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KATEGORIA USŁUGI

Usługa uzupełniająca

OZNACZENIE
SĄDU/WYDZIAŁU

sąd rejonowy / sąd okręgowy (wydział karny)

SYMBOL PROCEDURY

52/P/UU/SR

SŁOWA KLUCZE
PODMIOTY
UPRAWNIONE
(KOGO DOTYCZY)

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

subsydiarny akt oskarżenia
➢

Pokrzywdzony (osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne
zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo),
a w razie jego śmierci osoba mu najbliższa lub pozostająca na jego
utrzymaniu, w sprawach z oskarżenia publicznego w przypadku
powtórnego wydania postanowienia o odmowie wszczęcia
postępowania lub o umorzeniu postępowania
➢ pełnomocnik
➢ oskarżony
➢ obrońca
sąd rejonowy lub okręgowy (wydział karny)
➢ Miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego
okręgu popełniono przestępstwo należące do właściwości sądu
rejonowego lub okręgowego.
Sposób złożenia dokumentów:
➢ w biurze podawczym sądu
lub
➢ nadanie subsydiarnego aktu oskarżenia wraz załącznikami za
pośrednictwem:
a. podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji
na ternie Unii Europejskiej, listem poleconym,
b. za pośrednictwem urzędu konsularnego,
c. innego podmiotu świadczącego usługi doręczeniowe (np.
kurier),
przy czym wyłącznie oddanie subsydiarnego aktu oskarżenia
podmiotowi wskazanemu w pkt a lub b jest równoznaczne
z wniesieniem subsydiarnego aktu oskarżenia do sądu.

SPOSÓB
POSTĘPOWANIA DLA
REALIZACJI USŁUGI

Subsydiarny akt oskarżenia złożyć może w imieniu podmiotu
uprawnionego wyłącznie adwokat, radca prawny lub radca Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

(JAK SIĘ
PRZYGOTOWAĆ DO
SPRAWY)
TERMIN REALIZACJI
USŁUGI
FORMA ODBIORU
USŁUGI
(PO SPRAWIE)

➢

nie dotyczy

➢
➢
➢

osobiście
pocztą elektroniczną
telefonicznie
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WYMAGANE
DOKUMENTY

➢
➢
➢
➢

OPŁATY

➢

➢

PODSTAWA PRAWNA

AKTUALIZACJA/
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

INFORMACJE
DODATKOWE

ZAŁĄCZNIKI
(WZORY/FORMULARZE)

dokumentacja, na którą powołano się w subsydiarnym akcie
oskarżenia
dowód uiszczenia opłaty sądowej
pełnomocnictwo, chyba że sąd wyznaczył pełnomocnika z urzędu
zryczałtowana równowartość wydatków wynosi 300 zł uiszczana
przez oskarżyciela subsydiarnego przy wnoszeniu subsydiarnego
aktu oskarżenia do sądu,
w przypadku, gdy sytuacja materialna oskarżyciela subsydiarnego
uniemożliwia opłacenie kosztów, może on złożyć wniosek do sądu
o zwolnienie od kosztów,
w orzeczeniu kończącym postępowanie sąd określa, kto, w jakiej
części
i zakresie ponosi koszty procesu,

➢
➢
➢

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego,
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r.
w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków
w sprawach z oskarżenia prywatnego.
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.
➢ Termin do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia wynosi
1 miesiąc. Liczyć go należy od daty doręczenia pokrzywdzonemu
zawiadomienia o postanowieniu prokuratora o ponownym
umorzeniu postępowania przygotowawczego lub ponownej
odmowie jego wszczęcia. Jeżeli pokrzywdzony ma pełnomocnika,
termin miesięczny liczy się mimo wszystko od dnia doręczenia
pokrzywdzonemu.
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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