

ewentualna modyfikacja bądź wyłączenie następuje wyłącznie w drodze ustawy.



TERMINY PRZEDAWNIENIA KARALNOŚCI

Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło:

1. 30 lat - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa

2. 20 lat - gdy czyn stanowi inną zbrodnię

3. 15 lat - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat

4. 10 lat - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata

5. 5 lat - gdy chodzi o pozostałe występki

Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy

pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od

czasu jego popełnienia.

Przedawnienie nie biegnie, jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie

postępowania karnego.



Przedłużenie terminów przedawnienia:

Jeżeli przed upływem okresu przedawnienia wszczęto postępowanie karne:

– karalność przestępstw publicznoskargowych ustaje z upływem 10 lat od zakończenia

podstawowego okresu (ww. pkt. 1-5),

– karalność przestępstw prywatnoskargowych ustaje z upływem 5 lat od zakończenia

podstawowego okresu.

W przypadku:

1) występków przeciwko życiu i zdrowiu, popełnionych na szkodę małoletniego, zagrożonych

karą, której górna granica przekracza 5 lat pozbawienia wolności,

2) przestępstw określonych w rozdziale XXV (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i

obyczajności), popełnionych na szkodę małoletniego albo gdy treści pornograficzne obejmują

udział małoletniego

- przedawnienie karalności przestępstwa nie może nastąpić przed ukończeniem przez niego 30.

roku życia.



POCZĄTEK BIEGU PRZEDAWNIENIA

a) co do zasady jest to czas popełnienia przestępstwa

b) w przypadku dokonanych przestępstw skutkowych termin przedawnienia liczony jest od czasu

wystąpienia skutku

WYDŁUŻENIE TERMINÓW PRZEDAWNIENIA

Przedawnienie nie jest konstytucyjnie chronionym uprawnieniem. Z tego względu wydłużenie przez

ustawodawcę terminu przedawnienia karalności w czasie biegu tego terminu nie jest sprzeczne z

Konstytucją RP (zob. wyrok TK z 25.05.2004 r., sygn. SK 44/03).



PRZEDAWNIENIE WYKONANIA KARY

Instytucja ta zakłada, że po upływie określonego czasu od prawomocnego orzeczenia kary wyrokiem

skazującym kara ta nie może zostać wykonana.

Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło:

1) 30 lat- w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą

2) 15 lat - w razie skazania na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat

3) 10 lat - w razie skazania na inną karę

4) 10 lat - odnośnie do środków karnych, środków kompensacyjnych oraz przepadku

Początek biegu przedawnienia wykonania kary – moment uprawomocnienia się wyroku skazującego.

Przedawnienie wykonania kary nie biegnie w trakcie jej odbywania, a także gdy skazany odbywa kolejno

kary niepodlegające łączeniu.



WYŁĄCZENIE PRZEDAWNIENIA

Przedawnienie karalności oraz przedawnienie wykonania kary jest wyłączone w stosunku do

następujących najcięższych przestępstw:

1) zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych

2) umyślnego przestępstwa: zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na

zdrowiu lub pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnionego

przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych



ZATARCIE SKAZANIA

Zatarcie skazania powoduje, że skazanie uważa się za niebyłe a wpis o skazaniu zostaje usunięty z

Krajowego rejestru Karnego. Ta instytucja stwarza fikcję prawną, zgodnie z którą przyjmuje się, że

sprawca nie był dotychczas karany. Ma ona na celu – pod pewnymi warunkami – pozbawienie sprawcy

piętna związanego ze skazaniem.

z mocy prawa

(następujące automatycznie

bez żadnej aktywności skazanego)

ZATARCIE SKAZANIA

na wniosek skazanego

(z inicjatywy skazanego)



ZATARCIE  SKAZANIA  Z  MOCY  PRAWA

W razie skazania na:

1) terminową karę pozbawienia wolności lub karę 25 lat pozbawienia wolności - zatarcie skazania

następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od

przedawnienia jej wykonania

2) dożywotniego pozbawienia wolności - zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10

lat od uznania jej za wykonaną, od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania

3) karę ograniczenia wolności - zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od

wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania

4) grzywnę - zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub

darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania



Ponadto:

• W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z

upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.

• Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zabroniony pod groźbą kary,

skazanie ulega zatarciu z mocy prawa (art. 4 § 4 k.k.).

• W przypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności skazanie ulega

zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby (art. 76 § 1 k.k.).

• Jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie

może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania.

Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.



ZATARCIE  SKAZANIA  NA  WNIOSEK SKAZANEGO

W przypadku skazania na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat na wniosek skazanego

sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat od wykonania, darowania kary albo

przedawnienia jej wykonania – pod warunkiem, że skazany w tym okresie przestrzegał porządku

prawnego.

Skazany ma prawo złożyć wniosek, lecz sąd nie ma obowiązku zarządzenia zatarcia skazania – jest to

fakultatywne i zalężone od uznania sądu.



WYŁĄCZENIE ZATARCIA  SKAZANIA

Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej

wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był

małoletnim poniżej lat 15.

ZATARCIE  SKAZANIA  PRZY  WIELOŚCI  SKAZAŃ

Jeżeli sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli

skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie

popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań.
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