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W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2014 r., nr ZSR/500/4/2014/MM,

w sprawie rozważenia wprowadzenia zmian prawnych dotyczących kwestii

związanych z jawnością wokand sądowych w postępowaniu karnym w sądownictwie

powszechnym, uprzejmie przedstawiam. co następuje.

Zagadnienia dotyczące wokand sądowych uregulowane zostały w zarządzeniu

Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu

działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowe]

(Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22, z późn. zm.), zwanym dalej „zarządzeniem”, wydanym na

podstawie upoważnienia zawartego w art. 148 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.

Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.).

W myśl tego przepisu Minister Sprawiedliwości został wyposażony m. in.

w uprawnienie do określenia, w drodze zarządzenia, organizacji i zakresu działania

sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Zgodnie z 23 zarządzenia sekretariat sądu sporządza wokandę z rozprawy,

posiedzenia jawnego lub niejawnego, gdy w sprawie wydane zostało orzeczenie

lub zarządzenie powodujące zakreślenie sprawy w repertorium. Wokanda zawiera

imiona i nazwiska sędziów i ławników, sygnatury akt spraw wyznaczonych na

posiedzenie, oznaczenie godzin, na które sprawy wyznaczono, imiona i nazwiska

stron i innych osób wezwanych. W sprawach rozpoznawanych w trybie przepisów

Kodeksu postępowania cywilnego na wokandzie podaje się ponadto przedmiot



sprawy, a w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia — sygnaturę akt

oskarżyciela publicznego i kwalifikację prawną czynu zarzucanego oskarżonemu.

Ponadto jeden egzemplarz wokandy wywiesza się przed salą, w której odbywa się

posiedzenie, co wynika z 24 zarządzenia.

Zauważyć należy, że wokandy sądowe pełnią funkcję informacyjną dla

uczestników postępowań, jak też dla osób trzecich, które chcą wziąć udział

w posiedzeniu, co związane jest z realizacją powszechnie obowiązującej zasady

jawności rozpraw sądowych. Jednocześnie stanowią ważne narzędzie służące do

wykazywania liczby i rodzaju spraw wyznaczanych na posiedzenia jawne (rozprawy)

i posiedzenia niejawne, liczby spraw zakończonych na tych posiedzeniach, liczby

spraw odroczonych. Informacje te stanowią podstawę do sporządzania wykazów

statystycznych obrazujących prace poszczególnych sądów, pionów orzeczniczych,

jak też obciążenie pracą poszczególnych sędziów.

Wskazać trzeba, że uprawnienie obywateli do ochrony ich prywatności

reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”. Zgodnie

z art. 1 ustawy każdy ma prawo do ochrony danych osobowych dotyczących jego

osoby, a przetwarzanie danych (przez co należy rozumieć udostępnianie ich osobom

trzecim) może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której

dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie określonym przepisami prawa.

Ustawa uzależnia legalność przetwarzania danych tzw. zwykłych (imię i nazwisko

oraz adres zamieszkania) od spełnienia przez administratora danych jednej
z przesłanek wymienionych w art. 23 ust. 1 m.in. wtedy, gdy jest to niezbędne dla

zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
W świetle obowiązujących regulacji prawo do prywatności, w tym do ochrony danych
osobowych, nie jest jednak prawem o nieograniczonym zakresie stosowania.
W odniesieniu do postępowań sądowych ulega ograniczeniu z uwagi na zasadę

jawności postępowania.

Problem zasygnalizowany w powołanym na wstępie piśmie Rzecznika Praw

Dziecka jest znany Ministerstwu Sprawiedliwości, co skutkowało już wcześniej

podjętymi pracami legislacyjnymi w celu jego systemowego uregulowania. Została
przygotowana wstępna propozycja dodania w rozporządzeniu - Regulamin

urzędowania sądów powszechnych 67a ust. 2 w brzmieniu: „Wokanda zawiera

imiona i nazwiska sędziów i ławników, sygnatury akt spraw wyznaczonych
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do rozpoznania w danym dniu, oznaczenie godzin, na które sprawy wyznaczono,

imiona i nazwiska stron. W sprawach cywilnych na wokandzie podaje się ponadto

przedmiot sprawy, a w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia —

sygnaturę akt oskarżyciela publicznego i kwalifikację prawną czynu zarzucanego

oskarżonemu (obwinionemu). W sprawach z zakresu prawa rodzinnego

i opiekuńczego nie podaje się przedmiotu sprawy, tylko określa się je jako sprawy

z zakresu prawa rodzinnego lub opiekuńczego.”.

Obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad nowym

rozporządzeniem — Regulamin urzędowania sądów powszechnych, w którym jako

propozycję wyjściową przyjęto przygotowany wcześniej 67a ust. 2. Zakłada się,

że co do zasady na wokandach powinny być wskazywane strony postępowania,

świadkowie oraz biegli, jak również przedmiot sprawy, przy czym możliwe będzie

w niektórych kategoriach spraw odstąpienie od konieczności zamieszczenia części

tych danych, aby zapobiegać m. in. niekorzystnym ze społecznego punktu widzenia

zjawiskom powtórnej wiktymizacji.

Podjęte prace mają na celu wypracowanie rozwiązania, które wyważy z jednej

strony konieczność respektowania wynikającej z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP zasady

jawności postępowania, a z drugiej — obowiązek respekŁowania prawa do ochrony

prywatności, który reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych.
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