Pokrzywdzony w procesie karnym
Przyj ty 6 czerwca 1997 r. kodeks post powania karnego w stosunku do uprzednio obowi zuj cej
procedury karnej wzmacnia w procesie pozycj pokrzywdzonego.
Zgodnie z art. 49 par. 1 i par. 2 k.p.k. pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub instytucja pa stwowa,
prawna, której dobro prawne zostało bezpo rednio naruszone lub zagro one przez przest pstwo. O tym, kto w
danym przypadku jest pokrzywdzonym decyduj przepisy prawa karnego, materialnego.
W przypadku gdy ZUS pokrył szkod wyrz dzon pokrzywdzonemu lub jest zobowi zany do jej
pokrycia, to zgodnie z art. 49 par. 3 kodeks przyznaje mu uprawnienia pokrzywdzonego. Prawa
pokrzywdzonego s przyznane organom kontroli pa stwowej (np. NIK, Rzecznik Praw Obywatelskich, organy
kontroli skarbowej), je eli w zakresie swej działalno ci ujawniły przest pstwo lub wyst piły o wszcz cie
post powania. Uprawnienie to jest jednak ograniczane:
przedmiotowo (dotyczy bowiem czynów, które polegały na wyrz dzaniu szkody w mieniu instytucji
pa stwowej, samorz dowej lub społecznej) oraz
procesowo (organ kontroli pa stwowej nie mo e wyst powa
pokrzywdzonej instytucji podejmuje stosowne działania).

w roli pokrzywdzonego, je eli organ

Za pokrzywdzonego, który nie jest osob fizyczn , czynno ci procesowe wykonuje uprawniony organ.
Natomiast, gdy pokrzywdzony jest osob małoletni lub ubezwłasnowolnion całkowicie lub cz ciowo, prawa
jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stał piecz znajduje si pokrzywdzony.
W razie mierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały, mog wykonywa osoby
najbli sze. Katalog osób, które prawo karne zalicza do najbli szych jest opisany w art. 115 par. 11 k.k. S to
mał onek, wst pny, zst pny, rodze stwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostaj ca w
stosunku przysposobienia lub jej mał onek, a tak e osoba pozostaj ca we wspólnym po yciu. Je eli takich osób
nie ma lub nie zostan ujawnione prawa zmarłego, prawa pokrzywdzonego mo e realizowa prokurator.
Zgodnie z art. 299 par. 1 k.p.k., pokrzywdzony jest stron w post powaniu przygotowawczym. Oznacza
to, e od jego woli zale y wszcz cie post powania karnego o czyny cigane na wniosek, np. przest pstwo
zgwałcenia - art. 197 k.k.
Pokrzywdzony ma prawo zło y zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przest pstwa, ma
uprawnienia do składania wniosków dowodowych - art. 315 par. 1 k.p.k. i uczestniczenia we wnioskowanych
czynno ciach dowodowych - art. 315 par. 2 k.p.k.
Tak wi c je eli pokrzywdzony b dzie dał przesłuchania dodatkowego wiadka, mo e bra udział w
jego przesłuchaniu. Mo e on da s dowego przesłuchania wiadka w toku post powania przygotowawczego,
je li grozi niemo no przesłuchania wiadka w post powaniu przed s dem - art. 316 par. 1 k.p.k. Mo e on
równie
da dopuszczenia do ka dej czynno ci dowodowej - art. 317 k.p.k., a tak e posiada uprawnienia do
przegl dania, za uprzedni zgod prowadz cego dochodzenie lub ledztwo, akt post powania - art. 156 par. 5
k.p.k.
Pokrzywdzony na zasadach ogólnych ma prawo zaskar a postanowienia i zarz dzenia wydane w
post powaniu przygotowawczym, w tym tak e postanowienie o odmowie wszcz cia i postanowienie o
umorzeniu post powania. Pokrzywdzonego zawiadamia si o zamkni ciu dochodzenia lub ledztwa, o
przesłaniu akt oskar enia do s du lub wniosku o warunkowe umorzenie post powania.
Czynno ci procesowe pokrzywdzony mo e wykonywa sam albo mo e powoła pełnomocnika.
Pokrzywdzony ma równie prawo do wyst pienia z wnioskiem o naprawienie szkody przy przest pstwach
spowodowania ci kiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynnie narz du ciała lub rozstroju zdrowia,
przeciwko bezpiecze stwu w komunikacji, przeciwko rodowisku, mieniu lub obrotowi gospodarczemu.

Pokrzywdzony jako oskar yciel posiłkowy

Pokrzywdzony ma równie prawo do wyst pienia w procesie jako oskar yciel posiłkowy.
O tym czy pokrzywdzony we mie udział w post powaniu przed s dem, decyduje on sam. Ograniczony jest on
jedynie wzgl dami formalnoprocesowymi, tj.
oskar ycielem posiłkowym mo e by jedynie pokrzywdzony lub jego pełnomocnik,
termin do wniesienia wniosku o dopuszczenie oskar yciela posiłkowego jest prekluzyjny. Gdy minie,
czynno procesowa jest niewa na.
O wiadczenie o tym, e pokrzywdzony chce wzi udział w procesie jako oskar yciel posiłkowy nale y
zgłosi najpó niej do chwili rozpocz cia przewodu s dowego, a wi c wywołania stron i rozpocz cia
odczytywania aktu oskar enia. Kodeks przewiduje sytuacj , gdy pokrzywdzony staje si oskar ycielem
posiłkowym z mocy samego prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy prokurator po wytoczeniu przez pokrzywdzonego
oskar enia prywatnego obejmie je na mocy artykułu 60 par. 1 k.p.k. ciganiem. Dotychczasowy oskar yciel
prywatny w tej sytuacji staje si oskar ycielem posiłkowym.
Oskar yciel posiłkowy jest pełnoprawn stron procesow . Jest on niezale ny od oskar yciela
publicznego. Jednak z uwagi na interes, jaki reprezentuje, mo e jedynie popiera oskar enie i nie mo e
dokonywa czynno ci na korzy oskar onego. Ma pełne prawo do składania wniosków dowodowych,
uczestniczenia w czynno ciach procesowych, zaskar ania wyroków s dowych, w tym tak e w odniesieniu do
kary. Mimo odst pienia oskar yciela publicznego od oskar enia, oskar yciel posiłkowy mo e nadal
wykonywa swoje funkcje i popiera akt oskar enia.
Czynno ci procesowe oskar yciel posiłkowy mo e wykonywa sam lub przez pełnomocnika. Jedynym
ograniczeniem co do oskar yciela posiłkowego jest rozwi zanie przewidziane w art. 56 par. 1 k.p.k.
S d mo e ograniczy liczb oskar ycieli posiłkowych wyst puj cych w sprawie, je li jest to konieczne
dla zabezpieczenia prawidłowego toku post powania. Rozwi zanie to jest oczywiste. Chodzi o to, by
nadmierna liczba oskar ycieli posiłkowych nie hamowała post powania. W przypadku du ej liczby
pokrzywdzonych najlepiej jest, by powołali oni jednego lub dwóch pełnomocników, którzy b d
reprezentowali ich interesy.
mier oskar yciela posiłkowego nie tamuje biegu post powania. Na jego miejsce mog wst pi osoby
najbli sze. Je eli w terminie 3 miesi cy nikt nie wst pi w miejsce oskar yciela posiłkowego, s d umarza
spraw - art. 58 par. 2 k.p.k. w zw. z art. 61 k.p.k.
Wa ne uprawnienie nadaje pokrzywdzonemu art. 55 par. 1 k.p.k. Ma on uprawnienie do wniesienia
samodzielnego aktu oskar enia w sprawie o czyn cigany z oskar enia publicznego. Pokrzywdzony ma prawo
do wniesienia aktu oskar enia w razie powtórnej odmowy wszcz cia post powania przygotowawczego lub
powtórnego umorzenia tego post powania przez prokuratora.

