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ZAGADNIENIA WSTęPNE

Instytucję przedawnienia zna większość współczesnych ustawodawstw kar-
nych. Wyjątkiem pozostają jedynie państwa kultury common law. Przedaw-
nienie występuje także w polskim prawie karnym. Zostało bowiem wpro-

wadzone bez większych kontrowersji1 już w kodeksie karnym z 1932 r. Następne 
kodeksy z 1969 i 1997 r. instytucję tę utrzymały. Co więcej, można zaryzykować 
stwierdzenie, że przedawnienie, podobnie jak chociażby przepisy dotyczące zasad 
odpowiedzialności podżegacza i pomocnika, stało się tradycyjnym polskim roz-
wiązaniem kształtującym prawo karne materialne. Pomimo bowiem dość licznych 
zmian terminów przedawnienia stwierdzić należy, że sama jego istota i normatyw-
ny kształt wykazują niebywałą stabilność jak na polskie warunki.2

Przez wiele lat przedawnienie pozostawało poza głównym nurtem zaintere-
sowań doktryny prawa karnego. Po raz pierwszy stało się ono obiektem szersze-
go zainteresowania w literaturze kilkanaście lat po II wojnie światowej.3 Związa-

1 M. Siewierski wskazuje, że Komisja Kodyfikacyjna, która zazwyczaj szczegółowo uzasad-
niała swoje stanowiska, co do przedawnienia wyraziła jedynie pogląd, że instytucja ta nie wyma-
ga osobnego omówienia. Z tego względu należy przyjąć, że kwestia ta w Komisji nie budziła więk-
szych kontrowersji. Szerzej na ten temat: M. Siewierski, O przedawnieniu w prawie karnym de lege 
ferenda, „Państwo i Prawo” 1968, z. 6, s. 883.

2 Jedyna istotna zmiana o charakterze jakościowym w zakresie przedawnienia nastąpiła wraz 
z wejściem w życie k.k. z 1969 r., który odstąpił od redagowania przedawnienia od strony proceso-
wej na rzecz ujęcia materialnoprawnego. 

3 Zob. np.: K. Daszkiewicz, Przedawnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości 
w prawie karnym NRF. O roli i funkcji § 50 ust. 2 k.k. z 1871 r., Warszawa 1970. Idem, Zbrodnie hi-
tlerowskie w prawie karnym Niemieckiej Republiki Federalnej, Poznań 1972.
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ne było to z problemem przedawniania zbrodni hitlerowskich. Okres ten zaowo-
cował m.in. uchwaleniem ustawy z dnia 22 kwietnia 1964 r. w sprawie wstrzy-
mania biegu przedawnienia w stosunku do sprawców najcięższych zbrodni hi-
tlerowskich4 oraz zmobilizowaniem innych państw do uchwalenia Konwencji 
o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludz-
kości.5 Niestety, w latach późniejszych zagadnienia związane z przedawnieniem 
pojawiały się sporadycznie w literaturze, a nawet wówczas, gdy już były obecne 
w piśmiennictwie, to dotyczyły zazwyczaj wyłącznie kwestii związanych z termi-
nami przedawnienia.

Instytucja przedawnienia zyskała na znaczeniu wraz z wejściem w życie 
Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. Wynikało to bowiem z faktu, że po raz pierw-
szy polska ustawa zasadnicza bezpośrednio w swoich przepisach poruszała kwe-
stię przedawnienia karnego. Mianowicie, Konstytucja w art. 43 statuuje zakaz 
przedawniania zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Natomiast  
art. 44 wprowadza obligatoryjne zawieszenie biegu przedawnienia w stosunku do 
przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, 
na czas nieścigania ich z przyczyn politycznych. Wprowadzenie przedawnienia 
na grunt przepisów konstytucyjnych jest nie tylko novum w prawodawstwie pol-
skim, ale stanowi także rozwiązanie unikatowe w skali światowej.6 Z powyższe-
go faktu wynika szereg implikacji dla samej instytucji przedawnienia i jej pozy-
cji w prawie karnym.

Należy na wstępie zwrócić uwagę, że Konstytucja ta zawiera stosunkowo nie-
wiele przepisów dotyczących prawa karnego. Określa wprost tylko niektóre na-
czelne zasady tej gałęzi prawa, jak: zasadę humanitaryzmu (art. 40), zasadę nul-
lum crimen sine lege (art. 42 ust. 1) czy chociażby domniemanie niewinności 
(art. 42 ust. 3). Stąd już sam fakt umieszczenia w ustawie zasadniczej regulacji 
dotyczącej przedawnienia świadczy o tym, że ustawodawca przywiązuje do niej 
szczególną wagę. Wrażenie to zostaje spotęgowane, jeżeli zważy się, że zosta-
ła ona usytuowana pomiędzy przepisami określającymi fundamentalną dla prawa 
karnego zasadę nullum crimen sine lege7 z jednej strony, a zasadą prawa do sądu8 
z drugiej. Systematyka aktu normatywnego nie jest nigdy przypadkowa, dotyczy 

4 Ustawa z dnia 22 kwietnia 1964 r. w sprawie wstrzymania biegu przedawnienia w stosunku 
do sprawców najcięższych zbrodni hitlerowskich popełnionych w okresie drugiej wojny światowej 
(Dz. U. z 1964 r. nr 15, poz. 86).

5 Konwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludz-
kości, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 
1968 r. (Dz. U. z 1970 r. nr 26, poz. 208).

6 P. Sarnecki, Uwagi do art. 43, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 
L. Garlicki (red.), Warszawa 2003, s. 1–2.

7 Art. 42 ust. 1 Konstytucji.
8 Art. 45 ust. 1 Konstytucji.
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to zwłaszcza konstytucji będącej najwyższym prawem w Rzeczypospolitej. Z po-
wyższego można wyprowadzić wniosek, że przedawnienie z instytucji „peryfe-
ryjnej”, pozostającej na marginesie prawa karnego, zostało podniesione do ran-
gi jednej z najistotniejszych i pierwszoplanowych. Zainteresowanie ustrojodawcy 
tą instytucją nie powinno specjalnie dziwić, gdy weźmie się pod uwagę daleko-
siężne skutki upływu terminu przedawnienia. Dziwić powinno raczej niedocenia-
nie jej przez długi czas zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w orzecznictwie.

Z punktu widzenia systemowego, umieszczenie przedawnienia w konstytu-
cyjnym rozdziale Wolności i prawa osobiste wydaje się nieco niefortunne i może 
nawet wywoływać kontrowersje. W literaturze wskazywano bowiem, że takie 
usytuowanie świadczyć może, że przedawnienie jest swoistym prawem przy-
sługującym sprawcy przestępstwa. Przyjęcie takiego założenia prowadziłoby do 
istotnych następstw na gruncie prawa karnego materialnego. W razie bowiem 
zmiany długości terminów przedawnienia, po dokonaniu czynu należałoby sto-
sować ustawę dla sprawcy względniejszą. Wątpliwości powyższe rozwiał osta-
tecznie Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 25 maja 2004 r., stwierdzając, że  
„nastąpienie w przyszłości przedawnienia karalności nie jest dla sprawcy prze-
stępstwa ekspektatywą i z terminu przedawnienia – dopóki przedawnienie nie na-
stąpi – nie wynikają dla sprawcy żadne prawa”.9 Tym samym Trybunał jasno pod-
kreślił, że przedawnienie nie jest prawem podmiotowym ani nawet ekspektatywą 
takiego prawa. Nie można tu mówić także o ochronie „praw” nabytych. Stano-
wisko to Trybunał potwierdził w kolejnych orzeczeniach.10 W literaturze jest ono 
również powszechnie akceptowane.11

Wobec tego można zadać pytanie: czym w takim razie jest przedawnienie na 
gruncie przepisów konstytucyjnych? Aby odpowiedzieć na tak postawione py-
tanie, należy po raz kolejny sięgnąć do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjne-
go. Instytucja przedawnienia powinna być traktowana – według zapatrywań Try-
bunału – „jako element pewnej polityki karnej” państwa, która w zależności od 
zagrożeń porządku prawnego może podlegać zmianom. Tak więc sprawca prze-
stępstwa nie powinien oczekiwać żadnych korzyści wynikających z takiego, a nie  
z innego określenia przedawnienia.

Z analizy przepisów art. 43 i 44 Konstytucji można ponadto wyprowadzić 
dwa zasadnicze wnioski. Po pierwsze, konstytucja co do zasady dopuszcza stoso-

9 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2004 r., sygn. akt SK 44/03, OTK ZU 
2004, z. 5A, s. 46.

10 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2008 r., sygn. akt P 32/06, OTK 
ZU 2008, z. 8A, s. 138; Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2009 r., sygn. akt 
P 4/08, OTK ZU 2009, z. 9A, s. 133.

11 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., 
Warszawa 2008, s. 109–110; A. Zoll [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, A. Zoll (red.), 
Warszawa 2007, s. 1095.
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wanie przedawnienia w prawie karnym. Wniosek taki można wyprowadzić a con-
trario z art. 43.12 Po drugie, instytucja przedawnienia nie ma charakteru absolut-
nego i może być ograniczona, a ustawodawca może nawet w ogóle zrezygnować 
z jej stosowania. Znalazło to także potwierdzenie w literaturze, gdzie podkreśla 
się, że „artykuły 43 i 44 Konstytucji zawierają normy wprowadzające rozwiązania 
minimalne”.13 Ustawodawca zwykły musi zatem uwzględnić ograniczenia wyni-
kające z tych przepisów, tj. w przypadku art. 43 wyłączyć stosowanie przedawnie-
nia, natomiast w wypadku art. 44 zawiesić jego bieg.

Osobną kwestię stanowią natomiast ograniczenia stosowania przedawnienia, 
wynikające z prawa międzynarodowego.14 W pozostałym zakresie ustawodawca 
może swobodnie kształtować tę instytucję. Ponadto, żadne ograniczenia przedaw-
nienia (zarówno konstytucyjne, jak też prawnomiędzynarodowe) nie mają cha-
rakteru pozytywnego, tj. żadne przepisy nie nakładają obowiązku stosowania 
przedawnienia.

Podsumowując wątek dotyczący przedawnienia na gruncie Konstytucji, trze-
ba stwierdzić, że ustrojodawca generalnie dopuszcza możliwość stosowania 
przedawnienia. Niemniej jednak wybór co do tego, czy rzeczywiście przedaw-
nienie będzie wprowadzone na grunt prawa karnego, czy też nie, pozostawił usta-
wodawcy zwykłemu. Jednakże powyższa swoboda decyzyjna ustawodawcy zwy-
kłego została ograniczona przez przepisy art. 43 i 44 Konstytucji oraz obowiązek 
przestrzegania wiążącego prawa międzynarodowego.15

Przedawnienie w prawie karnym jest instytucją, której oddziaływanie wykra-
cza poza materię prawa karnego materialnego, z którą najczęściej jest kojarzone. 
Wpływa bowiem także w sposób istotny na bieg postępowania karnego, stano-
wiąc jego negatywną przesłankę. Podobny skutek wywołuje w postępowaniu kar-
nym wykonawczym. Występuje również na gruncie prawa wykroczeń oraz pra-
wa karnego skarbowego. Zbliżone, co do istoty, przedawnienie występuje także 
na gruncie prawa dyscyplinarnego. 

Dalsze rozważania w niniejszym artykule ograniczone będą wyłącznie do  
opisu przedawnienia uregulowanego w kodeksie karnym i wskazania pewnych 
jego procesowych następstw.

12 P. Sarnecki, op. cit., s. 1.
13 A. Zoll, Nowa kodyfikacja karna w świetle Konstytucji, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk 

Prawnych” 1997, z. 2, s. 106.
14 Zob. np.: Konwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni 

przeciw ludzkości, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 
26 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1970 r. nr 26, poz. 208); Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r. i 31 października 1947 r. o ekstradycji i ka-
raniu zbrodniarzy wojennych; Rezolucja z dnia 11 grudnia 1946 r., potwierdzająca zasady prawa 
międzynarodowego uznane przez Statut Norymberskiego Międzynarodowego Trybunału Wojsko-
wego i wyrok tego Trybunału.

15 Art. 9 Konstytucji.
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ISTOTA I SKUTKI PRZEDAWNIENIA

Przepisy obowiązującego kodeksu karnego dają podstawę do wyróżnienia 
przedawnienia karalności i przedawnienia wykonania kary. Takie też rozróż-
nienie dominuje w literaturze. Geneza powyższego podziału sięga kodeksu kar-
nego z 1969 r., który odstąpił od procesowego ujęcia instytucji przedawnienia,  
akcentując cechę materialnoprawną w postaci ustania karalności.16 Pomimo tego, 
że zmiana ta miała miejsce ponad 40 lat temu, nadal często w literaturze używa 
się trójpodziału przedawnienia na: przedawnienie ścigania, przedawnienie wyro-
kowania i przedawnienie wykonania kary. Był on właściwy dla poprzedniego sta-
nu prawnego. Zwolennicy tej terminologii wskazują, że pomimo pewnych zmian 
redakcyjnych, przedawnienie określone w art. 101 § 1 i 2 k.k. jest w istocie daw-
nym przedawnieniem ścigania, natomiast przedawnienie określone w art. 102 k.k. 
jest w zasadzie przedawnieniem wyrokowania.

Trudno jednak zgodzić się z tymi poglądami. Pomija się bowiem zupełnie 
fakt, że zarówno przepisy art. 101 § 1 i 2 k.k., jak i art. 102 k.k. używają aktualnie 
określeń „karalność przestępstwa ustaje”, co nie jest tożsame ze zwrotami: „nie 
można wszcząć postępowania karnego” oraz „nie można wydać wyroku skazu-
jącego”. Nie jest to nic nieznacząca zmiana redakcyjna, a wręcz przeciwnie. Jest 
to nowa jakość w ujmowaniu przez ustawodawcę instytucji przedawnienia, mają-
ca podkreślać silniejsze niż dotychczas powiązanie przedawnienia z prawem kar-
nym materialnym. Natomiast skutek przedawnienia w postaci zakazu ścigania czy 
wyrokowania jest tylko następstwem określonego w przepisach materialnopraw-
nych uprzedniego ustania karalności przestępstwa.17 Wynika to także z główne-
go zadania postępowania karnego, jakim jest realizacja przepisów prawa karne-
go materialnego.18

Ponadto, pojęcie przedawnienie wyrokowania zakłada, że w razie upływu 
odpowiednich terminów zabronione jest wydanie wyroku. Należy zauważyć, 
że nie zawsze tak być musi. Zgodnie z art. 529 i art. 545 k.p.k., nawet w ra-
zie zaistnienia przedawnienia możliwe jest wniesienie i rozpatrzenie kasacji oraz  

16 Kodeks karny z 1932 r. ujmował przedawnienia w sposób następujący: „nie można wsz-
cząć postępowania karnego z powodu przestępstwa, popełnionego przed laty […]”, „nie można wy-
dać wyroku skazującego […]”, „nie można wykonać kary […]”. Natomiast kolejne kodeksy karne 
przyjęły inną technikę redakcyjną, podkreślając, że w wyniku przedawnienia „karalność przestęp-
stwa ustaje”. Nie nastąpiły zaś większe zmiany w ujmowaniu istoty przedawnienia wykonania kary, 
gdzie tradycyjnie podkreśla się, że po upływie odpowiedniego czasu „nie można wykonać kary”. 
Zob. art. 86, 87 i 89 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks 
karny (Dz. U. z 1932 r. nr 60, poz. 571), art. 105, 107 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Ko-
deks karny (Dz. U. z 1969 r. nr 13, poz. 94) oraz art. 101 i 103 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. nr 90, poz. 557).

17 K. Marszał, Przedawnienie w prawie karnym, Warszawa 1972, s. 13.
18 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2007, s. 45.
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wniosku o wznowienie postępowania, z tym tylko zastrzeżeniem, że może to na-
stąpić wyłącznie na korzyść oskarżonego. Tym samym w wyjątkowych przypad-
kach, nawet pomimo upływu terminu przedawnienia, możliwe jest prowadzenie 
postępowania karnego w ograniczonym zakresie w powyższych sprawach i za-
kończenie go odpowiednim orzeczeniem. Mając powyższe na uwadze, wydaje 
się, że należy stwierdzić, iż pojęcia przedawnienie ścigania i przedawnienie wy-
rokowania nie przystają już do aktualnego brzmienia przepisów. Bezsporne nato-
miast jest wyróżnienie przedawnienia wykonania kary.

W ramach przedawnienia karalności możemy wyróżnić terminy podstawo-
we i terminy dodatkowe. Terminy podstawowe zostały wskazane w art. 101 k.k., 
który w § 1 odnosi się do przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, na-
tomiast w § 2 – do przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego. Upływ ter-
minów podstawowych powoduje, że nie można wszcząć postępowania karnego  
w takiej sprawie. Terminy dodatkowe zostały natomiast określone w art. 102 k.k. 
Znajdą one zastosowanie tylko wtedy, gdy przed upływem terminów podstawo-
wych prowadzone było już postępowanie karne przeciwko osobie (faza in perso-
nam), przy czym osobą tą musi być sprawca przestępstwa. Wówczas podstawowe 
terminy przedawnienia ulegną przedłużeniu odpowiednio o 5 lub 10 lat. Prowa-
dzenie postępowania karnego wyłącznie w fazie in rem albo w fazie in personam, 
ale nie przeciwko sprawcy, nie spowoduje powyższego skutku.

W zakresie przedawnienia wykonania kary możemy natomiast wyróż-
nić przedawnienie wykonania kar sensu stricto, o którym mowa w art. 103 § 1 
k.k., oraz przedawnienie wykonania środków karnych uregulowane w art. 103  
§ 2 k.k. 

Na gruncie prawa karnego materialnego upływ terminów przedawnienia, 
zgodnie z art. 101 k.k., powoduje ustanie karalności przestępstwa. Skutek ten na-
stępuje z mocy samego prawa po upływie odpowiedniego czasu. Po zaistnieniu 
przedawnienia sprawca nie będzie mógł być w żadnym wypadku za ten czyn uka-
rany. Jak często podkreśla się w literaturze, następuje wówczas zerwanie związ-
ku między przestępstwem a karą. Przestępstwo nie przestaje nim być na skutek 
przedawnienia, ale zostaje zubożone o istotne jego następstwo – o możliwość wy-
mierzenia za nie kary. Tak poważne skutki przedawnienia na gruncie prawa karne-
go wymagają odpowiedniego uzasadnienia, o czym będzie mowa w dalszej czę-
ści artykułu. Przez ustanie karalności należy rozumieć niemożność wymierzania 
zarówno kar sensu stricto (art. 32 k.k.), jak i środków karnych (art. 39 k.k.). Z ko-
lei z powodu braku wyraźnej regulacji w kodeksie wątpliwości budzi kwestia, czy 
zaistnienie przedawnienia karalności powoduje także zakaz orzekania środków 
zabezpieczających.19 

19 Wątpliwości te oczywiście nie dotyczą środka zabezpieczającego w postaci przepadku, wy-
mierzanego na podstawie art. 100 k.k. Przepis ten wyraźnie dopuszcza możliwość orzeczenia takie-
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Przedawnienie karalności, zgodnie z art. 100 k.k., nie stoi na przeszkodzie 
orzeczeniu przepadku, o którym mowa w art. 39 pkt 4 k.k. Co prawda, przepis  
art. 100 k.k. wymaga, aby zachodziła ogólnie rozumiania „okoliczność wyłącza-
jąca ukaranie sprawcy czynu zabronionego”, ale w literaturze nie ma wątpliwo-
ści, że taką okolicznością jest również przedawnienie karalności.20 Uprzednio zo-
stało wskazane, że w razie upływu terminów przedawnienia karalności nie moż-
na wymierzyć sprawcy zarówno kar, jak i środków karnych. Natomiast wyda-
wać by się mogło, że art. 100 k.k., umożliwiając orzeczenie przepadku, o którym 
mowa w art. 39 pkt 4 k.k., pomimo zaistnienia przedawnienia karalności przeczy 
powyższej zasadzie. Tak jednak nie jest. Przepadek w tej sytuacji nie jest trakto-
wany jako środek karny, ale jako środek zabezpieczający o charakterze admini-
stracyjnym. Wynika to chociażby z argumentu natury systemowej, bowiem prze-
pis art. 100 k.k. został zamieszczony w rozdziale X zatytułowanym Środki zabez-
pieczające. 

Trzeba także mieć na uwadze, że możliwość orzeczenia przepadku mimo za-
istnienia przedawnienia karalności ma niebagatelne znacznie w praktyce. Nie mo-
gąc bowiem wymierzyć kary czy środka karnego za pomocą środka zabezpiecza-
jącego w postaci przepadku, można pozbawić sprawcę „owoców” przestępstwa 
oraz przedmiotów, które służyły do jego popełnienia. Co więcej, w aktualnym sta-
nie prawnym można także orzec przepadek korzyści majątkowej osiągniętej przez 
sprawcę bezpośrednio z przestępstwa, jak również przeniesionej przez niego na 
inne osoby. Niektórzy autorzy podnoszą nawet wątpliwość, czy tak daleko idące 
skutki powinny mieć miejsce bez przeprowadzania postępowania karnego w szer-
szym niż dotychczas zakresie (np. po przeprowadzeniu rozprawy).21 Należy po-
nadto dodać, że zgodnie z art. 100 k.k. sąd może zastosować taki środek zapobie-
gawczy, ale nie jest do tego zobligowany.

go przepadku także wtedy, gdy „zachodzi okoliczność wyłączająca ukaranie”. Ponadto w razie za-
istnienia przedawnienia karalności większych wątpliwości nie powinna budzić także niemożność 
wymierzenia środków zabezpieczających, których stosowanie uzależnione jest od uprzedniego ska-
zania. W tym bowiem przypadku nie może nastąpić skazanie, a więc tym samym nie można wymie-
rzyć związanego z nim środka zabezpieczającego. Największe kontrowersje budzi natomiast możli-
wość stosowania w razie zaistnienia przedawnienia karalności środków zabezpieczających, niewy-
magających uprzedniego skazania sprawcy (art. 94 i 99 k.k.). A. Zoll wskazuje, że „nie da się przy-
jąć, że popełniony przed latami czyn zabroniony może być dowodem takiego zagrożenia ze strony 
sprawcy dla porządku prawnego, że konieczne jest stosowanie środków zabezpieczających”. Z ko-
lei A. Marek uważa, że przedawnienie karalności „nie stanowi [...] przeszkody prawnej do stosowa-
nia środków zabezpieczających wymienionych w art. 94 (umieszczenie niepoczytalnego w zakła-
dzie psychiatrycznym) i art. 99 (przepadek i zakazy wymienione w tym przepisie), jeżeli tylko speł-
nione są merytoryczne przesłanki orzeczenia tych środków”. Zob. A. Zoll [w:] Kodeks…, s. 1098; 
A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007, s. 236.

20 Z. Ćwiąkalski [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, A. Zoll (red.), Warszawa 2007, 
s. 1090.

21 Ibidem, s. 1090.
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Artykuł 103 k.k. reguluje natomiast instytucję przedawnienia wykonania kary. 
Skutkiem upływu terminów powyższego przedawnienia jest okoliczność unie-
możliwiająca wykonanie kary prawomocnie orzeczonej. Dotyczy to także środ-
ków karnych, dla których przewidziane są odpowiednio krótsze terminy. Niezro-
zumiałe jest natomiast pominięcie w art. 103 § 2 k.k., który reguluje przedaw-
nienie wykonania środków karnych, podania wyroku do publicznej wiadomości. 
Tym samym, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu, wykonanie tego środka 
karnego nie ulega w ogóle przedawnieniu. Natomiast w odróżnieniu od kodeksu 
karnego z 1932 r. obowiązująca regulacja nie normuje przedawnienia wykonania 
środków zabezpieczających, co wywołuje kontrowersje w literaturze.22

Przedawnienie wykonania kary lub środka karnego oddziałuje na gruncie pra-
wa karnego materialnego również na instytucję zatarcia skazania. Zaistnienie ta-
kiego przedawnienia jest jedną z okoliczności, od której rozpoczyna swój bieg 
termin do zatarcia skazania z mocy prawa.

Materialnoprawne ustanie karalności przestępstwa na skutek zaistnienia 
przedawnienia karalności nie może pozostawać obojętne dla postępowania kar-
nego. Procesowe następstwa takiej okoliczności określa art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k., 
który zakazuje wówczas wszczęcia postępowania karnego, a wszczęte nakazuje 
umorzyć. Przedawnienie karalności stanowi więc ujemną przesłankę procesową.23 

Jak już uprzednio była mowa, zaistnienie przedawnienia karalności nie będzie 
jednak stało na przeszkodzie, aby wnieść i rozpoznać kasację na korzyść oskarżo-

22 Brak regulacji przedawnienia wykonania środków zabezpieczających spowodował, że w lite-
raturze wykształciły się w zasadzie dwie grupy poglądów tłumaczące tę okoliczność. Część autorów 
wskazuje, iż brak regulacji w tym zakresie należy rozumieć jako wyłączenie możliwości przedaw-
niania się wykonania środków zabezpieczających. Zob. m.in.: A. Zoll [w:] Kodeks…, s. 1098; 
M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, M. Bo-
jarski (red.), Warszawa 2004, s. 362–363. Natomiast inni autorzy podnoszą, że brak takiego unor-
mowania jest „przeoczeniem” ustawodawcy i wobec tego należy stosować przepisy o przedawnie-
niu wykonania kary na zasadzie analogii na korzyść oskarżonego. Zob. m.in.: A. Wąsek [w:] Kodeks 
karny. Komentarz, O. Górniok (red.), Gdańsk 2005, s. 742. Wydaje się, że należy przychylić się do 
pierwszego poglądu, który wskazuje, że brak przepisów dotyczących przedawnienia wykonania środ-
ków zabezpieczających powoduje, że ich wykonanie nie ulega w ogóle przedawnieniu. Po pierwsze, 
przemawia za tym założenie racjonalności prawodawcy, co w zasadzie nie jest kwestionowane (zob.  
L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2004, 
s. 35–36). Jeżeli racjonalny prawodawca chciałby, żeby wykonanie środków zabezpieczających ule-
gało przedawnieniu, to bez wątpienia ustanowiłby w tym celu odpowiednie przepisy. Po drugie, 
trudno przyjąć, by ustawodawca w dwóch kolejnych kodyfikacjach karnych tak ważne zagadnienie 
„przeoczył”, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż k.k. z 1932 r. kwestię tę regulował.

23 Więcej na temat przesłanki przedawnienia karalności i jej zbiegu z innymi przesłankami: 
K. Zgryzek, A. Ludwiczek, R. Netczuk, Przedawnienie w prawie karnym – wybrane aspekty kar-
noprocesowe, [w:] Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego. W świetle kodyfi-
kacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Warszawa 2009, 
s. 234 i n.
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nego na podstawie art. 529 k.p.k. Powyższe uwagi należy odnieść odpowiednio 
do wniosku o wznowienie postępowania (art. 545 w zw. z art. 529 k.p.k.).

Podobne skutki jak przedawnienie karalności wywołuje przedawnienie wyko-
nania kary, z tym że na dalszym etapie postępowania karnego, tj. na gruncie po-
stępowania wykonawczego.24 Wynikają one wprost z art. 15 § 1 k.k.w.25, który sta-
nowi, że sąd umarza postępowanie wykonawcze w razie przedawnienia wykona-
nia kary. Umorzenie postępowania w takim wypadku jest obligatoryjne. Przedaw-
nienie wykonania kary jest więc ujemną przesłanką postępowania karnego wyko-
nawczego.26

UZASADNIENIE PRZEDAWNIENIA

Ustanie karalności przestępstwa na skutek wyłącznie znacznego upływu cza-
su może wydawać się pozornie zaprzeczeniem zadań, jakie stawia się przed pra-
wem karnym. Podstawowym zadaniem prawa karnego jest zapobieganie i zwal-
czanie przestępstw, w szczególności za pomocą zagrożenia karą. Z jednej stro-
ny kara ma odstraszać potencjalnych sprawców od popełnienia przestępstwa,  
z drugiej natomiast, w razie jego dokonania, wymierzenie i wykonanie kary po-
winno być aktem sprawiedliwości. Przedawnienie natomiast zrywa ów związek 
między przestępstwem i karą. Tak daleko idące skutki przedawnienia powinny 
mieć równie silne uzasadnienie. Jednak nauka prawa karnego nie wypracowa-
ła dotychczas jednolitego stanowiska uzasadniającego byt przedawnienia. Pre-
zentowane w literaturze są rozmaite teorie, które upatrują źródeł przedawnienia  
w okolicznościach związanych z prawem karnym materialnym bądź prawem kar-
nym procesowym, czy nawet w sferze pozaprawnej. Istnieje także szereg teo-
rii mieszanych, tj. materialno-procesowych. Tak więc wydaje się, że wciąż pozo-
stają aktualne słowa Kazimierza Marszała z początku lat 70. XX w., że „uzasad-
nienie przedawnienia należy do najbardziej kontrowersyjnych problemów na tle 
przedawnienia w prawie karnym”.27 

Tradycyjnie wyróżnia się cztery grupy teorii próbujących uzasadniać przedaw-
nienie w prawie karnym: 1) teorie pozaprawne, 2) teorie oparte na elementach 
procesowych, 3) teorie oparte na elementach materialnoprawnych i 4) teorie mie-
szane (materialno-procesowe).28

24 Postępowanie karne wykonawcze uznawane jest w literaturze za część postępowania karne-
go rozumianego sensu largo. Por.: T. Grzegorczyk, J. Tylman, op. cit., s. 41.

25 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. nr 90, poz. 
557 z późn. zm.).

26 Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2007, s. 123.
27 K. Marszał, op. cit., s. 65.
28 Zob.: K. Marszał, Uzasadnienie przedawnienia w teorii prawa karnego, „Państwo i Pra-

wo” 1964, z. 10–12, s. 736; idem, Przedawnienie…, s. 51; R. Koper, K. Sychta, J. Zagrodnik, 
op. cit., s. 195. 
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Teorie pozaprawne wykształciły się najwcześniej.29 Cechą wspólną dla tej 
grupy jest upatrywanie uzasadnienia przedawnienia wyłącznie w okolicznościach 
pozaprawnych, a w szczególności w łagodzącej sile (znacznego) upływu czasu. 
Nie kwestionując tego, że upływ czasu może działać kojąco na krzywdy spowo-
dowane przestępstwem oraz mając na uwadze, że instytucje prawne nie mogą 
działać w oderwaniu od otoczenia społecznego30, wydaje się, że można jednak 
stwierdzić, iż pominięcie samego faktu uregulowania przedawnienia przez prze-
pisy prawa karnego, pominięcie ich treści normatywnej świadczy o tym, iż teorie 
te są niewystarczające.

Kolejną grupę stanowią teorie upatrujące uzasadnienia przedawnienia we 
względach karnoprocesowych. Wśród nich możemy wyróżnić przede wszystkim: 
teorię rezygnacji ze skargi, teorię opieszałości oskarżyciela oraz teorię trudności 
dowodowych. Cechą wspólną dla tej grupy poglądów jest doszukiwanie się uza-
sadnienia przedawnienia na gruncie prawa karnego procesowego. 

Zwolennicy teorii rezygnacji ze skargi31 podkreślają, że znaczny upływ cza-
su prowadzi do sytuacji utraty przez państwo prawa ukarania sprawcy. Zapatry-
wania te poddane zostały w literaturze krytyce z tego powodu, że ograniczają się 
tylko do ogólnego stwierdzenia rezygnacji przez państwo z prawa do ukarania.32 
Pomija się natomiast milczeniem przyczyny, które popychają państwo do rezy-
gnacji ze skargi. Jak należy sądzić, określenie owych przyczyn stanowiłoby do-
piero właściwe uzasadnienie przedawnienia. Tym samym teoria ta nie uzasad-
nia bytu przedawnienia w prawie karnym i jako taka nie może mieć większego  
znaczenia.

29 K. Marszał, Przedawnienie…, s. 65.
30 R. Koper, K. Sychta, J. Zagrodnik podkreślają, że „przedawnienie, jak wiele innych instytu-

cji prawa czy procesu karnego, posiada wymiar społeczny” i tym samym „niewskazane byłoby cał-
kowite odżegnywanie się […] od okoliczności pozaprawnych funkcjonujących w określonej prze-
strzeni społecznej”. R. Koper, K. Sychta, J. Zagrodnik, op. cit., s. 195.

31 Wydaje się, że we współczesnej polskiej literaturze teoria ta bliska jest R. A. Stefańskiemu, 
który wskazuje, co prawda, iż „przedawnienie oznacza wygaśnięcie prawa karania na skutek upły-
wu czasu”, ale dodaje dalej, że „z punktu widzenia procesowego następuje utrata prawa do skar-
gi”. Zob. R. A. Stefański, Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2008, s. 380–381. Na-
tomiast w starszej literaturze można dostrzec pewne wpływy tej teorii w poglądach m.in. I. Andre-
jewa, który określał przedawnienie jako „ustawowo unormowaną rezygnację ze ścigania, wyro-
kowania lub wykonania kary […]”, czy W. Świdy, który wskazywał, że przedawnienie to „zanie-
chanie karania przestępcy przez państwo […]”. Obydwaj Autorzy akcentowali zarazem, że rezy-
gnacja ze ścigania czy zaniechanie karania ma miejsce ze względu na znaczny upływ czasu. Zob.:  
I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1970, s. 290; W. Świda, Prawo karne. Część 
ogólna, wyd. zmienione, Warszawa 1970, s. 365.

32 Zob.: K. Marszał, Przedawnienie…, s. 65. R. Koper, K. Sychta i J. Zagrodnik ponadto za-
uważają, że na gruncie tej teorii powstają wątpliwości, czy należy ją odnosić wyłącznie do skar-
gi publicznej, czy również do skargi, która jest wnoszona przez pokrzywdzonego. Zob. R. Koper,  
K. Sychta, J. Zagrodnik, op. cit., s. 195.
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Innymi względami próbuje uzasadniać przedawnienie teoria opieszałości 
oskarżyciela, według której przedawnienie stanowić ma swoistą karę dla oskar-
życiela za to, że z powodu swoich zaniedbań w odpowiednim czasie nie po-
ciągnął sprawcy do odpowiedzialności karnej. Skutkiem powyższego jest nie-
możność wniesienia przez oskarżyciela skargi do sądu, co powoduje niemoż-
ność dalszego prowadzenia postępowania karnego i wymierzenia kary. Również  
i ta teoria ma istotne mankamenty. Na wstępie należy stwierdzić, że na gruncie 
procesu karnego dominuje nadal zasada legalizmu33, która nakłada na organy po-
wołane do ścigania przestępstw obowiązek wszczęcia i przeprowadzenia postępo-
wania przygotowawczego, a na oskarżyciela publicznego także obowiązek wnie-
sienia i popierania oskarżenia – o czyn ścigany z urzędu. Tym samym oskarży-
ciel publiczny nie może odstąpić od ścigania czy wniesienia skargi (poza wyjąt-
kami określonymi w ustawie oraz prawie międzynarodowym – art. 10 § 2 k.p.k.), 
jak również działać opieszale lub niedbale, gdyż wówczas narażałby się na za-
rzut niedopełnienia obowiązków. W tym zakresie teoria opieszałości oskarżyciela  
będzie więc nieprzydatna. 

Wydaje się jednak, że może mieć ona pewne znaczenie w stosunku do 
przedawnienia karalności przestępstw prywatnoskargowych, których zasada le-
galizmu nie dotyczy. Oskarżycielem w tych sprawach przeważnie jest sam po-
krzywdzony, a krótkie terminy przedawnienia tych przestępstw, jak podaje się 
w literaturze34, mają go zmobilizować do sprawnego dochodzenia naruszonych 
praw. Postępowanie prywatnoskargowe nie może być bowiem przedmiotem pie-
niactwa procesowego czy sposobnością do gnębienia przeciwnej strony. Z tego 
względu opieszałe lub niedbałe działanie oskarżyciela prywatnego, które wska-
zuje zarazem, że pokrzywdzony nie przywiązuje większej wagi do swojej krzyw-
dy, zasługuje na swoistą karę w postaci niemożności wniesienia prywatnego aktu 
oskarżenia do sądu. Z przyczyn oczywistych teoria opieszałości oskarżyciela nie 
będzie jednak uzasadniała przedawnienia wykonania kary. W tej fazie postępo-
wania skarga oskarżyciela nie odgrywa żadnej roli, jak również jego opieszałość.

Mając powyższe rozważania na uwadze, stwierdzić trzeba, że teoria opiesza-
łości oskarżyciela może mieć pewne znaczenie w zakresie uzasadniania przedaw-
nienia karalności przestępstw prywatnoskargowych. Niemniej jednak ze wzglę-
du na to, że liczba przestępstw prywatnoskargowych jest niewielka w stosunku do 

33 Coraz częściej ustawodawca wprowadza od zasady legalizmu wyjątki na rzecz oportunizmu, 
tj. społecznej niecelowości prowadzenia postępowania karnego. Do przejawów oportunizmu mo-
żemy zaliczyć np.: instytucję świadka koronnego (ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o świadku ko-
ronnym, tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. nr 36, poz. 232) czy tzw. absorpcyjne umorzenie postępowa-
nia (art. 11 k.p.k.).

34 Zob. m.in.: K. Marszał, Przedawnienie…, s. 123–124; A. Murzynowski, O charakterze praw-
nym terminów określonych w art. 13 ustawy o sprawach z oskarżenia prywatnego (de lege lata), 
„Państwo i Prawo” 1964, z. 10–12, s. 563.
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liczby przestępstw ściganych z urzędu35 oraz z uwagi na fakt, że teoria ta w ogóle 
nie uzasadnia przedawnienia wykonania kary, należy uznać ją za niewystarczają-
cą dla uzasadnienia przedawnienia.

Kolejną koncepcją upatrującą uzasadnienia przedawnienia w elementach pro-
cesowych jest teoria trudności dowodowych. Zwolennicy tego poglądu podkre-
ślają, że znaczny upływ czasu prowadzi do zacierania się śladów i dowodów 
przestępstwa, które ostatecznie zupełnie zanikają. W pamięci świadków zaciera-
ją się istotne dla sprawy okoliczności. Wyrokowanie natomiast na podstawie nie-
pewnych dowodów stwarza duże prawdopodobieństwo wydania błędnego orze-
czenia i przez to przynosić może wymiarowi sprawiedliwości więcej szkody niż  
pożytku. O przyczynach takich wspomina również uzasadnienie projektu kodek-
su karnego, w którym wskazuje się, że „pewne znaczenie mają też względy prak-
tyczne, związane z trudnościami dowodzenia w procesie faktu popełnienia prze-
stępstwa”.36

Odnosząc się do powyższej teorii, na wstępie należy zauważyć, że trudno-
ści dowodowe, jak słusznie podkreśla się w literaturze37, nie mogą mieć żad-
nego znaczenia dla postępowania karnego wykonawczego. Na tym etapie wina 
sprawcy i okoliczności czynu są już stwierdzone prawomocnym wyrokiem ska-
zującym i późniejsze zanikanie śladów czy dowodów nie będzie miało wpływu 
na dalszy bieg postępowania. Tym samym trudności dowodowe nie będą w ża-
den sposób uzasadniały przedawnienia wykonania kary. Przechodząc na grunt 
przedawnienia karalności, można również sformułować pewne zarzuty pod adre-
sem tej teorii. Po pierwsze, zauważyć należy, że trudności dowodowe mają cha-
rakter obiektywny i powstają po upływie znacznego czasu, bez względu na cię-
żar gatunkowy przestępstwa. Jeżeli więc ustawodawca kierowałby się tą koncep-
cją, wówczas wprowadziłby jeden odpowiednio długi termin przedawnienia dla  
wszystkich przestępstw. Tak jednak nie jest. Długość terminów przedawnienia ka-
ralności jest bowiem zróżnicowana i zależy od tego, czy mamy do czynienia ze 
zbrodnią, czy z występkiem, oraz od ustawowego zagrożenia karą.

Trudno zakładać, by trudności dowodowe, w przypadku występków ściga-
nych z oskarżenia prywatnego, powstawały już po upływie roku od czasu czy-
nu38, natomiast w przypadku zbrodni ujawniały się one dopiero po upływie 30 
lat. Zwolennicy teorii trudności dowodowych podnoszą również, że wyrokowa-

35 Kodeks karny normuje tylko cztery przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego (art. 157 
§ 2 i 3, 212 § 1 i 2, 216 i 217).

36 Uzasadnienie rządowego projektu kodeksu karnego, [w:] Nowe kodeksy karne z uzasadnie-
niami, Warszawa 1997, s. 171.

37 Zob. m.in.: K. Marszał, Przedawnienie…, s. 66; R. Koper, K. Sychta, J. Zagrodnik, op. cit., 
s. 196.

38 W przypadku przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego przedawnienie karalności 
może nastąpić już po upływie roku od czasu dowiedzenia się o osobie sprawcy przez pokrzywdzo-
nego.
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nie na podstawie niepewnych dowodów może prowadzić do wydawania orzeczeń 
niezgodnych z zasadą prawdy materialnej i tym samym przynosiłyby wymiarowi 
sprawiedliwości więcej szkody niż pożytku. Z argumentacją tą nie można się zgo-
dzić z kilku powodów.

Po pierwsze, nowoczesne technologie umożliwiają odnajdowanie śladów 
przestępstw nawet po upływie znacznego czasu od ich popełnienia. Lepsze są 
także możliwości przechowywania i zabezpieczania dowodów. Można chociaż-
by nadmienić, że odpowiednio zabezpieczony z miejsca przestępstwa materiał 
DNA może niejednokrotnie (w zasadzie ze stuprocentową skutecznością) wska-
zać sprawcę nawet po upływie kilku czy kilkunastu lat. Wystarczy, że w później-
szym czasie zostanie od niego pobrany biologiczny materiał porównawczy na 
skutek różnych okoliczności, np. prowadzonego postępowania w innej sprawie. 
To samo dotyczy tzw. odcisków palców, jeżeli zostały zabezpieczone w miejscu 
przestępstwa i następnie wprowadzone do systemu informatycznego. Zgodzić się 
oczywiście trzeba z twierdzeniem, że po upływie długiego okresu część dowodów 
zanika i zdecydowanie maleje prawdopodobieństwo ustalenia, ujęcia i pociągnię-
cia do odpowiedzialności sprawcy. Dlaczego jednak w każdym przypadku a prio-
ri wyłączać taką możliwość na skutek przedawnienia? To, że przez pewien, nawet 
dłuższy czas nie udało się wykryć sprawcy lub zebrać odpowiednich dowodów, 
nie oznacza, że w przyszłości to nie nastąpi.

Po drugie, przepisy procesowe zawierają szereg gwarancji dla oskarżonego, 
które zabezpieczają go przed wyrokowaniem na podstawie „niepewnych” dowo-
dów. Wystarczy wspomnieć chociażby o zasadzie in dubio pro reo, która naka-
zuje sądowi wszelkie wątpliwości rozstrzygać na korzyść oskarżonego. Dotyczy 
to oczywiście także wątpliwości związanych z postępowaniem dowodowym. Po-
nadto oskarżony korzysta z domniemania niewinności. Jeżeli więc oskarżyciel 
nie przedstawi takich dowodów, które by to domniemanie przełamały, sąd bę-
dzie zobligowany do wydania wyroku uniewinniającego. Tym samym, również  
z tego punktu widzenia, trudności dowodowe nie mogą uzasadniać przedawnie-
nia. W odniesieniu natomiast do uzasadnienia projektu kodeksu karnego, należy 
pamiętać, że nie ma ono charakteru wiążącego. Niekiedy może stanowić wska-
zówkę interpretacyjną, ale nie zawsze tak być musi. Wydaje się, że powyższe ar-
gumenty świadczą o tym, że teoria trudności dowodowych w aktualnym stanie 
prawnym ma niewielkie znaczenie w zakresie uzasadnienia przedawnienia. 

Przejść następnie trzeba do tych poglądów, dla których cechą wspólną jest po-
szukiwanie uzasadnienia przedawnienia w elementach prawa karnego material-
nego. Wśród nich najczęściej wymienia się: teorię pokuty, teorię poprawy, teo-
rię zakładającą uchylenie społecznej szkodliwości czynu oraz teorię uzasadnia-
jącą przedawnienie odpadnięciem przesłanek prewencji generalnej i szczególnej.
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Teoria pokuty zakłada, że udręka sprawcy związana z możliwością wykrycia 
stanowić ma ekwiwalent kary. Z oczywistych względów jest to niewystarczające 
uzasadnienie bytu przedawnienia.

Z kolei teoria poprawy zakłada, że sprawca po upływie znacznego czasu mógł 
ulec pozytywnej przemianie. Koncepcja ta również nie jest trafna z tego powodu, 
że przedawnienie działa automatycznie, jeżeli tylko nastąpił odpowiedni upływ 
czasu. Nie ma natomiast żadnego wpływu na jego bieg okoliczność poprawy za-
chowania sprawcy lub jej braku. Nie ma nawet znaczenia fakt popełnienia innego 
przestępstwa w okresie biegu przedawnienia.

Kolejna teoria doszukuje się uzasadnienia przedawnienia w uchyleniu spo-
łecznej szkodliwości czynu na skutek znacznego upływu czasu. Aby ustosunko-
wać się do tych poglądów należy uprzednio odpowiedzieć na pytanie: czy sto-
pień społecznej szkodliwości czynu zmniejsza się na skutek upływu czasu? Oce-
ny stopnia społecznej szkodliwości, zgodnie z art. 115 § 2 k.k., dokonujemy 
na podstawie okoliczności zarówno przedmiotowych (dotyczących czynu), jak  
i podmiotowych (dotyczących osoby sprawcy). Wydaje się jednak, że społeczna 
szkodliwość czynu nie zmienia się na skutek upływu czasu. Widać to najlepiej na 
przykładzie okoliczności przedmiotowych, gdyż rodzaj czy rozmiar naruszonego 
dobra, jak i okoliczności czynu nie ulegają zmianie ze względu na upływ czasu. 
Czyn dokonany ze szczególnym okrucieństwem pozostanie takim nawet po kil-
ku latach. To samo dotyczy także okoliczności podmiotowych. W związku z tym 
nie można zgodzić się z powyższą teorią. Społeczna szkodliwość czynu nie ulega 
uchyleniu na skutek upływu czasu. Co najwyżej, z tego powodu może zmniejszyć 
się negatywny wydźwięk przestępstwa w odbiorze społecznym. Ponadto teoria ta 
nie uzasadnia przedawnienia wykonania kary.

Najwięcej uwagi należy poświęcić teorii upatrującej uzasadnienia przedaw-
nienia w odpadnięciu przesłanek prewencji generalnej i szczególnej. Zwolennicy 
tego poglądu wskazują, że wymierzenie lub wykonie kary po upływie długiego 
czasu nie będzie działało odstraszająco na innych obywateli (prewencja general-
na w aspekcie negatywnym), nie będzie też wzmacniało poczucia obowiązywa-
nia norm prawa karnego oraz poszanowania jego wartości (prewencja generalna 
w aspekcie pozytywnym). Prewencja generalna działa tym skuteczniej, im mniej 
czasu upłynie od momentu popełnienia przestępstwa do chwili ukarania spraw-
cy. Upływ czasu, jak się wydaje, nie pozostaje także bez wpływu na sferę prewen-
cji szczególnej. Utrudnia znacznie oddziaływanie wychowawcze i zapobiegaw-
cze na sprawcę.

W podobnym kierunku zmierza również uzasadnienie projektu kodeksu kar-
nego, gdzie podkreśla się, że przedawnienie „ma też na względzie uniknięcie de-
strukcji procesu integracji społecznej sprawcy przestępstwa”. Dodatkowym argu-
mentem przemawiającym za tą teorią jest także okoliczność zróżnicowania termi-
nów przedawnienia na podstawie kryterium ustawowego zagrożenia karnego. Im 
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cięższe przestępstwo, tym dłużej trwa proces zanikania oddziaływania prewen-
cyjnego. Teorii tej nie podważa także okoliczność, że niektóre przestępstwa, ta-
kie jak zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, nie ulegają przedaw-
nieniu. Czyny te wykazują tak duży stopień społecznej szkodliwości, że „pamięć 
o nich nigdy nie zanika w społeczeństwie”.39 Bezterminowe karanie tych prze-
stępstw jest wręcz wskazane z punktu widzenia prewencji generalnej, zwłaszcza 
w aspekcie odstraszania. 

Teoria powyższa pomimo wielu słusznych zapatrywań ma też swoje słabości. 
Podstawowym zarzutem jest niedostateczne uwzględnianie jednego z istotnych 
celów kary, jakim jest odpłata pojmowana jako sprawiedliwy odwet za popełnio-
ne przestępstwo.40 Wydaje się, że ten cel kary nie dezaktualizuje się (w każdym 
razie nie w takim stopniu jak prewencja) na skutek upływu czasu. Można zadać 
pytanie: czy słuszne jest, by sprawca nie poniósł żadnej dolegliwości tylko dlate-
go, że na skutek długiego czasu (np. z powodu ukrywania się) kara nie oddziały-
wałaby skutecznie w kierunku prewencyjnym? Jeszcze więcej kontrowersji budzi 
powyższe pytanie na gruncie przedawnienia wykonania kary, gdzie mamy prze-
cież do czynienia z prawomocnym wyrokiem skazującym wydanym przez sąd. 
Ma on być niewykonany po upływie pewnego czasu tylko dlatego, że zdezaktu-
alizowały się niektóre cele kary? Wydaje się ponadto, że to właśnie dominująca 
pozycja odpłaty jako celu karania przesądziła o odrzuceniu instytucji przedawnie-
nia w państwach kultury common law.

Zwolennicy innego poglądu uważają, że przedawnienie jest uzasadniane za-
równo elementami prawa karnego materialnego, jak i procesowego. Teorie te 
są najliczniejsze w literaturze, przy czym zazwyczaj wskazuje się, że dominu-
ją względy materialnoprawne, natomiast elementy procesowe mają charakter 
uboczny lub drugorzędny.41 Nie ma potrzeby w tym miejscu ich szczegółowego 
prezentowania, gdyż w różnych proporcjach łączą one teorie poprzednio zapre-
zentowane.

39 W. Świda, op. cit., s. 368.
40 Na temat odpłaty i hierarchii celów kary zob.: T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części 

ogólnej, Warszawa 2006, s. 227–228.
41 K. Marszał wskazuje, że przedawnienie w prawie karnym jest uzasadnione odpadnięciem 

potrzeby karania z punktu widzenia prewencji generalnej i szczególnej, natomiast teoria poprawy  
i teoria dowodowa mają znaczenie zupełnie drugorzędne. K. Marszał, Przedawnienie…, s. 73. 
Nieco inne stanowisko zajmują R. Koper, K. Sychta, J. Zagrodnik, którzy wskazują również jako 
główną przyczynę – odpadnięcie przesłanek prewencji generalnej i indywidualnej, ale drugorzęd-
ne znaczenie przypisują wyłącznie teorii trudności dowodowych. R. Koper, K. Sychta, J. Zagrod-
nik op. cit., s. 201. Natomiast A. Zoll uważa, że uzasadnienia przedawnienia należy poszukiwać 
w kontekście celów kary, a obok tego w trudnościach dowodowych. A. Zoll [w:] Kodeks…, s. 1094. 
Inaczej L. Gardocki, który przyjmuje, że pierwszorzędne znaczenie dla uzasadnienia przedawnie-
nia w prawie karnym mają trudności dowodowe i zwiększona możliwość błędnego rozstrzygnięcia  
w sprawie, a kwestia prewencji generalnej i szczególnej znajduje się na dalszym planie. L. Gardoc-
ki, Prawo karne, Warszawa 2008, s. 208–209.
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Konkludując, można stwierdzić, że obecnie brak jest w literaturze teorii, 
która wyczerpująco i bezspornie uzasadniałaby istnienie przedawnienia w pra-
wie karnym. Podobne stanowisko możemy spotkać niekiedy w piśmiennictwie, 
gdzie wskazuje się, że argumenty przytaczane za przedawnieniem mają wyłącz-
nie względną wartość.42

 
PRZEDAWNIENIE A POLITYKA KRYMINALNA PAńSTWA

W zagadnieniach wstępnych tego artykułu stwierdzone zostało, że przedaw-
nienie nie jest prawem sprawcy przestępstwa (czy nawet ekspektatywą takiego 
prawa), ale pozostaje instrumentem polityki kryminalnej państwa. Państwo może 
zatem w zasadzie swobodnie określać kształt instytucji przedawnienia43, dostoso-
wując ją do aktualnych potrzeb w zakresie zapobiegania i zwalczania przestęp-
czości. 

Na początku lat 90. ubiegłego wieku, w czasach intensywnej transforma-
cji ustrojowej, instytucja przedawnienia służyła ustawodawcy przede wszyst-
kim jako instrument do osiągnięcia tzw. sprawiedliwości historycznej. Cel ten 
miał być spełniony poprzez pociągnięcie do odpowiedzialności karnej spraw-
ców przestępstw popełnianych w okresie Polski Ludowej, którzy nie byli wów-
czas ścigani z przyczyn politycznych. Zadanie to starała się realizować już ustawa  
z dnia 4 kwietnia 1991 r. o zmianie ustawy o Głównej Komisji Badania Zbrodni 
Hitlerowskich w Polsce.44 Wprowadziła ona pojęcie zbrodni stalinowskiej wraz 
z zastrzeżeniem, że nie ulegają one przedawnieniu. Aby zapewnić skuteczność 
tego rozwiązania, zdecydowano się na dodanie przepisu, który w stosunku do 
sprawców powyższych czynów wyłączał stosowanie amnestii i abolicji wyda-
nych przed dniem 7 grudnia 1989 r. Negatywnej oceny powyższej konstrukcji 
prawnej dokonał Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu z dnia 25 września 
1991 r., w którym stwierdził, że przepisy te nie są spójne z systemem prawnym 
obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, ale zarazem dodał, że mogą być one 
usprawiedliwione ze względu na „zupełną wyjątkowość historyczną dokonywa-
nych przemian” oraz „podstawowe poczucie sprawiedliwości”.45

Jednak żeby w przyszłości uchronić powyższe rozwiązania przed zarzutem 
niezgodności z podstawowymi zasadami demokratycznego państwa prawa, ustro-

42 T. Bojarski [w:] Kodeks karny. Komentarz, T. Bojarski (red.), Warszawa 2009, s. 184.
43 Przepisy kształtujące przedawnienie nie mogą być jednak sprzeczne z normami konstytucyj-

nymi oraz wiążącym prawem międzynarodowym.
44 Ustawa z dnia 4 kwietnia 1991 r. o zmianie ustawy o Głównej Komisji Badania Zbrodni Hi-

tlerowskich w Polsce – Instytucie Pamięci Narodowej (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 195).
45 Zob.: postanowienie TK z dnia 25 września 1991, sygn. S 6/91, „Orzecznictwo Trybunału 

Konstytucyjnego” 1991, s. 290–294 oraz krytyczną do niego glosę L. Gardockiego (L. Gardocki, 
„Państwo i Prawo” 1992, z. 2, s. 104).
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jodawca zdecydował się „zakotwiczyć” je w nowej ustawie zasadniczej. Tak 
też się stało: art. 44 Konstytucji z 1997 r. wprowadził z mocą wsteczną zawie-
szenie biegu terminów przedawnienia w stosunku do przestępstw nieściganych 
z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub 
na ich zlecenie, do czasu ustania tych przyczyn. To umocowanie konstytucyj-
ne umożliwiło następnie ustawodawcy zwykłemu wprowadzenie szeregu prze-
pisów szczególnych, które miały zapewnić skuteczne ukaranie takich sprawców.  
Można wskazać chociażby art. 9 przepisów wprowadzających kodeks karny46, 
który z jednej strony nakazuje, by w stosunku do określonych w nim przestępstw 
liczyć termin przedawnienia od dnia 1 stycznia 1990 r., z drugiej zaś strony wy-
łącza stosowanie wobec takich sprawców uchwalonych wcześniej amnestii i abo-
licji, a ponadto expressis verbis uniemożliwia zastosowanie w takiej sytuacji 
art. 4 § 1 k.k.47

Podobnie został sformułowany art. 4 ustawy o Instytucie Pamięci Narodo-
wej.48 W tym miejscu trzeba także wspomnieć o rażącym braku koherencji mię-
dzy art. 44 Konstytucji a art. 105 § 2 k.k.49 Obydwa przepisy dotyczą prawie 
identycznych sytuacji, jednakże przewidują zasadniczo różne skutki w razie ich 
wystąpienia. Przepis konstytucyjny mówi o zawieszeniu biegu przedawnienia,  
natomiast kodeks karny o jego zupełnym wyłączeniu. Kończąc ten wątek roz-
ważań, należy stwierdzić, że takie ukształtowanie instytucji przedawnienia miało 
umożliwić skuteczne rozliczenie sprawców niektórych przestępstw minionej epo-
ki. Wydaje się jednak, że rozwiązania te nie spełniły pokładanych w nich nadziei.

Natomiast już w ciągu kilku lat po wejściu w życie kodyfikacji karnych  
z 6 czerwca 1997 r. ujawniły się istotne słabości nowych przepisów, w szczegól-
ności problemy związane z szybkością postępowania karnego. Takie okoliczno-
ści, jak: niestawiennictwo obrońcy lub wypowiedzenie mu pełnomocnictwa, nie-
dyspozycja sędziego, urojone choroby czy skrupulatne wykorzystywanie przez 
oskarżonych licznych uprawnień procesowych, niezmiernie wydłużało postępo-
wanie karne, co w połączeniu z dość krótkimi terminami przedawnienia musia-
ło powodować – jak trafnie to określił Romuald Kmiecik – „grę na przedaw-

46 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. 
nr 88, poz. 554).

47 Przed wejściem w życie obecnego kodeksu karnego podobne rozwiązanie funkcjonowało od 
1995 r. w art. 108 § 2 d.k.k. Zob. ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Ko-
deksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek  
w prawie karnym (Dz. U. z 1995 r. nr 95, poz. 475).

48 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 1998 r. nr 155, poz. 1016). Zastąpiła ona ustawę z dnia  
6 kwietnia 1984 r. o Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytu-
cie Pamięci Narodowej (Dz. U. z 1984 r. nr 21, poz. 98).

49 Zob.: A. Wąsek, W gąszczu problematyki przedawnienia w prawie karnym, [w:] Współczesne 
problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości. Księga ku czci Profesora Kazimierza Mar-
szała, P. Hofmański, K. Zgryzek (red.), Katowice 2003, s. 469. 
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nienie”.50 Zainteresowani umyślnie przewlekali postępowanie, dążąc do zaistnie-
nia przedawnienia powodującego ustanie karalności i w następstwie konieczność 
umorzenia postępowania. Apogeum tego procederu przypadło na 2005 rok, gdy 
wszystko wskazywało na to, że jedna z największych afer III Rzeczypospolitej, 
tzw. afera FOZZ, ulegnie przedawnieniu. Wówczas to ustawodawca zdecydował 
się na nowelizację kodeksu karnego, w wyniku której uległy przedłużeniu niektó-
re terminy przedawnienia.51 Znamienne, choć wydaje się, że nazbyt daleko idące, 
były słowa uzasadnienia projektu powyższej ustawy wskazujące, że „noweliza-
cja jest odpowiedzią na niedowład polskiego wymiaru sprawiedliwości”, na prze-
wlekłość postępowania karnego spowodowaną „nieudolnością organów ścigania 
[...], słabością prawa karnego, jak również wynikającą z celowej obstrukcji oskar-
żonych i ich obrońców”.52 Ustawodawca, wydłużając terminy przedawnienia, do-
raźnie zapobiegł masowemu przedawnianiu się przestępstw. Niemniej jednak in-
stytucja przedawnienia nie jest i nie powinna być traktowana jako prosty instru-
ment „usprawniania” procedury karnej. Na organach procesowych ciąży bowiem 
obowiązek rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, a dłuższe okresy przedaw-
nienia mogą działać na nie demobilizująco.

W ostatnich latach można zauważyć, że ustawodawca wpływa na politykę 
kryminalną w zakresie przedawnienia jedynie poprzez manipulowanie długo-
ścią terminów przedawnienia. Zazwyczaj są to działania polegające na ich wy-
dłużaniu.53 Wydaje się, że jest to przejaw ogólnej tendencji zwiększania repre-
syjności prawa karnego.54 W kontekst ten wpisuje się także nowelizacja Ko-
deksu karnego z 24 października 2008 r.55 Wprowadziła ona do art. 101 k.k. 
§ 4. Przepis ten stanowi, że przedawnienie karalności określonych przestępstw56, 
w przypadku gdy pokrzywdzonym jest małoletni, nie może nastąpić przed upły-
wem 5 lat od ukończenia przez pokrzywdzonego 18 lat. Jest to rozwiązanie pra-

50 R. Kmiecik, Przewlekłość postępowania karnego a spoczywanie terminu przedawnienia 
(art. 104 § 1 k.k.), „Państwo i Prawo” 2005, z. 5, s. 40.

51 Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz. U. z 2005 r. nr 132, 
poz. 1109).

52 Druk sejmowy nr 3785, IV kadencji Sejmu.
53 Ostatnie skrócenie terminu przedawnienia miało miejsce w związku z wejściem w życie k.k. 

z 1997 r. Dłuższy termin przedawnienia karalności przestępstw prywatnoskargowych został skró-
cony z 5 do 3 lat.

54 Wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 r. towarzyszyły zarzuty, że jest on nazbyt liberalny. 
Zob. m.in.: W. Mącior, Założenia polityki karnej w projekcie kodeksu karnego z 1995 r., „Przegląd 
Sądowy” 1996, nr 9, s. 71; S. Łagodziński, O projekcie kodeksu karnego – wybrane uwagi krytycz-
ne, „Państwo i Prawo” 1994, z. 10, s. 85. 

55 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. z 2008 r.  nr 214, poz. 1344).

56 Dotyczy to przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, określonych w nastę-
pujących przepisach: art. 199 § 2 i 3, art. 200, art. 202 § 2 i 4, art. 204 § 3, art. 197, art. 201, art. 202 
§ 3, art. 203 i art. 204 § 4.
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widłowe. Często bowiem jest tak, że małoletnie ofiary przestępstw o podłożu sek-
sualnym (zwłaszcza gdy sprawcami są osoby najbliższe) nie zgłaszają natych-
miast faktu ich popełnienia. Ratio tego przepisu sprowadza się do przeciwdzia-
łania możliwości przedawnienia się takich czynów przed ukończeniem 18 lat 
przez pokrzywdzonego i w ciągu kilku lat po tym zdarzeniu. Moment ukończenia  
18. roku życia nie jest tutaj przypadkowy. Wiąże się on z nabyciem pełnoletniości 
przez osobę fizyczną, a co za tym idzie, z możliwością samodzielnego występo-
wania przed organami państwa i samodzielnego dbania o swoje prawa i obowiąz-
ki. Wypada nadto nadmienić, że wprowadzenie powyższego rozwiązania postulo-
wał już w 2003 r. Andrzej Wąsek.57

Podsumowując, wydaje się, że w dłuższej perspektywie można zaobser-
wować zarówno po stronie ustawodawcy, jak i nauki prawa karnego, pew-
ną skłonność do ograniczania zasięgu stosowania przedawnienia w prawie kar-
nym. Prawodawca w ciągu ostatnich 20 lat ustanowił szereg przepisów, które 
powodowały spoczywanie biegu przedawnienia bądź nawet go wyłączały. Wy-
datnie wydłużono także same terminy przedawnienia. Podobne procesy moż-
na dostrzec w literaturze, gdzie podnosi się chociażby wątpliwości, „czy […] 
jest rzeczą słuszną, aby przedawnienie obejmowało zbrodnie, w szczególno-
ści zbrodnie zabójstwa”.58 Postuluje się także de lege ferenda (bądź ewentualnie 
jako reinterpretację art. 104 § 1 k.k.) poszerzenie okoliczności powodujących 
spoczywanie biegu przedawnienia o „przeszkody, które z nadużyciem prawa do 
obrony stwarza sam oskarżony lub w porozumieniu z nim inni uczestnicy po-
stępowania”.59 Można zaryzykować stwierdzenie, że ograniczanie stosowania 
przedawnienia jest wynikiem rosnącej presji społeczeństwa na organy państwa,  
by skutecznie, a przede wszystkim surowo karały przestępców. Jako puentę moż-
na przytoczyć słowa Mieczysława Siewierskiego: „im dalej jesteśmy od idei do-
patrywania się w karze środka odwetu, tym bardziej uznajemy potrzebę istnienia 
przedawnienia w prawie karnym”.60

SUMMARY

Limitation periods in criminal law are known in most of the modern countries. The only 
exception remains a culture of common law. The limitation is also found in Polish criminal law. This 
legal institution was introduced without major controversies already in the first Polish Penal Code 
from 1932. Next codes from 1969 and 1997 supported this legal institution. What’s more, we can 

57 A. Wąsek, W gąszczu…, s. 477–478.
58 T. Bojarski [w:] T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Ko-

deks…, s. 184.
59 R. Kmiecik, „Spoczywanie” przedawnienia karalności przestępstw, „Państwo i Prawo” 2010, 

z. 9, s. 15. Na temat postulatów de lege ferenda zob. także: J. Czabański, M. Warchoł, Przerwa i za-
wieszenie biegu przedawnienia – uwagi de lege ferenda, „Prokuratura i Prawo” 2007, z. 10, s. 50 i n.

60 M. Siewierski, op. cit., s. 884.
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even say that the limitation, next to rules governing liability of instigator and facilitator, has become 
a traditional Polish solution in scope of substantive criminal law. Despite the fact that in recent years 
there was quite a number of changes to the limitation periods, it is still clear that this legal institution 
is a very essence and its normative shape has incredible stability as for Polish conditions.

For many years, the limitation has remained outside the mainstream interests in the doctrine 
of criminal law. For the first time the statutory limitation has become the object of a wider interest 
of the literature, several years after World War II. This was associated with the problem of ending 
of limitation periods in cases of Nazi crimes. That time resulted in, for example, enactment of 
the Law of 22 April 1964 on the suspension of limitation periods in relation to the perpetrators 
of the worst Nazi crimes and what mobilized other countries to adopt a Convention on the Non- 
-Statutory Limitation to War Crimes and Crimes against humanity. Unfortunately, in later years 
issues associated with the limitation appeared sporadically in the literature, and even if they were 
already present there, it was generally linked only with the limitation periods.

The purpose of this article is to describe the statutory limitation present in the Polish criminal 
law. The article consists of four parts. The first part contains the preliminary issues, which are 
supposed to introduce the reader to the above-mentioned theme, in particular to the limitation 
occurring on the ground of the Polish Constitution from 1997. The second part refers to the nature 
and consequences of the limitations, which are unique for the criminal law, because the limitation 
makes impossible to impose a penalty on the offender after a certain period of time. Another part 
of this work concerns justification of the existence of limitation in criminal law. Although there are 
many theories on this subject in the science of criminal law, there is no justification of limitation 
which would be widely accepted. The subject of the last part of the article are criminal-political 
significance of limitation and its functioning in the practice of judiciary.
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