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ZARZi\DZENIE NR 27/2020

Prezesa

Sa^du Rejonowego Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba, w Swidniku
z dnia 2 kwietnia 2020 roku

W zwiazku z uregulowaniem katalogu spraw pilnych w art 14 a ust. 4 i 9 ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwia_zaniach zwiajzanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz
wywolanych nimi sytuaqi kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z pozn. zm.) do
ktorych zostafy zaliczone sprawy:

1) w przedmiocie wnioskow o zastosowanie, przedhizenie, zmiane. i uchylenie
tymczasowego aresztowania;

2) w ktorych jest stosowane zatrzymanie;
3) w ktorych orzeczono srodek zabezpieczaja_cy;
4) o przeshichania swiadka w postej>owaniu przygotowawczym przez sa.d na

podstawie art. 185a-185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
postepowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30 i 413), gdy podejrzany jest
zatrzymany;

5) w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania;
6) w przedmiocie zarza_dzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru

elektronicznego;
7) o zastosowanie i przedhizenie srodka detencyjnego w postaci umieszczenia

cudzoziemca w strzezonym osrodku, o zastosowanie lub przedhizenie wobec niego
aresztu dla cudzoziemcow;

8) w ktorych wykonywana jest kara pozbawienia wolnosci albo inna kara lub
srodek przymusu skutkuja_cy po-zbawieniem wolnosci, jezeli rozstrzygnierie sa_du
dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolnosci z zaktadu karnego lub aresztu
sledczego albo jest niezbedne do wykonania takiej kary lub srodka przymusu w tym
zakladzie lub areszcie;

9) o odebranie osoby podlegaja_cej wladzy rodzicielskiej lub pozostaja.cej pod
opiekaj

10) o ktorych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690);

11) dotycza.ce umieszczenia lub przedhizenia pobytu nieletniego w schronisku
dla nieletnich;

12) dotycza.ce umieszczenia mafoletniego cudzoziemca w placowce
opiekuhczo-wychowawczej;

13) z zakresu post^powania wykonawczego w sprawach, o ktorych mowa w
pkt8-12;



14) w przedmiocie wnioskow o ustanowienie kuratora w celu
reprezentowania interesow maloletnich w post?powaniu przed sadem lub innym
organem w sprawach pilnych;

15) co do ktorych Prezes Sa_du zarza_dzi ich rozpoznanie jako pilnych, jezeli ich
nierozpoznanie mogtoby spowodowac niebezpieczehstwo dla zycia lub zdrowia
ludzi lub zwierza_t, powazna. szkod? dla interesu spolecznego, albo ze wzgl?du na
groza_ca_ niepowetowana. szkod? materialn^, a takze gdy wymaga tego dobro
wymiaru sprawiedliwosci,

-zarza_dza si? co nast?puje:

§1

Uchyla si? Zarzadzenie nr 17/2020 Prezesa Sa_du Rejonowego Lublin-Wschod w
Lublinie z siedziba. w Swidniku z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie rekomendacji
listy spraw pilnych podlegaja_cych wyla_czeniu z zarza.dzeh dotycza.cych odwolania
rozpraw i posiedzeh z udziatem stron w Sadzie Rejonowym Lublin-Wschod w
Lublinie z siedziba. w Swidniku.

§2

Zobowia_zuje si? Przewodnicza_cych: I, II, IV, VIII i IX Wydziahi tut. Sa_du do
przedstawiania Prezesowi Sadu, Dyrektor Sa.du oraz Kierownikowi Oddziahi
Administracyjnego tut. Sa.du zestawienia spraw pilnych w rozumieniu cytowanej
ustawy, maja.cych odbyc si? w danym dniu - na dzieh przed posiedzeniem na ktore
zostary one skierowane - w ktorym wskazane zostanaj sygnatury tych spraw,
numery sali rozpraw w ktorych maja. si? one odbyc, godziny rozpocz?cia, strony
(uczestnicy) post?powania oraz wezwani swiadkowe, nadto zobowia.zac Kierownika
Oddziahi Administracyjnego tut. Sa.du do przedstawienia powyzszego zestawienia
ochronie budynku Sa.du, celem umozliwienia wskazanym stronom (uczestnikom) i
swiadkom wejscia do wspomnianego budynku w dniu rozprawy.

§3

Zarza.dzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy
ogtoszeh w Budynku Sa_du oraz przed wejsciem do budynku Sa.du.

§4
Zarza.dzenie wchodzi w zycie z dniem jego podpisania.
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