Sąd Okręgowy w Warszawie
Publiczność, media i karty wstępu na rozprawie zdalnej
 Jeżeli rozprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami albo z wyłączeniem jawności –
publiczność nie może uczestniczyć w rozprawie zdalnej.

 Jeśli rozprawa w sprawie jest jawna - publiczność może obserwować rozprawę zdalną:
- w sali rozpraw - o ile zostanie zachowana maksymalna pojemność sali wyznaczona reżimem
sanitarnym w stanie epidemii
- albo zdalnie, po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru do Sądu i przesłaniu przez Sąd linka
do rozprawy zdalnej.
Decyzję o przesłaniu linka do rozprawy zdalnej do publiczności podejmuje Sędzia prowadzący
sprawę. Prośby w tej sprawie należy przesyłać e-mailem do Sekcji Prasowej.
W temacie e-maila należy koniecznie podać termin rozprawy oraz sygnaturę sprawy albo w
inny sposób zidentyfikować sprawę (np. nazwiskami stron).

Media
W Sądzie Okręgowym w Warszawie dziennikarze mogą obserwować rozprawę zdalną w taki
sposób, jak inna publiczność. Mogą też obserwować rozprawę zdalną transmitowaną do
przygotowanej osobnej sali rozpraw dla mediów.
Decyzje o tym, czy:
- dziennikarze obserwują rozprawę zdalną w sali rozpraw, w której jest Sąd i protokolant,
- do dziennikarzy są wysyłane linki do rozprawy zdalnej,
- przygotowywana jest (jedna lub więcej) osobna sala dla mediów z transmisją z rozprawy
zdalnej
podejmowane są indywidualnie w każdej sprawie budzącej zainteresowanie mediów.

Kontakt z dziennikarzami realizuje Sekcja Prasowa: sekcja.prasowa@warszawa.gov.pl
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Karty wstępu
Pojemność sal rozpraw jest ograniczona reżimem sanitarnym, wymaganym przepisami
epidemicznymi. Dlatego nie zawsze wszyscy zainteresowani będą mogli wejść do sali rozpraw.
Poważnym utrudnieniem może być też zbyt duża liczba uczestników połączonych zdalnie.
Może to zakłócić jakość połączenia w czasie rozprawy zdalnej. Ponadto przeprowadzenie
rozprawy w rozsądnym czasie może się okazać niemożliwe, gdyby trzeba było wpuszczać na
rozprawę zbyt wiele osób z publiczności, weryfikując ich wiek oraz to, czy nie będą w sprawie
zeznawać w charakterze świadków. [W rozprawie mogą uczestniczyć w charakterze
publiczności tylko osoby pełnoletnie, zaś osoby, które mają w sprawie zeznawać w charakterze
świadka - przed złożeniem zeznań nie mogą obserwować rozprawy w charakterze
publiczności.]
Dlatego w przypadku bardzo dużego zainteresowania publiczności rozprawą zdalną Prezes
Sądu może zarządzić wydawanie kart wstępu: zarówno na salę rozpraw, jak i co do
przesyłanych linków.
Karty wstępu na salę rozpraw wydawane są w wejściu do budynku Sądu.
Zdalne karty wstępu na rozprawę zdalną – czyli limitowaną liczbę linków do rozprawy zdalnej
- wydaje Sekcja Prasowa.
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