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Wideokonferencja

W  Sądzie  Rejonowym  w  Chełmie  istnieje  możliwość  przeprowadzania  wideokonferencji
gwarantującymi  łącznie  poufność  i  integralność  przekazywania  obrazu  i  dźwięku  na  odległość,
umożliwiającymi m.in. przesłuchiwanie stron, biegłych oraz świadków w trybie art. 235 § 2 k.p.c. lub
art. 177 § 1 a k.p.k.
Połączenie wideokonferencyjne możliwe jest do uzyskania za pomocna systemów Scopia oraz Jitsi

Wnioski  o  przeprowadzenie  dowodu  na  odległość  w  formie  wideokonferencji  należy  składać
bezpośrednio  do  wydziału  w  zakresie  jego  kognicji,  po  wcześniejszym  ustaleniu  termin:

W sprawie ustalenia terminu wideokonferencji prosimy kierować się odpowiednio z sekretariatem:

I Wydział Cywilny: 82 562 25 23

III Wydział Rodzinny i Nieletnich: 82 562 25 20

IV Wydział Pracy: 82 562 25 61

na adres:  Aleje Żołnierzy I AWP 16 /sala do wideokonferencji pokój nr 35/

II Wydział Karny: 82 591 78 29

VII Wydział Karny: 82 591 78 35

na adres: Plac Kościuszki 3  /sala do wideokonferencji nr 6/

Od strony technicznej z Informatykami Sądu Rejonowego w Chełmie: - tel. 82 562-25-81

W ramach udostępnionej w sądach powszechnych infrastruktury technicznej umożliwiającej
przeprowadzenie wideokonferencji, istnieje możliwość nawiązania połączenia przez dowolną osobę z
własnego urządzenia poprzez wykorzystanie w tym celu dedykowanej aplikacji Jitsi Meet,
umożliwiającej nawiązanie takiego połączenia z sądem orzekającym.

Jitsi Meet jest aplikacją, która umożliwia uczestniczenie w wideokonferencjach z poziomu dowolnego
komputera wyposażonego w kamerę i mikrofon, tabletu lub smartfona, z użyciem standardowego
łącza internetowego i przeglądarki internetowej (nie ma konieczności instalowania dodatkowego
oprogramowania).

 



Instrukcje:

Instrukcja instalacji i testowego połączenia programu Scopia
Zestaw dobrych praktyk uczestnika wideokonferencji
Instrukcja uczestnictwa w rozprawie prowadzonej za pośrednictwem Jitsi

Pliki do pobrania
Zarządzenie pdf, 343.83 KB, 02.12.2021

Zarządzenie w sprawie udziału publiczności w rozprawach przeprowadzanych w trybie
wideokonferencji pdf, 178.84 KB, 17.10.2022

Załącznik nr 1 - Wniosek docx, 19.72 KB, 17.10.2022

Klauzula informacyjna pdf, 98.08 KB, 17.10.2022
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