Sąd Okręgowy w Warszawie
Dlaczego rozprawy zdalne
W związku z zagrożeniem epidemicznym rozprawy w sądzie Okręgowym w Warszawie w
pionach cywilnym, rodzinnym i gospodarczym odbywają się obecnie, co do zasady, w formie
zdalnej.
Nawet jeśli rozprawa została wyznaczona wcześniej jako stacjonarna – zostanie ona, o ile
Sędzia nie zarządził inaczej, przekształcona w rozprawę zdalną.
W czasie rozprawy zdalnej:
- Sąd orzekający w sprawie i protokolant – są zawsze obecni w budynku Sądu w sali rozpraw;
(wyjątkowo, gdy skład sędziowski jest wieloosobowy, a rozprawa na danym terminie nie zakończy się
zamknięciem – obecny w sali rozpraw może być tylko sędzia przewodniczący rozprawie i protokolant);

- a wszystkie osoby uczestniczące w rozprawie: strony, ich pełnomocnicy, świadkowie, biegli
itd. – uczestniczą w rozprawie zdalnie.
Taki sposób przeprowadzenia rozprawy jest optymalny w czasie epidemii: najbardziej
zmniejsza ryzyko zarażenia uczestników rozprawy i zmniejsza mobilność społeczną.
Sąd Okręgowy w Warszawie to największy sąd w Polsce. Każdego tygodnia odbywa się w nim
kilkaset, nieraz nawet ponad 1000 rozpraw. Na każdą z nich musi przybyć do sądu kilka, a
czasem nawet kilkadziesiąt osób, w większości środkami publicznej komunikacji.
Dlatego w naszym Sądzie staramy się, by – gdy tylko przepisy na to pozwalają – mogli Państwo
jak najliczniej wziąć udział w rozprawach zdalnie: bez konieczności przyjeżdżania do budynku
Sądu i bez narażania osób obecnych na sali rozpraw na wzajemne zarażanie się.

Podstawa prawna prowadzenia rozpraw zdalnych:
art. 15zzs1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. 2020.1842 t.j.):
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z
dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej "Kodeksem postępowania cywilnego":
1) rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających
przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w
nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku Sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia
jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim
uczestniczących; (…)
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