REGULAMIN
KRAJOWEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA FEDERACJI
MŁODYCH SOCJALDEMOKRATÓW
z dnia 16 stycznia 2021 roku.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Niniejszy regulamin określa zasady i tryb postępowania Krajowego Sądu
Koleżeńskiego Stowarzyszenia Federacji Młodych Socjaldemokratów.
§ 2.
1. Członkowie Sądu Koleżeńskiego są niezawiśli w czasie trwania postępowania.
2. Członek Sądu Koleżeńskiego powinien unikać wszystkiego, co mogłoby
zachwiać zaufanie do jego bezstronności.
3. Udostępnianie osobom postronnym szczegółów sprawy grozi wykluczeniem z
postępowania.
§ 3.
Sąd koleżeński składa się z maksymalnie pięciu członków, a najmniej z 3.
Wybiera on ze swojego grona przewodniczącego.
§ 4.
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
•

1. Sąd lub Sąd Koleżeński– Krajowy Sąd Koleżeński (KSK)

•

2. Stowarzyszenia "Federacji Młodych Socjaldemokratów" (FMS)

•

3. Wnioskodawca– członek lub organ FMS składających w Sądzie
Koleżeńskim wniosek o rozstrzygnięcie sprawy

•

4. Obwiniony– członek FMS przeciwko której wniesiono wniosek do Sądu
o ukaranie w sprawie o wykroczenie.

•

5. Orzeczenie– rozstrzygnięcie sprawy albo postanowienie o umorzeniu
postępowania

ROZDZIAŁ II
Organizacja pracy Sądów
§ 5.
Bieżącą pracą Sądu kieruje przewodniczący, wybrany spośród członków Sądu
na pierwszym po wyborze posiedzeniu Sądu, bezwzględną większością głosów,
w głosowaniu tajnym.
§ 6.
Sądy ze swego składu wybierają wiceprzewodniczącego- zwykłą większością
głosów w głosowaniu tajnym.
§ 7.
Przewodniczący KSK i wiceprzodniczący KSK mogą zostać odwołani
bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym na wniosek dwóch
członków KSK.
§ 8.
Wiceprzewodniczący pełni funkcję przewodniczącego, w wypadku niemożności
wykonywania tej funkcji przez przewodniczącego lub w oparciu o
upoważnienie udzielone pisemnie przez przewodniczącego.
§ 9.
Przewodniczący Krajowego Sądu Koleżeńskiego:
1. Kieruje pracą Sądu.
2. Reprezentuje Sąd przed władzami FMS oraz na zewnątrz.
3. Ocenia pod względem formalnym wpływające wnioski.

4. Wydaje zarządzenia o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku, lub o jego zwróceniu
wnioskodawcy w celu uzupełnienia.
5. Wyznacza termin i miejsce przeprowadzenia rozprawy.
6. Odpowiada za właściwe przechowywanie dokumentów Sądu.
7. Prowadzi rejestr spraw sądowych.

ROZDZIAŁ III
Zakres działania Krajowego Sądu Koleżeńskiego
§ 10.
Krajowy Sąd Koleżeński rozpatruje:
a. odwołania od decyzji regionalnych sądów koleżeńskich;
b. spory kompetencyjne pomiędzy władzami Stowarzyszenia;
c. wnioski o wykładnie Statutu;
d. wnioski o stwierdzenie nieważności uchwał władz Stowarzyszenia;
e. wnioski o stwierdzenie działalności władz Stowarzyszenia sprzeczną ze
statutem.
ROZDZIAŁ IV
Strony i pełnomocnicy
§ 11.
Stronami w postępowaniu przed Krajowym Sądem Koleżeńskim są
wnioskodawca i obwiniony.
§ 12.
Wnioskodawca i pozostali Uczestnicy sporu mają dostęp do akt sprawy w
każdym stadium postępowania.

§ 13.
1. Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku na każdym etapie
postępowania sprawy.
2. Sąd umarza postępowanie w razie wycofania wniosku przez wnioskodawcę.

ROZDZIAŁ V
Organizacja Sądu
§ 14.

1. KSK rozsztrzyga wnioski w składzie trzyosobowym wyznaczanym przez
przewodniczącego KSK.
2. KSK rozszryzga sprawy w przypadkach określonych w paragrafie 10 punkt 1
(a,b,c i d) oraz w paragrafie 39 punkt 1 w składzie pięcioosobowym.
§ 15.
Krajowy Sąd Koleżeński może rozstrzygać w mniejszym składzie, gdy członek
sądu zostanie wykluczony.
§ 16.
Członek Sądu Koleżenskiego może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli:
•

a. pozostaje z wnioskodawcą lub obwinionym w tego rodzaju stosunkach
osobistych;

•

b. istnieje uzasadniona wątpliwość co do jego bezstronności;

•

c. istnieje uzasadnione podejrzenie o konflikcie pomiędzy wcześniej
wymienionymi stronami;

•

d. udostępnia osobom postronnym w postępowaniu informacji
dotyczących sprawy.

•

e. brał on udział w rozpatrywaniu tej sprawy jako członek Regionalnego
Sądu Koleżeńskiego.

ROZDZIAŁ VI
Postępowanie wobec członka Krajowego Sądu Koleżeńskiego
§ 17.
W przypadku gdy postępowanie toczy się przeciwko jednemu z członków sądu,
sąd obraduje w składzie czteroosobowym.

ROZDZIAŁ VII
WNIOSEK
§ 18.
Postępowanie zostaje wszczęte na wniosek:
1.

a. Władz lub organów FMS

2.

b. Członka FMS
§ 19.

1. Wnioski o rozstrzygnięcie sprawy muszą zawierać:
a) imię i nazwisko wnioskodawcy,
b) imię i nazwisko obwinionego,
c) datę sporządzenia wniosku,
d) opis zarzutów oraz uzasadnienie ich dowodami,
e) wykaz świadków (jeżeli takie osoby są) powołanych przez wnioskodawcę.
2. Wniosek o rozpatrzenie sprawy do Krajowego Sądu Koleżeńskiego może być
złożony najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od zdarzenia.

ROZDZIAŁ VIII
Postępowanie przed Krajowym Sądem Koleżeńskim
§ 20.
Sąd wszczyna postępowanie w przeciągu miesiąca po otrzymaniu wniosku, jeśli
spełnia on określone w §19 wymagania. Jeśli wniosek nie spełnia wymienionych
wymagań, przewodniczący Sądu odsyła wniosek do wnioskodawcy ze
wskazaniem braków.
§ 21.
1. Krajowy Sąd Koleżeński rozpatruje wniosek i wydaje uchwałę w sprawie nie
później niż dwa miesiące od wszczęcia postępowania.
2. Czas ten może ulec przedłużeniu w przypadku potrzeby zebrania wiekszej
ilości dowodów, niestawiennictwa obwinionego, świadków lub biegłego albo z
innej ważnej przyczyny.
§ 22.
Wezwania, zawiadomienia, postanowienia i orzeczenia doręcza się drogą
elektroniczną na wskazane wcześniej przez Strony adresy poczty elekronicznej.
§ 23.
Przewodniczący Krajowego Sądu Koleżeńskiego zarządza doręczenie odpisu
wniosku obwinionemu i pokrzywdzonemu.
§ 24.
1. Postępowanie przed KSK jest jawne.
2. KSK może wyłączyć jawność postępowania na wniosek Uczestnika
postępowania ze względu na moralność, bezpieczeństwo osobiste, porządek
publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny
interes prywatny.

ROZDZIAŁ IX
Rozprawa
§ 25.
1. Na rozprawę wzywa się obwinionego, poszkodowanego oraz osoby, których
przesłuchanie na rozprawie jest zdaniem zespołu konieczne.
2. Udział wnioskodawcy w postępowaniu nie jest obowiązkowy.
3.Rozprawa może się odbyć w trybie zdalnym za pomocą środka komunikacji
określonego w wezwaniu na rozprawę.
§ 26.
1. W wezwaniu na rozprawę należy wymienić:
a) imię i nazwisko;
b) w jakim charakterze i w jakiej sprawie został wezwany;
c) miejsce, lub środek komunikacji w przypadku rozprawy w trybie zdalnym,
datę i godzinę rozprawy;
d) nazwę i dokładny adres wzywającego Sądu.
2. Wezwanie na rozprawę powinno być wysłane nie później niż 14 dni przed
terminem rozprawy.
§ 27.
2. Przed każdą rozprawą wybierany jest przewodniczący składu sędziowskiego,
który czuwa nad prawidłowym przebiegiem rozprawy, bacząc, aby zostały
wyjaśnione wszystkie istotne okoliczności sprawy.
§ 28.
Niestawiennictwo stron lub ich pełnomocników, prawidłowo zawiadomionych
o terminie, nie wstrzymuje rozpoznania sprawy chyba, że Sąd Koleżeński
Oddziału uzna ich obecność za konieczną

§ 29.
Sąd jest obowiązany dążyć do wszechstronnego zbadania wszystkich istotnych
okoliczności sprawy. W tym celu może dopuszczać z urzędu wszystkie dowody,
nawet nie powołane przez strony, jeżeli uzna, że są potrzebne do uzupełnienia
materiału dowodowego.
§ 30.
Rozprawę rozpoczyna się od odczytania wniosku, po czym następuje
przesłuchanie obwinionego i pokrzywdzonego, a następnie świadków i
biegłych, jeżeli byli wezwani na rozprawę.
§ 31.
1. Zarówno członkowie KSK, jak i strony mogą zadawać pytania świadkom
bezpośrednio, o ile przewodniczący nie zarządzi inaczej.
2. Przewodniczący uchyla pytanie, które uznaje za niestosowne.
3. O dopuszczeniu innych dowodów decyduje Sąd.
§ 32.
Po przeprowadzeniu każdego dowodu, strony moją prawo zabrać głos w celu
złożenia wyjaśnień
§ 33.
Nie przeprowadza się dowodu z zeznań świadka, który nie stawił się na
przesłuchaniu bez usprawiedliwienia.
§ 34.
Sąd Koleżeński może zarządzić przerwę w rozprawie w celu sprawdzenia
dodatkowych dowodów lub dla umożliwienia powołania dodatkowych
świadków lub biegłych, których przesłuchanie Sąd Koleżeński uzna za konieczne
wobec nowych okoliczności ujawnionych w czasie rozprawy. Może również
odroczyć rozprawę z powodu niestawiennictwa obwinionego, którego

obecność uznano za niezbędną dla wyjaśnienia sprawy, jak również z powodu
niestawiennictwa świadków lub biegłego albo z innej ważnej przyczyny.
§ 35.
1. Przed rozprawą należy wybrać członka KSK, który będzie pełnił funkcję
sekretarza obrad.
2. Z przebiegu rozprawy jeden z członków, zwany protokolantem, KSK
sporządza protokół.
3. Protokół powinien zawierać:
a) nazwe Sądu, miejsce i datę rozprawy,
b) imiona i nazwiska osób biorących udział w rozprawie,
c) przebieg rozprawy
§ 36.
Protokół z rozprawy podpisuje przewodniczący Sądu Koleżeńskiego i
protokolant.

ROZDZIAŁ X
Orzeczenie
§ 37.
1. Po wysłuchaniu głosów stron Sąd niezwłocznie przystępuje do narady.
2. KSK wydaje orzeczenie po niejawnej naradzie.
3. Orzeczenia zapadają w formie uchwał bezwzględną większością głosów
oddanych przez członków KSK.
4. Członek KSK nie może wstrzymać się od głosowania nad mającym zapaść
orzeczeniem.
5. Jeżeli w trakcie narady Sąd uzna, że istnieje potrzeba uzupełnienia
postępowania dowodowego, może zamkniętą sprawę otworzyć na nowo.

§ 38.
Orzeczenie powinno zawierać:
1) miejsce i datę jego wydania;
2) oznaczenie członków KSK orzekających oraz Uczestników sporu;
3) określenie istoty sprawy;
4) rozstrzygnięcie o żądaniach stron poprzez:
•

a) oddaleniu zarzutów,

•

b) potwierdzeniu w całości lub części przedstawionych zarzutów,

•

c) umorzeniu postępowania w przypadku cofnięcia wniosku przez
wnioskodawcę

5) pouczenie o środkach odwoławczych.
§ 39.
W przypadku potwierdzenia, w całości lub części, przedstawionych zarzutów
KSK może:
1. Wymierzyć karę zgodnie ze Statutem FMS.
2. W zależności od popełnionego czynu może być to upomnienie, nagana lub
wyklucznie.
§ 40.
1. Uzasadnienie orzeczenia powinno być sporządzone na piśmie w ciągu
miesiąca od dnia ogłoszenia sentencji orzeczenia, po czym odpis orzeczenia
wraz z uzasadnieniem doręcza się wnioskodawcy i obwinionemu.
2. Uzasadnienie orzeczenia powinno zawierać:

a) wskazanie faktów, które Sąd uznał za udowodnione i nie udowodnione,
oraz wskazania przyczyn, dla których dowody nie zostały uznane za
wystarczające, bądź dowodów, na których zostało oparte orzeczenie,
b) przytoczenie okoliczności, które Sąd miał na uwadze przy wymiarze kary w
przypadku orzeczenia skazującego.
ROZDZIAŁ XI
Odwołanie
§ 41.
1. Odwołanie od decyzji Sądu niższej instancji wnosi się do Sądu Krajowego
(KSK) w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

2. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego odmawia przyjęcia odwołania, jeżeli
wniesione zostało po terminie lub przez osobę nieuprawnioną, wydając
stosowne zarządzenie, które należy doręczyć stronie składającej odwołanie.
§ 42.
ROZDZIAŁ XII
Wznowienie postępowania
§ 43.
1. Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem może
nastąpić, gdy wyjdzie na jaw, że orzeczenie wydano na podstawie fałszywych
zeznań świadków, na skutek sfałszowania dokumentów, przekupstwa lub gdy
zostaną ujawnione nowe fakty i dowody nieznane przed tym ani stronie, która
złożyła wniosek o wznowienie, ani Sądowi.
2. O rozpoczęciu nowego postępowania w takim przypadku rozstrzygnięciem
postanawia KSK poprzez głosowanie lub na wniosek członka FMS.
3.Postępowanie nie może być wznowione na niekorzyść członka FMS.
§ 44.

Wznowienie postępowania toczy się na zasadach ogólnych.

ROZDZIAŁ XIII
Postanowienia przejściowe i końcowe
§ 45.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.02.2021r.

