ZARZADZENIE

N

16120

Prezesa Sqdu Rejonowego w Kartuzach
z dnia 23 matca 2O2O r.

W zwi4zku z rozptzestzenianiem sig koronawirusa SARS-COV-2 i zagto2eniem
epidemicznym na terenie kraju, na podstawie art. 22 ustawy Prawo o ustroiu sqddw

I

powszechnych, $ 8 ust. pkt I Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogloszenia na
obszarze Rzeczypospolit ej P olskiej stanu zagrohenia epidemiczne go

zarzqdzanz

I.

dalsze ograniczenie do dnia 30 kwietnia 2020 r., z moZliwodciq przedluzeni4
rozpoznawania spraw przez S4d Rejonowy w Kartuzach jedynie do spraw pilnych
nastQpuj4cych kategorii:

l.

spraw:

o w przedmiocie zastosowania i przedluzenia tymczasowego areslowania,
o w ktorychj€st stosowane tymczasowe aresztowanle.
o w kt6rych orzgczono Srodek zabezpieczaiqcy w postaci pobytu w

zakladzie

psych iatrycmym,

.
.
o

rozpomawanych w postgpowaniuprzyspieszonym,

zagrozonych przedawnieni€m krralnosci czynu albo przedawnieniem wykonrnia
kary do dnia 3l grudnia 2020 r.,
o zastosowanie Srodka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzezonym
oSrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemc6w,

. w ktdrych wykonywana jest kara pozbawienia wolnosci albo inna kara lub Srodek

przymusu skutkujqcy pozbawieniem wolnosci, jezeli rozstszygnigcie sqdu dotyczy
zwolnienia osoby pozbawionej wolnoSci z zakladu kamego lub aresztu Sledczego albo
jest niezbgdne do wykonania takiej kary lub Srodka przymusu w tym zakladzie lub
areszcle;

2.

spraw:

. o odebranie osoby podlegajqcej wladzy
o
.
.

rodzicielskiej lub pozostajqcej pod opiekq,

wymagaj4ce wydania zarzqdznnia w trybie art. 569 $ 2 ustowy Kodeks postepou)ania
cywilnego,
o kt6rych mowaw uslawie o ochronie zdrowia psychicznego'
dotyczqce umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, w kt6rych nieletni zostal
umieszcmny w schronisku dla nieletnich,
plac6wce opiekuticzodotycz4ce umieszczenia maloletniego cudzoziemca
w wyzeJ
postQpowania
wykonawczego
jak
z
z*restt
r6wnie2 czynnosci
wychowawcz.ej,
o
wniosk6w
przedmiocie
rozpomania
w
tak2e
sprawy
wymienionych sprawach, a
postqpowaniu
w
maloletnich
interes6w
w
reprezentowania
kuratora
celu
ustanowienie

w

przed s4dem lub innym organem;

3.
4.

llauslow)' o przeciwdzialaniu przemocy rs rcdzinie'
wniosk6w o przesluchanie osoby w trybie zabe4ieczenia dowodu lub co do kt6rej zachodzi
obawa, 2:e nie bgdzie mo2najej przesluchac na rozprawie oraz w pr4padku przeslucharl Swiadk6w
na podstawie art. 185a-185c kpk - jedynie do prrypadk6w zwiqzznych z mozliwosci4 zloi€nia
sprawy z wniosku, o kt6rym mowaw art'

przez prokuratora wniosku o tymczasowe aresztowanie;

5.

il.
IIl.

spraw kt6re

z

uwagi na ich szczeg6lny

Przewodn icz4cych Wydzial6w za pilne;

i

wyjgtkowy chaxakter zostan4 lmane

przez

odwolanie wszystkich pozostatych rozpraw i posiedzef jawnych wyznaczonych w
S4dzie Rejonowym w Kartuzach do dnia 30 kwietnia 2020 r.;
zamknigcie budynku s4du (w tym Biura Podawczego - z wyj4tkiem przyjmowania
korespondencji z Prokuratury Rejonowej w Kartuzach oraz KPP Kartuzy, Biura

IV.

Obslugi Interesant6w i kasy) dla interesant6w na dalszy okres do 30 kwietnia 2020 r.,
poza osobami zawiadomionymi i wezwanymi na sprawy o kt6rych mowa w punkcie I
zarz4dzenia, a kt6re zostanq wpuszczone po okazaniu wezwania (zawiadomienia) lub
sprawdzeniu przez ochrong budynku na li5cie os6b wyszczeg6lnionych na wokandzie
or.v po dokonaniu badania temperatury (osoby o podwy2szonej temperaturze nie
zostan4 wpuszczone);
zobowiqzujg sgdzi6w do dokonania w terminie do 26 marca 2020 r. przegl4du wokand
za miesi4c kwiecieri 2020 r., celem selekcji spraw kt6re sig odbgd4 i przekazania tych
infbrmacji Przewodniczqcemu Wydzialu jak Kierownikom Sekretariat6w, a
Kierownik6w Sekretariat6w do przedloZenia zbiorczej informacj i z poszczeg6lnych
wydzial6w do dnia 27 marca 2020 r. do godziny 14:30 Kierownikowi oddzialu
Administracyjnego, ze wskazaniem daty i godziny posiedzenia, sygnatury, przedmiotu
sprawy i sgdziego referenta;

i

V.

po wykonaniu punktu IV zobowipujg Kierownika Oddzialu Administracyjnego do
niezwlocznego umieszczenia informacji odno5nie listy spraw (data i sygnatura), kt6re
sig odbgd4 na:

o

stronie intemetowei sadu"
przy wejSciu do budynku,
a takZe systematycmego usuwania sygnatur spraw, kt6re ju2 si9 odbyly:
-drogq
zawiadomienie, w miarg moZliwodci telefbnicznie lub
elektroniczn4, stron i
uczestnik6w o odwolaniu rozpraw posiedzeri o jakich mowa w punkcie
z
podaniem kolejnych termin6w;
dalsze wstrzymanie na okres do 30 kwietnia 2020 r. wysylki pism s4dowych, z

o

vI.

i

vII.

kt6rymi zwi4zane s4 srodki odwolawcze
wylqczeniem spraw:

o pilnych o jakich
powszechnych,
egzekucyjnych,

mowa

II

i

inne terminy procesowe (s4dowe) z

w $ 2 ust. S Regulaminu

arx,gdowania sqd6w

o
o wieczlstoksiggowych,

.
.
vlll.

spraw w ktrirych terminy rozpraw i posiedzeri jawnych wyznaczono na
miesiqc maj 2020 r.,
spraw uznanych z uwagi na ich szczeg6lny charakter za pilne przez
Przewodnicz4cych Wydzial6w,

chyba, 2e pismo i jego realizacja mog4 nast4pii drog4 mailow4;
utrzymanie w mocy na okres od do 30 kwietnia 2020 r. iarz4dzerr prezesa S4du
Rejonowego w Kartuzach:
z dnia 12 marca 2020 r. nr 12120 _ punkt 5,
o z dnia 16 marca2020 r.nr 13/20 -punkt5, 6,7,9,9i10,
o z dnia I 8 marca 2020 r. nr l5l40 _ punkt 2. 3 i 4:
przedlozenie zan4dzenia do zapoznania i wykonania wszystkim pracownikom
sqdu
oraz umieszczenie na stronie intemetowej s4du jako zal4cznik do infbrmacji o
ograniczeniach w pracy s4du;
przeslanie kopii zarz.4dzenia l'aksem do wiadomodci prokuratury Reionower
w
Kartuzach oraz KPP Kartuzy oraz w formie komunikatu do portali internetowych "
zan4dzenie wchodzi w zycie w dniu 2l marca2020 r.

l
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IX
x.
Xf.

Prezes

i.

v)

^*(r

