STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP
ZARZĄD GŁÓWNY

REGULAMIN
DZIAŁANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH
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Uchwała Zarządu Głównego SSLW RP
Nr 5/2010 z dnia 6.04.2010r
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZNAŃ, kwiecień 2010 rok
ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§1
Postępowanie przed sądami koleżeńskimi Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
w sprawach przewinień członków Stowarzyszenia toczy się na podstawie Statutu i niniejszego „Regulaminu
działania sądów Koleżeńskich SSLW RP” zwanego dalej Regulaminem.

1.
2.

§2
Do zadań sądów koleżeńskich, zgodnie z treścią § 30, art. 1 i § 43 ust.1 Statutu należy:
Rozpatrywanie spraw o przewinienia członków Stowarzyszenia obwinionych o naruszenie
obowiązków określonych w § 15, ust. 1 – 3 Statutu.
Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń sądów.

§3
W zakresie swojej właściwości sądy koleżeńskie stosują wobec swych członków wyłącznie kary
wymienione w § 17 ust. 1 pkt 1 – 4 Statutu.
§4
Obwinionego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona i
stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.
§5
Obwinionemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do składania wyjaśnień, wniosków
dowodowych i korzystania z pomocy obrońcy. Obrońcą może być każdy niekarany członek
Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ 2
Sądy koleżeńskie
§6
Sądy koleżeńskie są wybieralnymi organami statutowymi Stowarzyszenia, ustanowionymi do
rozpatrywania spraw określonych w § 2 Regulaminu.
§7
Stronami postępowania przed sądami koleżeńskimi są obwiniony i jego obrońca oraz właściwy
rzecznik dyscyplinarny, występujący w charakterze oskarżyciela.
§8
Postępowanie przed sądami koleżeńskimi jest dwuinstancyjne.
ROZDZIAŁ 3
Skład i właściwości sądów koleżeńskich.
§9
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4.

Sądami koleżeńskimi Stowarzyszenia są: Główny Sąd Koleżeński i sądy koleżeńskie oddziałów.
Główny Sąd Koleżeński:
1) Rozpatruje w pierwszej instancji sprawy przewinień członków, pełniących w chwili popełnienia
przewinienia funkcje we władzach i organach Stowarzyszenia oraz oddziałów;
2) Jest instancją odwoławczą od orzeczeń i postanowień sądów koleżeńskich oddziałów;
3) Rozstrzyga w przedmiocie rewizji od prawomocnych orzeczeń.
Sąd Koleżeński Oddziału rozpoznaje w pierwszej instancji sprawy przewinień członków oddziału, z
wyłączeniem spraw członków, którzy w chwili popełnienia przewinienia pełnili funkcje we władzach i
organach oddziału lub władzach i organach wyższego szczebla.
Jeżeli sąd koleżeński uzna swą niewłaściwość w rozstrzygnięciu sprawy, jest zobowiązany
niezwłocznie przekazać ją wraz z aktami właściwemu sądowi koleżeńskiemu.
§ 10
Sąd koleżeński wyższego szczebla, na umotywowany wniosek sądu właściwego do rozpoznania
sprawy, może przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi koleżeńskiemu tego samego szczebla.
Sąd koleżeński wyższego szczebla, który posiadł, na podstawie pisemnego powiadomienia wiadomość
u utracie zdolności rozpoznania sprawy przez sąd niższego szczebla, może sam sprawę rozpoznać lub
przekazać ją do rozpoznania innemu sądowi koleżeńskiemu tego samego szczebla.
§ 11
Sprawy przed sądami koleżeńskimi rozpoznawane są przez składy orzekające. Skład orzekający
stanowi trzech członków , z których jeden pełni funkcję przewodniczącego składu orzekającego.
Przewodniczący sądu koleżeńskiego wyznacza skład orzekający.
Każdy członek składu orzekającego może być wyłączony z rozpoznania sprawy na umotywowany
wniosek jednej ze stron. Na postanowienie o odmowie wyłączenia, wnioskodawcy przysługuje
zażalenie.
Postanowienie o wyłączeniu członka składu orzekającego wydaje przewodniczący składu.
Postanowienie o wyłączeniu przewodniczącego składu wydaje przewodniczący sądu koleżeńskiego
rozpoznającego sprawę. W przypadku, gdy przewodniczący składu orzekającego jest zarazem
przewodniczącym sądu koleżeńskiego danej instancji, o jego wyłączeniu orzeka skład trzech
członków sądu z wyłączeniem przewodniczącego.
ROZDZIAŁ 4
Zasady wymiaru kar.

1.

2.
3.

§ 12
Zgodnie z § 17 Statutu karami wymierzanymi przez sądy koleżeńskie są:
1) Upomnienie;
2) Nagana;
3) Zawieszenie w prawach członka na okres 12 miesięcy;
4) Wykluczenie z szeregów Stowarzyszenia z równoczesnym pozbawieniem odznak i tytułów
honorowych.
Skreślenie z ewidencji kar, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3 następuje po roku od ich prawomocnego
orzeczenia.
Czas odbywania kary liczy się od dnia następnego po uprawomocnieniu się orzeczenia.

§ 13
Jeżeli obwiniony dopuścił się kilku przewinień, sąd koleżeński rozpoznając sprawę wydaje jedno
orzeczenie do wszystkich przewinień będących przedmiotem postępowania.
§ 14
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Członek Stowarzyszenia, ukarany prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego, karą
określoną w § 12 ust. 1 pkt 1 -3 nie może pełnić funkcji we władzach i organach Stowarzyszenia do czasu
zatarcia skazania.

1.
2.
3.

§ 15
Sąd koleżeński może orzec o umorzeniu postępowania gdy:
Nastąpiło przedawnienie karalności, tj minął rok od popełnienia czynu karalnego.
Zatarg osobisty pomiędzy członkami Stowarzyszenia został zakończony ugodowo.
Obwiniony zmarł.
ROZDZIAŁ 5
Postępowanie przed sądami koleżeńskimi.

§ 16
Sąd koleżeński rozpoznaje sprawę w granicach wniosku złożonego przez rzecznika
dyscyplinarnego. W zakresie orzeczenia o winie i karze sąd nie jest związany wnioskiem rzecznika
dyscyplinarnego.
§ 17
1.
Rzecznik dyscyplinarny przesyła do sądu koleżeńskiego opisane i ponumerowane akta postępowania
przygotowawczego wraz z wnioskiem o ukaranie, a także po jednym jego odpisie dla każdej ze stron.
2.
Jeżeli wniosek o ukaranie nie odpowiada warunkom formalnym przewodniczący sądu koleżeńskiego
zwraca wniosek o ukaranie rzecznikowi dyscyplinarnemu, w celu usunięcia braków w terminie 14 dni.
3.
Jeżeli wniosek o ukaranie odpowiada warunkom formalnym przewodniczący sądu koleżeńskiego
wyznacza skład orzekający oraz w porozumieniu z członkami składu orzekającego – termin rozprawy,
a także postanawia o doręczeniu odpisu wniosku o ukaranie obwinionemu i jego obrońcy.
4.
Przewodniczący składu orzekającego wzywa na wyznaczony termin obwinionego oraz świadków /zał.
nr 1 i 2/, a także zawiadamia o terminie rzecznika dyscyplinarnego oraz pokrzywdzonego, jeżeli
osobiście złożył zawiadomienie o popełnieniu przewinienia.
5.
W przypadku, gdy obwiniony ustanowił obrońcę, obowiązek powiadomienia obrońcy spoczywa na
obwinionym.

1.
2.

§ 18
Przewodniczący składu orzekającego:
Kieruje postępowanie tak, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności danej sprawy.
Sprawdza obecność na rozprawie wszystkich zawiadomionych i wezwanych osób.

§ 19
Po sprawdzeniu obecności przewodniczący składu orzekającego nakazuje świadkom
opuszczenie Sali, a następnie oddaje głos rzecznikowi dyscyplinarnemu w celu odczytania wniosku o
ukaranie. Gdy w rozprawie nie uczestniczy rzecznik dyscyplinarny, wniosek o ukaranie odczytuje
przewodniczący składu orzekającego.

1.
2.

§ 20
Po odczytaniu wniosku o ukaranie przewodniczący udziela głosu obwinionemu celem ustosunkowania
się do zarzutów i wniosku.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności obwinionego przewodniczący prowadzi rozprawę
pod jego nieobecność.

§ 21
Gdy obwiniony przyznaje się do zarzucanego przewinienia, a jego wina i złożone wyjaśnienia
nie budzą wątpliwości, sąd koleżeński może ograniczyć postępowanie do złożonych przez obwinionego
wyjaśnień i na tej podstawie wydać orzeczenie.
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§ 22
Gdy obwiniony nie przyznaje się do zarzucanego przewinienia przewodniczący składu
orzekającego otwiera przewód sądowy w celu przeprowadzenia wnioskowanych dowodów.
§ 23
Ciężar udowodnienia winy obwinionemu spoczywa na rzeczniku dyscyplinarnym.
§ 24
Sąd koleżeński może wydać orzeczenie, gdy obwiniony bez uzasadnionych przyczyn nie stawił się na
rozprawę, pomimo prawidłowego wezwania na rozprawę wraz z doręczeniem odpisu wniosku o ukaranie.

1.
2.

§ 25
Świadków przesłuchuje się pod nieobecność innych świadków, którzy jeszcze nie składali zeznań.
Przewodniczący składu orzekającego uprzedza świadków o obowiązku mówienia prawdy.

§ 26
Postępowanie przed sądem koleżeńskim powinno zakończyć się na pierwszej rozprawie.
Przewodniczący składu orzekającego może wyjątkowo odroczyć rozprawę dla przeprowadzenia dowodu
lub z innej ważnej przyczyny.
§ 27
Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący składu orzekającego udziela głosu
kolejno: rzecznikowi dyscyplinarnemu, obrońcy – jeżeli występuje w sprawie i obwinionemu.

1.

2.

§ 28
Na podstawie wyników postępowania dowodowego, sąd koleżeński , po odbyciu narady wydaje
orzeczenie w którym:
1) Uznaje obwinionego za winnego przewinienia i wymierza kara.;
2) Uniewinnia obwinionego od zarzutu popełnienia zarzucanego mu przewinienia;
3) Umarza postępowanie w przypadkach określonych w § 15 ust. 1 Regulaminu.
W naradzie poprzedzającej wydanie orzeczenia mogą brać udział tylko członkowie składu
orzekającego. Po odbyciu narady następuje głosowanie nad orzeczeniem . Orzeczenie zapada
większością głosów.

1.
2.
3.

§ 29
Przewodniczący składu orzekającego odczytuje orzeczenie wraz z uzasadnieniem.
Sąd wydając orzeczenie poucza strony o trybie i terminach wniesienia odwołania.
Orzeczenie sądu uprawomacnia się po 14 dniach od daty jego odczytania wraz z uzasadnieniem lub 14
dni od daty jego doręczenia.

1.

§ 30
Z przebiegu posiedzenia i rozprawy sporządza się protokół zgodnie z zał.
nr 3 Regulaminu.
Protokół z posiedzenia i rozprawy podpisuje przewodniczący składu orzekającego.

2.

1.

§ 31
Orzeczenie sądu koleżeńskiego sporządza się na piśmie, zgodnie z zał. nr 4 Regulaminu i powinno
zawierać:
1) Nazwę sądu oraz termin i miejsce rozpoznania sprawy oraz wydania orzeczenia;
2) Imiona i nazwiska członków składu orzekającego, rzecznika dyscyplinarnego i obrońcy;
3) Imiona i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia obwinionego i aktualnie pełnione funkcje w
Stowarzyszeniu oraz posiadane odznaczenia i tytuły honorowe;
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4) Dokładne określenie zarzucanego czynu;
5) Ustalenie popełnionego czynu i wymierzonej kary z podaniem zastosowanej kwalifikacji prawnej;
6) Uzasadnienia faktyczne i prawne;
7) Pouczenie o prawie i sposobie wniesienia odwołania.
2.
Uzasadnienie powinno zawierać, które fakty sąd uznał za udowodnione lub nie udowodnione, na
jakich oparł się dowodach i dlaczego nie dał wiary dowodom przeciwnym.
3.
Orzeczenie podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego.
4.
Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się na piśmie stronom postępowania. O treści orzeczenia
informuje się pisemnie osobę lub organ, który wystąpił z wnioskiem o wszczęcie postępowania.
§ 32
Wszczęcie postępowania przed sądem koleżeńskim powinno nastąpić w terminie nie dłuższym
niż 60 dni od daty złożenia wniosku wraz z aktami, przez rzecznika dyscyplinarnego.
ROZDZIAŁ 6
Postępowanie odwoławcze

1.

2.
3.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

§ 33
Od każdego orzeczenia wydanego przez sąd koleżeński pierwszej instancji obwinionemu i
właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu służy prawo złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty
otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
Odwołanie wniesione po terminie jest nieskuteczne i podlega odrzuceniu.
Odwołanie wnosi się do sądu wyższego szczebla za pośrednictwem sądu, który wydał orzeczenie.
§ 34
Przewodniczący sądu koleżeńskiego pierwszej instancji otrzymując odwołanie, bada czy zostało ono
wniesione w terminie i pochodzi od osoby uprawnionej.
Jeżeli przewodniczący sądu koleżeńskiego, do którego wpłynęło odwołanie stwierdza, iż pochodzi
ono od osoby uprawnionej i zostało wniesienie w terminie – przesyła je wraz z aktami sprawy do sądu
drugiej instancji.
Przewodniczący sądu drugiej instancji wyznacza skład orzekający i termin rozprawy odwoławczej
oraz zawiadamia o tym terminie rzecznika dyscyplinarnego składającego wniosek o ukaranie do sadu
koleżeńskiego pierwszej instancji oraz obwinionego.
Przewód sądowy w sądzie odwoławczym rozpoczyna ustne sprawozdanie, w którym członek składu
orzekającego – sprawozdawca, przedstawia przebieg i wyniki dotychczasowego postępowania,
a w szczególności treść zaskarżonego orzeczenia oraz zarzuty i wnioski odwoławcze, jak również
kwestie wymagające rozstrzygnięcia przez koleżeński sąd odwoławczy.
Skład orzekający po zapoznaniu się z przebiegiem postępowania sądu pierwszej instancji oraz treścią
zaskarżonego orzeczenia, a także zarzutami i wnioskami – wydaje orzeczenie.
Jeżeli sąd odwoławczy po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego uzna, że materiał
dowodowy został zgromadzony w całości orzeka o:
1) Utrzymaniu w mocy lub zmianie zaskarżonego orzeczenia w całości lub części;
2) Umorzeniu postępowania w przypadkach przewidzianych w § 15 Regulaminu.
Jeżeli sąd odwoławczy, po przeprowadzeniu odwoławczego uzna, iż materiał dowodowy wymaga
uzupełnienia, orzeka o uchyleniu w całości lub w części zaskarżonego orzeczenia i przekazaniu
sprawy w uchylonym zakresie sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

§ 35
Wszczęcie postępowania przed odwoławczym sądem koleżeńskim powinno nastąpić w terminie
nie dłuższym niż 60 dni od daty przekazania akt sprawy przez sąd pierwszej instancji.
ROZDZIAŁ 10
Rewizja prawomocnych orzeczeń
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1.

2.

1.

2.
3.

1.
2.

§ 36
Prawomocne orzeczenie sądu koleżeńskiego może być poddane rewizji przez Główny Sąd Koleżeński
na podstawie skierowanego do Przewodniczącego GSK umotywowanego wniosku:
1) Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia;
2) Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Głównego;
3) Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego;
4) Ukaranego za pośrednictwem osób wymienionych w ppkt. 1) – 3).
Wniosek na przeprowadzenie postępowania w trybie rewizji może być złożony przez uprawniony
podmiot, w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku tylko jeden raz w danej sprawie.
§ 37
Podstawa wniosku o rewizję prawomocnego orzeczenia może być wyłącznie:
1) Stwierdzenie rażącego naruszenia przepisów postępowania, jeżeli to naruszenie mogło mieć
wpływ na treść rozstrzygnięcia;
2) Ujawnienie nowych istotnych faktów i dowodów, które z przyczyn niezależnych od strony nie
mogły zostać przedstawione przed sądem orzekającym w sprawie, a mogły mieć wpływ na treść
rozstrzygnięcia.
Wniosek ukaranego podlega rozpoznaniu przez podmioty wymienione w § 36 ust. 1 pkt 1 – 3
Regulaminu.
Na odmowę wniesienia wniosku o rewizję zażalenie nie przysługuje.
§ 38
Po wpłynięciu wniosku o rewizję, podlega on rozpoznaniu przez pięcioosobowy skład orzekający
Głównego Sądu Koleżeńskiego.
Skład orzekający Głównego Sądu Koleżeńskiego, po rozpoznaniu wniosku i analizie akt sprawy na
posiedzeniu orzeka no:
1) Uznaniu wniosku za bezzasadny, wobec nie zaistnienia przesłanek wynikających z § 37 ust. 1 pkt
1 – 2 Regulaminu;
2) Uchylenie prawomocnego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania
właściwemu sądowi w pierwszej instancji, w innym składzie – w przypadku konieczności
uzupełnienia postępowania dowodowego;
3) Uchylenie prawomocnego orzeczenia i przekazanie sprawy do rozpoznania sądowi, w którym
doszło do naruszenia przepisów postępowania, w innym składzie.
§ 39
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy dotyczące postępowania
odwoławczego zawarte w rozdziale 6 Regulaminu.
§ 40
Główny Sąd Koleżeński wydaje postanowienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu.

1.
2.
3.

ROZDZIAŁ 8
Przepisy końcowe.
Sądy koleżeńskie prowadzą rejestr przewinień członków Stowarzyszenia zgodnie z zał. nr 6
Regulaminu.
Regulamin wchodzi w Zycie z dniem 1 maja 2010 roku.
Załączniki 1 – 6 stanowią integralną część Regulaminu.
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