
Przedawnienie przestępstwa? 

O przedawnieniu długu wszyscy wiedzą. Kodeks cywilny oraz inne ustawy przewidują wiele 
terminów przedawnienia poszczególnych roszczeń. Osoba może spotkać się z rocznym 
terminem przedawnienia, 2 – letnim, 3- letnim, 6 letnim a nawet w niektórych wypadkach aż 
20 letnim. Czy w stosunku do przestępstw obowiązują podobne terminy.  

I tak i nie.  

Terminy obowiązują, jednak zostały inaczej przez ustawodawcę ukształtowane. 

Przedawnienie karalności reguluje przede wszystkim artykuł 101 Kodeksu karnego. 
Przedawnienie powiązane jest z czasem popełnienia przestępstwa. Czyn zabroniony ulega 
przedawnieniu karalności z upływem lat: 

1) 30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa; 

2) 20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię; 

2a) 15 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 
5 lat; 

3) 10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 
3 lata; 

4) 5 - gdy chodzi o pozostałe występki; 

Do okresów powyższych należy dodać, że przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego 
przedawniają się z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie 
sprawcy, ale nie później niż 3 lata od chwili jego popełnienia. 

Należy poczynić w tym miejscu uwagę dodatkową. Niektóre przestępstwa przeciwko 
małoletniemu nie przedawnią się bowiem z upływem powyżej wskazanych okresów, ale tylko 
wtedy, gdy małoletni osiągnie dodatkowo 30 rok życia. Chodzi mianowicie o wymienione 
przestępstwa: 

1) występki przeciwko życiu i zdrowiu, popełnionych na szkodę małoletniego, zagrożonych 
karą, której górna granica przekracza 5 lat pozbawienia wolności, 

2)przestępstwa określonych w rozdziale XXV, popełnionych na szkodę małoletniego albo gdy 
treści pornograficzne obejmują udział małoletniego 

Należy zauważyć, że ustawodawca wprowadził dość duże rozróżnienie, jeśli chodzi o termin, 
w jakim następuje przedawnienie karalności danego czynu. Zależy ono więc, zgodnie z wolą 
ustawodawcy, od tego czy mamy do czynienia ze zbrodnią czy występkiem, z tym czy 
przestępstwo ścigane jest z oskarżenia prywatnego czy publicznego, z tym na czyją szkodę 
zostało ono popełnione oraz z tym jaką karą jest ostatecznie zagrożone. 



Dodać należy, że sytuacja zmienia się w sytuacji, w której zostanie w tych okresach wszczęte 
postępowanie. Wówczas, przedawnienie karalności ustaje odpowiednio po wydłużonym o 10 
lub 5 lat okresie. 

 


