Uchwała nr 18/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP
z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wykładni
§ 37 ust. 2 pkt 4 oraz § 43 ust. 2 pkt 4 Statutu ZHP
(bierne prawo wyborcze osób skazanych oraz ukaranych
przez sąd harcerski)
Na podstawie § 73 ust. 3 Statutu ZHP Naczelny Sąd Harcerski ZHP uchwala,
co następuje:
§1
1. Instruktorzy skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe nie mają biernego prawa
wyborczego w wyborach delegatów na zjazd chorągwi lub Zjazd ZHP.
2. Mandat delegata na zjazd chorągwi lub Zjazd ZHP wygasa z dniem
uprawomocnienia się wyroku za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2019 r.

Przewodniczący
Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP
(-) hm. Krzysztof Pater

UZASADNIENIE
Przepisy Statutu ZHP określające status delegata na Zjazd ZHP i delegata na zjazd
chorągwi są bardzo niejednoznaczne. W tej sytuacji każda norma Statutu
odnosząca się do delegatów musi być interpretowana samoistnie, jakkolwiek
z uwzględnieniem szerszego kontekstu, a przede wszystkim tych norm Statutu ZHP,
które można uznać za normy o fundamentalnym znaczeniu.
Ograniczenia w zakresie biernego prawa wyborczego, w tym ograniczenie zawarte
w § 37 ust. 2 pkt 4 Statutu ZHP zostały zawarte w rozdziale 6. „Władze,
podejmowanie uchwał i decyzji, wybory władz”. Ponieważ rozdział 6. Statutu ZHP
jest także miejscem, w którym zostały zawarte zasady wyboru delegatów na zjazdy
chorągwi i zjazd ZHP (§ 39 – §42), a § 36 ust. 1 stanowi, że władze ZHP pochodzą
z wyboru, należy uznać, że zakaz wynikający z § 37 ust. 2 pkt 4 Statutu ZHP
ma zastosowanie m.in. do wyboru delegatów na zjazd chorągwi i Zjazd ZHP.
W konsekwencji także norma zawarta w § 43 ust. 2 pkt 4 Statutu ZHP
ma zastosowanie do delegatów na zjazdy chorągwi i Zjazd ZHP.

