REGULAMIN
SĄDU KOLEśEŃSKIEGO
CAT CLUB AMBER

Par. 1
Sąd KoleŜeński Klubu Felinologicznego Cat Club Amber z siedzibą w Sopocie, zwany dalej
Sądem, działa na podstawie statutu i uchwalonego niniejszego regulaminu.
Par. 2
Celem Sądu jest:
1. Likwidowanie sporów i konfliktów, powstałych pomiędzy członkami i władzami Klubu, w
drodze pojednania i ugody oraz zapobieganie powstawaniu sporów przez dąŜenie do
usuwania ich źródeł.
2. Rozpoznawanie spraw, związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu.
3. Rozpoznawanie i rozstrzganie sporów pomiędzy członkami i pomiędzy członkami a
władzami Klubu.
4. Orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i uchwał władz Klubu ze
statutem.
5. W przypadku wycofania skargi, sprawę traktuje się jako niebyłą.
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Par. 3
Wyboru Sądu dokonuje się na Sprawozdawczo – Wyborczym Walnym Zebraniu Członków
Klubu.
Sąd składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza i
konstytutuje się w 7 dni po zakończeniu Walnego Zebrania członków, na którym został
wybrany.
Na zebraniu konstytucyjnym prawo głosowania mają jedynie członkowie nowo wybranego
Sądu.
Członkowie Sądu wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
Nie później niŜ w terminie 14 dni od zebrania konstytucyjnego Sąd powinno się odbyć
zdanie i przyjmowanie dokumentów za protokołem zdawczo – odbiorczym.
Par. 4

Kadencja Sądu trwa 3 lata.
Par. 5
W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członka Sądu, przysługuje Sądowi prawo kooptacji 1
członka.
Par. 6
1. Członkostwo w Sądzie ustaje wskutek:
a/ ustania członkostwa w Klubie,
b/ dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Sądzie.
2. Rezygnacja z członkostwa składana jest pisemnie na ręce Przewodniczącego Sądu.
Par. 7
1. Sąd rozpatruje sprawy w składzie trzyosobowym.
2. Zespołem, rozpatrującym sprawy, kieruje Przewodniczący Sądu lub jego Zastępca.
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Par. 8
Sprawę do Sądu moŜe wnieść kaŜdy, w szczególności osoba zaineresowana rozstrzygnięciem
spornej kwestii, Zarząd, Komisja Rewizyjna i inny organ władzy Klubu.
Par. 9
1. Sąd decyduje o przyjęciu sprawy do rozstrzygnięcia.
2. Sąd nie rozpoznaje spraw, w których toczy się postępowanie przed sądem powszechnym.
3. JeŜeli Sąd nie podejmuje się rozstrzygnięcia sprawy albo rozstrzygnięcie takie jest z
określonych
4. powodów niemoŜliwe – powiadamia o przyczynie nierozpoznania sprawy stronę wnoszącą
skargę lub doniesienie, informując ją o moŜliwości zwrócenia sie do wskazanego organu i
zwraca otrzymane materiały w ciągu 14 dni.
Par. 10
1. Termin rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy winien być wyznaczony w ciągu 30 dni od jej
wniesienia.
2. Sąd zawiadamia i wzywa zainteresowane osoby do przybycia w oznaczonym terminiei i
miejscu na rozprawę – posiedzenie Sądu, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym
terminem, przesyłając jednocześnie materiały dotyczące sprawy.
Par. 11
1. W razie uzasadnionych obaw o stronniczość poszczególnych członków zespołu
orzekającego członek moŜe być wy łączony ze sprawy – na wniosek zainteresowanej osoby.
2. O wyłączeniu członka rozstrzygają pozostali członkowie składu orzekającego.
Przewodniczący lub jego zastępca wyznaczają innego członka klubu do wzięcia udziału w
rozpatrywaniu sprawy.
Par. 12
Rozprawy są jawne.
Par. 13
1. Prawo do zabierania głosu, obok stron, mają równieŜ inne osoby wezwane na posiedzenie –
rozprawę.
2. W imieniu strony moŜe występować upowaŜniony przez nią przedstawiciel.
3. Prawo dawania i odbierania głosu daje Przewodniczący Sądu.
Par. 14
Przewodniczący składu orzekającego czuwa nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem rozprawy,
zwracając uwagę, aby w jej toku zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy, przemawiające
zarówno na korzyść jak i na niekorzyść obwinionego.
Par. 15
W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego, któremu doręczono wezwanie na
rozprawę i w przypadku jednomyślności składu orzekającego Przewodniczący moŜe przeprowadzić
rozprawę zaocznie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy skład orzekający uznał udział obwinionego w
rozprawie za konieczny – wówczas rozprawę odracza sie.
Par. 16
1. Rozpoczynając postępownie dowodowe Przewodniczący składu orzekającego zapoznaje
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obwinionego z treścią zarzucango mu czynu.
Po upewnieniu sięŜ Ŝe obwiniony zrozumiał treść zarzutu, Przewodniczący zapytuje go, czy
przpyznaje się do winy i jakie chce złoŜyć wyjaśnienia.
Świadków przesłuchuje sie w obecności stron.
Przewodniczący składu orzekającego uchyla pytania, które uznaje za nieistotne w sprawie.
Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Przewodniczący składu orzekającego
zamyka postępowanie dowodowe i udziela głosu stronom, zarządza przerwę celem odbycia
narady i wydania orzeczenia.

Par. 17
Skład orzekający na podstawie zebranego materiału dowodowego rozstrzyga większością
głosów w kwestii winy i kary.
Naradą i głosowaniem kieruje Przewodniczący.
Członek składu orzekającego, który głosował przeciw uznaniu obwinionego za winnego,
moŜe powstrzymać się od głosowania nad karą – wówczas głos ten przyłącza się do zdania
najprzychylniejszego dla obwinionego.
Uchwałę podpisuje cały skład orzekający, nie wyłączając przegłosowanego, który
podpisując uchwałę, ma prawo zaznaczyć w niej swoje zdanie odrębne.

Par. 18
Sąd moŜe stosować następujące kary organizacyjne:
1. Upomnienie.
2. Nagana.
3. Zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 1 roku.
4. Wykluczenie z Klubu.
Par. 19
Sąd orzekający wydaje orzeczenie w formie uchwały o:
1. Ukaraniu.
2. Odstąpieniu od wymierzenia kary.
3. Uniewinnieniu.
4. Umorzeniu postępowania.
Par. 20
Orzeczenie o ukaraniu (w formie uchwały) powinno zawierać:
• oznaczenie sądu, który je wydał, imiona i nazwiska składu orzekającego, protokolanta,
• date i miejsce wydania orzeczenia,
• imię i nazwisko obwinionego,
• dezycję co do wymienionej kary,
• pouczenie o trybie i terminie zaskarŜenia,
• uzasadnienie.
Par. 21
1. Od orzeczenia sądu przysługuje stronom odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i prawomocna.
3. ZaskarŜóne orzeczenie jest rozpatrywane na najbliŜszym Walnym Zebraniu Członków.
Par. 22
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1. Termin zaskarŜenia orzeczenia – 14 dni od chwili jego otrzymania.
2. W przypadku niezłoŜenia zaskarŜenia wyrok jest prawomocny i ostateczny.
Par. 23
Prawomocny wyrok moŜe być upubliczniony.
Par. 24
1. Z przebiegu rozprawy sporządza sie zwięzły protokół.
2. Sąd prowadzi rejestr spraw i ich dokumentację.
Par. 25
Sąd składa na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności.
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