Projekt nr 13

Uchwała nr ……..
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 30 października 2019 roku
w sprawie stwierdzenia pozostawienia zgłoszenia kandydata na
ławnika bez dalszego biegu
Na podstawie art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 506 ze zm.)
Rada Gminy Jedlińsk uchwala, co następuje:
§ 1. Pozostawić bez dalszego biegu zgłoszenie kandydata na ławnika do Sądu Okręgowego
w Radomiu – Pani Joanny Mirosławy Karaś, w związku z niespełnieniem wymagań
formalnych, o których mowa w art. 162 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju
sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.), tj. niezałączenie przez
organizację społeczną lub zawodową dokonującą zgłoszenia kandydata na ławnika
aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia
potwierdzającego wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej
organizacji.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca:
Przewodniczący Rady
Łukasz Kurek

UZASADNIENIE
Do Rady Gminy w Jedlińsku wpłynęło zgłoszenie stowarzyszenia kandydata na
ławnika – Pani Joanny Mirosławy Karaś.
Rada Gminy w Jedlińsku w dniu 27 września 2019 r. powołała Zespół do spraw
zaopiniowania kandydatów na ławników do sadów powszechnych. Zespół ten na
posiedzeniu w dniu 21 października 2019 r. dokonał analizy nadesłanych zgłoszeń pod
względem spełnienia wymogów formalnych stawianych zgłoszeniom kandydatów na
ławników.
W toku analizy zgłoszenia kandydata na ławnika – Pani Joanny Mirosławy Karaś,
Zespół stwierdził, iż do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie
zgłoszenia przez organizacje społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie
przepisów prawa, nie został dołączony aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub
ewidencji.
Powyższe, stwierdzone przez Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 błędy formalne dokonanego zgłoszenia
kandydata na ławnika stanowią przesłankę do stwierdzenia, że zgłoszenie kandydata na
ławnika nie spełnia wymagań formalnych, określonych w art. 162 § 2-5 ustawy.
Wskazany przez Zespół brak formalny stanowi nieusuwalną przesłankę do
pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika, przy czym należy
podkreślić, że procedura wyboru ławników sądowych nie zawiera trybu uzupełniania
braków formalnych, nie stosuje się do niej także przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego. Zgłoszenia kandydatów bada pod względem formalnym Zespół ds.
zaopiniowania kandydatów na ławników, powołany przez radę gminy do zbadania
spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w ustawie oraz wyrażenia o nich
opinii (art. 163 § 2 ustawy). Zespół ten zebrał się w dniu 21.10.2019 r., tj. po terminie
zgłaszania kandydatów na ławników, a jak wskazał WSA w Poznaniu w uzasadnieniu do
wyroku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie, sygn. akt: IV SA/Po 108/16, „po upływie
terminu żadne czynności wyjaśniające nie mogą być prowadzone, ponieważ w oparciu
o art. 162 § 10 p.u.s.p. przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów jest
niedopuszczalne, a więc nie można już uzupełniać w żaden sposób karty zgłoszenia
i załączników wymaganych przepisami”. Według § 10 po upływie terminu do składania
kandydatur następuje wstępna weryfikacja zgłoszeń pod względem wypełniania
wymogów formalnych. Zgodnie z przyjętym orzecznictwem, wadliwe zgłoszenie
kandydata na ławnika uniemożliwia dalsze rozstrzyganie co do tej kandydatury,
a w konsekwencji wybór kandydata na ławnika, którego zgłoszenie nawet nie powinno
być poddane pod głosowanie rady gminy należy uznać za istotne naruszenie prawa
(wyrok WSA w Bydgoszczy z 21.9.2016 r., II SA/Bd 543/16). Te zgłoszenia zatem, które
nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu, podobnie jak
zgłoszenia, które wpłynęłyby po terminie, przywrócenie terminu do zgłoszenia
kandydatów jest bowiem z mocy ustawy niedopuszczalne. Rada gminy zajście takiej
okoliczności stwierdza w formie uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów
w trybie art. 14 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz. 52 ze zm.). Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 09.06.2011 r.
w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu
kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693) kartę
wraz z dołączonymi dokumentami, podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub
kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia
przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania tych dokumentów podlegają one

zniszczeniu przez komisję powołaną przez radę gminy w terminie 30 dni po upływie
terminu do odbioru. Dokumentacja to bowiem zawiera dane wrażliwe i powyższe
unormowanie ma zapobiec ujawnieniu ich osobom niepowołanym.
Art. 162 § 10 ustawy stanowi, że zgłoszenia kandydatów na ławników, które nie
spełniają wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 ustawy, pozostawia się
bez dalszego biegu, a fakt ten stwierdza rada gminy w drodze uchwały, stąd też Zespół ds.
zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 20202023, powołany Uchwałą Nr XII/50/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 września 2019
r., biorąc pod uwagę wskazane w niniejszym uzasadnieniu nieusuwalne przesłanki,
postanowił zarekomendować Radzie Gminy Jedlińsk podjęcie uchwały w sprawie
pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.

