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lui rlipca zorzr. q{y, wkt6ry& orzcka mniej ni2
U $z;'6q mstarq przeksztakone w wydzialy
zamiejsco,re wi*szyctr s4d6r,v repnovrrydr. Tak
wynika z rozporzqdzenia minista sprawiedli-
wo6ci, kt6re zostatro przeshne prezesom s4d6w
do konsultacji- Jak zapowiada Jarostarry Cdwin
zrniany bgd4 konsftovrane takze z rvlodarzami
miasg z kt6rydr qdy rnaj4 zniknqq.
Resort uzasadnia zmiany potrzebq uelastycz-
nienia struknrr qdownictwa i raclrnalizacji ob-
loienia sgdzidr pnc4 Zdaniem ministerstwa
w mdydr qdadr sedzior de czgsto q niedoci42cni
obowi4zkami, aw dr:zydr metropoliadrjest z,byt
malo etat6^r sdzio,vskidrw stosunkudo liczby
spraw. Jd.eli zrniany weil4 w zycie prezesi tyclr
s4d6w, kt6re 

"wchloft4*' 
likwidot^,ane ldnostki,

\d4 dysponowaf wigksz4 kadr4 orzer:rlie4
Zgodnie z lxawem o ustroju s4d6w povszedr-
nydr sgdzia musi wyrazii zgodg naoddelego.
wanie go do prra.cy w irurym s4dzie ni2 ilgo qd
macierzysty. 7'sada ta jednaf nie obowiqzuje
w prrypadku aniany wydziahr tro r lipca prezes
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Mamy oto nierral ju2 gotowy projekt rozporz4-
dzenia ministra sprawiedliwo$ci, kt6ry prze-
widuje kolejn4 reorganizacjg s4downictwa,
a rn6wi4c ki6lej: kolejny etap reorganizacji q-
downictw4 poniewaz odlat mamydo czynienia
z reorganizacj4 perrnanentn+
Zamierzenia resortu jedni popierajtr inni zaS
krytyku!1. Przede wszystkim glos zabiera 6ro-
dondsko sgdziowskie i tnrdno sig temu dziwi6.
Wprowadzane zmiany w sensie bezpoSrednirq
codziennynq dotykaj4 wla3nie zywotnych inte-
res6w sgdzi6w. Istnieje jednak taki:e inne prnkty
obserwaq{ne poaaralaj4ce na wyrobienie sobie
opinii na temat kolejnej edycji permanentnej
reorganizacji Taka obserwacja mo2e byi pro-
wadzora przez, adwokat4 kt6ry z jednej srrony
wry6luczestniczy wprocesie wymierzania qra-
wiedliwo6ci, a z drugiej - petrry na s4do$nic-
two oczamiwlasnydr klient6w, co pozlvala rrnr
roztrmiec percepcjq wymiaru sprawiedliwo6ci
przez o96l spoleczefistwa i opinig publiczn4.
Brak zatem zawodowo-Srodowid<owej determi-
nanty w identyfikowaniu si9 zinteresamitylko
pdnej grupy, sprzyja drlodniejszemu i bardziej
wywx:onemu spojrzeniu na @dawane ana-
lizie zagadnienie (oczywi6cie bez patenhr na
nieornylnoS().
Zadaniem kazdego ministra sprawiedliwo6ci
jest tworzenie wannk6w dla wla6ciwego dzia-
lania qdownictwa. Nie mozna miei zatem za
zle ministrom kolejnydr kadencji, 2e posanku-
jq rozwi4zari sprryjaj4cydr wla6ciwemu ftu*-
clrnowaniu wymiarowi sprawiedliwoici. Ui-
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Wad4 malydr jednostek organizacyjnych jest
r6wnie2 niemo2no6f zapewnieni4 tak przecie2
poZqdanej w dzisiejszydr czasadl specjalizacji
sgdzi6w. ftdziowie w mniejvydr s4dach musz4
siQ rzeczy orzekai w kilku wydzialadl pelni4c
jednoczeSnie fu nkcje prezesow i przewodnicz4-
cydr wydzial6w. Moze sig to negatywnie odbi-
ja6 na jakoki orzekani4 a,vlaszcza w wypadku
skomplikowanph spraw.
Analizowany projelt zmian w struktutze sa-
d6w rejonowych ma na celu ograniczenie za-
ryso,vanydr problem6w. tatwiej bgdzie zarz4-
rlzaf i organizowat praca wigkszyctr jednostek
organizacyjnydr, co pondnno przelo2y( sig na
ich efektywniejsze dzialanie. Przede wszyst-
kim z korzy6ci4 dla obyruateli Inn4 kwesti4 jest
to,2e obecnie obowipuj4ce regulacje prawne
pozn alajqce ministrowi sprawiedliwo6ci n4
w zasadzie, donrolne zrniany w strukrurze s4-
d6wpowszechnptl a co zatym idzie, uniani
miejsca dui:bowego qdziegq nie s4wystarcza-
j4c4 gwarand4 dla zapewnienia przestrzegania
zasady nieprzenoszalno6ci sgdzi6w.
Nie mo2na r6wnie2 wykluczy{i-e zniesienie
niekt6rydl qd6ar bgdzie skutkowalo koniecz-
noSci4 innej organizacji pracy poszczeg6lnydr
stdzi6w.Mo2e to spowodowaikonieczno6i - w
pewnydt przlpadkadr uciqzliwydr - dojazd6w
do innej miejscowo6ci. Aspekt ten r6wniei powi-
nien by6wzigtypod uwagg przy ocenie skutl6w
phnowanych zmian. Przy dzisiejszym stanie
inft:astrukrury w Polsce odleglo5t migdzy wy-
dzialem zamiejscowym a S4dem Relrnowym
siggaj4ca roo km nie wydaje sig mo2liwa do
zaakce6ouania- Nale2y jednak podkreSli(, 2e
qdy rejonowe nie znikn4 z tych miejscowo-
Sci, w kt6rydl powstan4 wydzialy zamiejsco-
we Budynek z salami qdowymi, urzgdnikami
i sgdziami przecie2 pozostanie

w sytucji gdy w rU). w cderoosobowym s4dzie
zabraknie jednego sgdziego, oznacza to bardzo
powa2ny uszczerbek w rno2liwo5ci realizo,rra-
nia zadaf tego s4du Obowi4zki nieobecnego
sgdziego musz4 przecie2 przejE( pozostali sg-
dziowie. Odbyrua sig to z reguly kosztem do-
tychcz's prowadzonych spraw. Skutkiern jest
wigc przedhrilenie przecietnego czanr trwania
po$gpowania" Konsekwencje takiego stanu rze-
czy ponosz4 przede wszystkim strony. Trzeba
tak2e wskaza( ze qdziowie zastpuj4cy srvoich
nieobeoydt koleg6w musz4 po3wigci( rn wy-
konywanie auigkszonego zakrezu obowi4zk6w
wigcej czasu ni2 dotychczas, czQsto kosztem
swojego zycia prywatnego.
W malym s4dzie nie maprzy tym praktycz-
nie zadnydr mozliwo6ci pdjecla sktrecznyclr
dziahfl kt6re szabko niwelowafby skutki nie-
obecnoii 4dzi6w. Mo2liwo6i delegowania sg-
dzi6w z innego qdujest rozrviqzaniem jedynie
na kr6tki czas. Maj4c przy tym na uwadze, ze
obecnie proces obsadzania r,rntnego stanowiska
sgdziowskiego trwa ponad rol nalezy liczy6 sig
ztyn\i'corez czgsciej qdy przez dhrzszy czas
bgd4 dziataly przy niepelnej obsadzie stano-
wisk. Taka sr/hucja bgdzie dotkliwa zwlaszcza
dla malydr s4d6w. Nie trzeba przeciez nikogo
przekonywad, 2e ztrpehrie innym problemem
jest roczna nieobecnoSfjednego sgdziego w sE-
dzie cderoosobowynq a innym - w s4dzie o ob-
sadzie zo czy 5o sgdzi6rar.
Pnwd4 jesg ze male s4dy s4 z reguty efektyw-
niejsze od qd6w wigkszych. Postqrcwania tnva-
j4 w nich kr6cej. Nie wynika to jednak zFkiejs
nadzwyczajnej spnwno6ci organizacyjnej, czy
te2 wyjAtkowych umiejguro6ci sgdzi6w, ale
w wigkszo5ci przypadk6w ze zdecydowanie
mniejszego obciqzenia sgdzi6w w mniejszydr
jednoctkadl lest to zreszt4 powdixry problerq
bgd4cy od jakiego6 czasr przedmiotem dyd<usji
r6wnie2w 6rodowisku sgdzi6w. Dzisiaj jest ta\
2e r6hrice w obci4zeniu sgdzi6w w poszrzeg6l-
nydr s4dadr w tej samej kategorii spraw bywa-
jq dziesigciokrotne Bez wEtpieniaFst to stan
wyrugaj4cy aniany. Nie jest bowiem rm2liwa
do zaakceptowania syft ad4 w kt6rej sgdzia jed-
nego s4du ma do rozpoznania 3oo spnrq a sg-
dzia innego - tylko 3o sprawtej samej kategorii
wydaje siq,2e planowane zmiany s4 r6wniez
krokiem w kierunku bardziej sprawiedliwe-
go rozloZenia oboruiqzk6l pomied"y qtlzi6w
w skali calego kraju
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Projekt reformy s4dow powszechnych
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Resort ma juz pomysl, jak zmusii sgdzi6w
do wiqk szej aktywnoSci. Otoz tworz4c
w miejscu malych s4d6w zamieiscowe
vvy dzialy, nie b qdz ie po trzeb na zgoda sqdziow,
bykazai im orzekai w innych miastach

b,gdzie wigc mogl skierowac qdziego z wydziahr
zamiejscowego do orzekania w innym wydziale
sqdu rejonowegq nawet jezeli hdzie on odclalony
o kilkadziesi4t kilornen6w od dotydrczasowego
miejsca orzekania sgdziego.
- Zmiany majq zndgkszyt dostgp do wymiaru
sprawiedliwoSci Clrcemy skoriczy€ z synncjami
2ewmalym q{zie kilku sgdzidruzadtoruF hrb
p6itzie na urlop i q{ ma ognniczon4 zdolno66
orzerzricz4 - thmnczy -DCP' Cowin
ftoi*t rna takie dopro$,adzit do oszczqdnoki
- Na pewno \dzie mniej stanowi* tunkcyjnydr,
mniej prezes6rv s4d6r,v. Liczg te2 na ovczgdno-
€cr z.lri4za:ne zc zmianami administracyjnymi
Oszcz$noSci zainwestujemy w d:lsze uspraw-
nianie s4domictwa - rn6,r'i Iaroslaw Co,vin
W miejscowo6ciadq z kt6rydr znikn4 mah qdy
relrnowg povstan4 dwa wydzialy zamiejscowe
wigkszych s4d6nr rejonovydr - kamy i cywitny.
W niekt6rydl zoctan4 rfworzone talde zamiej-
scowe wydzialy rodzirure i ds nieletnidr. Ro4o-
rz4dzenie milczy natomiast o tyrq co stanie sig
z wydzialami pracy, gospodarczymi i wieczysto-
-ksiggowymi, kt6re decnie tunkcjonuj4 w ano.
szonph jednostkadr.
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ttzygotowany przez Ministerstwo Sprawiedli-
wo5ci projekt zrnian w strukturze organizacyj-
nej qd6wrejonowydr - drocia2by zewzglgdu
na sr6j bezprecedensowyzakreg dotycz4cy u5
qd6w relrnonrydr - wywola niern4tpliwie in-
tensywn4 dyskusjg w Srodowisku prawniczynr,
a w szczeg6lno,Sci w6r6d sgdzi6w. Organizacja
s4downictwa musi byt wypadkow4 kilku czyn-
nik6w. Nie ulega w4tpliwoSci, 2e priorytetem
jest zbudowanie takiej struktury organizacyj-
nej qd6w, kt6ra bgdzie mogla tunkcirnowa€
z maksymaln4 sprawnoScil chodzi przecie2
o zapelvnienie realizacji podstawowego zadania
qdo,v, tj. wymierzania sprawiedliwo6ci w roz-
s4dnym czasie. Wszelkie aniany organizacyjne
powinny miec zatem nauwadze konieczno3f
takiego zorganizouania dzidalno6ci qd6w, kt6-
re poaroli na osi4gnigcie tego cehr
Nie mo2na oczlwi3cie r6wniez zapomina€ o do-
stgpno5ci s4ddn' dla dywateli. Nie nale2y jed-
nak rozumied dostgpno6ci do qd6w w4d<q jako
mcEliwo5ci zwr6cenia sig do s4du polo2onego
w tej samej lub pobliskiej miejscowoSci Dostqp-
no6€ do s4du to takze drocia2by kwestia cza-
q jaki obywatel musi oczekiwa( n:r rozpnrwg
Nie wydaje sig, aby za latwo dostepny m6gl byd
tunany s4dpolro2'ony na s4siedniej ulicy, w kt6-
rym na rozpnrwetrzdra czeka( kilka miesigcy.
Nasuwa sig wigc fundamentalne pltanie, czy
obecna sfuktura organizacyjna sqd6w po-
wszedrnych sprzyja sprawnemu dzialaniu po.
szczeg6lnych jednostek organizacyjnyctq a w
konsekwencji - efektpvnonu funkcjonowaniu
wymiam sprawiedliwoki? z tego punktu widze-
nia trzeba oceniai plany zast4pienia rr5 s4d6w
rejonor /ydr - wydzialami zamiejscovuymi.
wydaje sig,2e projektowana zmiana poavoli
przede wszystkim nabardziej elast)rcne dosto-
sowywanie liczby sgdzi6wdo potrzeb konkret-
nej jednostki organizacyjnej. Szcanplo3t obsady
w malydr s4dadr rrrudnia bowiem czgsto idr
sprawne fu nkcj onowanie.
Nieprzekonuje argumeng ie male jednostki q
latwiejsze w zarz4dzaniu Jezeli chodzi o aspekt
kadrowy, jest akurat przeciwnie. Kaidy, kto mid
jak4kohndek styczno66 z malym s4dem wie,2e
dluisza nieobecnoStjednego hrb kilku sedzi6w
(spowodowana np. chorobE) albo odej6iie sg-
dziego w stan spoczynku mo2e doprowadzi€
do bardzo powaznydl perturbacji w dzialalno.
Sci takego qdu Nie ma niestery moZliwoki
szybkiego zast4pienia nieobecnego sgdziego.
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wam tutaj dwukrotnie okre3lenia,.wla6ciwie"
nie przez nianwagg stylistycan+ lecz dla pod-
kreSleni4 i:e czym irurym jest wlasciwe dziala-
nie qdownictna od sprawnego iigo dzialania"
Sprawno5t jest bowiem v44qqznie jedn4 z wielu
cedq kt6re dopiero lq4znie poa,voQ rn uznanig
2e wymiar ryrawiedliwo5ti dziala rdaSciwie S4-
downictwo d?iahj1ce wlaSciwie to takie, w kt6-
rym s4dy qdz4 nie tylko sprawnie, ale przede
wszystlim sprawiedliwie, a przez to wzbudzaj4
w obywateladr zaufanie do prawa. Uwaga ta jest
potzebna, aby rursadni€ powa2ntr w4tpliwo3(
jaka powstaje, kiedy kto6 dla usprawiedliwienia
sloidr zamiar6w ingertrj4cydr w organizacjg
q{ownictwa (ale taki:e wliterg pnwa)powoluje
sig rn argurneng iE posulowane zrniany przy-
camQ sig dopoprawyefektywno6ci i sprawnoSci
pracy qd6w. To |:st ledwie haslo. Nie zastgpuje
ono faktycznego wytlumaczeni4 w jaki mia-
nowicie spoe6b zrniana organizacyjna przelo-
2y sig na poprawg dzialania calego zloinnqo
mechanizmu feili prawnikom nie wystarcza
sarrndyscypliny rny6leni4 logiki, precyzji i we-
ffi kowalnego wizjonerstwa, nale2y poprosiC
o pomoc tydr, kt6rzy na rzeczyr,visto6f patrz4
tak odpowiedzialnie, jakpatze na ni4 in4miero-
wie Niewyobraiarrry sobie przecie2, 2e jatikol-
wiel hdrowiec puyst4)i do prz€budowy mostu,
maj4c w reku tylko odrgczne rysurki,zamiast
grawdzonydr wyliczei daj{ydr stuprocentow4
pewno9( ze nowakonstrukcjaud6,vignie to, co
bgdzie musiala d6v@6. wypadaprrypomnie(
2:e obeora dysluga rnd kolejnym przemeblowa-

niem w strukturze s4downictwa jest tylko ko-
l$n4edyd4tej samej dyskusji sprzedlat" Edycja
przedostatnia miala miejsce na pocz4tku zoog
roku, kiedy to ministerstwo zlikwidowalo rzo
wydzial6w grodzkich. tezeli kieruj4c sig chg-
ci4 poszuliwania odpowiedzi na pytanie, czy
poczynania kolejnydr ekip s4 raclrnalne onz
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upewnienia sig ze robi4c coS - wiedz4 co robr4
dokonamy pro*ego zabiegu por6wnawczego,
wyniki odpowiedz4 sarne za siebie. Co wiqcej
jezeli por6v"namy ""asadnienie da powolania
s4d6,v grodzkidr wzoor roku do uzasadnienia
rozprz4dzcnja z 2oog roku, kt6re te sady zli-
kwidowalqa nastpnie te dwa dokumenty nalo-
Zymy na uzasadnienie zaproponowanej obecrie
likwidacji s4d6w rejonowydr i przemianowania
idr rn wydzialy zamiejscowE szybko sig okazq
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trrzlgotowany przez Ministerstwo Sprawiedli
woSci projekt ro zprz,adznrrta jestem aruszony
oceni6 negatywnie Przyjgte w nim roa,viqzanie
polegaj4ce na automatyzmie likwidacji qd6w
poni2ej 14 aat6,v sgdziowskidr jest przejawem
braku dokladnej analizy lokalnydr potrzeb spo-
hczeristwa- W projekcie bnkuje podstawowego
kryteriurq jakim je* Iiczba wflyir,ajqqydr spraw
do likwidowanydr q{6w, *uteczno6d i szybkoSd
w idr ro4oznawaniu onzodleglo6ci, jakie stro-
ny \d4 zmuvone pokonywad celem uzyskania
orzeczerria.
Nie jestem przeciwnikiem likwidacji s4d6r,v ze
znikom4liczb4 sprirw - przy czym chcq doda€,
2e przedstawiona opinia jest moj4 indywidual-
n4 i nie stanowi oficjalnego stanowiska Stowa-
rzyszenia Sqdzi6w Polskich lustitia - jednalze
ka2da tego rodzaju declzja powinna uwzglgdniad
rzeczlwiste potrzeby, a nie byc reformowaniem
dla samego reformowania" Liczba sgdzi6w orze-
kaj4cydr w s4dzie nigdy nie jest wyiadtow4 idr
realnego obci4zenia iloki4 spraw. lrrojeK ze.
stal stworzony w calkowitym oderwaniu od no-
welizacji pnwa o ustroju qddv powszedrnydr
(us.p.) kt6ra weilzie w Zycie ju2 z8 rnarca 2ou
roku i trzeba dlyba prz17ffi 2e przlgctorvywata
go kom6rka orrganizacyjna" kt6n nawet nie wie,
co zostalo uchrna-lone w Sejmie.
w dniu 28 marca zorz roku w cdej Folsce zostanE
dilarddonane wszystkie wydzialy opr6cz cywil-
nego i kamego. Spohroduje to konieczno6i za-
mlcrigcia repertori6w w s4dach i wpisanie tych
spnrw ponownie. Da przykladu gnwy zwydzia-
l6w rcdzirurydr zostan4 rapisane do wydzial6w
cywilnych i stanq sig kolejnymi oczekuj4cymi
na rozpozrnnie lest nanDahrc, 2:e czynno6ci te
znacz4co utnrdni4 prace qd6w i muv4 w prak-
tyce wydhzyt postepot renia w poszczeg6lnydr
sprawadr. Byd mo2eldrnklxt tozableg czysto
ksiggowy, poniewaz statystycznie z dnia na dzieri
znikn4 miliony spraw i \dzie rmina oglosi( tre
wzrodazdatwialno6t l.Ialezy avr6ci6utaj uwag€
na brak sp6jno6ci w projekcie, albowiem pozasta-
wia trzymiesigczny okres niepewno6ci i zapomina
o czgSci wydzid6w oraz kilku qdadt rejonowydl
Projekt ro4orz4dzenia zaklada jego wejkie w 2y-
cie dopiero r lipca zorz roku i co wart o zazaczyi
likwiduje on calkowicie jednostki organi z.aqing
a w ich miejsce nie tworzy o6rodk6ru zamiejsco-
wy& qd6q lecz jedynie trzy wydzidy zamiejsco-
we innydr qd6w. w zadnym punkcie nie odnosi
sig do istniejqqydr obecnie wydzid6w pncy, ksiag
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iie rnamy do czynienia z - no mo2re z nioviel-
k4 przesad4 - tym samym uzasadnieniem 42
wstyd powiedzie( ale zupdnie identycznie rzecz
siQ przedstawia z por6wnani, a uzasadnienia
koncepcji wydzielenia qdownictwa gospodar-
czego z uzasadnieniem aktualnej koncepcji jego
aniesienia- Malo tego: owa kalkomania jest wi-
docana w tym sarrryrr1 zatrwazahcym stopniu
w uzasadnieniach zmian procedury cywilnej
oraz karnej. We wszystkich tych przypadkach
rna by( szybciej i.. taniej. I wszystkie te ekspe-
rymenty palg na panewce.
Niestety, stwietdzam z za2pnowanienl 2e haslo
.bgdzie taniej" ju2 mnie mqczy. Za2enowanie
bierze sigzkilku powod6w. Pierwszytoteq i;e
podkre6lanie na kazdyrn krokq 2e naleiy obni-
zyd kosdy wymierzania sprawiedliwo6ci FkoS
mi nie licuje znajwy2sz4powag4 Drugipow6d
zaienowania to 2e nikt jasno nie wyliczyl jakie
q laktyczne kosay zaprojektowanej reorganiza-
Qi. Dadz4 sig policzy( choi - co warto zauwa2y€
wtymmiejscg zedotej porynie pokusilsig by
policzyt kosdy irmego eksperyrrrentu - utwo-
rzeni4 a nastgpnie likwidacji q{6w grodzkidr.
Tak wiqc nie oszukujmy sig, nikt nie policzyl
i pewnie ju2 nie policzy kosa6w be4o3rednidl
po6rednidr onz spolecznydr obecnie propono-
wanej rekonstrukcji f{aronbst podawanybih$
ftto5 wyliczyl go na-.. 182 4 bo tyle ma wynosit
dodatek ftmkcyjnyprezesa)jest rai;qco niepdny.
Calir zatem kornentor,r,ana spmwa jawi sig nie,
jako glgboko przemySlane, precyzyjnie wyliczone
i poparte praktyczn4 i pozytywn4 weryfikacj4

rozwi7anie, lecz jako przedsigwzigcie cokol-
wiek zagadkowe Chc4cego tg zagadkg rozwi4-
za( ciekawskiego Watsona dedukcja doprowadzi
downioskq ze drybaiadnaze stron nie m6rvi
w tej calej historii prawdy. w6wczas dr Watsoq
urrrysl praktycmy, poszpera zapewne w pnwie
o ustroju s4d6w po,vszechnydl w kt6rym pod
nunerem 75 moie zrraleii ciekawq poszlakg.
Otawhsnieaft. Z5 par. lustawywyposaia sg-
dzi6w w istotn4 gwanncjg par o<cellence po-
wi4zan4 z ich niezawislo6ci4 - przeniesienie
sgdziego na inne miejsce shri',boare, mo2e bo-
wiem nastqpif tylko za jego zgod4 Powstaje za-
tem pytanie, co ma pocz4{ kierownictwo s4d6w
w danym regionie, je6li wystgpuj4 okolicano6ci
podnoszone przez sgdzi6w sqd6w,,rnetropoli-
talnydr", kt6rzy w*azuj 4 na nier6wnomierno6i
obowi4zk6w obci{:enia prac4 Jakie zraleL( roz-
wipanig gdy zwierzdrnoff shr2bowa stwierdzi,
2e w malym s4dzie doszlo do uksdaltowania
niev'ia6ciwydr relacji, kt6re lokalna ryoleczno 6(
rozpoznaF jako popadnigcie w klikc,wo6f? Bio-
qc pod uwagg 2elbetonowq konstrukcjQ munl
jaki broni poszczeg6lnydr sgdzi6w wpostaci art.
Z5 par. L analezienie skutecznego rozwiEzania
staje sig nie lada retnrsem
Rozavipanie polegpj4ce na przebudowie stnrk-
trtry sQd6wprzypomina chwyt polegajEcy na li-
kwidacji stanowisk pracywyl4cznie wtym cehl
aby anolni(pracownik6w,kt6ryd w inny ryos6b
zwolni6 sig nie da- ZatrzaSnigte drad daje sig
zawsze dworzy6 wysadzaj4c je. Ale to niejedy-
ny przeciez spos6b na otwarcie zamknigtego.

Stowarzyszenie sedzt6w
Polskich w Jaroslawiu

Wydaje mi siq,
ie prawdziw'ym
celem reorganiza-
cji pracy s4d6w jest
ominiqcie usta-
wowego zakazu
nieprzenoszalno-
Sci sqdzi6w. Za-
stanawiam siq,
jakie przyjQte bqd4
w6wczas kryteria
zsylki sqdziego
do wydzialu za-
miejscowego

wieczystyctri gospodarcrychTym sarnym tru&ro
jest oceni6 racjonalnodd projektodawcy, poniewaz
niewiadomqlaki qd\dzie rozpcnard ryrawy
np.wieczystoksiggowe Dziwi mnie, in tworzy sig
ro4orz4dzenie pomijaj4ce isuriejqce wydzidy bez
okre6leni4 lto bgdzie rozpatrywal te kategorie
spraw. Jest to zdecydowana fuka rozporz4dzenia
i stanowi jedynie dor,rdd na to, 2e tego rodzaju
uprawnienia nie powirmy pozostawad w gestii
mini $ra sprawiedliwoSci.
Calkowicie niezrozumiale jest dla mnie sens
reformy wydzial6w (zgodnie z ustawe o se-
dadt powszedrrydr) ru okres trzedr miesigcy
i wprowadzanie niepmrzebnego chaozu, jakim
jest tworzenie np. wydzial6wrodzirurydr dopie-
ro r lipca zorz r.

iiiil iiiiii zatdadaneoszcz$p6ci
i::iii iiiiii
;iiii:' riiiii' sQlrozornePrci*t

stuloponoteyi
wcaftorritym
oderwaniuod
nowelizacjiprawa
ousrtroiusa(d&rt
powszechnydl

Widzg r6vnie2 zagroZenie dla przyszluici pra-
cownik6w likwidowanych qd6w. Projekt nie
odnosi sig do nidl nie okreSla statuzujednostek
wpostaci zespol5wsfu2by kuratorskiej przy li-
kwidowanyd qdadu Mam powaane lv4tpliwo-
9ci czy tworzenie jedynie wydzial6w zamiejsco-
wydr nie \dzie skutkowalo roand4aryaniern
idr um6w o pracg, a brak odpowiedniej kadry
utrudni fu nkcjonowanie wyrniaru sprawiedli-
wor54 w szczeg6lnoki wczgii dotycz4cej nad-
zor6w i dozor6w kuratorskictr-
Zakladane oszczqdno6ci q jedynie pozomg al-
bowiem koszty organizacyjne zmian i zgodnie
z us.p. kovty zwrotu dojazd6w sgdzi6w i strorg
$4 anacz4co przekracza€ kilkusetzliotowe do-
datki funkcyjne Zastanawiam sig, czy projek-
todawca nie zapomnial r6wnie2 o brzmieniu
art roo par. I u.ap, kt6ry przewiduje mozliwost
przejkia sqdzi6w w stan spoczynku w zwiqz-
ku z likwidacjE s4du z zadrovaniem loo-proc.
rposaienia" Nie zdziwilbym sig gdyby czg6t 3ro-

dowiskadtciala skorzysta6 ztegouprawnienia,
poniewal wydaje sig 2e rnlezy rozgnniczyi in-
stlltttcjg oSrodka zamiejscowego od wydzidu za-
miejscowego calkowicie innego s4du-
Tnrdnojestmi sig zgodziiz argumenterq 2e pro-
jekt ma z4ewni( ndonalizadg kadr i a6wnanie
obcia2en sedzi6l r.Iak wynika z danydr zbiera-
nydr przez samo Ministerstwo Sprawierlliwo.6c!
dciazenie sgdzi6v w skali kraju i:st na bardzo
zbWnryrn paomie. Sam falC anacznydr zale-
gb6ciwniekt6rydl duzrydr qdach nie 6wiadczy
o tyrq ze w mniejszydt jednostkadr sgdzionde
rnaj4 mniej pracy. Dane wskaa.rj1 ze rnta6nie te
jednostki q anaczq4o bardziej efektywne w za-
kresie iloSci zalatwien i szybko&i postgpowania-
OsobiScie zamiast likwidowad s4dy, to na miej-
sc-u Ministerstwa Spr&viedliwo3ci posluchal-
bymw kofior 4dzi6worzekaj4cydr natal. linii
i zmienid procedury s4do,ve, kt6re q podstaworq
barier4 w vybkoSci i jakoSci orzecznictwa" Z do.
Swiadczenia wienl ie mde q$y q bardzo dobrze
postrzegane przez ryoleczerstwo i bardzo czgsto
wnoszone q do nidt drobne, de niezwykle waz-
ne dla stron sprawy. w4tpig czy ltowalski bgdzie
drcial jedrac do s1du oddalonego o roo krn Nie
anam pisernnego rruasadnienia prQektg kt6re
pozostaF tajne, dlatego cigzko odnieit mi sig do
ewentualnydr argument6w przemawiaiEqyd a
kryterium rq-osobowego qdu wVdaje mi sie jed-
na\ ze pnwdziwym celem jest ominigcie usawo-
wego zaka-an nieprzenoszalno6ci s9dzi6w. Zasta-
ruwiam sig jakie przyjgte \44 w6*czas kryteria
zsylki sgdziego do wydziafu zamiejsco\ €go. Kto
b$zie decydonaf kt6ry sedzia zashrzylna przy-
jemno6( dojazdu kilkadziesi4t kilornar6w i jak
ten sgdzia bpdzie rn6gl nadawaf bieg w sprawie
zapozruj4c sig zwp}waj4cfi pismami raz na
kilka dni Na pewno nie \d4 z tego tynrlu po-
czpione 2adne oszcz$noii, albo,viem awdy
kos46w delegacji qdzi6wdo wydzial6w zami{-
scorryydl, ko6ay suon poniesie hrd2a pafistwa
i \d4 to wydatki aracz4co wigksze ni2 obecne
Analiza kilkunastu ostatlridl lat wskaanli ze co
aniana ministr4 to nowe spojrzenie na organi-
zacjg qd6u, a kosdy ponosz4 podatnicy i sarno-
rze{y. Maltr por^ra2n e obawy, czy za,chwile nie
ukaze sig nowyprojekg tym razem tworz4qy qdy
i ponowny dnosw qdownictwie fruAno fuoaizi(
sig ze stwierdzenieq ie dzialania te przynios4
wymierne efekry. Moim zdaniern reformowanie
jeiynie w oparciu o kryterium ib5cioue obsady
qdu od\dzie sig jedynie kosaem poleczeristwa-


