Stanowisko Zjazdu Powiatowego PSL
w sprawie pozostawienia Sądu Rejonowego w Ropczycach w strukturze sądownictwa
powszechnego.

W związku z projektem Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia
niektórych sądów rejonowych, utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów
rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Zjazd Powiatowy PSL w Ropczycach
wyraża najwyższe zaniepokojenie oraz stanowczy sprzeciw wobec zamiaru zniesienia Sądu
Rejonowego w Ropczycach.

W związku z prowadzonymi w Ministerstwie Sprawiedliwości pracami reformującymi strukturę
organizacyjną sadownictwa powszechnego zmierzającą do zniesienia sądów rejonowych, w tym
Sądu Rejonowego w Ropczycach Zarząd Powiatowy PSL wyraża swoje zaniepokojenie

oraz

stanowczy sprzeciw wobec zamiaru likwidacji Sądu Rejonowego w Ropczycach.
Jesteśmy głęboko przekonani, że tak przeprowadzona reforma sądownictwa z całą pewnością nie
wpłynie na przyspieszenie załatwiania spraw w sądach, co więcej spowoduje ogromne utrudnienia
i niepotrzebny chaos tak wśród stron postępowań sądowych jak i wśród sędziów.
Zważyć należy, że i tak niejednokrotnie sędziowie pracujący w małych sądach z racji długich
dojazdów do miejsca pracy dużo czasu spędzają w podrózy. Po przeprowadzeniu proponowanej
przez Pana Ministra reformie czas pracy, który sędzia mógłby poświęcić na przygotowanie się
i prowadzenie rozpraw, spędzi na dojazdach do sądów macierzystych. To z całą pewnością nie
wpłynie na przyspieszenie załatwiania spraw.
Wedle posiadanej wiedzy Sąd w Ropczycach prawidłowo wywiazuje się z nałożonych na niego
obowiązków orzeczniczych i jest dobrze zarządzany ,co poddaje wątpliwość celowość
projektowanych zmian, które winny zmierzać do usprawnienia , a nie do osłabienia wymiaru
sprawiedliwości. Celowym wydaje się oddania w ręce prezesów decydowania o doraźnej pomocy
sądom nadmiernie obciążonym, poprzez przekazywanie spraw rozpatrywanych w I instancji, a nie
wymagającym stawiennictwa stron i uczestników postępowania na rozprawie lub posiedzeniu.
Nie jesteśmy również odosobnieni stojąc na stanowisku, że problem zaległości nie wynika
z nierówmierności obciążenia sędziów, ale z procedur i przepisów w oparciu, o które orzekają.

Niedopuszczalnym jest również fakt, że konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w taki
sposób, aby zostały zachowane pozory demokracji. Brak rozmów z samorządami oraz
przedstawicielami palestry są głęboko zatrważające i budzą wątpliwość co do poszanowania zasad
demokratycznego państwa zważywszy fakt, iż zarówno Stwowarzyszenie Sędziów Polski Iustitia
jak i Krajowa Rada Sądownictwa są przeciwne tego typu rozwiązaniom. Zastanawiającym jest fakt,
że nikt nie liczy się z opinią osób najbardziej zainteresowanych, które pracują od lat w wymiarze
sprawiedliwości i

najdokładniej znają bolączki polskiego sądownictwa a także przyczyny

nawarstwiających się zaległości. Powszechnie wiadomym jest, że od wielu lat środowiska sędziów
apelują o uproszczenie obowiązujących procedur. Czy zatem nie zasadne byłoby wsłuchać się w te
głosy, a nie przeprowadzać reformę dla samej reformy?
Mając na uwadze przedstawione argumenty, jeszcze raz stanowczo stanowczo protestujemy
przeciwko likwidacji Sądu Rejonowego w Ropczycach.
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