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Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia 
upłynęło: 

30 lat dla zbrodni zabójstwa 

20 lat dla innych zbrodni 

15 lat dla występków zagrożonych karą pozbawienia wolności 
przekraczającą 5 lat 

10 lat dla występków zagrożonych karą pozbawienia wykonalności 
przekraczającą 3 lata 

5 lat dla pozostałych występków 

 Jeżeli w powyższym okresie wszczęto postępowanie, karalność ustaje  
z upływem 10 lat od zakończenia tego okresu (art. 102 k.k.) 



popełnienie 

przestępstwa 

pokrzywdzony 

dowiaduje się o 

osobie sprawcy 

przestępstwa 

1 rok 

3 lata 

jeżeli wszczęto 

postępowanie 

karalność ustaje 

z upływem 5 lat 

od zakończenia 

okresu 1 lub 3 

lat. 



 Jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od 
nastąpienia określonego w ustawie skutku, 
bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, 
gdy skutek nastąpił. 

 



przedawnienie 

karalności nie może 

nastąpić przed 

ukończeniem przez 

małoletniego 30 

roku życia 

popełniono występek 

przeciwko życiu i zdrowiu 

na szkodę małoletniego 

zagrożone karą 

pozbawienia wolności, 

której górna granica 

przekracza 5 lat 

pozbawienia wolności 

treści 

pornograficzne 

obejmują udział 

małoletniego 
popełniono 

przestępstwo  z 

rozdziału XXV 

(Przestępstw 

przeciwko wolności 

seksualnej i 

obyczajności) na 

szkodę małoletniego 



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

30 lat skazanie na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat 
albo surowszą 

15 lat skazanie na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat 

 
 

10 lat 

skazanie na inną karę 

orzeczenie środków karnych 

orzeczenie środków kompensacyjnych 

orzeczenie przepadku 



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

◦ nie dotyczy to braku wniosku albo oskarżenia prywatnego. 

 Przepisów o przedawnieniu (101-103 k.k.) nie stosuje się do: 

◦ zbrodni przeciwko: 

 pokojowi, 

 ludzkości, 

◦ przestępstw wojennych. 

◦ 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. 



 Prokurator Rejonowy w Z. postawił Miłoszowi C. w dniu 20 stycznia 
2014 r. zarzut popełnienia przestępstwa z art. 209 § 1 k.k. polegający 
na uporczywym uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego wobec 
córki Anny C., w okresie od stycznia 2002 r. do listopada 2011 r., co 
naraziło małoletnią Annę C. na niemożność zaspokojenia 
podstawowych potrzeb życiowych. Wyrokiem z dnia 10 czerwca 2014 r. 
Sąd Rejonowy w Z. uznał Miłosza C. za winnego popełnienia 
przestępstwa z art. 209 § 1 k.k., z tym, że przyjął, iż zarzucanego 
czynu dopuścił się w okresie od stycznia 2003 r. do grudnia 2008 r.  
i wymierzył karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym 
zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby oraz obciążył 
oskarżonego kosztami sądowymi. 

 Czy wyrok jest prawidłowy? 

◦ Kiedy wszczęto postępowanie? 

◦ Jaki jest termin przedawnienia karalności? 

◦ Jakie są ramy czasowe czynu? 

◦ Czy doszło do przedawnienia karalności przestępstwa niealimentacji 
w opisanym przypadku? 

Źródło: M. Błoński, Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów, Lex 2014 


