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WPROWADZENIE

Skarga na przewlekłość postępowania funkcjonuje w polskim systemie prawnym jako
jednolity środek prawny dla postępowania cywilnego, karnego oraz sądowoadministra-
cyjnego. Reguluje ją ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa
strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub
nadzorowanym przez prokuratora oraz postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej
zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.).

Uchwalenie omawianej ustawy było wynikiem wykonania wyroku Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kudła v. Polska (skarga nr 30210/96)1. Trybunał
stwierdził wówczas, że polskie prawo krajowe nie dysponowało krajowym środkiem
odwoławczym, z którego mógłby skorzystać skarżący w celu wyegzekwowania swoich
uprawnień związanych z przewlekłością postępowania. Od czasu wejścia w życie tej
ustawy minęło ponad 10 lat, a jej funkcjonowanie – w niektórych aspektach – było i nie-
stety nadal jest przez Trybunał oceniane negatywnie.

Pierwszym dostrzeżonym przez Trybunał problemem była wysokość kwot zasądza-
nych na rzecz osoby, w której sprawie stwierdzono przewlekłość2. W tych orzeczeniach
Trybunał wskazywał na nieskuteczność środka, jakim jest skarga na przewlekłość,
i stwierdzał naruszenie art. 13 EKPC. Wskazane orzeczenie spowodowało zmianę ustawy
i podwyższenie widełek, w ramach których sędziowie dokonują wyboru odpowiedniej
kwoty pieniężnej, a ponadto obecnie wprowadzono obowiązek jej zasądzenia, jeżeli
strona złoży stosowny wniosek. Orzecznictwo Trybunału doprowadziło także do zmiany
linii orzeczniczej utrwalonej przez Sąd Najwyższy w odniesieniu do zakresu rozpoznania
skargi, czego wynikiem jest uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 28 marca 2013 r., III SPZP
1/133. W ocenie Trybunału nadal jednak w zakresie kwot przyznawanych skarżącym
skarga na przewlekłość nie stanowi skutecznego środka prawnego, co wprost wynika
z wydanego 7 lipca 2015 r. wyroku pilotażowego przeciwko Polsce4. Nie ulega zatem
wątpliwości, że przywołaną ustawę czekają kolejne zmiany, które – należy mieć nadzieję –
doprowadzą do uregulowania tego środka prawnego w taki sposób, aby mógł on być
uznany za skuteczny środek prawny w rozumieniu art. 13 EKPC.

1 LEX nr 42804.
2 Np. wyrok z dnia 23 października 2007 r. w sprawie Tur v. Polska (skarga nr 21695/05), LEX nr 313227 oraz wyrok

z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie Zwoźniak v. Polska (skarga nr 25728/05), LEX nr 593296.
3 OSNP 2013, nr 23–24, poz. 292.
4 Wyrok ETPC z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie Rutkowski i inni v. Polska (połączone skargi nr 72287/10, 13927/11

i 46187/11), LEX nr 1749574.
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Wprowadzenie

Jednym z celów stawianych środkowi prawnemu, jakim jest skarga na przewlekłość,
jest przeciwdziałanie przewlekłości postępowania. Podstawowym kryterium oceny wy-
stąpienia przewlekłości postępowania jest odpowiedź na pytanie, czy postępowanie
w sprawie trwa dłużej niż jest to konieczne do jej rozpoznania. Pojęcie przewlekłości, jak
zasadnie wskazuje się w doktrynie, nie jest tożsame z pojęciem długości trwania procesu,
a jej wystąpienie nie zależy jedynie od czasu trwania postępowania5. Czas jest zatem
jednym z czynników wpływających na ocenę, czy w konkretnej sprawie doszło do zwłoki
w jej rozpoznaniu. Poza czynnikiem czasu wpływ na ocenę, czy w sprawie doszło do
przewlekłości postępowania, znaczenie mają takie elementy, jak: terminowość i prawid-
łowość podjętych czynności, charakter sprawy, stopień jej skomplikowania (pod wzglę-
dem faktycznym i prawnym), znaczenie rozstrzygnięcia końcowego dla strony oraz jej
zachowanie w toku postępowania6. Postępowanie jest zatem prowadzone przewlekle
wówczas, gdy jest ono długotrwałe, prowadzone rozwlekle i trwa ponad konieczność
wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych niezbędnych do końcowego rozstrzyg-
nięcia i będących w związku z przyczynowym działaniem lub bezczynnością sądu7. Oce-
na, czy w danej sprawie mamy do czynienia z przewlekłością postępowania, może mieć
miejsce jedynie in concreto.

Powszechnie podnosi się obecnie, że sądy powszechne są przeciążone, a sędziowie
mają w swoich referatach coraz więcej spraw, co wpływa na przewlekłość postępowa-
nia8 i stanowi jedną z jego przyczyn. Wzrost liczby spraw przekazanych do rozpoznania
sądom bez wątpienia może stanowić właściwy kierunek przy poszukiwaniu impulsów
przewlekłości postępowania, ale z całą pewnością nie uzasadnia istnienia tego zjawiska
i jego przyczyn. Aneta Łazarska wskazuje, że „nadmierne przeciążenie sądów tłumaczy
tendencję do odraczania posiedzeń, zawieszania postępowań czy otwierania rozprawy
na nowo celem uzupełnienia materiału dowodowego procesowego”9. Trudno się zgodzić
z tym stanowiskiem. Liczba spraw w referacie nie uzasadnia podejmowania nieprawid-
łowych czynności. Terminowość podejmowania zadań przez sędziego wymaga w pierw-
szej kolejności opanowania umiejętności rozplanowania powierzonych mu zadań,
a przede wszystkim właściwego zaplanowania przebiegu postępowania. Umiejętne zor-
ganizowanie pracy pozwala na terminowe podejmowanie czynności, a przede wszystkim
może skutecznie uchronić sąd przed zarzutem przewlekłego prowadzenia postępowania.
W literaturze podnosi się także, że do przewlekłości postępowania przyczynia się również
zła organizacja pracy sądów, system doręczeń korespondencji sądowej czy braki kadro-
we10. Wszystkie te problemy mogą wpłynąć na czas rozpoznania sprawy i przyczynić się
do zaistnienia przewlekłości postępowania. Mogą one ekskulpować sędziów czy personel
pomocniczy od odpowiedzialności za zaistniały stan rzeczy, nie zwalniają jednak z od-
powiedzialności Skarb Państwa. Obowiązkiem państwa jest bowiem zapewnienie takiej

5 Zob. L. Kania, Ustawa o skardze na przewlekłość postępowania karnego w praktyce sądów polskich. Wybrane zagadnienia
i uwagi krytyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Prawo i Administracja
2012, z. 95, s. 482.

6 Zob. C. Kłak, Pojęcie przewlekłości postępowania sądowego, Prok. i Pr. 2008, nr 12, s. 68.
7 Zob. postanowienie SA w Krakowie z dnia 22 marca 2001 r., II S 1/07, KZS 2007, z. 3, s. 42.
8 Zob. na przykład publikacje zamieszczone w dzienniku Rzeczpospolita, Lawina spraw w sądach, z 2 października

2013, http:// prawo. rp. pl/ artykul/ 1053437. html [dostęp: 15.05.2015 r.].
9 A. Łazarska, Sędziowskie kierownictwo postępowaniem cywilnym przed sądem pierwszej instancji, Warszawa 2013, s. 164.
10 I. Wrońska, Przewlekłość postępowania sądowego, Jurysta 2005, nr 5, s. 13.
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Wprowadzenie

organizacji sądów, środków finansowych, wyposażenia technicznego oraz obsady kad-
rowej, która pozwoli na sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

Niniejsza monografia zawiera pełne omówienie problematyki zarówno przewlekłości
postępowania w sprawach cywilnych, jak i przewidzianego przez polskiego ustawo-
dawcę środka prawnego mającego służyć jej zwalczaniu. Jej wartość wyznacza nie tylko
pełne omówienie przepisów ustawy, znajdujące się w teoretycznej części rozważań (roz-
dział III), lecz także omówienie wieloaspektowości tego zjawiska (rozdział I) oraz pomi-
jane dotychczas w literaturze omówienie praktycznych aspektów związanych z tym za-
gadnieniem (rozdział III). Odrębna część rozważań poświęcona została postępowaniu ze
skargi oraz orzeczeniom mogącym w tym postępowaniu zapaść (rozdział IV), a także
problematyce odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa wynikającej z prze-
wlekle prowadzonego postępowania (rozdział V). W monografii zawarto także omówie-
nie istotnych dla problematyki przewlekłości orzeczeń ETPC, w tym przede wszystkim
wydanego przeciwko Polsce w dniu 7 lipca 2015 r. wyroku pilotażowego (rozdział V).
W ramach praktycznej części publikacji omówiliśmy problematykę czynności mogących
w określonej sytuacji doprowadzić do przewlekłości postępowania (z uwzględnieniem
postępowań w poszczególnych sprawach), prezentując istniejące w tym zakresie orzecz-
nictwo, zarówno sądów powszechnych, jak Sądu Najwyższego oraz ETPC, a także – gdzie
było to niezbędne – orzecznictwo sądów administracyjnych.

Monografia stanowi najobszerniejsze na rynku opracowanie poświęcone problema-
tyce przewlekłości postępowania w sprawach cywilnych. Uwzględnia ona stan prawny
na dzień 31 lipca 2015 r.

Książka jest adresowana do praktyków – zarówno sędziów, jak i pełnomocników
profesjonalnych (adwokatów i radców prawnych), może także stanowić cenne źródło
wiedzy dla aplikantów powyższych zawodów, a także referendarzy sądowych i asys-
tentów sędziów.

redaktorzy naukowi
dr Olga Maria Piaskowska

dr Krzysztof Sadowski
Warszawa, 31 lipca 2015 r.
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Rozdział I

WIELOASPEKTOWOŚĆ ZJAWISKA PRZEWLEKŁOŚCI

1. Przewlekłość postępowania w aspekcie psychologicznym

Przewlekłość postępowania cywilnego w kontekście przedmiotu niniejszych rozwa-
żań, jakim jest skarga na stwierdzenie przewlekłości w oparciu o ustawę o skardze, należy
uznać za zjawisko związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, a zatem mo-
gące mieć znaczenie jedynie normatywne. Przebieg procesu cywilnego jest uregulowany
w kodeksie postępowania cywilnego; zarówno sąd, jak i uczestniczące w tym postępo-
waniu strony (uczestnicy) dokonują zatem czynności normatywnie uregulowanych. Na-
leży jednak zwrócić uwagę na fakt, że czynności te – zarówno po stronie sądu, jak i stron
(uczestników) – mają wymiar ludzki w tym znaczeniu, że pod każdą z nich kryje się
indywidualna jednostka (człowiek). Z tego też względu warto uwzględnić psychologicz-
ny aspekt zjawiska przewlekłości postępowania, tj. podjąć próbę określenia, czy prze-
wlekłość postępowania ma wpływ na zachowania jednostki i ewentualnie w jaki sposób
może wpłynąć na to zachowanie.

Zachowanie się człowieka (w najbardziej ogólnym ujęciu) jest sterowane przez czyn-
niki wewnętrzne i zewnętrzne (stymulatory)11. Stymulatory zewnętrzne człowiek percy-
puje jako strumień informacji, stosownie do mechanizmów orientacyjno-poznawczych12.
Poza angażowaniem sieci poznawczej, informacje te generują w podmiocie powstanie
emocji: pozytywnych, negatywnych, a czasem także ambiwalentnych, o różnym stopniu
natężenia13. Z uwagi na fakt, że człowiek jest istotą społeczną, to właśnie bodźce społeczne
(znaki i znaczenia społeczno-kulturowe) tworzą zbiór stymulatorów/generatorów emo-
cji14. Źródłem emocji jest więc obiektywnie istniejąca rzeczywistość. Człowiek, odzwier-
ciedlając ją, ustosunkowuje się do niej; przyjmuje określoną postawę. „Postawą wobec
dowolnego obiektu (przedmiotu, zdarzenia, idei, innej osoby) nazywamy skłonność do
pozytywnego lub negatywnego ustosunkowania się człowieka do tego obiektu”15. Usto-
sunkowanie się do tego obiektu może mieć charakter emocjonalny lub rozumowy16. Spo-

11 Paradygmat  stworzony  przez  T.  Tomaszewskiego  –  T.  Tomaszewski  (red.),  Psychologia,  Warszawa  1979,
s. 17 i n.

12 Zob. J.M. Stanik, Psychologia sądowa, Warszawa 2013, s. 79.
13 Zob. ibidem.
14 Zob. ibidem, s. 99.
15 B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi: zarys psychologii społecznej, Warszawa 2002, s. 79.
16 Zob. J.M. Stanik, Psychologia..., s. 104.
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sób, w jaki człowiek ustosunkuje się do określonego obiektu (w powołanym wyżej zna-
czeniu), zależy przede wszystkim od jego osobowości, a także jego doświadczeń. W pro-
cesie regulacji zachowań człowieka istotne znaczenie ma, za każdym razem, fragment
posiadanej przez nas wiedzy (potrzebnej i funkcjonalnej w danej chwili)17. Do zakodo-
wanych w naszej pamięci doświadczeń odwołujemy się za każdym razem, gdy znaj-
dziemy się w sytuacji podobnej lub takiej, w której określone doświadczenia okazują się
potrzebne.

Przewlekłość postępowania cywilnego może mieć znaczenie dla strony (uczestnika)
z dwóch względów. Po pierwsze, znaczenie ma ustosunkowanie się strony (uczestnika)
do tego obiektu, które może mieć charakter emocjonalny lub rozumowy, a w konse-
kwencji mieć wpływ na dalszy tok postępowania (z uwagi na proces podejmowania
decyzji). Po drugie, udział w przewlekłym postępowaniu stanowić będzie doświadczenie,
do którego w określonym momencie (np. w przypadku możliwości zainicjowania kolej-
nego procesu sądowego) odwoływać się będzie człowiek poprzez swoje zachowanie.
Bliższe wyjaśnienie tej tezy wymaga krótkiego scharakteryzowania procesu podejmo-
wania decyzji przez osobę.

W proces podejmowania decyzji zaangażowana jest sfera poznawcza, emocjonalna
i motywacyjna człowieka. Na sposób podejmowania decyzji wpływają zarówno czynniki
względnie stałe osobowościowe, jak i sytuacyjne. Osobowość rozumiana jest jako trwała
organizacja procesów psychicznych kierujących zachowaniem, jako organizacja wro-
dzonych (np. cechy temperamentu) i nabytych dyspozycji i schematów reagowania jed-
nostki, względnie stała, spoista, specyficzna dla jednostki, powstała jako wynik dojrze-
wania, uczenia się (nabywania doświadczeń) i przystosowania, determinująca dalszy
rozwój i przystosowanie jednostki18. W procesie podejmowania decyzji istotne są zatem
kwestie osobowościowe danej jednostki (w inny sposób decyzje podejmuje jednostka
bardziej racjonalna, inaczej emocjonalna), a także istotny jest czynnik sytuacyjny – oko-
liczności, w jakich ta jednostka się znalazła. Ważne jest także doświadczenie życiowe,
które w sytuacjach podobnych do tych, których jednostka doświadczyła, podświadomie
uruchamia określone schematy zachowania. Inną decyzję podejmie jednostka, która
w określonej sytuacji znajduje się po raz pierwszy, a inną jednostka, dla której ta sytuacja
nie jest pierwszą, bądź wcześniej znalazła się w sytuacji podobnej. Jakie znaczenie proces
podejmowania decyzji może mieć dla oceny ewentualnej przewlekłości postępowania
sądowego? Otóż trzeba podkreślić, że proces sądowy (cywilny) jest z reguły następstwem
sporu międzyludzkiego. Inicjowany jest, po pierwsze, w sytuacji, z której człowiek nie
widzi innego wyjścia, a emocje nie pozwalają na polubowne zakończenie sporu. Istnieje
także druga możliwość, a mianowicie określona jednostka może nie być wcale zaintere-
sowana polubownym rozwiązaniem sporu, albowiem jej cechy osobowościowe (oraz
doświadczenie) sprawiają, że podejmuje decyzje o sporze sądowym bezzwłocznie, uwa-
żając, że jest to najwłaściwszy sposób na rozstrzygnięcie danej sytuacji. W obu tych przy-
padkach sąd (a de facto siedzący za stołem sędziowskim człowiek) postrzegany jest jako
panaceum na powstałe problemy, pokładana jest w nim nadzieja, że ostatecznie roz-
strzygnie spór, przyznając rację jednej ze stron. Z oczywistych względów obie strony

17 Zob. ibidem, s. 151.
18 Zob. S. Siek, Struktura osobowości, Warszawa 1986, s. 14.
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liczą, że to jej racje zostaną uwzględnione. Dla niniejszych rozważań istotny jest fakt, iż
u źródła sporu sądowego leżą ludzkie emocje; emocje, które w mniejszym lub większym
stopniu wpływają na proces decyzyjny jednostki uczestniczącej w sporze. Znaczenie ma
tutaj także osobowość jednostki – jedni, pomimo emocji, są zdolni do pojęcia racjonalnych
decyzji, inni działają pod wpływem chwili, pozwalając, aby ich zachowanie sterowane
było przez emocje. Powszechnie uważa się, że emocje są złym doradcą; dopiero, gdy
natężenie, siła doznań, przeżyć jednostki zmniejszy się, możliwe jest podjęcie decyzji
bardziej wyważonej. Nie ma to jednakże znaczącego wpływu na ocenę prawidłowości,
trafności podjętych decyzji; te podjęte pod wpływem emocji mogą być trafne i uznane
za prawidłowe z racjonalnego punktu widzenia. Emocje stają się zatem nieodzownym
elementem sporu sądowego, a zatem i postępowania cywilnego. Przewlekłość postępo-
wania, bez względu na przyczynę jej zaistnienia, powoduje, że emocje te stają się silniej-
sze i co do zasady stają się one z czasem bardziej negatywne, a zatem i dotkliwsze dla
stron. Możliwa jest oczywiście sytuacja, w której przewlekłość postępowania leży w in-
teresie jednej ze stron i wówczas taka sytuacja może wywoływać emocje pozytywne –
jest to jednak wyjątkowy przypadek. Niemniej nawet wówczas emocje pozostają, mogą
one mieć jedynie mniejszą intensywność. Jednak to nie podejmowanie decyzji pod wpły-
wem emocji czy stresu należy uznać za najistotniejsze z punktu widzenia psychologicz-
nego aspektu przewlekłości postępowania. Nie ulega bowiem wątpliwości, że przedłu-
żający się ponad miarę proces ma wpływ na wzrost emocji, a te z kolei wpływają na sposób
zachowania się stron (uczestników). Sposób zachowania jest przy tym różny w zależności
od osobowości jednostki. Na niektóre osoby przedłużające się postępowanie i związane
z tym emocje nie będą miały znaczącego wpływu, na inne – tak. Wzrost emocji może
potęgować istniejące już na wstępie sporu sądowego poczucie pokrzywdzenia (szcze-
gólnie po stronie osoby, która wystąpiła do sądu o udzielenie ochrony prawnej), co może
pociągać za sobą szereg decyzji nie zawsze korzystnych. Często mówi się, że system
wymiaru sprawiedliwości „wciąga”; jest to pewnego rodzaju machina, na której działania
nie zawsze mamy wpływ. W przypadku przedłużających się procesów sądowych często
emocje odgrywają główną rolę (nie rzadko są one także przekazywane młodszemu po-
koleniu), co z kolei powoduje, że pod koniec procesu jego uczestnicy nie zawsze wiedzą,
o co spór się toczy. W takiej sytuacji zakończenie procesu sądowego nie zawsze powoduje
ulgę, radość z rozwiązania niekomfortowej sytuacji, albowiem często (tak może być np. po
dziesięciu latach sporu) istniejący spór i związana z nim konieczność uczestnictwa w po-
siedzeniach sądowych stają się elementem codziennego życia jego uczestników. Tym
samym zakończenie sporu tworzy pewnego rodzaju emocjonalną pustkę. Im dłużej trwa
proces sądowy, tym więcej jest w nim emocji. U innych osób wzrost negatywnych emocji
spowodowanych przedłużającym się postępowaniem, a zatem i stanem niepewności co
do jego rezultatu, może powodować zwątpienie i chęć poddania się, co także może prze-
łożyć się na podejmowanie określonych czynności procesowych. Tego rodzaju postawa
może w procesie przejawiać się zaprzestaniem podejmowania czynności procesowych,
niepodejmowaniem obrony swoich praw (gdy strona nie korzysta z pomocy profesjo-
nalnego pełnomocnika), co z kolei może prowadzić do przegrania sporu sądowego. Taka
porażka odczuwana jest wówczas bardzo dotkliwie, albowiem zwiększa poczucie krzyw-
dy.
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