Sąd Rejonowy w Nidzicy - Informacje dla świadka

Informacje dla świadka

Wniosek o zwrot kosztów podróży

Wniosek o zwrot utraconego zarobku

POUCZENIE DLA ŚWIADKÓW

Zasadą jest, że w postępowaniu sądowym każda osoba może być świadkiem.

Wyjątek dotyczy:

1. osób niezdolnych do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń;

2. wojskowych i urzędników niezwolnionych od zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli

3. przedstawicieli ustawowych stron oraz osób, które mogą być przesłuchane w charakterze strony jako

4. współuczestników jednolitych

1/4

Sąd Rejonowy w Nidzicy - Informacje dla świadka

5. mediatorów co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że str

Prawo odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania

Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnyc

Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi.

Obowiązek stawiennictwa

Świadek ma obowiązek stawić się na wezwanie sądu w wyznaczonym miejscu i czasie i bez zezwolenia

Świadek, który nie może stawić się na wezwanie sądu, powinien usprawiedliwić swoje niestawiennictwo

Jeżeli niemożność stawiennictwa świadka wynika z jego stanu zdrowia, konieczne jest przedstawienie z

Jeżeli świadek z powodu choroby kalectwa lub choroby nie może opuszczać miejsca, w którym przebyw

Możliwe jest także przesłuchanie świadka w drodze pomocy sądowej przez sąd właściwy dla jego miejsc

Konsekwencje niewykonywania obowiązków świadka

W przypadku nieusprawiedliwione niestawiennictwo lub opuszczenia sądu bez zezwolenia przewodniczą
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W razie ponownego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa świadka sąd skazuje go na ponowną grzyw

Na postanowienie sądu o skazaniu świadka na grzywnę lub zarządzeniu przymusowego doprowadzenia

Za nieuzasadnioną odmowę zeznań lub przyrzeczenia sąd, po wysłuchaniu obecnych stron co do zasad

Prawa świadka

Świadek, który stawił się na wezwanie sądu ma ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związa
-

prawo do zwrotu kosztów podróży z miejsca zamieszkania do siedziby sądu lub innego miejsca wy
zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu wykonywania czynności sądowej. w wysokości f
zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu, przy czym wyn

Przewodniczący może przyznać świadkowi zaliczkę na koszty podróży i na utrzymanie w miejscu przesł

Prawo do żądania powyższych należności służy osobie wezwanej w charakterze świadka, jeżeli się staw

Świadkowi, który stawił się bez wezwania sądu, powyższe należności mogą zostać przyznane, jeżeli zos

Powyższe należności przysługują także osobie towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić

Zasad tych nie stosuje się do świadka zatrudnionego w organie władzy publicznej, jeżeli powołany zosta

Wydatki z tytułu podróży, noclegu, kosztów utrzymania, a także utratę zarobku lub dochodu oraz

3/4

Sąd Rejonowy w Nidzicy - Informacje dla świadka

Zwrot wydatków, utraconego zarobku lub dochodu, wynagrodzenia i kosztów podróży przyznaje się na w

(wzory wniosków na początku strony).

Należności świadków ustala postanowieniem referendarz lub sąd. Od tego postanowienia przysługuje śr
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