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Szanowna Pani Minister,

do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła kopia pisma Pani Ewy (...),
skierowanego m. in. do Ministra Sprawiedliwości. W piśmie tym Pani Ewa (...)
informuje, że jest stroną postępowania sądowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy
w Warszawie (...), które w ocenie Wnioskodawczyni prowadzone jest w sposób
przewlekły. Z nadesłanej przez nią kopii informacji udzielonej przez Sąd wynika, że
sprawy rozpoznawane są według kolejności wpływu, a czas oczekiwania na pierwszy
termin rozprawy w XXV Wydziale Cywilnym SO w Warszawie wynosi aktualnie
około 2 lata od daty wpływu. Wnioskodawczyni wskazuje, że tak odległe terminy
godzą w Jej konstytucyjne prawo do sądu, a wynik postępowania po tak długim
terminie rozpoznania sprawy, nie będzie miał już praktycznie żadnego znaczenia dla strony
postępowania, zwłaszcza w sprawie przeciwko wspólnocie mieszkaniowej, w której
uchwały dotyczą roku obrachunkowego, po upływie którego w większości stają się już
nieaktualne.
Rzecznik Praw Obywatelskich pragnie podkreślić, że wskazana wyżej sprawa jest
jedynie przykładem ogólnej trudnej sytuacji, w której znaleźli się obywatele, których
sprawy rozpatrywane są przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
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Ze statystyk umieszczonych na stronie internetowej Sądu Okręgowego (SO)
w Warszawie wynika, że w 2021 r. do SO w Warszawie wpłynęło 64.773 spraw cywilnych,
zaś pozostałość spraw cywilnych z lat poprzednich wyniosła 43.557 spraw. W sprawach
zarejestrowanych w rep. "C" w sądzie I instancji czas trwania postępowania powyżej 12.
miesięcy dotyczy 3218 spraw, zaś w 5158 sprawach w tym repertorium czas oczekiwania na
wyznaczenie pierwszego terminu rozprawy wynosił powyżej 12. miesięcy.
Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627 ze zm.),
zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji o sposobie
rozpatrzenia skargi Pani Ewy (...) oraz o udzielenie informacji, jakie są przyczyny
opisanego wyżej stanu rzeczy i czy Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje działania
mające na celu skrócenie czasu oczekiwania na rozpoznanie sprawy w sądach, w tym
w szczególności w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a jeżeli tak, to jakie.

Z poważaniem
Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
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