POUCZENIE O UPRAWNIENIACH I OBOWIĄZKACH POKRZYWDZONEGO
W POSTĘPOWANIU KARNYM – UZUPEŁNIENIE.
Pokrzywdzonemu przysługują wymienione poniżej uprawnienia:
1) Prawo do zażądania przesłuchania go w charakterze świadka w przypadku, gdy organ
procesowy mógłby odstąpić od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka
z uwagi na to, że czynność ta nie jest niezbędna do dokonania ustaleń faktycznych
(art. 315a k.p.k.).
2) Prawo złożenia wniosku o otrzymanie informacji o zarzutach wobec oskarżonego
ich kwalifikacji prawnej (art. 337a k.p.k.).
3) Informacje dotyczące miejsca zamieszkania, miejsca pracy a także numeru telefonu,
telefaksu ani adresu poczty elektronicznej pokrzywdzonego nie są ujawniane w aktach
sprawy. Zamieszcza się je w odrębnym załączniku wyłącznie do wiadomości organu
prowadzącego postępowanie. Można je ujawnić tylko wyjątkowo (art. 148a).
Pokrzywdzony obowiązany jest:
1) wskazać adresata (tzn. osobę lub instytucję z danymi adresowymi) dla doręczeń w kraju
lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;, kiedy nie przebywa w kraju
ani w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej; w przeciwnym wypadku pismo
wysłane na ostatnio znany adres w kraju lub w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa
zostanie przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego; niewskazanie adresata
może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu
terminów (art. 138);
2) podać nowy adres w wypadku zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu, w tym także
z powodu pozbawienia wolności w innej sprawie (tymczasowego aresztowania,
osadzenia w zakładzie karnym w celu odbycia kary), a gdy pokrzywdzony zgłosił
wniosek o dokonywanie doręczeń na adres oznaczonej skrytki pocztowej zawiadomić
organ o zmianie tego adresu lub zaprzestaniu korzystania z niego; w przeciwnym
wypadku pismo wysłane na dotychczasowy adres lub adres oznaczonej skrytki
pocztowej zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa zostanie
przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego; niewskazanie adresu lub adresu
oznaczonej skrytki pocztowej może również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia
lub apelacji z powodu upływu terminów (art. 139).

Potwierdzam otrzymanie pouczenia

(data, podpis)

