7 FORUM PRAWA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

- Workshop

Prowadzenie sporów sądowych w dobie pandemii - w świetle regulacji tzw. Tarczy
antykryzysowej w zakresie postepowań cywilnych - problemy występujące w praktyce

Program:
I. Wprowadzenie - jak prowadzić sprawy sądowe w czasach epidemii (biorąc pod uwagę
regulacje prawne, faktyczne możliwości organizacyjne, zapewnienie bezpieczeństwa,
możliwości techniczne)
II. Regulacje prawne - Ustawa z 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie
działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 –
Dz.U.2020 poz. 875

- rozwiązania wprowadzone na czas trwania stanu zagrożenia

epidemicznego lub epidemii (oraz rok po ustaniu):
1) Przeprowadzanie rozprawy lub posiedzenia jawnego – art. 15zzs1 pkt 1
•

rozprawa lub posiedzenie jawne przeprowadzane przy użyciu urządzeń technicznych
umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość tzw. rozprawa zdalna

•

w sposób tradycyjny (jeżeli przeprowadzenie rozprawy bez użycia powyższych
urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących

2) Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym w miejsce rozprawy - art. 15zzs1 pkt 2
•

przesłanka dopuszczalności – brak sprzeciwu stron

•

sposób przeprowadzania postepowania dowodowego

3) Udział on-line w rozprawie składu wieloosobowego art. 15zzs1 pkt 3
•

dopuszczalność i ograniczenia

4) Sprawy rozpoznawane w czasie epidemii na posiedzeniu niejawnym/wyroki
kontradyktoryjne wydane na posiedzeniu niejawnym (po przeprowadzeniu w całości
postępowania dowodowego) - art. 15zzs2
5) Sposób rozpoznawania apelacji w czasie epidemii (art.15zzs3)

III. Projektowane zmiany - Druk sejmowy nr 899
1) Nowe brzmienie – art. 15zzs1 – zasadą rozprawa zdalna

2) art. 15 zzs1 ust. 1 pkt 2 – możliwość zarządzenia przeprowadzenia posiedzenia niejawnego,
gdy nie można przeprowadzić rozprawy lub posiedzenia jawnego na odległość z jednoczesnym
bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku
- możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym niezależnie od wniosku strony o
rozprawę
3) art. 15 zzs1 ust. 1 pkt 3
•

rozpoznawanie spraw zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji w składzie jednego
sędziego (wyjątkowo rozpoznawanie w składzie trzech sędziów spraw szczególnie
zawiłych lub o precedensowym charakterze)

4) art. 15zzs9 – zmiany w doręczeniach profesjonalnym pełnomocnikom
•

obowiązek podawania adresu służbowej poczty elektronicznej i numer telefonu

•

doręczanie cyfrowego odwzorowania pism procesowych, zawiadomień, wezwań i
orzeczeń na wskazany adres służbowej poczty elektronicznej

•

moment uznania pisma za doręczone oraz skutki procesowe

5) art. 15zzs10. – ponowne wprowadzenie rozwiązań na wypadek zaprzestania czynności
przez sąd (sądy) i katalogu tzw. spraw pilnych
6) przepisy intertemporalne

