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Informacja dla osoby poszkodowanej i osób bliskich pozostałych po śmierci 

osoby poszkodowanej 
Stanowisko osoby poszkodowanej w przypadku 

wniosku o wznowienie postępowania w sprawie 

karnej 

 

Zgodnie z norweskim prawem postępowania 

karnego osoba poszkodowana, lub osoby bliskie 

pozostałe po śmierci osoby poszkodowanej 

wymienione w ustawie, uzyskały wzmocnioną 

pozycję w przypadku wniosku skazanego o 

wznowienie postępowanie w sprawie karnej. 

Oznacza to, że osoba poszkodowana/osoby bliskie 

pozostałe po śmierci osoby poszkodowanej mają 

otrzymać informacje oraz prawo wglądu w akta 

sprawy, jak również możliwość wypowiedzenia 

się w sprawie.  

 

W niektórych poważnych sprawach, komisja może 

powołać osobie poszkodowanej/bliskim 

pozostałym po śmierci osoby poszkodowanej 

adwokata pomocniczego, jeśli sobie tego życzą. 

 

Nawet jeśli osoba poszkodowana/bliscy pozostali 

po śmierci osoby poszkodowanej nie chcą 

korzystać ze swoich ustawowych praw, może się 

zdarzyć, że komisja skontaktuje się z osobą 

poszkodowaną/bliskimi pozostałymi po śmierci 

osoby poszkodowanej, na przykład w celu 

przesłuchania w charakterze świadka. 

 

Obiektywna ocena 

 

Komisja do spraw wznawiania postępowania jest 

niezależnym organem o zróżnicowanym składzie.  

Po obiektywnej ocenie, komisja ma zadecydować, 

czy spełnione są warunki wznowienia 

postępowania. Komisja sama decyduje o swoim 

trybie pracy i nie można jej pouczać.  

 

Warunki wznowienia postępowania 

 

Najważniejsze przyczyny, dla których sprawa 

karna zakończona pełnomocnym wyrokiem może 

trafić do ponownego rozpoznania, to: 

 Nowe dowody lub okoliczności, które 

mogą prowadzić do uniewinnienia lub do 

znacznego złagodzenia kary. 

 Sąd międzynarodowy stwierdził, że 

decyzja lub postępowanie jest sprzeczne z 

prawem międzynarodowym tak, że są 

powody by sądzić, że nowe postępowanie 

zakończy się innym wynikiem.  

 Jeśli osoba, która miała 

ścisły związek ze sprawą, dopuściła się 

czynu karalnego, który może mieć 

znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. 

 Zaistniały szczególne okoliczności, które 

poddają w wątpliwość słuszność wyroku, 

a istotne względy przemawiają za 

ponownym rozpoznaniem sprawy. 

 

Gruntowne dochodzenie 

 

Komisja do spraw wznawiania postępowania 

odpowiedzialna jest za to, aby przeprowadzono 

gruntowne zbadanie stron prawnej i faktycznej 

sprawy, oraz może zbierać informacje w sposób 

uznany na stosowny. Komisja może, między 

innymi, wezwać na przesłuchanie skazanego i 

świadków, w tym poszkodowanego, oraz wydać 

nakaz przekazania przedmiotów i powołać 

biegłych.  

 

Komisja ma własny sekretariat z urzędnikami 

pomagającymi badać sprawy. 

Przewodniczący komisji może odrzucić wniosek, 

jeśli sprawa ze względu na swój charakter nie 

może zostać wznowiona, lub jeśli wniosek jest 

wyraźnie bezpodstawny. Pozostałe sprawy 

komisja rozstrzyga. 

 

Prawa osoby poszkodowanej 

 

Jeśli wniosek podlega rozpatrzeniu, osoba 

poszkodowana/bliscy pozostali po śmierci osoby 

poszkodowanej, mają zostać poinformowani o 

tym, że złożono wniosek o wznowienie 

postępowania. 

Jako osoba poszkodowana/bliski pozostały po 

śmierci osoby poszkodowanej, masz: 

 Z reguły prawo wglądu w akta sprawy 

karnej. 

 Prawo złożenia pisemnej wypowiedzi w 

sprawie wniosku. 

 Prawo do prośby o złożenie wyjaśnień 

przed komisją. 

 Z reguły prawo wglądu w informacje 

zebrane przez komisję podczas badania 

przez nią sprawy. 

 Prawo wypowiedzenia się w sprawie 

zebranych materiałów. 

 Prawo do otrzymania informacji o 

rezultacie prac komisji.  
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                  Norweskie prawo postępowania karnego § 397 

§ 397. Komisja ma obowiązek udzielenia wskazówek osobie składającej wniosek o wznowienie postępowania 

tak, aby ta osoba mogła w jak najlepszy sposób zadbać o swój interes. Komisja z własnej inicjatywy ma 

ocenić, czy podejrzany potrzebuje wskazówek.  

       Komisja może powołać obrońcę z urzędu dla oskarżonego, jeśli przemawiają za tym szczególne powody. 

W takim przypadku obowiązują odpowiednio reguły w §§ 101-107. Komisja może powołać adwokata 

pomocniczego dla osoby poszkodowanej na podstawie reguł w §§ 107 a-107 d, o ile jest to stosowne. Decyzje 

komisji podjęte na podstawie § 78  ustęp drugi o wynagrodzeniu dla obrońcy i adwokata pomocniczego są 

ostateczne.  

       Jeśli wniosek dotyczy rozstrzygnięcia w sprawie, która ze względu na swój charakter nie może być 

wznowiona, lub jeśli nie zawiera uzasadnienia mogącego prowadzić do wznowienia, komisja może odrzucić 

wniosek bez szczegółowego rozpatrywania na podstawie reguł dotyczących wydawania postanowień. To 

samo tyczy się w przypadku, gdy wniosek z innych przyczyn w sposób oczywisty będzie bezskuteczny. 

Decyzja może zostać podjęta przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego komisji. Jeśli decyzja na 

podstawie pierwszego podpunktu nie pozostawia wątpliwości, może zostać podjęta bez innego uzasadnienia 

niż odniesienie do niniejszego postanowienia.  

       Jeśli wniosek nie zostanie odrzucony na podstawie reguł w ustępie trzecim, zostaje on przedłożony 

drugiej stronie. Jeśli tymczasowe badanie sprawy opiera się na informacjach innych niż te, które wynikają z 

wniosku, również one zostaną przedstawione stronom, aby mogły się one wypowiedzieć, zanim decyzja 

zostanie podjęta. Nie dotyczy to jednak informacji, z którymi podejrzany nie ma prawa się zapoznać na 

podstawie § 264, lub tych pochodzących od samej strony.  

      Komisja informuje o wniosku osobę poszkodowaną i osoby pozostałe po śmierci osoby poszkodowanej, w 

kolejności ustanowionej przez prawo chyba, że wniosek odrzucony jest na podstawie ustępu trzeciego. Osoba 

poszkodowana i osoby pozostałe po śmierci osoby poszkodowanej, w kolejności ustanowionej przez prawo, 

mają zostać zapoznane ze swoim prawem wglądu w akta, prawem do wypowiedzenia się i poproszenia o 

złożenie wyjaśnień przed komisją, oraz z możliwością powołania adwokata pomocniczego. 

Członkowie komisji i sekretariat 

  

Członkowie komisji do spraw wznawiania 

postępowania 

 

Komisja powołana jest przez Króla na 

posiedzeniu rady ministrów i składa się z 

pięciu członków stałych i trzech zastępców 

członków. 

Przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz 

jeden z członków mają mieć ukończone 

wyższe studia prawnicze na poziomie 

magistra (juridisk embetseksamen). 

 

Przewodniczący powoływany jest na okres 

siedmiu lat, bez możliwości przedłużenia. 

Członkowie powoływani są na okres trzech 

lat, z jednorazową możliwością ponownego 

powołania.  

 

Członkowie posiadają razem gruntowne i 

bogate doświadczenie z zakresu 

sądownictwa, prokuratury, adwokatury, 

badań naukowych oraz innych dziedzin 

życia społecznego. 

 
Własny sekretariat 

 

Oprócz przewodniczącego, komisja posiada 

własny sekretariat z dziesięcioma 

pracownikami, z których ośmioro zajmuje 

się badaniem spraw, a dwoje to pracownicy 

biurowi. Sześciu z pracowników badających 

sprawy to prawnicy, a dwóch ma przeszłość 

policyjną.   

Informacje kontaktowe 

Adres korespondencyjny: Postboks 2097 

Vika, 0125 Oslo 

Adres biura:  Tordenskioldsgate 6 

Telefon:             22 40 44 00 

Telefaks: 22 40 44 01    

Poczta elektroniczna:    

post@gjenopptakelse.no  

Internet:  www.gjenopptakelse.no     

 

W razie pytań dotyczących warunków wznowienia postępowania lub 

rozpatrywania sprawy, prosimy kontaktować się z komisją. 

mailto:post@gjenopptakelse.no
http://www.gjenopptakelse/

