REGULAMIN
SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO AUTOMOBILKLUBU WIELKOPOLSKI
Postanowienia ogólne

1.

§1
Sąd Koleżeński Automobilklubu Wielkopolski, zwany dalej Sądem działa na podstawie Statutu Automobilklubu
Wielkopolski oraz niniejszego Regulaminu.

§2
Sąd jest właściwy do rozpatrywania sporów honorowych między członkami Automobilklubu Wielkopolski
oraz rozpatrywania spraw dotyczących naruszania postanowień Statutu, uchwał lub innych przepisów obowiązujących
w Automobilklubie Wielkopolski, a także spraw dotyczących działalności uwłaczającej dobremu imieniu Automobilklubu
Wielkopolski.
§3
Sąd jest niezawisły i w swej działalności związany jest jedynie przepisami Statutu, uchwał i niniejszego Regulaminu.
§4
Postępowanie przed Sądem może być wszczęte przeciwko każdemu członkowi Automobilklubu Wielkopolski.

Odpowiedzialność dyscyplinarna członków
odpowiedzialności karnej lub cywilnej.

§5
Automobilklubu

Wielkopolski

jest

niezależna

od

ewentualnej

§6
Kary dyscyplinarne orzekane przez Sąd mogą być wymierzane wyłącznie w oparciu o przepisy obowiązujące
w Automobilklubie Wielkopolski.
Organizacja Sądu

1.
2.

3.

1.

2.
3.
4.

§7
Sąd składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego, wybranych spośród członków zwyczajnych Automobilklubu
Wielkopolski przez Walne Zgromadzenie.
Kadencja członka Sądu trwa 4 lata, licząc od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego
i kończy się w dniu odbycia kolejnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego. Mandat członka Sądu
wygasa z upływem kadencji, a także w przypadku zrzeczenia się mandatu, ustania członkostwa w Automobilklubie
Wielkopolski oraz odwołania z funkcji członka Sądu uchwałą Walnego Zgromadzenia.
W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu członka Sądu Koleżeńskiego, skład Sądu uzupełnia się
o osoby, które uzyskały kolejną liczbę głosów uzyskanych podczas ostatnich wyborów. W przypadku, gdy 2 lub więcej
osób uzyskały tą samą liczbę głosów, o uzupełnieniu w skład Sądu decyduje uchwała Sądu. Liczba członków, o którą
skład Sądu uzupełniono nie może przekroczyć ½ ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru do Sądu
Koleżeńskiego.
§8
Sąd na swym pierwszym posiedzeniu, które winno być zwołane przez Przewodniczącego w ciągu 14 dni od daty
odbycia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego wybiera ze swego grona na jego wniosek
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
Przewodniczący Sądu kieruje jego pracami i reprezentuje Sąd wobec władz Automobilklubu Wielkopolski.
Wiceprzewodniczący Sądu wykonuje obowiązki Przewodniczącego podczas jego nieobecności i udziela mu pomocy
w organizowaniu prac Sądu.
Sekretarz Sądu czuwa nad protokołowaniem posiedzeń i prowadzeniem rejestru spraw.
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Działalność orzecznicza i postępowanie przed Sądem Koleżeńskim
§9
Wniosek o wszczęcie postępowania wnioskodawcy składają do Sądu w dwóch egzemplarzach. Wniosek powinien
zawierać:
 oznaczenie stron – pełną nazwę organu wnioskującego lub imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres
i numer legitymacji członkowskiej.
 sformułowanie zarzutów ze wskazaniem osób, czasu, miejsca i okoliczności popełnienia czynu,
 wnioski dowodowe.
§ 10
Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w § 9 Przewodniczący Sądu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia
braków w terminie 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu przewodniczący wydaje postanowienie o odmowie
wszczęcia postępowania.
§ 11
W terminie 14 dni od daty wpływu wniosku do Sądu przewodniczący, jeżeli uzna właściwość Sądu, wyznacza członków
zespołu orzekającego oraz termin i miejsce rozprawy, która powinna się rozpocząć w terminie do 14 dni.
§ 12
Sąd rozpatruje sprawę w składzie zgodnym z § 31 ust 3 Statutu wybierając spośród siebie przewodniczącego składu
orzekającego.
§ 13
Sąd orzeka na podstawie zebranego w toku rozprawy materiału dowodowego.
§ 14
Rozprawa przed Sądem jest jawna, z wyłączeniem narady składu orzekającego. Orzeczenie kończące postępowanie
ogłoszone jest jawnie.
§ 15
Wnioskodawca może dobrać sobie i umocować do występowania w jego imieniu rzecznika, a obwiniony obrońcę.
Rzecznik i obrońca muszą być członkami zwyczajnymi Automobilklubu Wielkopolski.

1.
2.
3.

§ 16
Wezwania i zawiadomienia powinny być doręczane stronom oraz świadkom i biegłym w terminie umożliwiającym im
stawiennictwo, nie później niż 7 dni przed rozprawą.
Obwiniony otrzymuje wezwanie z załączonym odpisem wniosku.
Wezwania i zawiadomienia wysyła się za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku jeżeli adresat odmawia
przyjęcia wezwania lub zawiadomienia, data odmowy traktowana jest jako data doręczenia pisma.

§ 17
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo wnioskodawcy lub obwinionego nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.
§ 18
W uzasadnionych przypadkach Sąd może zarządzić odroczenie rozprawy i wyznaczyć nowy termin.
§ 19
Postępowania nie wszczyna się, a wszczęte umarza się postanowieniem:
 gdy wniosek pochodzi od osoby nieuprawnionej,
 jeżeli sprawa nie podlega rozpoznaniu przez Sąd.
§ 20
Obowiązek przeprowadzenia dowodu spoczywa na tym uczestniku postępowania, który złożył wniosek dowodowy,
bądź wywodzi z niego skutki.
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§ 21
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do akt.
§ 22
Przewodniczący zespołu orzekającego kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem.
§ 23
Rozprawa przed Sądem zaczyna się od jej wywołania i przebiega w następujący porządku:
 otwarcie rozprawy,
 stwierdzenie obecności wezwanych osób,
 odczytanie zarzutów przez wnioskodawcę, a w razie jego nieobecności przez członka zespołu orzekającego,
 zgłoszenie wniosków formalnych i dowodowych,
 postępowanie dowodowe,
 zamknięcie postępowania dowodowego,
 przemówienia stron, przy czym ostatni wypowiada się obwiniony,
 niejawna narada zespołu orzekającego,
 ogłoszenie orzeczenia,
 pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych.

3.

§ 24
W sprawach o naruszenie godności osobistej wnioskodawcy, przewodniczący zespołu orzekającego przed rozprawą
przeprowadza próbę pojednania stron.
W przypadku pojednania stron przed rozprawą, przewodniczący zespołu orzekającego sporządza protokół ugody
i umarza postępowanie postanowieniem. Protokół podpisuje przewodniczący oraz strony. Treść ugody wnosi się
do protokołu rozprawy. Sentencję ugody strony muszą otrzymać w ciągu 14 dni.
Jeżeli próba pojednania nie dała rezultatu, rozprawa toczy się dalej na zasadach ogólnych.

1.
2.
3.

§ 25
Przed przesłuchaniem świadków przewodniczący zespołu orzekającego uprzedza ich o obowiązku mówienia prawdy.
W czasie przesłuchania świadków nie mogą być obecni na sali świadkowie, którzy nie złożyli jeszcze zeznań.
Przewodniczący zespołu orzekającego może uchylić pytanie, którego treść lub charakter uzna za niewłaściwe.

1.
2.

§ 26
Obwinionemu służy prawo do składania wyjaśnień, stawiania pytań oraz do ustosunkowywania się do przedstawionych
dowodów w każdym stadium postępowania dowodowego na rozprawie. Sąd wzywa obwinionego do złożenia wyjaśnień
bezpośrednio po odczytaniu wniosku o ukaranie.
§ 27
Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący zespołu orzekającego i protokolant.
§ 28
Orzeczenia zapadają na niejawnej naradzie zespołu orzekającego większością głosów, a przy równej ilości głosów decyduje
głos przewodniczącego zespołu orzekającego.
§ 29
Przegłosowanym członkom zespołu orzekającego przysługuje prawo do zgłoszenia do orzeczenia opinii odrębnej.
§ 30
1. Sąd koleżeński może nałożyć karę w postaci:
 upomnienia,
 nagany,
 zakazu czasowego brania udziału w imprezach klubowych oraz reprezentowania Automobilklubu Wielkopolski
w innych imprezach,
 czasowego pozbawienia praw członkowskich,
 wykluczenie z grona członków Automobilklubu Wielkopolski na czas określony,
 dożywotniego wykluczenia z grona członków Automobilklubu Wielkopolski.
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Nałożone przez Sąd koleżeński kary ulegają zatarciu:
 po upływie 1 roku od dnia ukarania, w przypadku kary upomnienia,
 dzień przed drugim kolejnym Walnym Zgromadzeniem Sprawozdawczo – Wyborczym po dniu ukarania,
w przypadku pozostałych kar (nie dotyczy kar § 30, ust. 1, tiret 5 i 6), pod warunkiem nie nałożenia
na ukaranego, w tym okresie, nowych kar.
W przypadku ponownego ukarania członka przed zatarciem poprzedniej kary, bieg okresu zatarcia nałożonych kar
liczy się dla każdej kary odrębnie, według zasad określonych w ust. 2.
§ 31
Sąd przy wymiarze kary bierze pod uwagę stopień zawinienia i szkodliwości czynu, pobudki i sposób działania
obwinionego oraz jego zachowanie przed i po popełnieniu czynu.
Za wypadki mniejszej wagi Sąd może nałożyć karę upomnienia, pod warunkiem, że na obwinionym nie ciąży już,
niezatarta, wcześniej nałożona, inna kara upomnienia.
§ 32
Każde orzeczenie składa się z sentencji i uzasadnienia.
Sentencja orzeczenia winna zawierać:
a). określenie Sądu, który je wydał,
b). nazwiska członków zespołu orzekającego, w tym przewodniczącego tego składu, protokolanta i stron,
c). datę i miejsce rozpoznania sprawy,
d). dokładne sprecyzowanie wniosku,
e). rozstrzygnięcie w sprawie,
f). podpisy wszystkich członków zespołu orzekającego.
Uzasadnienie orzeczenia winno zawierać wyjaśnienia oraz umotywowanie sentencji, a w szczególności:
a). odzwierciedlać ocenę całego przedstawionego materiału dowodowego z uwypukleniem wszystkich
okoliczności obciążających i łagodzących, na którym Sąd oparł swoje orzeczenie,
b). powołanie się na odpowiednie przepisy.
Uzasadnienie podpisuje zespół orzekający.
§ 33
Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego, zgodnie z § 31 ust.3 Statutu, jest prawomocne i skuteczne z chwilą jego wydania
przez co najmniej trzech członków Sądu, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego- zgodnie z § 14 ust.2 oraz § 32 ust.2 Statutu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Automobilklubu Wielkopolski. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Sądu w terminie
14 dni od dnia otrzymania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
Postanowienia końcowe

§ 34
Władze Automobilklubu Wielkopolski udzielają pomocy w działaniu Sądu, a w szczególności w udostępnianiu lokalu,
wyznaczeniu protokolanta, prowadzeniu korespondencji.

1.
2.

§ 35
Sprawy wniesione przed Sąd wpisywane są do Rejestru spraw chronologicznie według daty wpływu.
Ustala się następującą symbolikę sygnatury akt: nr kolejny sprawy łamany przez rok kalendarzowy.

§ 36
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Regulamin Sądu Koleżeńskiego Automobilklubu Wielkopolski zatwierdzono na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym
Delegatów Automobilklubu Wielkopolski w dniu 23.07.2020 r.
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