
Dziennik Cazeta Prawna, r:. stycznia z

PRAWO

Iak zlil<tridowai zatory sAdo,
PrzewlekloSi postqpowari to pierwsza bolEczka naszego wymiaru sprawiedliwo6ci. I to v
mamy pod dostatkiem, aliczbaprzypadaj4cych na nich spraw jest na Srednim europejsk

- ./ relorm
/ rwrniaru
f spfawiedtiwo6ci

Anna Krzyianowska
an na. krzyzan ows ka@infor.pl

Infrastruktura i otoczenie
pracy sqdziego zmienily siq
w ostatnich latach nie do po-
znania

- A rnimo to caly system
wymiaru sprawiedliwo6ci nie
dziala prawidlowo. Przeciqt-
ny czas trwania procesu jest
za dfugi, a 6redni koszt os4dze-
nia sprawy -bar.dzo wysoki
I to mimo ie Polskaplasuje siq
na jednym z czolowych miejsc
w calej Europie, je6li chodzi
o liczbq sqdzi6w - zantwa2a
adwokat lerzJ NaumanrL

Statystyki
- Cdy wpiszemy w wyszuki-
warkq spraw na stronie wy-
dzialu upadlo6ciowego dla
m.st. Warszawy frazq ,trl",
wy6wietli siq lista postqpo-
wari, kt6re rozpoczgly siq
jeszcze, gdy obowi4zywa-
lo stare prawo upadlo6cio-
we (przed pldziernikiem
zoor r.). Niekt6re trwaia po kil-

raje niekt6rym s4dom czasem
i trzy miesi4ce. Mo2na to tlu-
maczyi jedynie brakiem nad-
zoru sqdzi6w prowadz4cych
sprawe nad sekretarzami s4-
dowymi - m6wi lech Gniady,
prawnik w Kancelarii Peter
Nielsen &Partners Law Office.

- WTyczynajest prosta: sq-
dzia nie ma 2adnego powodrl
aby dbai o szybko6( postqpo-
wania. Konstytucja gwaran-
tuje sqdziom stabilne zatrud-
nienie, ablqdy orzeczricze czy
opieszale prowadzenie proce-
su co do zasady nie wty24 siq
dla sqdzi6w z negatywnymi
skutkami W braku czlmnik6w
motywacyjnych sqdziowie nie
przejawiaj4 wiqc szczeg6lnej
dbalo6ci o czas postqpowania
- konqmuuje mecenas Gniady.

W sekretariatach s4d6w pra-
o$4 zas slabo wynagradzani
pracownicy, kt6rzy gdy tylko
nadarza siq okazja, szukaj4
innego, lepiej oplacanego za-
trudnienia

- Bez godziwego wyna-
grodzenia dla pracownik6w
sekretariat6w s4dowych lub
prokuratorskich, w kt6rych
w zdecydowanej wiqkszo-
Sci pracuj4 ludzie mtodzi, na
dorobku, bqdzie nastgpowala
duia rotacja kadr.Skutek jest
taki,2e kr2dego ndwego pra-
cownikanale2v w zasadzie od
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:1i Podany wskaznikjest odniesieniem liczby spraw pozostajEcych do zalatwienia
do przeciqtnego miesiqcznego wptywu w danym ol<resie

Zr6dlo: Ministerstwo Sprawiedliwoici oz wylqczeniem spraw o rozw6d i separacje

Rec€pta,,DGP"

iili Specjalizacja sqdziego - sqdzia musi mied mo2liwo6i rozwoju w ramach wybrar
6cie2ki zawodowej, a nie ,,byd specjalist4 od wszystkiego"; powinien orzeka( tylko w t1
sprawach, w kt6rych ma wiedzq i do6wiadczenie. Sqdziowie powinni systematycznie
uczestniczyi w kursach i szkoleniach.

lili Przekazanie czq3ci spraw administracji - aby odci42yi sqdzi6w prowadzenie
str6w sp6lek, nieruchomoici czy zastaw6w mo2na powierzy6 pracownikom administr
a bezkonfliktowe rozwody moglyby by6 przeprowadzane w urzqdach stanu cyrivilnego

iiii Zdyscyplinowanie przewodniczqcych wydzial6w - ich rola nie mo2e sig spr

dza( do rozdzielania postepowaf pomiqdzy sqdzi6w; nale2y zobowi4za(ic}:r do aktyvrrr
przeciwdzialania przewlekaniu spraw i szvbko reaqowai na braki kadrowe (sDowodor,r
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ii Podanywska2nikjestodniesieniemliczbysprawpozostajqcychdoza+atwienia
do przeciqtnego miesiqcznego wplywu w danym ol<resie

r6dlo: Ministerstwo Sprawiedliwo6ci oz wyleczeniem spraw o rozw6d i separacje

Recepta,,DGP"

iii! Specjalizacja sqdziego - sqdzia musi mie6 mo2liwo6i rozwoju w ramach wybranej
6cie2ki zawodowej, a nie ,,byi specjalist4 od wszystkiego"; powinien olrzekai tylko w tych
sprawach, w kt6rych ma wiedzq i do6wiadczenie. Sqdziowie powinni systematycznie
uczestniczye w kursach i szkoieniach.

iiii Przekazanie czqici spraw administracji - aby odci42yi sqdzi6w prowadzenie reje-
str6w sp6lek, nieruchomo6ct czy zastaw6w mo2na powierzyi pracownikom administracji,
a bezkonfliktowe rozwody moglyby by6 przeprowadzane w urzqdach stanu cylvilnego

iili Zdyscyplinowanie przewodniczqcych wydziat6w - ich rola nie mo2e siq sprowa-
dzai do rozdzielania postqpowari pomiqdzy sgdzi6w; nale2y zobowi4zai ich do aktynmego
paeciwdzialania przewlekaniu spraw i szvbko reagowa6 na braki kadrowe (spowodowane

iiil $qd**h rcj+ift*lr.rg*it
rr.r Sprawry karne W Sprawv cvwilne

chcialby zarz4dzi( ci,ry, dalszy
pro cest za ty dzieft, mo2e roz I
pftrwQ wyznac zy t za miest4c
lub dwa - bo system nie po-
zwala mu s4dzii - zantwa2a
JerzyNaumann.
r Sgdziowie nie powinni by6
obarczani czynno6ciami na-
turytechnicznej. To do stron,
kt6rltm zale2Y na szYbkim
przeprowadzeniu postqpowa-
nia" powinno nale 2e( znalezie-
nie tlumaczy prrysiqglych czy
biegtyeh- Nie ka2de postqpo-
wanie, w kt6rym nie ma spo-
rq musi byi prowadz one przez
zawodowego sgdziego.

- Sedzia to kosztowny spe-
cjalista do rozstrzygania spo-
r6w. Nie powinienbyi mar-
nowany na prowadzenie
rejestr6w sp6le\ nieruchomo-
6ci" zastaw6w itp . oraz zajmo -
wa6 sw6j czas prowadzeniem
rozutod6w czy spadk6w tarrl
gdzie nie makonflikt6w -pod-
kre6La Pawel Dobrowolski

jego zdaniem prowadzenie
rejestr6w nale 2aloby przel<a-
zai do administracji, abezkon-
fliktowe spadki czy rozwody
regulowai u notariusza czy
w urzqdzie stanu cywilnego.
Zdyscyplinowa6 powinien siq
te2 ustawodawca tal! abytwo-
rzyl przepisy, kt6re uniemo2li-
wi4 uczestnikom postqpowari
wnoszenie wniosk6w maia-



kanascre lat -wskatzule Bartosz
Filitowski, prezes Fundacji Co-
urt Watch Polsk4 zajmuj4cej
siq sprawowaniem kontroli
spolecznej nad prac4 s4d6w
i wymiaru sprawiedliwo6ci

Z danych Ministerstwa
'bprawiedliwo6ci wlmika, 2e
dlugo6d prowadzenia spraw
w s4dach - zar6wno karnych,
jak i cywilnych - z roku na
rok systematycznie roSnie.
I to mimo podejmowanych
reform, choiby ograniczenia
tradyryjnie rozpoznawanych
spraw przez wprowadzenie
tryb6w uproszczonych. Sred-
ni czas prowadzenia spraw
cywilnych w pierwszej in-
stancji w s4dzie okrqgowym
w 2o1o roku wynosil ro,6
miesi4ca. Statystyk nie popra-
wiaj4 s4dykarne - 6redni czas
rozpatrywania spraw w s4-
dzie okrqgowym w pierwszej
instancji wzr6sl z 4,3 miesi4-
ca (z zoo6 r,) do 6,4 w 2or.o r.

Problemern, kt6ry wplywa
na przewleklo6c spraw, jest
kwestia przekazywania sq-
dziom obowigku podejmo-
wania zbyt wielu decyzji, kt6-
re moglyby wykonywad strony.

- W postqpowaniu upadlo-
Sciowym to sqdzia deryduje
rnin o takich sprawach, jak
wyb6r czy odwolanie syndyka
,oraz wysoko66 jego wynagro-
dzenia Tymczasem sedzia nie
ma anikompetencji ani inte-
resr:" by dobrze siq takimi spra-
wami zaj4i - zauwa2aPawel
Dobrowolski, prezes Forum
Obywatelskiego Rozwoju-

Czyrno6ci tectrniczne
W du2ej mierze nacz:ls poste-
powania wplywaj4 takie proste
czynno6ci techniczne, jak nP.
wyslanie pismado strony, prze-
slanie dokument6w do tluma-
cza czy szukanie biegfcrl

-.. - - Trudno zrn7e2(pow6d,dla
kt6rego takie ca;nno6ci zabie-

podstaw przeszkolrc w zakre$e i np. chorob4 sgdzlego)
czlmno6ci sekretaryjnyctl co
oczywi6cie zmniejsza funkcjo- : liii R6wnomierne rozNoienie pracy sqdzi6w - unikniqcie dysproporcji, w kt6rycl
nalno6i dzialania s4downic- najbardziej skomplikowanych spraw trafla do kilku sqd6w w wiqkszych miastach, poz,
twa - zauwa2a adwokat Patryk : udro2nii postqpowanie w jednych, a doci42y( sqdzi6w w innych plac6wkach
MagnuskizkancelariiPietrzak :

Siekierzyfski Bogen sp. j. : iiij Dalsza informatyzacja - wprowadzenie mo2liwo6ci dokonywania dorqczeri za

Wokenda : pomoc4 internetu umo2liwi szybsze rozpoznanie sprawy; podobnie zinformatyzowa(
I nale2y system zarz4dzanias4dem, usprawniaj4c w ten spos6b chodby dostgp do sal roi

zanim jednak sprawa trafi. do
s4dq mijacennyczx.

- W s4dach administracyj-
nyc[ czeka siq nawejScie spra-
wy na wokandq ok 6 miesiqcy,
a w Naczelnym S4dzie Adrni-
nistracyjnym okolo roku Zwa-
2ywszy 2e sprawy te najczq6ciej
koricz4 siq na jedqrm termi-
nie rozprawy, to oczekiwanie
na wyznaczenie terminu roz-
prawy okazuje siq najbardziej
dolegliwe - podkre6la adwo-
kat Karolina Wojciechowsk4
spedalizuj4ca siq w sprawach
administracyjnyctr"

Zauw a2a on4 2e nawet spra-
wy objqte ustaw4 o Euro 2or.2
(ustawa o przygotowaniu fl-
nalowego tumieju Mistrzostrlr
Europy w Pilce No2nej UEFA
EURO zorz, Lj. Dz.U. z2gLor.
nt 26,poz.r::), mimo 2e maj4
wpisane w niej kr6tsze termi-
ny, id4 niemaL2e normalnym
tokiem.

- Kilkakrotnie reprezento-
walam klienta w sprawie do-
ty cz4cq deotzji Srodowisko -
wej objqtej ustaw4 o Euro . Na
rozpatrzenie skargi pomimo
i2 termin oznaczony w usta-
wie wlmosil3o dni, czekali6my
niemal dwa - trzy rary dhigj
- podaje jako przyklad mece-
nas Wojciechowska-

Jak wskazuje 6rodowisko
sqdziowskie winy za prze-
wleklo6i postqpowari nale2y
upat4nvad w braku gruntow-
nych reform wymiaru sprawie-
dliwo6ci w czasach przelomu,
dwadzie6cialat temu

- W latach 9o. nast4pil
wzrost 6wiadomo6ci obywa-

telskiej i rozw 6j kapitalizmu.
Nast4pil radykalny przyrost
nowych spraw - z kilku do kil-
kunastu milion6w - na kt6re
system s4dowy nie byl przygo-
towany. Brakowalo budynk6W
odpowiedniej liczby sqdzi6w,
komputer6w czy wrqcz papie-
ru S4d krakowski s4dzil w tych
czasach na dwie zmiany. Ku-
mulacja tych spraw z przeszlo -
6ci nawarstwiala siq i powo-
dowala wydhr2enie kolejnych
proces6w - wyja6nia Walde-
mar Zurelg sqdzia S4du Okrq-
gowego w Krakowie, czlonek
Iftajowej Rady S4downictwa

Szefowie wydzial6w
Prawnicy wskazujl 2e powo-
d6w zator6w w s4dach mo2na
r6wnie2 upatrywai w dziala-
niach przewodnicz4cych wy-
dzia]6w.

- Wlaiciwie ich rola koriczy
sig zwykle na przydzieleniu
spraw, podczas gdy rozporz1
dzenie ministra sprawiedli-
woSci - Regulamin urzqdo-
wania s4d6w powszechnych
(DzN. z 2oo7 r. N 38, poz. 249
ze zrn.) naklada na przewod-
nicz4cych wydzial6w szersze
obowi4zki, w tym obowipek
przeciwdzialania przewleklo-
6ci postqpowaf - podkreSla
Lech Cniady.

Realia s4 jednak tak, 2e
w przypadku dlugotrwalej nie -

obecnoSci (np. choroby) sgdzie-
go, do kt6rego przypisanajest
sprawa, przewodnicz4cy wy-
dzial6w nie reaguja Dopiero
w odpowiedzi na kolejne pisma

strony zarriepokojonej brakiem
postgp6w w sprawie pru ewod-
ricz4cl1. wydzialu wydaje za-
rz4dzenie o zmianie sqdziego.

- Problem przewleklo6ci jest
tym bardziej bolesny, 2e strona
procesu jest w zasadzie bez-
radna Wiele praw przewi-
dzianych w ustawie o ustroju
s4d6w powszechnych (Dz.U.
z 2ooL r. nr 98, poz. LoTo ze
zrn-) czy wustawie o skardze
na przewleklo(( (ozU. z zoo 4
r.m L7g,poz. 1843 ze zrn)jest
w istocie iluzoryczna - pod-
kre6la ekspert.

fego kancelaria pod koniec
2011 r. w dw6ch podobnych
sprawach reprezentowala sp6l-
kq skar24c4 siq na przewleklo3i
postqpowania-

- Choiwobusprawachpo
p6hora roku trwania procesu
nie odbylo sig nawetpierwsze
posiedzenie, w jednej sprawie
s4d odwolawczy untal,ircw za-
sadzie trudno m6wid o prze-
wleklo6ci, skoro czynnoSci
by$ przez s4d podejmowane
wprawdzie rzadl<o, ale syste-
matycznie - opisuje mecenas
Gniady.

- w drugiej sprawie inny
sklad tego sarnego s4du od-
wolawczego p rzyznal stronie
racjq i wydal zalecenia s4do-
wi orzekaj4cemu, zmierzaj4ce
do przyspieszenia postgpowa-
nia Teoretycznie wiqc przy-
najmniej czq6i sklad6w sq-
dziowskich problem dostrzega
- kontynuujeprawnik

Nawet jednak wygrana
sprawy o przewlekto66 postq-

powania rie oznacza, j
sukcesu S4dodwolawcz
wydai na wniosek stror
ceniazmierzaj4ce dopr
szeniaprocesu, ale z id
zag4te2bywar62nie. W
umo2liwia wprawdzie
dzenie odszkodowaniao
buParistw4 aletakiep<
wanie odszkodowawcz
ogcfidrogaprzez mqkq.

Iak to zmieni6?
specjali6ci ostrzegaj4
gminne przewlekanie
rnoie prowadzii spol,
stwo do frustracji

- Mo2e to nie rylko 1

2a6 zaufanie dowymiar
wiedliwo6ci, ale przede r

kim sklaniai do siqga
pozaprawne Srodki roz
wania spor6w czy wW
nia sprawiedliwo6ci C

bqd4 to sposoby zgodnr
wem - kontrola niefor
czy mediacje, a czasel
stety nie - podkre6la I
Pilitowski
I Dlategotrzebazmie
ganizacjg pncy. Zator
dachbior4 siq dzi3 w r

stopniu nie z brak6w
wych, a ze zlego planc
samego procesuprzez sr

- S4d musi byi zorg
wanytak, abynachc4ce
cowai sgdziego czekall
sale s4dowe, protokoLar
slugabiurow4 atakze
przygotowani do sprav
kuratorzy, adwokaci or
gli. DziS rzecz wygQdat
w ten spos6b, 2e sqdzi
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strony zaniepokojonej brakiem
postqp6w w sprawie przewod-
ricz4cy. wydzialu wydaje za-
rz4dzenie o zmianie sqdzi.ego,

- Problem prz ewleklo6ci jest
qrrn bardziej bolesny, 2e strona
procesu jest W zasadzie bez-
radna- Wiele praw przewi-
dzianych w ustawie o ustroju
s4d6w powszechnych (Dz.U.
z zooLr. nr 98, poz. LoTo ze
zrn) czy w ustawie o skardze
na przewlekloil(DzN. z zoo4
t. tr L7 9, poz. t843 ze zrn) jest
w istocie iluzoryczna - pod-
kre6la ekspert

fego kancelaria pod koniec
2011 r. w dw6ch podobnych
sprawach reprezentowala sp6l-
kq skarz4c4 siq na przewleklo6i
postepowania.
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a- - Cho6wobusprawachpo
y- p6ltorarokutrwaniaprocesu

nie odbylo siq nawet pierwsze
.y posiedzenie, wjednej sprawie
.u s4dodwolawczyvzna\2ewza-
t- sadzie tntdno m6wii oprze-
i- wlekloSci, skoro czynno6ci
)- byly przezs4dpodejmowane
h wprawdzie rzadko, ale syste-
f9 matycznie - opisuje mecenas
t- cniady.
re - W drugiej sprawie inny
k sklad tego samego s4du od-
> wolawczego przyznal stronie
a radq i wydal zalecenia s4do-

wi orzekaj4cemu, zmierzaj4ce
€ doprzyspieszeniapostqpowa-
r nia. Teoretycznie wigc przy-
r najmniej czq6( sklad6w sq-
t dziowskichproblemdostrzega
- - konqmuujeprawnik
o Nawet jednak wygrana
a sprawy o przewleklo66 postg-

powania nie oznacza jeszcze
sukcesu S4d odwolawc 

^/ 
moZe

wydad na wniosek strony zale-
cenia zmierzaj4ce do przyspie-
szenir procesq ale z ich reali-
zaq,4 tezbw a r62nie. Wygrana
umo2liwia wprawdzie docho -
dzenie odszkodowania od Skar-
bu Pafstw4 ale takie postEpo-
wanie odszkodowawcze to na
ogoldrogaprzez mqkq.

Iak to zmienii?
Specjali6ci ostrzegaj4, 2e na-
gminne przewlekanie spraw
mo2e pr ow adzii spoleczeri-
stwo do ftustracji.

- Mo2e to nie tylko podwa-
2ai zaufanie do wymiaru spra-
wiedliwoSci, ale przede wszyst-
kim sklaniai do siqgania po
pozaprawne 6ro dki r ozuiryy -
wania spor6w czy wymierza-
nia sprawiedliwo6ci Czasem
bqd4 to sposoby zgodne z pra-
wem - kontrola nieformalna
czy mediade, a czasem nie-
stety nie - podkreSla Bartosz
Pilitowski
r Dhtego trzeba zmieni6 or-
ganizacjq pracy. Zarory w s4-
dachbior4 sig dziS w du2ym
stopniu nie z brak6w kadro-
wych, a ze zlego planowania
samego procesu pnez sqdziwu

- S4d musi byfzorgarizo-
wany tak, aby na chc4cego pra-
cowai sqdziego czekaly wolne
sale s4dowe, protokoLanci, ob-
shrga biurow4 a tak2e dobrze
przygotowani do sprawy pro-
kuratorzy, adwokaci oraz bie-
glr Dzti; rzecz vty g4dabowiem
w ten spos6b,2e sqdzi4 kt6ry

cyctr nJletu paynie przeatri-
2anie postqpowania.
r Tlzeba zmienid procedury,
ktore pozwalaj4 na masowe
skladanie za,ialeri przez stro-
ny. - \V procesach cywilnych
strony skladaj4 za2alenia na
postanowienia wpadkowe
- rurwet na te,nakt6re zia-
lenia nie przyslugujtr S4d nie
mo2e ich jednak pozostawii
b ez rczpoznaria, tylko zgod-
nie z procedur4 odrzuci6, co
generuje kolejne za2alenie
na odrzucenie. W taki spo-
s6b mo2na blokowa6 poste-
powanie przez wiele miesiqcy.
Musz4 siq wobec tego zmienie
procedury kt6re na to pozwa-
laj4 -.wskazuje sqdzia Walde-
mar Zurek
r Sqdziowie powinni czqsc.iej
wykorzystywac instrumen-
ty, kt6reju2 dzisiaj daje im
prlawo. W procesie cywilnym
sqdzia nie mus i przecieL prze -
prowadzi6 wszystkich dowo-
d6w, o kt6re wnioskuj4 strony.

- Przedmiotem dowodu
mog4 byi wyQcznie okolicz-
no6ci spome pomiqdzy strona-
mi" kt6re maj4 istotny wpiyw
na wynik sprawy. St4d w wiek-
szoscl procesow mo2na oddalid
praynajmniej czq56 rrtmiosk6w
dowodowych, na co niestety
deryduje siq niewielu sqdzi6w
- wskazuje Lech Cniidy.

- W interesie pafstwa po-
winno byi stale unowocze-
Snianie warunk6w pracy
w wymiarze sprawiedliwoSci
oraz materialne motywowanie
rnin sqdzi6w do sprawnego
realizowania powierzonych
in zadatt A zatem konieczne
s4 naklady na infrastrukturq
s4dow4 prokuratorsk4 policyj-
nq wiqzienn4 itp., a takie pod-
noszenie wysokoSci zarobk6w
tychgrup zawodowych - m6wi
z kolei PatrykMagnuski z kan-
celarii Pietrzak Siekierzyfski
Bogen sp. j.


