
Klient: Zostałem skazany na karę pozbawienia wolności.  Czy już zawsze będę osobą  

karaną? 

Aby  status  osoby  karanej  nie  obowiązywał  dożywotnio,  utworzono  instytucję  zatarcia

skazania,  która  określa  warunki  wykreślenia  skazania  z  rejestru  skazanych.   Zgodnie  z  art.  106

Kodeksu karnego, z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z

rejestru skazanych.

Warunki  na  jakich  dojdzie  do  zatarcia  skazania  zależą  od  orzeczonej  przez  sąd  kary.

Przesłanki zatarcia skazania zostały zawarte w art. 107 kk.  Zatarcie skazania nastąpi w urzędu po

upływie  10 lat  razie skazania na karę pozbawienia wolności lub karę 25 lat pozbawienia wolności.

Termin ten liczony będzie od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania (§

1). 10 letni termin ma zastosowanie również w przypadku orzeczenia kary dożywotniego pozbawienia

wolności, w tym przypadku termin ten należy liczyć od uznania jej za wykonaną lub darowania kary

albo od przedawnienia jej wykonania (§3).

Krótsze  terminy  zatarcia  skazania  zostały  przewidziane  dla  kar:  ograniczenia  wolności  i

grzywny. I tak, dla kary ograniczenia wolności jest to termin 3 letni, a dla kary grzywny jest to termin

roczny. Terminy zatarcia skazania, również należy liczyć od wykonania lub darowania kary albo od

przedawnienia  jej  wykonania  (§  4  i  4a).  Roczny termin  zatarcia  skazania  z  mocy  prawa  ma

zastosowanie również w przypadku odstąpienia od wykonania kary i należy go liczyć od dnia wydania

prawomocnego orzeczenia w tym przedmiocie (§ 5).

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 (§ 6). 

Zatarcie  skazania  z  mocy  prawa  oznacza  tyle,  co  usunięcie  wpisu  o  skazaniu  z  rejestru

skazanych bez konieczności złożenia jakiegokolwiek wniosku. Wykreślenie następuje automatycznie

po upływie wymaganego do zatarcia skazania okresu. 

W przypadku skazania na karę pozbawienia wolności lub karę 25 lat pozbawienia wolności,

istnieje możliwość ubiegania się o wcześniejsze wykreślenie z rejestru skazanych tj. po upływie 5 lat

od  wykonania  lub  darowania  kary  albo  od  przedawnienia  jej  wykonania. Jednakże  taka

możliwość obwarowana jest dodatkowymi przesłankami. Sąd może zarządzić wcześniejsze zatarcie

skazania wyłącznie na wniosek skazanego, który w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a

wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat. Z wnioskiem takim należy wystąpić do

sądu który wydał wyrok skazujący. Należy również pamiętać o opłacie od wniosku wynoszącej 45 zł,

a także o tym, że w przypadku odmowy zatarcia skazania, kolejny wniosek który zostanie złożony



przed upływem roku od wydania postanowienia odmawiającego zatarcia, sąd może pozostawić bez

rozpoznania.

Podsumowując,  wpis w rejestrze skazanych nie widnieje w nieskończoność. Zostaje usunięty

z  mocy  prawa po  upływie  określonego prawem terminu  lub  wydaniu  przez  sąd  postanowienia  o

zatarciu skazania. 


