
Odpowiedź na akt oskarżenia.  

Klient otrzymał akt oskarżenia. Prosi o przedstawienie swoich uprawnień.  

 

Akt oskarżenia.  

Akt oskarżenia zawiera opis zdarzenia oraz kwalifikację prawną zarzuconych czynów 
sformułowaną przez organy ścigania – prokuraturę; policję. W treści aktu oskarżenia zawarte 
jest szczegółowe uzasadnienie postawionych oskarżonemu zarzutów oraz spis dowodów na 
podstawie, których organ oskarżycielski zbudował swoje twierdzenie. Przesłanie aktu 
oskarżenia do sądu jest ostatnim etapem postępowania przygotowawczego i jednocześnie 
rozpoczyna etap postępowania sądowego.  

Co należy podkreślić – sąd po otrzymaniu aktu oskarżenia nie jest związany zawartym tam 
opisem zdarzenia oraz kwalifikacją prawną czynu ustaloną przez oskarżyciela. Na tej 
płaszczyźnie sąd ma prawo do dokonywania własnych przemyśleń na podstawie 
przeprowadzonych dowodów, analizy sprawy.  

Odpowiedź na akt oskarżenia.  

Zgodnie z art. 338 § 2 kodeksu postępowania karnego, oskarżony ma prawo wniesienia w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia mu aktu oskarżenia, pisemnej odpowiedzi na akt oskarżenia. 
O uprawnieniu tym należy go pouczyć.  

Złożenie odpowiedzi na akt oskarżenia jest prawem oskarżonego, z którego wcale nie musi 
korzystać. Termin 7 dniowy na złożenie odpowiedzi jest terminem instrukcyjnym. Pisemna 
odpowiedź na akt oskarżenia nie są traktowane w charakterze wyjaśnień oskarżonego w 
sprawie. Odpowiedź na akt oskarżenia nie stanowi również dowodu.  

Wobec czego należy uznać, że odpowiedź na akt oskarżenia nie jest środkiem odwoławczym, 
a niezłożenie w ciągu 7 dni przez oskarżonego odpowiedzi na akt oskarżenia nie rodzi wobec 
niego żadnych negatywnych skutków procesowych.  

Odwołując się do doktryny, odpowiedź na akt oskarżenia jest wyrazem poszerzenia 
kontradyktoryjności postępowania karnego. Jego głównym zadaniem jest przeciwdziałanie 
jednostronności ukształtowanej przez złożony przez oskarżyciela akt oskarżenia. Sąd 
otrzymując odpowiedź na akt oskarżenia ma możliwość rozpoznania sprawy z „szerszej 
perspektywy”.  

Co należy zawrzeć w odpowiedzi na akt oskarżenia.  

• Stanowisko oskarżonego i jego obrońcy w sprawie 
• Linię obrony 
• Wnioski dowodowe  
• Okoliczności i wątpliwości, które należy w sprawie wyjaśnić  
• Interpretację prawną wraz ze stanowiskiem doktryny wobec danego rodzaju zarzutów  
• Wnioski o wydanie przez sąd decyzji zgodnie z art. 339 § 3 kpk, tj.:  

 Umorzenie postępowania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw 
oskarżenia (art. 339 § 3 pkt 2 kpk)  

 Umorzenie postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 2-11 kpk  



 Wydania postanowienia o niewłaściwości sądu  
 Zwrotu sprawy prokuratorowi w celu usunięcia istotnych braków postępowania 

przygotowawczego  
 Wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania  
 Wydania wyroku nakazowego 
 Wydania postanowienia w przedmiocie tymczasowego aresztowania lub innego 

środka przymusu 
 Na podstawie art. 338a kpk wniosek o wydanie wyroku skazującego bez 

przeprowadzenia postępowania dowodowego  
 Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania  
 Wniosek o dobrowolne poddanie się karze  

 
 

 

 


