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MIEJSCE REALIZACJI
USŁUGI
(GDZIE I W JAKI SPOSÓB
ZŁOŻYĆ DOKUMENTY)

oskarżony ‒ na swoją korzyść
obrońca ‒ na korzyść oskarżonego
oskarżyciel posiłkowy ‒ na niekorzyść oskarżonego
prokurator ‒ na korzyść i na niekorzyść oskarżonego
pokrzywdzony od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie
wydanego na posiedzeniu ‒ na niekorzyść oskarżonego
pełnomocnik (tak jak pokrzywdzony)
osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają
zdolność prawną, która w związku z popełnieniem czynu
zabronionego uzyskała korzyść majątkową lub świadczenie
określone w art. 405-407, art. 410 i art. 412 kodeksu cywilnego od
Skarbu Państwa, jednostki samorządowej, państwowej lub
samorządowej jednostki organizacyjnej, podmiotu, dla którego
organ samorządu jest organem założycielskim, lub spółki prawa
handlowego z większościowym udziałem Skarbu Państwa lub
jednostki samorządowej i którą sąd na wniosek prokuratora
zobowiązał do zwrotu korzyści albo jej równowartości
uprawnionemu podmiotowi lub orzekł przepadek świadczenia albo
jego równowartości na rzecz Skarbu Państwa
właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem..

sąd okręgowy (wydział karny)
➢ Apelację składa się do sądu apelacyjnego za pośrednictwem sądu
okręgowego, który wydał zaskarżany wyrok.
Sposób złożenia dokumentów:
➢ w biurze podawczym sądu
lub
➢ nadanie apelacji wraz z załącznikami listem poleconym za
pośrednictwem:
a. polskiej placówki pocztowej operatora publicznego
(obecnie Poczta Polska S.A.),
b. placówki pocztowej operatora świadczącego pocztowe
usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej (dla osób przebywających za granicą),
przy czym oddanie apelacji podmiotowi wskazanemu w pkt a lub b jest
równoznaczne z wniesieniem apelacji do sądu.

SPOSÓB
POSTĘPOWANIA DLA
REALIZACJI USŁUGI
(JAK SIĘ
PRZYGOTOWAĆ
DO SPRAWY)
TERMIN REALIZACJI

➢
➢

W przypadku apelacji od wyroku sądu okręgowego obowiązuje
przymus adwokacko-radcowski.
Przygotowanie apelacji przez obrońcę oskarżonego albo
profesjonalnego pełnomocnika oskarżyciela
posiłkowego/pokrzywdzonego (adwokata albo radcę prawnego).

➢

nie dotyczy
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USŁUGI
FORMA ODBIORU
USŁUGI

➢
➢
➢

osobiście
pocztą elektroniczną
telefonicznie

WYMAGANE
DOKUMENTY

➢

nie dotyczy

OPŁATY

➢

Apelacja nie podlega opłacie.

PODSTAWA PRAWNA

➢

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. ‒ Kodeks postępowania karnego.

AKTUALIZACJA/
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

INFORMACJE
DODATKOWE

ZAŁĄCZNIKI
(WZORY/
FORMULARZE)

Ministerstwo Sprawiedliwości w przypadku każdorazowej zmiany:
➢ zamieszczenie na stronie MS aktualnego formularza Karty usługi,
➢ poinformowanie Kierownika BOI, a w przypadku jego braku –
Kierownika Oddziału Administracyjnego lub Samodzielnej Sekcji
Administracyjnej o dokonanej zmianie.
Kierownik BOI, a w przypadku jego braku – Kierownik Oddziału
Administracyjnego lub Samodzielnej Sekcji Administracyjnej:
➢ wydrukowanie ze strony MS aktualnego formularza Karty usługi
i zastąpienie nieaktualnej Karty usługi nowym arkuszem (dot.
wersji papierowej),
➢ naniesienie stosownej adnotacji w tabeli przeglądu i aktualizacji
kart usług oraz procedur świadczenia usług.
➢

W przypadku złożenia wniosku o sporządzenie pisemnego
uzasadnienia wyroku termin na złożenie apelacji wynosi 14 dni od
dnia doręczenia odpisu wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem.
➢ W przypadku niezłożenia wniosku o sporządzenie pisemnego
uzasadnienia wyroku termin na złożenie apelacji wynosi 7 dni od
dnia ogłoszenia przez sąd wyroku albo od dnia doręczenia stronie
odpisu wyroku. Możliwe jest uzupełnienie apelacji w terminie 14
dni od dnia doręczenia odpisu wyroku wraz z pisemnym
uzasadnieniem.
Informacja dodatkowa dotycząca danej usługi udzielana jest w związku
z pytaniem Interesanta, pod warunkiem że nie stanowi ona porady prawnej.
➢

nie dotyczy
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