KOMITET OBRONY DEMOKRACJI

Uchwała nr 1/2018
Głównego Sądu Koleżeńskiego
z 4 marca 2018 roku
W następstwie wniosku Regionalnego Sądu Koleżeńskiego Regionu Lubelskiego
(pismo Przewodniczącego RSK Regionu Lubelskiego Krzysztofa Urbańskiego),
Główny Sąd Koleżeński podjął następującą uchwałę:
I.

Udzielić odpowiedzi o następującej treści:

I.1. Regionalny Sąd Koleżeński, w odniesieniu do skargi (wniosku o wszczęcie
postępowania sądowo-koleżeńskiego):
a) złożonej przed dniem wejścia w życie regulaminu Regionalnych Sądów
Koleżeńskich i Głównego Sądu Koleżeńskiego stowarzyszenia „Komitet
Obrony Demokracji” z siedzibą w Warszawie (uchwała nr 2/2017 Głównego
Sądu Koleżeńskiego z 11 lipca 2017 roku), dalej „Regulaminu GSK/RSK”
- stosownie do treści art. 77 ust. 2 Regulaminu
GSK/RSK:
winien badać jej dopuszczalność oraz prowadzić postępowanie, także
w zakresie rozstrzygania, czy należy wydać orzeczenie merytoryczne,
czy formalne (umorzenie, zwrot skargi:
A) na podstawie Statutu Stowarzyszenia oraz „tymczasowych regulaminów”
sądów koleżeńskich (o ile takie przyjęto na obszarze działania danego
Regionalnego Sądu Koleżeńskiego),
B) na podstawie Statutu Stowarzyszenia oraz Regulaminu GSK/RSK
(o ile na obszarze działania danego Regionalnego Sądu Koleżeńskiego
nie przyjęto „regulaminu tymczasowego” przed dniem wejścia w życie
Regulaminu GSK/RSK);
b) złożonej po dniu wejścia w życie Regulaminu GSK/RSK
winien badać jej dopuszczalność oraz prowadzić postępowanie
na podstawie Statutu Stowarzyszenia i Regulaminu GSK/RSK – także
w zakresie rozstrzygania, czy należy wydać orzeczenie merytoryczne,
czy formalne (umorzenie, zwrot lub odrzucenie skargi);
c) niezależnie od tego, czy skargę wniesiono pod rządami Regulaminu
GSK/RSK, czy przed dniem jego wejścia w życie,

w przypadku uchylenia orzeczenia Regionalnego Sądu Koleżeńskiego
przez Główny Sąd Koleżeński, postępowanie ponowne winno być
prowadzone na zasadach określonych w Regulaminie GSK/RSK
(art. 77 ust. 3 Regulaminu GSK/RSK),
d) niezależnie od tego, czy skargę wniesiono pod rządami Regulaminu
GSK/RSK, czy też przed dniem wejścia Regulaminu GSK/RSK w życie:
Regionalny Sąd Koleżeński powinien odrzucić skargę, jeżeli zarzut
stawiany w skardze, w świetle jej treści dotyczył zdarzenia które miało
miejsce przed dniem wejścia w życie regulaminu, a skargę wniesiono po
dniu 31 października 2017 roku (art. 78 Regulaminu GSK/RSK).
I.2. Zważywszy, że w świetle treści art. 33 ust. 1 Regulaminu GSK/RSK
zdolność wnoszenia skarg do Regionalnego Sądu Koleżeńskiego ma co do
zasady Zarząd Regionu, lub (na podstawie art. 33 ust. 6 Regulaminu
GSK/RSK) członek Stowarzyszenia, którego sprzeciw od odmawiającego
stanowiska Zarządu Regionu Regionalny Sąd Koleżeński uznał
za uzasadniony, oraz stosownie do treści art. 32 ust. 1 Regulaminu GSK/RSK
iż postępowanie przed sądem koleżeńskim wszczyna się wyłącznie na
wniosek uprawnionego oskarżyciela:
w przypadku wniesienia skargi przez osobę, która w dacie orzekania
co do dopuszczalności skargi nie jest już członkiem stowarzyszenia,
Regionalny Sąd Koleżeński nie podejmuje żadnych czynności
procesowych, w tym nie wydaje postanowienia o umorzeniu
postępowania.
Regionalny Sąd Koleżeński postępuje odmiennie, jeśli tak wynika
to z treści „tymczasowego” regulaminu stosowanego na podstawie art.
77 ust. 2 Regulaminu GSK/RSK, a sprawa została wniesiona przed dniem
wejścia w życie Regulaminu GSK/RSK.
I.3. Regulamin GSK/RSK opublikowany został na stronie www.ruchkod.pl
w dniu 12 lipca 2017 roku, a zatem – stosownie do treści jego art. 75 – wszedł
w życie z dniem 27 lipca 2017 roku.
I.4. Regionalne Sądy Koleżeńskie w okresie przed dniem wejścia w życie
Regulaminu GSK/RSK miały obowiązek procedować na podstawie Statutu;
ustanowienie w tym okresie przez niektóre regionalne sądy koleżeńskie (mimo
braku podstawy statutowej) tzw. „tymczasowych regulaminów” ocenione
zostało przez Główny Sąd Koleżeński jednoznacznie pozytywnie, z uwagi na
wagę dla stron pewności co do treści procedur w oparciu o które następować
będzie rozpoznanie sprawy.

Stosownie do treści art. 77 ust. 2 Regulaminu GSK/RSK, Regionalny Sąd
Koleżeński nie tylko może, ale ma wręcz obowiązek procedować
w oparciu o „regulaminy tymczasowe” w odniesieniu do spraw
wszczętych przed dniem wejścia w życie Regulaminu GSK/RSK.
I.5. Regulamin GSK/RSK nie nakłada na strony obowiązku potwierdzania
lub ponownego składania skarg wniesionych przed dniem wejścia
w życie Regulaminu RSK/GSK (tj. przed dniem 27 lipca 2017 roku). Tego
rodzaju skargi, stosownie do treści art. 77 powinny być rozpoznane przez
Regionalny Sąd Koleżeński na zasadach określonych w tzw. regulaminie
tymczasowym” (o ile takowy przyjęto na obszarze działania danego
regionalnego sądu koleżeńskiego) – także w zakresie rozstrzygania, czy
należy wydać orzeczenie merytoryczne, czy formalne (umorzenie, zwrot
skargi).
Zważywszy jednak, że ewentualne odwołanie od orzeczenia Regionalnego
Sądu Koleżeńskiego rozpoznawane będzie przez Główny Sąd koleżeński na
podstawie Regulaminu RSK/GSK (art. 77 ust. 2), w dobrze pojętym interesie
strony leży ewentualne dostosowanie treści i formy wniesionej skargi do
postanowień Regulaminu RSK/GSK.
II.

Treść uchwały opublikować na stronie www.ruchkod.pl
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