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 Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za 
niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z 
rejestru skazanych. 

 

 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. 



 wyrok SN z dn. 14 grudnia 2017 r., III KK 477/17 

◦ „Skutkiem zatarcia skazania jest bowiem fakt, iż 
za niebyłe uważa się nie tylko skazanie, lecz 
również samo popełnienie przestępstwa. Oznacza 
to wprowadzenie fikcji prawnej, że do 
popełnienia przestępstwa w ogóle nie doszło. Z 
punktu widzenia porządku prawnego, w aspekcie 
pozytywnym od chwili zatarcia skazania 
prawdziwe jest stwierdzenie, że danego 
przestępstwa nie popełniono.” (Lex nr 2483632). 



 Zatarcie skazania może nastąpić z mocy prawa, na podstawie 
postanowienia sądu albo też na mocy aktu łaski Prezydenta 
RP (art. 139 Konstytucji RP).  

 Z mocy prawa do zatarcia może dojść w następujących 
przypadkach: 
1) przy zmianie ustawy – jeśli według nowej ustawy czyn 

objęty wyrokiem nie jest już zabroniony pod groźbą kary 
(art. 4 § 4 k.k.); 

2) po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby przy 
warunkowym zawieszeniu wykonania kary (art. 76 § 1 
k.k.); 

3) po upływie określonego przez ustawę okresu od 
wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej 
wykonania (art. 107 § 1, 3, 4, 4a, 5, 6 k.k.); 

4) w razie zwolnienia skazanego żołnierza od kary 
pozbawienia wolności (art. 336 § 5 k.k.). 

Źródło: M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, Lex/el. 2019, 
stan prawny 31 maja 2019 r. 



Przesłanki zatarcia skazania 

 
 

Kara pozbawienia 
wolności 

 na wniosek sąd może zarządzić zatarcie skazania już po 
upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał 
porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności 
nie przekraczała 3 lat. 

  
 

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

25 lat pozbawienia 
wolności 

kara dożywotniego 
pozbawienia wolności 

Kara ograniczenia 
wolności 

z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania 
kary albo od przedawnienia jej wykonania 

Kara grzywny z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania 
kary albo od przedawnienia jej wykonania. 

Odstąpienie od 
wymierzenia kary 

z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego 
orzeczenia. 

Środek karny, przepadek 
lub środek 

kompensacyjny 

 zatarcie nie może nastąpić przed jego wykonaniem, 
darowaniem albo przedawnieniem wykonania  

Środek zabezpieczający zatarcie nie może nastąpić przed jego wykonaniem 



dopuszczalne 

jest tylko 

jednoczesne 

zatarcie 

wszystkich 

skazań 

sprawcę skazano 

za dwa lub więcej 

nie pozostających 

w zbiegu 

przestępstw 

skazany po 

rozpoczęciu, lecz 

przed upływem, 

okresu 

wymaganego do 

zatarcia skazania 

ponownie popełnił 

przestępstwo 



 Wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 02 stycznia 
2014 r. skazano Jana Nowaka za przestępstwo z art. 
178a § 1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności 
z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 
lat 2. Wyrok uprawomocnił się w dniu 01 marca 2014 r. 
7 marca 2018 r. Jan Nowak zostaje skazany za 
przestępstwo z art. 178a § 1 w zw. z § 4 k.k., którego 
miał dopuścić się w dniu 2 lutego 2017 r. na karę 3 lat 
pozbawienia wolności. 

 Oceń słuszność wyroku. 

◦ Jaki jest czas zatarcia pierwszego skazania? 

◦ Czy doszło do zatarcia pierwszego skazania? 

◦ Czy w sprawie można rozważać zastosowanie art. 
178a § 4 k.k.? 


