INFORMACJA
DOTYCZĄCA SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW W
WYBORACH NA NOWĄ KADENCJĘ 2016-2019
Uprzejmie informuję, że Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce zwrócił się z prośbą o
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądu
Rejonowego w Przasnyszu na kadencję 2016 -2019.
Tryb zgłaszania kandydatów na ławników, ich wybór reguluje Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U.2011, Nr 121, poz. 693)
Prawo zgłaszania kandydatów na ławników przysługuje prezesom sądów,
stowarzyszeniom, organizacjom społecznym i zawodowym zarejestrowanym na podstawie przepisów
prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywatelom posiadającym czynne prawo
wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.
Zgodnie z art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U z 2015 r. poz. 133) – ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co
najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada, co najmniej wykształcenie średnie.
Zgodnie z art. 159 § 1 cyt. ustawy ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór dostępny jest w Urzędzie
Gminy w Różanie (pok. Nr 36), i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.rozan.bipgminy.pl)
Do karty kandydat ma obowiązek dołączyć:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego (informację uzyskać można w Sądzie
Okręgowym w Ostrołęce, ul. Gomulickiego 5)
b)oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że
władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
d) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
e) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie d.o.
Dla Rady Miejskiej w Różanie ustalono następującą liczbę wybieranych ławników:
>dla potrzeb Sądu Okręgowego w Ostrołęce do orzekania w sprawach cywilnych 1 ławnik,
>dla potrzeb Sądu Rejonowego w Przasnyszu do orzekania w
sprawach rodzinnych
i nieletnich 1 ławnik.
Ponadto na prośbę Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce informuję, aby osoby ubiegające się o mandat
ławnika, zwłaszcza osoby pozostające w stosunku pracy pamiętały o powinnościach wynikających z
obowiązujących przepisów , z uwagi na powtarzające się przypadki usprawiedliwiania niemożności udziału w
wyznaczonej rozprawie gdyż koliduje to z innymi obowiązkami pracowniczymi.
Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 30 czerwca 2015 r., na adres Urzędu Gminy w Różanie, Plac
Obrońców Różana 4.
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