STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 15 października 2010 r.

w sprawie charakteru prawnego kadencji członków zgromadzenia ogólnego sędziów
okręgu – delegatów sędziów sądów rejonowych.

Krajowa Rada Sądownictwa wyraża pogląd, że dwuletnia kadencja delegatów sędziów
sądów rejonowych wybieranych do zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu, nie jest
indywidualną kadencją poszczególnych delegatów. W wypadku rezygnacji delegata
z pełnienia tej funkcji, zrzeczenia się przez niego urzędu sędziego, przejścia do pracy w
innym sądzie bądź zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających jej sprawowanie,
wybrany w jego miejsce nowy delegat jedynie kontynuuje kadencję poprzednika.
Za takim charakterem kadencji delegatów sędziów sądów rejonowych – członków
zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu przemawia przez wszystkim wykładnia gramatyczna
art. 35 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Przemawia również wynikający
z tego przepisu obowiązek ustalania przez kolegium sądu okręgowego liczby delegatów
sędziów dla każdego sądu rejonowego w okręgu proporcjonalne do liczby sędziów w danym
sądzie. Proporcje sędziów orzekających w poszczególnych sądach rejonowych okręgu ulegają
bowiem zmianom po upływie dwuletniego okresu, na który wybierani są delegaci sędziów
sądów rejonowych, tak ze względu na przemieszczanie przez Ministra Sprawiedliwości
etatów sędziowskich pomiędzy sądami, jak i z uwagi na ich wakowanie, czasami w znacznej
liczbie, w okresach wyborów delegatów.
Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa, nie jest uprawnione, zawarte w piśmie
Dyrektora Departamentu Legislacyjno – Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia
6 sierpnia 2010 r. skierowanym do jednego z prezesów sądów okręgowych, porównywanie
charakteru kadencji delegatów sędziów sądów rejonowych do kadencji członków KRS
wybieranych przez organy samorządu sędziowskiego. W odróżnieniu od art. 35 § 1 ustawy –
Prawo o ustroju sądów powszechnych, w art. 9 i 10 ustawy z 27 lipca 2001 r. o Krajowej
Radzie Sądownictwa ustawodawca użył określenia „mandat wybieranego członka Rady”.
Obecna ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa nie pozostawia więc wątpliwości,
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że kadencja każdego z członków Rady wybieranego spośród sędziów, ma charakter
indywidualny. Odmienne rozwiązanie przewidywała ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa
z 20 grudnia 1989 r. stanowiąc w art. 5, że kadencja Rady trwa 4 lata. Rozwiązanie to było
zbliżone do tego, jakie zawarto w art. 35 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
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