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1. Wprowadzenie

Zgodnie z artykułem 182 ustawy zasadniczej, udział w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa 
ustawa. Ten, prima facie dość lakoniczny przepis, wywarł jednak niezwykle istotny wpływ na wymiar 
sprawiedliwości w III Rzeczypospolitej. Prawodawca krajowy już od dawna dostrzegał potrzebę włączenia 
czynnika obywatelskiego w proces orzekania, czy też – szerzej rzecz ujmując – sprawowania wymiaru 
sprawiedliwości. Jako przykład może posłużyć tutaj chociażby gminne urzędy rozjemcze, funkcjonujące 
jeszcze w czasach rozbiorów Polski na terenie ówczesnej Galicji. Ponadto na tym terytorium już w 1872 r. 
Sejm Krajowy przyjął ustawę o sądach pokoju, która jednak nie otrzymała sankcji carskiej1. Sama jednak 
inicjatywa jej przygotowania, jak również rozwiązania w niej przyjęte, pozwalają sądzić, że już w XIX 
stuleciu czynnik społeczny w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości był na terenie Rzeczypospolitej 
pożądany. 

Widać to było również w okresie dwudziestolecia międzywojennego, chociażby w Konstytucji z dnia 17 
marca 1921 r. – tak zwanej Konstytucji marcowej2. Artykuł 76 ówczesnej ustawy zasadniczej stanowił, 
że sędziów mianuje Prezydent Rzeczypospolitej, o ile ustawa nie zawiera innego postanowienia, 
jednakże sędziowie pokoju z reguły wybierani są przez ludność. Urząd sędziowski mogła objąć tylko 
osoba, odpowiadająca warunkom przez prawo wymaganym. Widać więc tutaj urzeczywistnienie czynnika 
obywatelskiego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości poprzez powołanie instytucji sędziów pokoju. 
Obywatele mieli przy tej okazji realny wpływ na wybór danego sędziego pokoju, gdyż zarówno takiego 
sędziego, jak również jego zastępcę, wybierali co do zasady mieszkańcy właściwego okręgu3.

Obecnie udział czynnika społecznego w sprawowaniu sprawiedliwości przejawia się przede wszystkim 
w udziale ławników w wykonywaniu tegoż wymiaru. We współczesnej doktrynie prawa konstytucyjnego 
nie jest w sposób jednoznaczny rozstrzygnięte, czy regulacja z art. 182 Konstytucji RP posiada walor 
zasady ustrojowej, czy raczej stanowi jedynie normę upoważniającą do uchwalenia stosownych przepisów 
dla ustawodawcy. Dyskusja o tym, czy udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości 
jest obligatoryjny, czy też jest to jedynie przyzwolenie dla prawodawcy na introdukcję mechanizmów 
prawnych, zezwalających czynnikowi społecznemu na tego rodzaju udział w wymiarze sprawiedliwości4.

Abstrahując jednakże od wyżej nakreślonego sporu natury doktrynalnej, należy wskazać na wpływ 
obywateli na faktyczne rozstrzygnięcie, zapadające w procesach sądowych – zarówno karnych, jak 
również z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa pracy. Ławnicy w gruncie rzeczy – zwłaszcza w badaniach 
z zakresu socjologii prawa – postrzegani byli jako sędziowie. Co prawda jasnym było, że nie są to sędziowie 
zawodowi, jednakże przypisywany im zakres uprawnień oraz obowiązków, jak również norm stanowiących 
wyznaczniki zachowania, był jednakowy5.

1  J. Kotliński, T. J. Kotliński, Sądownictwo powszechne w Galicji w latach 1855-1918, Jarosław 2016, s. 349-350.

2  Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1921 r. nr 44, poz. 267.

3  M. Materniak-Pawłowska, Ustrój sądownictwa powszechnego w II Rzeczypospolitej, Poznań 2003, s. 246.

4  Por. B. Naleziński [w:] P. Tuleja, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, Warszawa 2019, s. 547.

5  Szerzej patrz: A. S. Bartnik, Sędzia czy kibic? Rola ławnika w wymiarze sprawiedliwości III RP, Warszawa 2009, s. 92-93.
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2. Model udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru 
sprawiedliwości 

Ustawa zasadnicza w kwestii partycypacji obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości jest 
dość lapidarna. Jak zwrócił uwagę B. Banaszak, „ustanawia tylko samą zasadę i pozostawia jej regulację 
ustawodawcy zwykłemu. Nie rozstrzyga nawet, który z modeli udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru 
sprawiedliwości spotykany we współczesnych państwach demokratycznych ma on przyjąć – sędziów 
przysięgłych czy ławników”6.

Na brak definicji legalnej terminu „wymiar sprawiedliwości” w kontekście art. 182 ustawy zasadniczej 
zwrócił również uwagę Trybunał Konstytucyjny. Wskazał on, że występujące w tym przepisie pojęcie 
„wymiaru sprawiedliwości” nie jest prawnie zdefiniowane oraz że dotychczas nie zostało ono także 
jednoznacznie określone ani w orzecznictwie, ani w doktrynie. Trybunał zwrócił uwagę także na dominujące 
znaczenie przedmiotowe tego terminu, w związku z czym można powiedzieć, że udział obywateli 
w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oznacza partycypację czynnika społecznego w rozstrzyganiu 
sporów poprzez subsumcję norm prawnych do konkretnych sytuacji faktycznych. Konstytucja przy tym 
nie określa formy, jak również zakresu przedmiotowego udziału. Trybunał podkreślił również, iż z treści art. 
182 wynika, że nie jest możliwe ani całkowite wyłączenie obywateli ze sprawowania tej funkcji (wymiaru 
sprawiedliwości), ani takie jej zawężenie, by udział ten przybrał zakres jedynie symboliczny. Ponadto 
Trybunał zwrócił uwagę, że z punktu widzenia zakresu udziału czynnika społecznego w sprawowaniu 
wymiaru sprawiedliwości uznać należy, że udział ten można faktycznie i prawnie ograniczyć do niektórych 
spraw. Nie jest przy tym możliwe przyjęcie takiej regulacji, by w sprawach danej kategorii wymiar 
sprawiedliwości należał wyłącznie do obywateli7. Trybunał Konstytucyjny w sposób zrównoważony ocenił 
sytuację, nie opowiadając się za wyłącznością jednych rozwiązań na poziomie ustawowym kosztem innych. 
Wskazał on raczej na pewną możliwą dozę swobody w rozumieniu przedmiotowego terminu, jednakże 
ujętą w ustalonych ramach. 

W nauce prawa konstytucyjnego, udział obywateli w wymiarze sprawiedliwości stanowi jedną z głównych 
zasad organizacji i funkcjonowania sądownictwa8. Wskazuje się przy tym przede wszystkim na potrzebę 
brania pod uwagę również społecznych poglądów na stosowanie prawa. Związane jest to z elementarnym 
poczuciem sprawiedliwości wśród obywateli, jak również z koniecznością uwzględniania pewnego kanonu 
społecznie uznawanego systemu wartości9.  Ławnik – jako wzorowy obywatel – powinien troszczyć się 
w swojej pracy o poszanowanie przedmiotowych wartości10.

W Polsce ławnicy orzekają jedynie w sądach powszechnych11 oraz w sądach wojskowych12. Jak 
słusznie wskazuje L. Garlicki: „W Polsce nie stosuje się systemu ławy przysięgłych, tzn. odrębnego ciała 

6  B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, Warszawa 2012, s. 910.

7  Zob. wyr. TK z dnia 29 listopada 2005 r., sygn. akt P 16/04.

8  Por. M. Rączka [w:] Z. Witkowski i in., Prawo konstytucyjne, Toruń 2011, s. 462.

9  Ibidem, s. 467.

10  Zob. K. Eichstaedt [w:] A. Rycak (red.), Metodyka pracy ławnika, Warszawa 2011, s. 18.

11  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070.

12  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych, Dz.U. 1997 nr 117 poz. 753.
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orzekającego, uniezależnionego od zawodowego sędziego, złożonego z losowo dobranych obywateli 
i wypowiadającego się przede wszystkim o winie oskarżonego lub o zasadności roszczenia cywilnego. 
Od kilku dziesięcioleci stosuje się natomiast system sądu ławniczego, tzn. sądu o mieszanym składzie, 
obejmującym zawodowego sędziego oraz ławników. Sąd taki działa w sposób jednolity, tzn. sędzia 
wraz z ławnikami rozstrzygają wszystkie kwestie (w sprawach karnych – zarówno kwestię winy, jak 
i kary) i większością głosów wydają orzeczenie”13. W doktrynie prawa konstytucyjnego członków 
składów orzekających takich sądów ławniczych, określa się również mianem ławników ludowych14. 
W literaturze zaznacza się, że tylko udział ławników w postępowaniu zapewnia rzeczywiste urealnienie 
zasady partycypacji społeczeństwa w wymiarze sprawiedliwości, która to zasada stanowi świadectwo 
dopuszczenia obywateli do procesu współdecydowania o sprawach ważnych dla pozostałych członków 
społeczeństwa15. 

Wybrany przez ustawodawcę model sądów ławniczych zamiast ławy przysięgłych, należy ocenić jako 
wybór racjonalny. Zarówno tradycje europejskie, jak również polskie doświadczenie historyczne 
przemawiają za zasadnością przedmiotowej decyzji, podjętej przez prawodawcę na poziomie ustawowego 
określenia sposobu udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Otóż ewentualne 
wprowadzenie na grunt polskiego systemu prawnego rozwiązań znanych z państw, w których obowiązuje 
system common law (przykładowo Stany Zjednoczone Ameryki czy Zjednoczone Królestwo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej) jest w ocenie części doktryny swego rodzaju „przekroczeniem” regulacji 
zawartej w art. 182 ustawy zasadniczej i jako takiej potencjalnie niezgodnej z przywołanym przepisem 
Konstytucji RP16. Również w ocenie autora utworzenie w Polsce zarówno ławy przysięgłych, jak również 
powołanie sędziów pokoju, może budzić kontrowersje z punktu widzenia art. 182 ustawy zasadniczej, jak 
również z punktu widzenia zasadności oraz celowości takiego rozwiązania. W ramach zasady rzetelności 
naukowej wskazać jednakże wypada na pojawiające się stanowiska odrębne w tym zakresie17.

3. Udział ławników w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu 
cywilnym

W polskim systemie prawnym, jak zostało to już zasygnalizowane, realizację przedmiotowej zasady 
stanowi instytucja ławnika. Bierze on udział zarówno w rozprawach o charakterze karnym, jak również 
z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa pracy.

Idąc po kolei, zgodnie z wyliczeniem, najpierw należy przytoczyć artykuł 28 Kodeksu postępowania 
karnego. I tak, zgodnie z paragrafem 2 tego przepisu, w sprawach o zbrodnie sąd orzeka w składzie 
jednego sędziego i dwóch ławników. Natomiast ze względu na szczególną zawiłość sprawy lub jej wagę 

13  L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2016, s. 398.

14  Tak P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000, s. 238.

15  Szerzej patrz M. Jakubik, Przedstawiciel społeczny w postępowaniu karnym, Poznań 2014, s. 52-53.

16  Zob. P. Wiliński, P.Karlik [w:] M. Sajfan, L. Bosek, Konstytucja RP, Tom II, Komentarz, Warszawa 2016, s. 1075.

17  Zob. np. B. Naleziński [w:] P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2008, s. 410.
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sąd pierwszej instancji może postanowić o jej rozpoznaniu w składzie trzech sędziów albo jednego 
sędziego i dwóch ławników (art. 28 par. 3 k.p.k.). Tymczasem w sprawach o przestępstwa, za które 
ustawa przewiduje karę dożywotniego pozbawienia wolności, sąd orzeka w składzie dwóch sędziów 
i trzech ławników (art. 28 par. 4 k.p.k.)18. Orzekając w przedmiocie spraw wyżej wskazanych, prezes sądu 
może wyznaczyć (jest to jego fakultatywne uprawnienie, nie zaś obowiązek) sędziego, asesora sądowego 
i ławnika dodatkowego do danej rozprawy, w momencie, gdy zachodzi ewentualność, że rozprawa ta 
będzie trwać dłużej. W przypadku umotywowanej okolicznościami faktycznymi potrzeby, możliwe jest 
wyznaczenie dwóch (lub dwojga) sędziów, asesorów bądź ławników dodatkowych. W takiej jednak sytuacji 
niezbędnym jest również dyspozycja dotycząca sekwencji, w jakiej będą oni wstępować do uczestnictwa 
w na razie oraz w głosowaniu19. 

Należy zwrócić także uwagę na udział ławników w procesie cywilnym, co było już sygnalizowane, 
a co przejawia się w określonych sprawach z zakresu prawa praccy oraz z obszaru prawa rodzinnego. 
Otóż, zgodnie z art. 47 par. 2 Kodeksu postępowania cywilnego, w pierwszej instancji sąd w składzie 
jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy 
o (pkt 1): ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności 
wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy 
lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego 
lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, naruszenia zasady równego 
traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia z tym związane, odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku 
stosowania mobbingu. Omawiając udział ławników w sprawach z zakresu prawa pracy zaznaczyć należy, 
że ławnikiem w sprawach tych może być osoba wyróżniająca się szczególną znajomością przepisów 
z tego obszaru prawnego. Kandydat na ławnika do orzekania w przedmiotowych sprawach winien 
także udokumentować tę znajomość w należyty sposób20. W pierwszej instancji również sąd w składzie 
jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników rozpoznaje sprawy ze stosunków rodzinnych 
o (pkt 2 przedmiotowego przepisu) rozwód, separację, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz 
o rozwiązanie przysposobienia21. Warto przy tej okazji nadmienić, iż jak zwraca uwagę E. Stefańska, 
„w sprawie z zakresu prawa pracy w I instancji sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego 
i dwóch ławników może rozpoznać kilka roszczeń łącznie dochodzonych przez powoda w jednym 
postępowaniu, jeżeli wśród nich znajduje się choćby jedno, którego rozpoznanie powinno nastąpić w takim 
składzie”22.

Analizując rolę ławników w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości, nie sposób nie wspomnieć 
jeszcze o ławnikach Sądu Najwyższego, których sposób funkcjonowania determinuje rozdział szósty 
ustawy o Sądzie Najwyższym23. Celem niniejszego artykułu nie jest przytoczenie oraz szczegółowa 
analiza wszystkich przepisów przedmiotowego rozdziału przytoczonej ustawy. Jednakże dla dopełnienia 

18  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555.

19  Zob. W. Jasiński [w:] J. Skorupka, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2016, s. 117.

20  K. Ziółkowska, Rola ławnika sądowego w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości, Media – Kultura – Komunikacja Społeczna 10/4 2014, s. 70.

21  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296.

22  E. Stefańska [w:] M. Manowska (red.), Kodeks Postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2013, s. 105.

23  Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, Dz.U. 2018 poz. 6.
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obrazu udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz jego funkcji, 
warto przytoczyć kilka spośród nich. Zatem, zgodnie z art. 59 par. 1 ustawy o Sądzie Najwyższym, 
w rozpoznawaniu skarg nadzwyczajnych, spraw, o których mowa w art. 27 par. 1 pkt 1, oraz w innych 
postępowaniach dyscyplinarnych, w których Sąd Najwyższy nie jest właściwy na podstawie przepisów 
odrębnych ustaw, uczestniczą ławnicy Sądu Najwyższego. Natomiast jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, 
w sprawach wskazanych w par. 1, Sąd Najwyższy orzeka w składzie 2 sędziów Sądu Najwyższego i 1 
ławnika Sądu Najwyższego (par. 2). Ławnikiem Sądu Najwyższego może być osoba, która (par. 3): posiada 
wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych, jest nieskazitelnego 
charakteru, ukończyła 40 lat, w dniu wyboru nie ukończyła 60 lat, jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, 
do pełnienia obowiązków ławnika Sądu Najwyższego oraz posiada co najmniej wykształcenie średnie lub 
średnie branżowe. Ustawodawca stawia więc przed ławnikami Sądu Najwyższego ściśle określone wymogi, 
które muszą być przez ławnika spełnione łącznie. 

Jest to wyraz dbałości prawodawcy o jakość orzekania oraz chęć zapewnienia obiektywizmu 
i sprawiedliwego procesu, który widać również w następnym przepisie (art. 60 przedmiotowej ustawy). 
Prawodawca wskazuje tam przesłanki negatywne do bycia ławnikiem Sądu Najwyższego, pośród których 
znajdują się przykładowe takie pozycje jak zatrudnienie w samym Sądzie Najwyższym i innych sądach oraz 
prokuraturze (pkt 1), bycie posłem, senatorem, posłem do Parlamentu Europejskiego lub radnym gminy, 
powiatu, bądź województwa (pkt 13), czy przynależność do partii politycznej (pkt 15). Należy również 
podkreślić, że w zakresie orzekania ławnicy Sądu Najwyższego są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji 
oraz ustawom (art. 67 par. 1). 

Wszystkie te przytoczone powyżej przykładowe przepisy przedmiotowej ustawy, świadczą o chęci 
zachowania profesjonalizmu ławników przez ustawodawcę oraz zapewnienia im niezbędnej do orzekania 
niezależności. Jedynie bowiem w taki sposób ławnicy – przedstawiciele czynnika społecznego w wymiarze 
sprawiedliwości, mogą w sposób należyty wypełniać swoją funkcję. Stanowią oni bowiem faktor 
demokratyzujący sądy, jak również służą realizacji zasady suwerenności narodu w obszarze judykatywy24. 

4. Procedura wyboru ławników w polskim porządku prawnym

Ustawodawca przyznał w analizowanej materii szerokie kompetencje samorządowi terytorialnemu. Otóż, 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek 
wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań 
i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów25. Zgodnie zaś z art. 160 ustawy Prawo 
o ustroju sądów powszechnych, ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają 
rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym (par. 1). Wybory 
przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (par. 2). Wedle natomiast art. 
161 przedmiotowej ustawy, liczbę ławników wybieranych przez poszczególne rady gmin do wszystkich 

24  Zob. J. Ruszewski [w:] J. Ruszewski (red.), Ławnicy – społeczni sędziowie w teorii i praktyce, Suwałki 2011, s. 37.

25  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95.
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sądów działających na obszarze właściwości sądu okręgowego, w tym także liczbę ławników do orzekania 
w sprawach z zakresu prawa pracy, ustala kolegium sądu okręgowego; liczbę ławników do poszczególnych 
sądów rejonowych ustala się po zasięgnięciu opinii prezesów tych sądów (par. 1). Prezes sądu okręgowego 
podaje liczbę ławników do wiadomości poszczególnym radom gmin najpóźniej na trzydzieści dni przed 
upływem terminu zgłaszania kandydatów (par. 2)26.

Jakkolwiek celem niniejszego artykułu nie jest wyczerpująca analiza procesu wyboru ławników, to jednak 
należy zwrócić uwagę na przepis art. 163 ust. 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, gdyż 
wywołuje on pewne spory w praktyce. Otóż według przywołanego przepisu, przed przystąpieniem do 
wyborów na ławników rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię 
o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych 
w ustawie. W orzecznictwie interpretuje się to w ten sposób, że zespół opiniodawczy powinien wskazać, 
które zgłoszenia kandydatów nie spełniają wymogów formalnych i z jakich względów oraz którzy kandydaci 
i z jakich powodów – w ocenie zespołu – nie spełniają materialnoprawnych przesłanek określonych w art. 
158 i art. 159 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zwraca się również uwagę, że mimo iż 
zespół ten pełni wyłącznie funkcję pomocniczą i opiniodawczą, to jednak zobowiązany jest (oprócz oceny 
zgłoszeń kandydatów pod względem formalnym) także do zebrania wszystkich tych informacji, które są 
niezbędne do ustalenia czy dane osoby spełniają przesłanki materialnoprawne, aby móc pełnić funkcję 
ławnika, a następnie przedstawić je radnym, którzy w głosowaniu tajnym podejmują decyzję, czy opinia 
wystawiona o konkretnym kandydacie przekonuje ich do posiadanych przez kandydata kwalifikacji, czy też 
stwierdzą, że dana osoba nie może pełnić tak ważnej roli w polskim sądownictwie, jaką jest rola ławnika27. 

Niedopuszczalna jest zatem sytuacja, w której zespół opiniujący kandydatury na ławników sądów 
powszechnych, na posiedzeniu ogranicza się jedynie do poddania pod głosowanie negatywnej opinii 
o określonym kandydacie, który zdaniem zespołu nie spełnia wymagań ustawowych. Z treści opinii zespołu 
powinno bowiem wyraźnie wynikać, na jakiej konkretnie weryfikowalnej podstawie merytorycznej radni 
opierają daną uchwałę. Jakkolwiek bowiem – jak zaznacza się w orzecznictwie sądów administracyjnych 
– rada gminy jako organ uchwałodawczy ma kompetencje do wyboru określonych osób na stanowisko 
ławnika, w tym także do wyboru negatywnego, to jednak kryteria wyboru powinny być sprawdzalne. 
Albowiem, mimo iż żaden z przepisów prawa nie gwarantuje kandydatowi na ławnika wyboru, to 
jednak art. 182 Konstytucji RP zapewnia każdemu obywatelowi polskiemu prawo udziału w wyborach 
na ławników przeprowadzonych zgodnie z zasadami i procedurą określoną w ustawie Prawo o ustroju 
sądów powszechnych. Przepis ten może być źródłem interesu prawnego – w rozumieniu art. 101 ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym – w zaskarżeniu uchwały rady gminy w przedmiocie wyboru ławników 
przez kandydatów, których kandydatury były przedmiotem głosowania rady i którzy nie zostali w tym 
głosowaniu wybrani do pełnienia tej funkcji28.

W orzecznictwie wskazuje się również na korelację pomiędzy wysoką pozycją ławników w systemie 
sprawowania wymiaru sprawiedliwości, a surową oceną uchybień w procedurze ich powoływania. Rada 

26  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070.

27  Wyr. Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2009 r., II OSK 1067/09.

28  Wyr. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 września 2011 r., VI SA/Wa 2217/10.
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gminy jest bowiem jedynym organem właściwym do dokonania zgodnego z ustawą wyboru ławników, zaś 
elementem procedury wyboru jest stosowne głosowanie i jego wynik. Powyższe znajduje odzwierciedlenie 
w akcie jakim jest uchwała i załączniki stanowiące z nią nierozerwalną całość jako aktu prawnego. Zatem 
ujęcie w treści załącznika potwierdzającego dokonanie wyboru na ławnika osoby, która wskutek braku 
wystarczającej liczby głosów pozytywnych nastąpiło w sposób wadliwy i z uchybieniem wymogów 
ustawowych, jest istotnym naruszeniem prawa29. 

W tym kontekście podkreślić także należy art. 94 ustawy o samorządzie gminnym, który reguluje tryb 
i czasokres stwierdzania nieważności oraz niezgodności z prawem uchwały lub zarządzenia i w ust. 1 
stanowi, że nie stwierdza się nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy po upływie jednego roku 
od dnia ich podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały lub zarządzenia w terminie 
określonym w art. 90 ust. 1, albo jeżeli są one aktem prawa miejscowego. Natomiast zgodnie z ust. 2 – 
jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały lub zarządzenia z powodu upływu terminu określonego w ust. 
1, a istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności, sąd administracyjny orzeka o ich niezgodności z prawem. 
Uchwała lub zarządzenie tracą moc prawną z dniem orzeczenia o ich niezgodności z prawem. Przepisy 
Kodeksu postępowania administracyjnego co do skutków takiego orzeczenia stosuje się odpowiednio30.

5. Wnioski i podsumowanie

Jak wskazywane było powyżej, korzenie instytucji ławnika w Polsce sięgają znacznie głębiej niż Konstytucja 
RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Według niektórych autorów, narodziny instytucji ławników na terenach 
Rzeczypospolitej datuje się już na XIII wiek, gdy w procesie brali udział przedstawiciele rady miejskiej 
bądź osoby wskazywane przez pana miasta31. Zapewnienie czynnikowi społecznemu możliwości aktywnej 
partycypacji w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości wyniknął z potrzeby uwzględniania powszechnego 
spojrzenia na egzekwowanie obowiązującego prawa, jak również z koniecznością zapewnienia 
w społeczeństwie odpowiedniego poczucia sprawiedliwości. Wiąże się z tym potrzeba uwzględnienia 
w stosowaniu prawa pewnego niepisanego zbioru reguł i zasad postępowania, wynikających z tradycji oraz 
moralności określonej zbiorowości. Pojęcie praw podstawowych jest immanentnie związane z pojęciem 
wartości, do których to odwołuje się w preambule polska ustawa zasadnicza32. 

Tak jak w przypadku innych regulacji, tak również uregulowania dotyczące udziału obywateli 
w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości muszą uwzględniać określoną w społeczeństwie tradycję (czy 
to konstytucyjną, czy to historyczną, a nawet socjologiczną, moralną i narodowościową). Należy przy tym 
podkreślić, że polska tradycja konstytucyjna jest wyjątkowo na tym tle bogata. Historia konstytucjonalizmu 
sięga XVIII stulecia, zaś jej początek datowany jest w doktrynie na moment przyjęcia przez Sejm 
Czteroletni Ustawy Rządowej w 1791 roku, zwanej powszechnie Konstytucją 3 maja. Dokument ten 

29  Wyr. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 czerwca 2018 r., III SA/Gl 310/18.

30  Ibidem

31  Zob. A. Olechno [w:] S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2014, s. 338.

32  Szerzej patrz B. Zdziennicki [w:] D. Makiłła (red.), Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski, Warszawa 2018, s. 895.
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stanowił nowoczesne odzwierciedlenie nie tylko dorobku prawnego ówczesnej Rzeczypospolitej, lecz 
także uwzględniał omawiane tutaj społeczne tradycje i zwyczaje oraz moralny system wartości33.

Wydaje się, że dopuszczenie ławnika jako obywatela, od którego wymaga się między innymi 
nieskazitelnego charakteru, do czynnego udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, czyni zadość 
artykułowi 182 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, jak również powyżej wskazanym wartościom 
pozaprawnym. Poza tym warto wskazać, że tak jak apolityczność, którą winien zachować sędzia, przyczynia 
się do zachowania jego niezawisłości34, tak również obywatel włączony – w charakterze ławnika – do 
udziału w procesie sądowym, winien – z moralnego punktu widzenia oraz przez wzgląd na troskę o dobro 
wymiaru sprawiedliwości – zachować pełną indyferencje w kwestiach natury politycznej. 

33  Por. J. Szymanek, Tradycje konstytucyjne. Szkice o roli ustawy zasadniczej w społeczeństwie demokratycznym, Warszawa 2006, s. 123.

34  Tak J. Galster, [w:] Z. Witkowski (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2002, s. 425.
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