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W wystąpieniu z dnia 22 lutego 2013 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra 

Sprawiedliwości podnosząc istotny z punktu widzenia konstytucyjnych praw i wolności 

problem sporządzania wokand sądowych. W odpowiedzi z dnia 25 marca 2013 r. 

Podsekretarz Stanu poinformował, źe w ocenie Ministerstwa obecna regulacja 

przetwarzania danych osobowych na wokandach sądowych jest zgodna z przepisami 

prawa. Jednakże zostało podkreślone, że Ministerstwo zdaje sobie sprawę 

z zasygnalizowanego problemu i z tego względu została podjęta w przeszłości praca 

nad uregulowaniem treści wokand sądowych w przepisach rozporządzenia (jednakże nie 

doszło do jego przyjęcia). W piśmie zostało wskazane, że obecnie w Ministerstwie 

trwają prace nad rozporządzeniem -  Regulamin urzędowania sądów powszechnych, 

w którym zostanie w odmienny sposób uregulowane sporządzanie wokand sądowych.

W kolejnym wystąpieniu z dnia 23 października 2013 r. Rzecznik zwrócił się do 

Pana Ministra o przyspieszenie prac nad wprowadzeniem odpowiednich zmian 

w procedurze sporządzania wokand. W odpowiedzi z dnia 11 grudnia 2013 r. 

Ministerstwo poinformowało, że projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości -  

Regulamin sądów powszechnych -  zostanie skierowany do uzgodnień zewnętrznych 

w drugim kwartale 2014 r.
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W mojej ocenie kwestia sporządzania wokand wymaga pilnej zmiany 

przepisów, w szczególności w świetle informacji podanych w ostatnim czasie 

w mediach. Z artykułu opublikowanego w dniu 12 marca 2014 r. (A. Łuczkowska, 

„Wywiesili na wokandzie dane ofiar pedofila. Ten błąd więcej się nie powtórzy”, 

RM F241) wynika, że w Sądzie Rejonowym w S przed kolejną rozprawą

dotyczącą oskarżonego o czyny pedofilskie, na wokandzie wyświetlanej przed salą 

zostały podane dane osobowe jego potencjalnych ofiar -  świadków w sprawie. 

Niepokojące jest podanie tych danych mimo utajnienia przebiegu rozprawy. Ponadto 

należy zwrócić uwagę na wątek sporządzania elektronicznych wokand. 

W przeciwieństwie do tradycyjnej wokandy -  kartki wywieszanej przed salą rozpraw -  

elektroniczne wokandy są wyświetlane przy wejściu do sądów, a także coraz częściej na 

stronach internetowych sądów. Taka praktyka znacząco zwiększa ryzyko upublicznienia 

danych osobowych ofiar przestępstw seksualnych oraz danych świadków i stron 

w innych sprawach, których charakter wymaga szczególnej ochrony (np. w sprawach

0 ubezwłasnowolnienie).

Jak już zostało wskazane w poprzednich wystąpieniach, obecna regulacja (§23 

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

1 zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej 

-  Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22 ze zm,), która przewiduje sporządzanie wokand w każdej 

sprawie, niezależnie od utajnienia jej przebiegu, w tym umieszczanie na niej danych 

osobowych świadków -  osób poszkodowanych przestępstwem może stanowić 

nieproporcjonalną ingerencję w prawo do prywatności i związane z nim prawo do 

ochrony danych osobowych. Wątpliwości budzi także ranga aktu, w którym 

uregulowane zostało przetwarzanie danych osobowych -  z Konstytucji wynika bowiem 

nakaz regulowania tej kwestii w powszechnie obowiązującym akcie prawnym.

W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz.

1 Artykuł dostępny pod adresem: http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-wywiesili-na-M>okandzie-dane-qfiar-pedofila- 
1en-blad-wiecej-s,nld, 1356707#.
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147 ze zm.) zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o poinformowanie 

Rzecznika o stanie prac nad przedmiotowym rozporządzeniem.
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