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RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH

Adam Bodnar

VII.514.7.2020.PKR

Szanowny Panie Ministrze,

ze skarg które wpływają do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz z doniesień 

medialnych1 wynika, że w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem sądy 

powszechne decydują się na odwoływanie terminów rozpraw, które zostały 

wyznaczone w listopadzie br. oraz sygnalizują stronom i pełnomocnikom, iż przyszłe 

terminy rozpraw również pozostają niepewne.

W wystąpieniu z dnia 17 kwietnia 2020 r. (znak: VII.514.7.2020.PKR), na które nie 

otrzymałem dotychczas odpowiedzi od Pana Ministra, wskazywałem, iż na gruncie 

obowiązujących procedur sądy posiadają możliwość rozpoznawania szeregu spraw na 

posiedzeniach niejawnych – m.in. art. 1481 kpc, art. 339 § 1 kpc, art. 374 kpc, art., 341 kpc, 

art. 4804 § 1 kpc, art. 740 § 1 kpc, art. 120 ppsa, art. 133 § 1 zd. 2 ppsa. Dodatkowo, w 

wystąpieniu z dnia 8 czerwca 2020 r. (znak: VII.510.76.2020.PKR), zwróciłem uwagę Pana 

Ministra na potrzebę elektronizacji postępowań sądowych i potrzebę przeprowadzenia 

realnej reformy wymiaru sprawiedliwości w tym kierunku. W wystąpieniu z dnia 1 czerwca 

2020 r. (znak: VII.510.74.2020.PKR) sygnalizowałem zaś potrzebę jawności postępowań 

i nieproporcjonalności wprowadzanych w sądach ograniczeń.

1 Koronawirus "zamraża" coraz więcej sądów - sprawy spadają z wokand do końca listopada, 
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/sady-w-drugiej-fali-koronawirusa-sprawy-spadaja-z-wokand-ms,503996.html

Warszawa, 04-11-2020 r.

Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości
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W art. 15zzs1-15zzs3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) 

przewidziano zaś środki pozwalające funkcjonować sądom w czasie epidemii, m.in. 

możliwość przeprowadzania rozpraw lub posiedzeń jawnych przy użyciu urządzeń 

technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość czy rozpoznawanie spraw 

oraz apelacji na posiedzeniu niejawnym. 

Stan epidemii wymaga zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu wielu instytucji 

publicznych, wprowadzania ograniczeń, celem ochrony życia i zdrowia obywateli. Jednakże 

stan ten trwa już od kilku miesięcy. Wydaje się zatem, że organy władzy publicznej miały 

czas, aby ocenić dotychczasowe funkcjonowanie sądów powszechnych w czasie epidemii i 

zweryfikować, czy podjęte działania są wystarczające, celem przeciwdziałania sytuacjom, 

które miały miejsce w ramach tzw. wiosennego lockdownu. Stwierdzenie to jest 

uprawnione w kontekście tego, że eksperci już kilka miesięcy temu ostrzegali, iż jesienią 

fala epidemii koronawirusa będzie silniejsza.2

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627), zwracam się do Pana 

Ministra z uprzejmą prośbą o rozważenie przedstawionych przeze mnie uwag i wskazanie, 

jakie działania podjęło Ministerstwo Sprawiedliwości, celem zapewnienia obywatelom 

prawa do sądu zagwarantowanego im na gruncie art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

Łączę wyrazy szacunku

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

2 Eksperci ostrzegają: Jesienią fala epidemii koronawirusa silniejsza , https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-
z-chin/komentarze-ekspertow/news-eksperci-ostrzegaja-jesienia-fala-epidemii-koronawirusa-siln,nId,4454326.
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