
Syn pana x otrzymał trzy dni temu wyrok nakazowy w sprawie dotyczącej wykroczenia 
w postaci zaparkowania na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Syn pana x nie czuje się 
winnym tego czynu i chciałby się odwołać od otrzymanego wyroku nakazowego.  

Pan x chciałby się dowiedzieć w jaki sposób jego syn może skutecznie odwołać się od 
wyroku nakazowego.  

W myśl art. art. 506 § 1 Kodeksu postępowania karnego oskarżonemu przysługuje prawo 
wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie zawitym 7 dni od 
doręczenia tego wyroku. 

Ponadto zgodnie z § 3 przywołanego przepisu, w razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy 
traci moc, a sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. 

Warto również zaznaczyć, że w razie wniesienia sprzeciwu sąd rozpoznający sprawę  nie jest 
związany treścią wyroku nakazowego, który utracił moc, tak więc wyrok może być 
łagodniejszy, tożsamy, jak również surowszy od tego z wyroku nakazowego.  

Jeśli chodzi o to, jak powinien wyglądać sprzeciw, musi on spełniać wymogi stawiane pismu 
procesowemu z art. 119 k.p.k., tzn. zawierać: 1) oznaczenie organu, do którego jest skierowane, 
oraz sprawy, której dotyczy, 2) oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, a także - w pierwszym 
piśmie złożonym w sprawie - numer telefonu, telefaksu i adres poczty elektronicznej lub 
oświadczenie o ich nieposiadaniu, 3) treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z 
uzasadnieniem, 4) datę i podpis składającego pismo. 

Wystarczającym do utraty mocy przez wyrok nakazowy jest wskazanie w sprzeciwie od jakiego 
wyroku się go wnosi (należy dokładnie oznaczyć sygnaturę sprawy i datę wydania wyroku) 
oraz ewentualnie zaznaczenie, że wnosi się o rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych.  

W związku z faktem, że po skierowaniu sprawy do trybu zwyczajnego odbędzie się rozprawa, 
mogą być przesłuchiwani świadkowie, biegli, stąd też niewątpliwie warto aby syn pana x 
rozważył wystąpienie o obrońcę z urzędu - przy czym doradca pouczył pana x o trybie składania 
tego rodzaju wniosku.  

 


