UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) nakazują by właściwe terenowo rady gmin dokonały
wyboru ławników do sądów powszechnych w ostatnim roku ich kadencji, najpóźniej
w miesiącu październiku. Do końca października rady gmin przesyłają prezesom właściwych
sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami ich dotyczącymi. Tym samym, do
końca października 2019 r., Rada Miasta Podkowa Leśna musi dokonać wyboru ławników
sądowych na lata 2020-2023.
Pismem z dnia 23 maja 2019 r. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zwrócił się do Rady
Miasta Podkowa Leśna o dokonanie wyboru ławników do:
- Sądu Okręgowego w Warszawie – 1 osoba,
- Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim – 1 osoba,
- Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych – 1 osoba.
W terminie do 30 czerwca 2019 r. uprawnione podmioty zgłosiły jednego kandydata do Sądu
Okręgowego w Warszawie oraz jednego kandydata do Sądu Rejonowego w Grodzisku
Mazowieckim. Oba zgłoszenia spełniały wymagania formalne. Do Sądu Rejonowego dla
Warszawy-Żoliborza w Warszawie nie zgłoszono żadnego kandydata – o fakcie tym Prezes
Sądu zostanie poinformowany po podjęciu uchwały o wyborze ławników.
Zgodnie z przepisami ww. ustawy, Rada Miasta – po wysłuchaniu opinii Zespołu
ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na temat kandydatów na
ławników, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych
w ustawie, w terminie do końca października 2019 r. powinna dokonać wyboru ławników.
Wybory dokonywane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym. Regulamin
głosowania w wyborach ławników został określony uchwałą Nr 82/IX/2019 z dnia 25 lipca
2019 r.
Zespół opiniodawczy z założenia wskazuje w swojej opinii, które zgłoszenia kandydatów na
ławników nie spełniają ustawowych wymogów formalnych i z jakich względów oraz którzy
kandydaci i z jakich powodów nie spełniają materialnoprawnych przesłanek określonych w
art. 158 i art. 159 ww. ustawy. Natomiast to radni w głosowaniu tajnym podejmują decyzję,
czy dany kandydat powinien brać udział w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w
Rzeczypospolitej Polskiej, tj. czy opinia wystawiona o konkretnym kandydacie przekonuje
ich, co do posiadanych przez kandydata kwalifikacji, czy też stwierdzą, że dana osoba nie
może pełnić doniosłej ustrojowo roli w polskim sądownictwie, jaką jest rola ławnika.
Mając powyższe na uwadze przedkładam stosowny projekt uchwały z prośbą o dokonanie
wyboru ławników.
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