Prez.0547-10/20

Zarządzenie nr 82/20
Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń z udziałem osób trzecich
oraz podjęcia działań służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
W związku z intensyfikacją rozwoju epidemii i wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń,
nakazów i zakazów związanych z objęciem obszaru całej Polski strefą czerwoną, mając na
względzie zalecenia sanitarno-epidemiologiczne wobec wzrastającej liczby zachorowań
i istotnego zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, na podstawie art. 22 § 1 ustawy
z dnia 21 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 365 ze
zm.) i art. 207 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1320) kierując się koniecznością zapewnienia bezpiecznych warunków pracy sędziów
i urzędników sądowych, jak również dbałością o bezpieczeństwo uczestników postępowań
sądowych

zarządza się, co następuje:
§1

Odwołanie terminów rozpraw i posiedzeń z udziałem osób trzecich, z wyjątkiem spraw
określonych w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r.
- Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019, poz. 1141 ze zm.) od dnia
2 listopada 2020 r.
§2
1.

2.

3.

Zważywszy na prawo do sądu, a w szczególności prawo do rozpoznania sprawy
w rozsądnym terminie, poza sprawami pilnymi wymienionymi w § 2 pkt 5 Regulaminu
urzędowania sądów powszechnych za spraw pilne uznaję się wszystkie, które zawisły
przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie przed dniem 1 maja 2020 r., gdyż wymaga tego
dobro sprawiedliwości, zarządza się ich rozpoznanie, chyba że sędzia referent uzna, że nie
jest możliwe zapewnienie bezpiecznych warunków sanitarnych dla osób uczestniczących
w wyznaczonej rozprawie lub posiedzeniu, w szczególności z uwagi na liczbę bądź też
wiek, stan zdrowia lub miejsce zamieszkania osób uprawnionych bądź zobowiązanych do
udziału w danej czynności.
Podejmując decyzję co do zniesienia, jak również zaniechanie wyznaczenia terminu bądź
odwołania wyznaczonego terminu rozprawy albo posiedzenia, sędzia referent powinien
w miarę możliwości jednocześnie wskazać kolejne terminy rozprawy albo posiedzenia.
Poleca się powiadamianie stron i uczestników o zniesionych lub odwołanych terminach
rozpraw i posiedzeń, zobowiązując sędziów referentów, a w razie ich nieobecności Przewodniczących Wydziałów, do wydania stosownych zarządzeń.

§3
Rekomenduje się wyznaczone sprawy do rozpatrzenia na rozprawie kierować do załatwienia,
jeżeli obowiązujące przepisy na to pozwalają, na posiedzeniu niejawnym.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

Zarządzam:
Podanie zarządzenia do wiadomości pracowników Sądu poprzez SWOR
Publikację zarządzenia BIP SO w Rzeszowie
Przesłanie do wiadomości:
1. Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
2. Prezesi Sądów Rejonowych z obszaru Sądu Okręgowego w Rzeszowie
3. ORA w Rzeszowie
4. OIRP w Rzeszowie
5. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie
6. Prokuratora Okręgowa w Rzeszowie
7. Prokuratury Rejonowe z obszaru Sądu Okręgowego w Rzeszowie
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