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Zarz4dzenie Nr 912020
Prezesa S4du Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim

z dnia 13 marca 2020 roku

W sprawie: ogloszenie tisty spraw pilnych, wymagaj4cych rozpoznania w trybie
niecierpi4cym zrvloki, podlegaj4cych wyl4czeniu z odwotywania rozpraw i posiedzeri
jawnych w ramach przeciwdzialania rozprzestrzenianiu sig wirusa SARS-CoV-2 w S4dzie
Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim

DziaLajqcnapodstawieart.22$1pktli54$2ustawyz27 lipca2}}lr.Prawooustrojus4d6w
powszechnych (tj. - DzU .2020.365) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zaka2eri i chor6b zaka1nych u ludzi (D2.U.2019.1239 tj.) w zw. z rozporzqdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakaienia koronawirusem SARS-CoY-2
(Dz.U .2020 .325 ) i art. 207 $ I Kodeksu pracy (Dz.U.20 I 9. I 040 t-j .):

zarzqdzam, co nastgpuje:

s1

Ustalam katalog spraw pilnych, wymagaj4cych rozpoznania w trybie niecierpi4cym zwloki,
podlegaj4cychwylqczeniuzzarz4dzeniaNr 8/2020 Prezesa S4du Rejonowego w Aleksandrowie
Kujawskim z dnia 12 marca 2020 roku. Do spraw pilnych wymagaj4cych rozpoznania w trybie
nieci erpi4cym zwloki zaliczam nastgpuj 4ce sprawy :

D sprawy w przedmiocie zastosowania i przedluheniatymczasowego aresztowania, sprawy, w
kt6rych orzeczono Srodek zabezpieczajqcy w postaci pobytu w zaldadzie psychiatrycznym,
sprawy rozpoznawane w postgpowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrohone
przedawnieniem karalnoSci czynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz sprawy o

zastosowanie Srodka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzehonym
oSrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla ctdzoziemc6w, sprawy, w kt6rych
wykonywana jest kara pozbawienia wolnoSci albo inna kara lub Srodek przymusu skutkuj4cy
pozbawieniem wolnoSci, jeleli rozstrzygnigcie s4du dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej

wolnoSci z zakladu karnego lub aresztu Sledczego albo jest niezbgdne do wykonania takiej
kary lub Srodka przymusu w tym zakladzie lub areszcie;

2) sprawy o odebranie osoby podlegaj4cej wladzy rodzicielskiej lub pozostaj4cej pod opiekq,

wymagaj4ce wydania zarzqdzenia w trybie art.,569 $ 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -
Kodeks postgpowania cywilnego (Dz.U. 22019 t,pot.1460 ze zm.), sprawy, o kt6rych mowa
w ustawie z dnia 1 9 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz.

1878 ze zm.), sprawy dotyczqce umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich,
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sprawy, w kt6rych nieletni zostal umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy
dotyczqce umieszczenia maloletniego cudzoziemcaw plac6wce opiekuriczo-wychowawczej,
jak r6wnie? czynnoici z zahesu postgpowania wykonawczego w wyZej wymienionych
sprawach, a takhe sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosk6w o ustanowienie kuratora w
celu reprezentowania interes6w maloletnich w postgpowaniu przed s4dem lub innym
organem;

3) sprawy, o kt6rych mowa w ustawie z dnia22listopada2}l3 r. o postgpowaniu wobec os6b z
zaburzeniami psychicznymi stwarzaj4cych zagrolenie Zycia, zdrowia lub wolnoSci
seksualnej innych os6b (Dz.U . 22019 t. poz.2203 zezm.);

4) sprawy z wniosku, o kt6rym mowa w art. l1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 22020 r. poz.2l8 zezm.);
5) sprawy z:vrr1zane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania(ENA);
6) przesluchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do kt6rej zachodzi obawa,2e

nie bgdzie moZna jej przesluchai narozprawie;
7) publikacje orzeczeh s4dowych.

s2
Umieszczenie tre6ci zarzqdzenia do wiadomoSci interesant6w i na stronie internetowej S4du

Rej onowego w Aleksandrowie Kujawskim.

s3
Zarzqdzeme wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

PREZES
S4du Rejon ego

w Aleksandroly arvskim

Do wiadomoSci:
1. Prezes S4du Okrggowego we Wloclawku
2. Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim
3. OIRP w Toruniu
4. ORA w Toruniu
5. Przewodniczqcy Wydzial6w i Kierownicy kom6rek organizacyjnych -
celem zapoznania podleglych pracownik6w
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