E-protoko³y ju¿ wkrótce powszechne w polskich s¹dach

Od 2011 r. w sprawach tocz¹cych siê
w s¹dach cywilnych tradycyjny protokó³
wypierany jest przez protokó³ elektroniczny.
Obecnie jest on stosowany w niektórych
s¹dach apelacyjnych i okrêgowych.
Ca³kowita reforma, polegaj¹ca na wprowadzeniu e-protoko³u we wszystkich
sprawach cywilnych, w tym równie¿
w s¹dach rejonowych, ma zostaæ implementowana do koñca 2013 r.
Rejestracja obrazu i dŸwiêku i rezygnacja
z tradycyjnego, papierowego protoko³u z rozprawy
jest mo¿liwa dziêki nowelizacji kodeksu postêpowania cywilnego z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Na podstawie zmodyfikowanego art. 157,
utrwalaj¹c posiedzenie jawne, sporz¹dza siê
protokó³ za pomoc¹ urz¹dzenia rejestruj¹cego:
- dŸwiêk (w s¹dach apelacyjnych)
- albo obraz i dŸwiêk (w s¹dach rejonowych
i okrêgowych)
oraz pisemnie.
Z praktycznego punktu widzenia, powy¿sze
zmiany oznaczaj¹ nagrywanie przebiegu rozpraw.
Jako dodatkowy, protokolant sporz¹dza jedynie
skrócony protokó³ z rozprawy, zawieraj¹cy
nastêpuj¹ce dane:
• oznaczenie s¹du, stron i obecnych
na posiedzeniu pe³nomocników
• miejsce i datê posiedzenia
• nazwiska sêdziego i protokolanta
• wymienienie zarz¹dzeñ i orzeczeñ
wydanych na posiedzeniu
• czynnoœci stron wp³ywaj¹ce na
rozstrzygniêcie s¹du.
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O fakcie nagrywania rozprawy poucza siê
wszystkich obecnych na sali s¹dowej.
Na sali obok sto³u sêdziowskiego znajduje siê
ekran, na którym na bie¿¹co widaæ nagranie.
System ten pozwala te¿ na powrócenie do
wczeœniejszej czêœci rozprawy i ponowne jej
odtworzenie. Ta technika mo¿e byæ szczególnie
pomocna w trakcie s³uchania œwiadka, w sytuacji,
gdy zmienia on zeznania. Na ³awach stron
zainstalowane s¹ mikrofony kierunkowe, które
s¹ na tyle czu³e, ¿e wskazane jest zachowanie
ostro¿noœci i odchylenie ich w przeciwn¹ stronê
podczas prowadzonych rozmów pomiêdzy
stron¹ a jej pe³nomocnikiem. Obok stanowiska
protokolanta, znajduje siê ma³a kamera
dowodowa, dziêki której dowody prezentowane
podczas rozprawy s¹ rejestrowane i znajd¹ siê
na nagraniu z posiedzenia.
Po zakoñczeniu rozprawy, strony oraz ich
pe³nomocnicy mog¹ zapoznaæ siê z e-protoko³em
poprzez:
- udanie siê do czytelni akt S¹du (zapoznanie siê
z obrazem bêdzie mo¿liwie tylko w czytelni S¹du)
- z³o¿enie wniosku o wydanie p³yty z nagraniem
dŸwiêku z rozprawy oraz kopi¹ skróconego protoko³u (wniosek podlega op³acie kancelaryjnej 6 z³).
Jedynie wyj¹tkowo, w sytuacji, gdy nagranie
jest z³ej jakoœci i nie mo¿e zostaæ odczytane,
strona mo¿e z³o¿yæ do Prezesa S¹du wniosek
o sporz¹dzenie transkrypcji odpowiedniej
czêœci protoko³u elektronicznego. Wniosek ten
nie jest jednak dla S¹du wi¹¿¹cy.

Ponadto, protokolant pod kierunkiem sêdziego,
ma mo¿liwoœæ sporz¹dzania tzw. adnotacji
opisuj¹cej np. kolejnoœci stawania œwiadków
czy treœci pytañ zadanych przez strony.
Tym sposobem, komplet adnotacji staje siê
swoistym spisem treœci nagrania, gdy¿ przy
ka¿dej z nich zostaje zapisana odpowiadaj¹ca
danej czynnoœci minuta nagrania.
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