
Kuzyn pani x został kilka tygodni temu potrącony przez samochód ciężarowy, w związku 
z czym na skutek poniesionych obrażeń zmarł. W sprawie jest prowadzone śledztwo przez 
miejscową Prokuraturę, podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. 
Pani x obawia się że w związku ze śmiercią kuzyna, rodzina straci możliwość 
uczestniczenia w postępowaniu dotyczącym sprawcy czynu.  

Pani x chciałaby się dowiedzieć czy po śmierci bezpośredniego pokrzywdzonego, ktoś z 
rodziny może reprezentować jego interesy.  

Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu postępowania karnego, w razie 
śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały, mogą wykonywać osoby 
najbliższe lub osoby pozostające na jego utrzymaniu, a w wypadku ich braku lub nieujawnienia 
- prokurator, działając z urzędu. 

Należy przy tym wskazać, że zgodnie z art. 115 § 11 Kodeksu karnego, osobą najbliższą jest 
małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba 
pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we 
wspólnym pożyciu. 

Z uwagi na treść przywołanych wyżej przepisów, osoby najbliższe dla kuzyna pani x będą 
mogły wykonywać przysługujące mu prawa - w tym uzyskać w postępowaniu sądowym status 
oskarżyciela posiłkowego, który będzie mógł uczestniczyć w rozprawach sądowych, zadawać 
pytania oskarżonemu i świadkom, odnosić się do przeprowadzanych dowodów, jak również 
wnieść apelację w razie niezadowolenia z sentencji wyroku sądu pierwszej instancji.  

Osoba najbliższa, które wstąpi w prawa zmarłego kuzyna, będzie mogła również domagać się 
od sprawcy w myśl art. 46 § 1 k.k. naprawienia szkody lub zadośćuczynienia. Zgodnie z 
przywołanym przepisem, w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub 
innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, 
w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę.  

W razie trudności z realizacją przysługujących w toku procesu praw, osoba najbliższa która 
wstąpi w prawa pokrzywdzonego - w razie trudnej sytuacji majątkowej - będzie mogła 
wnioskować o ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu, który pomoże jej zarówno w 
postępowaniu przygotowawczym, jak również przed sądem - jako pełnomocnik oskarżyciela 
posiłkowego.  

 


