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Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Nasze s¹dy s¹ jednymi z najdro¿szych s¹dów w Europie, mimo ¿e jesteœmy jednym z biedniejszych
pañstw Unii.

W Polsce sprawy w ramach postêpowañ s¹dowych ci¹gn¹ siê latami. Jedno z najd³u¿szych postêpo-
wañ trwa³o 25 lat. Polskie s¹dy, wskutek opiesza³oœci sêdziów, rzadko wyp³acaj¹ poszkodowanym za-
doœæuczynienia, ewentualnie przyznaj¹ kwoty w rzeczywistoœci œmiesznie niskie. Art. 45 konstytucji
gwarantuje ka¿demu prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy bez nieuzasadnionej
zw³oki przez w³aœciwy, niezale¿ny, bezstronny i niezawis³y s¹d. Jednak w praktyce doœæ czêsto siê zda-
rza, ¿e postêpowania trwaj¹ w nieskoñczonoœæ, a zapadaj¹ce ostatecznie rozstrzygniêcia trac¹ znacze-
nie spo³eczne i gospodarcze.

O zabezpieczeniu stron i innych uczestników postêpowania przed opiesza³oœci¹ s¹dów mówi siê
w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy
w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki (DzU nr 179 z 2004 r. poz. 1843). Przepisy tej
ustawy stosuje siê wobec dzia³ania lub bezczynnoœci s¹du, komornika s¹dowego w sprawie egzekucyj-
nej lub innej sprawie dotycz¹cej wykonania orzeczenia s¹dowego, jeœli w nastêpstwie takiego zachowa-
nia dosz³o do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki. W ocenie
obywateli taka ochrona jest nieskuteczna, poniewa¿ ka¿dy pretekst jest dobry, by usprawiedliwiæ bez-
czynnoœæ danego podmiotu.

Znane s¹ mi przypadki, ¿e s¹dy prowadz¹ sprawy wiele lat, w kolejnych instancjach orzekaj¹ od-
miennie, by w koñcu umorzyæ postêpowania, powo³uj¹c siê na przedawnienie. W takich sytuacjach
obywatele maj¹ prawo nie ufaæ wymiarowi sprawiedliwoœci. Wed³ug mojej oceny takie sytuacje znacznie
czêœciej maj¹ miejsce wtedy, gdy prowadzone sprawy dotycz¹ miejscowych notabli b¹dŸ osób spokre-
wnionych z pracownikami organów œcigania lub wymiaru sprawiedliwoœci. Przestêpcy wykpiwaj¹ nie-
skutecznoœæ tych, którzy maj¹ dbaæ o przestrzeganie prawa. Próby skargi na sposób prowadzenia
postêpowania koñcz¹ siê czêsto szukaniem przez organ nadzorczy usprawiedliwienia dla organu, który
przez obywatela jest oceniany krytycznie. Lojalnoœæ zawodowa pracowników wymiaru sprawiedliwoœci
nie pozwala obywatelowi na faktyczne dochodzenie swoich praw. Moim zdaniem wykazanie zasadnoœci
skargi najczêœciej w praktyce nie jest mo¿liwe.

Zaskar¿enia dotycz¹ d³ugiego oczekiwania od momentu skierowania sprawy do s¹du do pierwszej
rozprawy, d³ugich terminów miêdzy rozprawami, a tak¿e zasiêgania wci¹¿ nowych opinii itd. Po skiero-
waniu sprawy do kolejnej instancji nastêpuje powtarzanie tych samych procedur, wykluczanie siê na-
wzajem, podwa¿anie decyzji sêdziów wczeœniej prowadz¹cych dan¹ sprawê. Jest to prawdziwy problem
s¹downictwa, ale wszystko to jest przedstawiane jako koniecznoœæ wynikaj¹ca z potrzeby wnikliwego
podejœcia do ka¿dej sprawy. Odczucia obywateli s¹ jednak jak najgorsze.

W wiêkszoœci wypadków d³ugie postêpowania prowadzone przez s¹dy nie s¹ konieczne dla rozstrzyg-
niêcia spraw. Czêsto postêpowania, które siê tocz¹, s¹ na tyle jednoznaczne, i¿ wydawa³oby siê, ¿e do
rozstrzygniêcia wystarczy sama umiejêtnoœæ czytania i zdrowy rozs¹dek. Niestety, nie wiadomo, jakie
s¹ przyczyny tego, ¿e to zabiera sêdziom bardzo du¿o czasu. A przecie¿ za opiesza³oœæ urzêdników p³aci-
my my, obywatele. Przewlek³oœæ postêpowañ powoduje, ¿e zniecierpliwieni poszkodowani odwo³uj¹ siê
do trybuna³u w Strasburgu, gdzie uzyskuj¹ korzystne dla siebie orzeczenia i Skarb Pañstwa musi im
wyp³acaæ wysokie odszkodowania. A to wszystko powodowane jest opiesza³oœci¹ polskiego s¹downi-
ctwa, któr¹ wykorzystuj¹ zarówno osoby nieuczciwe, jak i przestêpcy.

Dlatego zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o opiniê dotycz¹c¹ poruszonych spraw oraz o infor-
macjê, jakie dzia³ania zamierza Pan podj¹æ, by w przysz³oœci s¹downictwo lepiej s³u¿y³o obywatelom.
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