Regulamin
Sądu Koleżeńskiego Automobilklubu Polski
ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
§1
Sąd Koleżeński Automobilklubu Polski (zwany dalej Sądem), będący jednym z organów władz
Automobilklubu, jest powoływany i funkcjonuje zgodnie z postanowieniami statutu
Automobilklubu Polski (§ 34, § 16 ust.1 pkt.3, ust.2, § 17 ust. 3, § 20 ust. 3, § 23 ust.7).
§2
Sąd orzeka w sprawach dotyczących:
- sporów między członkami Automobilklubu naruszających zasady współżycia koleżeńskiego,
- postępowania sprzecznego ze statutem i uchwałami władz Automobilklubu, regulaminami
organizacyjnymi i sportowymi,
- naruszenia obowiązku właściwej postawy moralnej i godności członka Automobilklubu,
- działania na szkodę Automobilklubu.
§3
Sad Koleżeński składa się z 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów i
sprawuje swą funkcję dwuinstancyjne. Sąd Koleżeński orzeka w 3-osobowym składzie.
Orzeczenia zapadają zwykłą większością głosów. Orzeczenie Sądu jest obowiązujące od chwili
jego wydania.
§4
Od orzeczeń Sądu przysługuje prawo odwołania do składu odwoławczego Sądu w terminie 14
dni od daty doręczenia orzeczenia. Odwołanie rozpatruje Sąd w składzie nie mniejszym niż
3-osobowy, z pominięciem tych jego członków, którzy brali udział w wydaniu zaskarżonego
orzeczenia.
§5
Pracami Sądu kieruje przewodniczący wybrany przez członków Sądu. Członkowie Sądu
wybierają także zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§6
Kadencja Sądu trwa 4 lata, równolegle z kadencją władz Automobilklubu.
§7
Czynności kancelaryjne Sądu prowadzi biuro Automobilklubu.
§8
Sąd rozpatruje samodzielnie wszelkie zgłoszone sprawy i orzeka na podstawie przekonania
wynikającego ze swobodnej oceny całokształtu dowodów w sprawie.

§9
Posiedzenia Sądu są jawne dla członków Automobilklubu, chyba, że któraś ze stron zażąda ich
utajnienia. Uchylenie jawności posiedzeń z urzędu może nastąpić tylko z przyczyn mających na
celu interes społeczny lub dobro Automobilklubu.
§ 10
Rozpoznawanie zgłoszonej sprawy przez Sąd może toczyć się niezależnie jeżeli trwa
postępowanie karne związane z tą samą sprawą.
§ 11
Nie można wszcząć postępowania przed Sądem po upływie sześciu miesięcy od chwili
popełnienia czynu, o ile zaś czyn ten zawiera znamiona przestępstwa karnego – przedawnienie
nie następuje wcześniej niż przedawnienie tegoż przestępstwa karnego.
§ 12
Z każdego posiedzenia Sądu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i
protokolant.
ROZDZIAŁ II
Kary
§ 13
W uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę rozmiar przewinienia, osobowość
obwinionego i jego dotychczasową działalność, Sąd może orzekać wobec członka
Automobilklubu następujące kary:
- upomnienie,
- zawieszenie w prawach członka na okres do jednego roku,
- wykluczenie.
ROZDZIAŁ III
Wnoszenie sprawy i postępowanie przed Sądem
§ 14
Sąd wszczyna rozpatrywanie sprawy na wniosek zainteresowanego jej rozstrzygnięciem członka
Automobilklubu lub władz Automobilklubu względnie jego statutowych jednostek
organizacyjnych. Wniosek powinien zawierać przedstawienie problemu wymagającego
rozstrzygnięcia oraz sugestie i żądania wnoszącego wniosek.
§ 15
Stronami postępowania przed Sądem są wnioskodawca (pokrzywdzony) i ten kogo sprawa
dotyczy (obwiniony). Sąd po otrzymaniu wniosku w sprawie zawiadamia obwinionego o prawie

złożenia w terminie 7 dni wyjaśnień, wzywa świadków i sprawdza inne dowody, także te
zgłoszone przez obwinionego lub pokrzywdzonego.
§ 16
Sąd o posiedzeniu w sprawie zawiadamia strony listem poleconym za zwrotem poświadczenia
odbioru. Zawiadomienie powinno mieć wskazanie, że stawiennictwo jest obowiązkowe i, że w
przypadku niestawiennictwa, sprawa będzie rozpatrywana bez udziału osób wezwanych.
§ 17
Niestawiennictwo na posiedzenie Sądu którejś ze stron nie wstrzymuje rozpatrywania sprawy,
chyba, że Sąd uzna obecność stron za niezbędną.
§ 18
Sąd z własnej i inicjatywy lub na wniosek stron może wzywać i przesłuchiwać świadków,
powoływać ekspertów oraz uzupełniać dowody w sprawie.
§ 19
Ze składu orzekającego Sądu w danej sprawie podlega wyłączeniu członek Sądu związany
bezpośrednio lub pośrednio z rozpatrywaną sprawą.
ROZDZIAŁ IV
Przebieg rozprawy i orzeczenie Sądu
§ 20
Posiedzenie Sądu otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący, także udziela głosu, zadaje
pytania i upoważnia do ich zadawania oraz ogłasza orzeczenie Sądu.
§ 21
Posiedzenie Sądu rozpoczyna się od przedstawienia sprawy przez wnioskodawcę, określenia
przez niego stanowiska i żądań w sprawie oraz przedstawienia dowodów na ich poparcie.
Następnie w takim samym trybie wypowiada się ten którego sprawa dotyczy.
§ 22
1. Po uznaniu przez skład orzekający Sądu w danej sprawie, że sprawa jest dostatecznie
wyjaśniona, posiedzenie zostaje zamknięte.
2. Sąd wydaje orzeczenie na niejawnej naradzie, decyzje zapadają większością głosów,
wstrzymywanie się jest wykluczone, natomiast można zgłosić odrębne zdanie z
uzasadnieniem na piśmie.
3. W przypadku polubownego zakończenia sporu lub wycofania wniosku w sprawie, Sąd umarza
postępowanie.
§ 23
1. Orzeczenie powinno mieć za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia
posiedzenia Sądu w sprawie.

2. Orzeczenie powinno zawierać, poza danymi osobowymi członków składu orzekającego Sądu i
stron, opis sprawy oraz jej rozstrzygnięcia i uzasadnienie.
3. Orzeczenie podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego Sądu.
§ 24
1. Ogłoszenie orzeczenia – przez jego odczytanie, powinno w zasadzie nastąpić w dniu, w
którym zamknięto posiedzenie, w sprawach o dużym stopniu skomplikowania dopuszczalne
jest odroczenie ogłoszenia orzeczenia na czas do 7 dni.
2. Po ogłoszeniu orzeczenia Sąd informuje strony o sposobie i trybie odwołania od orzeczenia.
§ 25
Orzeczenie Sądu staje się prawomocne z chwilą jego wydania, z zastrzeżeniem prawa do
odwołania.
§ 26
1. Orzeczenie Sądu dostarczane jest stronom nie później niż 14 dni od daty wydania.
2. Orzeczenie zawierające decyzje o karze jest dostarczane właściwym władzom
Automobilklubu w celu jej wykonania.
3. Orzeczenie jest podawane do wiadomości naczelnych władz Automobilklubu.
ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe
§ 27
Sąd, poza posiedzeniami w składzie orzekającym zwoływanymi w związku ze sprawami
zgłoszonymi do rozpoznania, odbywa posiedzenia w sprawach zgłoszonych przez
przewodniczącego oraz w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
§ 28
Sąd może opracowywać uwagi i postulaty kierowane do odpowiednich władz Automobilklubu.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 08 Listopada 2008 roku.

