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Sqdzianie mohe tak
po prostu w)prosid z sali
wyRoK r S4d moze usun4i zrozprary zdenerwowanego powoda, ale najpierw
musi dai mu szansq
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na poprawq zachowania.

S4d Okrggowy, a nastgpnie r Sqdzia przewodniczqcy mo2e upomniee osobq, kt6ra narusza
S4d Apelacyjny oddalily po- powagq, spok6j lub porzqdek czynno6ci sqdowych.
zew rolnika. SA uznal, Ze inte- ' r Po bezskulecznym upomnieniu sqdzia ma pnwo lakq osobq
resy Wincentego K. reprezen- wydafie z sali rozpraw.
towal pelnomocnik, a zacho- r Sqdzia mo2e lo zrobic tytko wowczas, gdy mimo upzedzenia
wanie uzasadnialo usunigcie. o skutkach prawnych nieobecno5ci danei osoby w trakcie

czynnosci sEdowych wciq2 zachowuie 3iq ona w laki spos6b.
r Sqd mo2e wydalie z sali rozpraw publicznoS6; do tego wystarczy

Prawo drugiei szansy iei niewlasciwe zachowanie.
Na poiktawte art. 48 prawa o ustroju sqddw powszechnych

Zgodnie z art.48 prawa o
ustroju s4d6w powszechnych
sgdzia przewodnicz4cy moZe
upomniei osobg, kt6ra naru-
szapowagq, spok6j lub porz4-
dek na sali, a nastqpnie j4
usn4i. Zasada ta dotyczy za-
r6wno spraw cywilnych, jak i
karnych.

S4d Najwy2szy uznal jed-
nak, 2e S4d Apelacyjny zbyt
powierzchownie ocenil decy-
zjg S4du Okrqgowego. Jak
powiedzial w uzasadnieniu
sgdzia Dariusz Doriczyk, sg-
dzia mo2e usun4i pods4dnego
tylko wtedy, gdymimo uprze-
dzenia o skutkach prawaych
jego nieobecno6ci w trakcie
czynno6ci s4dowych nadal
zachowuje siq on nieprawidlo-
wo. Tych zaS rygor6w SO nie
dochowal.

- Naruszenie bylo fym wigk-
sze, 2e doszlo do niego na
ostatniej rozprawie i nie bylo
mo2liwo6ci np. zapytania
pods4dnego, czy zgadzasig z

Usunigcie pods4dnego z sali
rozpraw'bez pouczenia o
skutkach jego nieobecno6ci
mo2e skutkowai nieruaZno3ci4
postgpowania i konieczno3ci4
powt6rzenia procesu.

Tak zadecydowal S4d Naj-
wy2szy w ostatnim wyroku.

Co ciekawe, choi SNformal-
nie kontroluje wyroki drugiej
instancji, tutaj dokonal po-
Srednio oceny zachowania
S4du Okrggowego w Slupsku,
kt6ry usun4l powoda z ostat-
niej rozprawy, po kt6rej wydal
wyrok.

Emocie jednak
wziqlyg6rq

Rolnik Wincenty K., kt6ry
prowadzil kiedyS du24 hodow-
lg, wyst4pil z pozwem prze-
ciwko bankowi PKO BP i za24-
dal ponad z mln zl odszkodo-
wania za to,2e nie udzielil on
mu trzeciego,ratunkowego"
lcedytu (po stratach na skutek
gradobicia), przez co narazil
go na niewyplacalnoSi, wypo-
wiedzenie kredl'tu, aw konse-
kwencji - egzekucjq maj4tku
i pozbawienie dochod6w.

Roz emocj onowany sprawE,
na dodateknie do korica zado-
wolony z poczl,nari Pehaomoc-
nika z urzqdu, utrudnial pro-
wadzenie rozprawy. W tej sy-

tuacji s4d usun4l go z
rozprawy, po kt6rej wydal
wyrok. Na sali pozostal jego
pelnomocnik.
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Rozprawy bez podsqdnego

czynnoSciami jego pelnomoc-
nika, czynie majakich3 innych
wniosk6w. Usunigcie z sali s4-
dowej skutkuje pozbawieniem
strony procesu mo2noSci
obrony swych praw, jest to
najbardziej dotkliwy Srodek i
dlatego mo2e byi zastosowany
po spelnieniu wszystkich wy-
maganych warunk6w - pod-
kreSlil sgdzia Doriczyk.

W konsekwencji SN zwr6cil
sprawq do ponownego rozpo-
znania.

Mo2liwemniei
radykalne Srodkl

- Czlowiek musi byi 6wia-
domy, 2e jeSli nie zmieni za-
chowania na sali, to zostanie
pozbawiony mo2Iiwo6ci
obrony swoich praw. Wtedy to
on sam sig jej pozbawia, a nie
czyni tego s4d - wskazuje ad-

wokat Jerzy Naumann. - Na
szczg3cie takie sytuacje naleZ4
do wyjatk6q bo sqdziowie
zazwyczaj rozumiej4, w jakiej
sytuacji znajduj4 sig strony
procesowe oraz j akie towarzy-
sz4 im emocje, kt6re nielatwo
jest utrzymai na wodzy. Ina-
czej postgpuj4 wyl4cznie sg-
dziowie, kt6rym brakuje do-
Swiadczenia i empatii i kt6rzy
lataj4 to arogancj4 - dodaje.

- JeZeli chodzi o mnie, to
staram siq unikai usuwania
pods4dnego z sali. Gdy to ko-
nieczne, staram siq korzystai z
mniej radykalnych Srodk6w:
gr zpvny, zar z4dzenia przerwy
czy chociaZby ostrze2enia. I
zwykle to skutkuje - m6wi
Marcin Lochowski, sqdzia cy-
wilny z SO Warszawa-Praga. *
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