Załącniknr 5

Regulamin Sądu Koleżeńskiego
Akademii Medycznej w Białymstoku
I' Postanowienia ogólne

$1
SądKoleżeński
działanapodstawie
niniejszego
regulaminu.
$2
jestorganemSamorządu
SądKoleżeński
StudentówAMBczuwającynnadprzestzeganiem,
przepisówobowiązującychstudentów,zasadwspóĘcia koleżeńskiegoi postanowibńRegulaminu
\J

SamorząduStudentów.
II, ZadaniaUczelnianegoSąduKoleżeńskiego
$3
SądKoleżeńskiprowadzidziałalność:
1. prewencyj
no-wychowawczą,
2.orzecznicza.
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SądKoleżeńskirealizujedziałalność
prewencyjno.wychowawcząm.in,
poprzezi
1.współdziałanie
zwładzamiuczelni onz organamiwymiarusprawiedliwości
zgodniez zasadatrli
określonymi
w StatucieAkademii Medycznej,
2' informujestudentówAkademii Medycznejo obowiązującychprzepisach;

\./

3. ingerujew sprawykonfliktowe,nie wymagająceprzeprowadzenia
rozprawy'celem polubownego
ich załatwienia:

$s
Sąd Koleżeński orzeka w sprawach:
| ' doĘczących ukarania studenta;
2. naprawienia szkody lub niewykonania zobowi4zańprzez sfudenta;
3, doĘ czący ch przest ze gania zasad działaria Samorzqdu Studentów.

III.Zasadyorganizaryjne
SąduKoleżeńskiego
$6
1. W składSąduKoleżeńskiegowchodzą:
a) 5 cz.łonkówwybranychptzez Parlament Studentów ;
b) sekretarz(bez prawa głosu stanowiącego)powoływany przez nowo wybranego przewodnicząC,ego
SąduKoleżeńskiego.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego na pierwsąm posiedzeniu wybierają spośródsiebie
Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, benvzględna większościągłomw, w obecności,co najmniej
2/3 składuSądu Koleżeńskiego.
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1. SądKoleżeńskijest niezawisa, aw swejdziałalności
nviązanyobowiązującymiprzepisamiprawa'
dobrymi obyczajamii przepisamininiejszegoregulaminu,
2' Niedopuszcza|nejestwywieraniejakiegokolwiekwpływuna członkówSąduKoleżeńskiego

IV. Tryb poĘpowania

$8
1. obwinionego nie m,oinaumaóza winnego, dopóki b nie zostanie stwierdzone prawomocnym
orzeczeniem.
\-''

2. WąĘliwości należy rozstrylgać nakorzyśó obwinionego. .

$e
1, SądKoleżeńskirozpoznajesprawyw składzietzyosobowym.
2. Składi PrzewodniczącegoustalaPrzewodniczącySąduKoleżeńskiego.
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1. CzłonekskładuorzekĄącego,co do któregobezstronności
isfrriejąuzasadnionewąĘliwości,
powinienbyó wyŁączanyod rozpatywaniasprawy.

f ,KaŻdemuuczestnikowi postępowania przysfuguje prawo zg}oszeniawniosku o wyłączenie członka
zespołuorzekającego.Uzasadniony wniosek możebyó zgŁoszonydo chwili odczytania wniosku o
rozpoznanie sprawy.
3. o v,lyłączeniudecyduje skład Sądu Ko1eżeńskiegopo uzyskaniu informacji od członka , którego
doĘ czy Żądaniewyłączenia'
4' Przewodn iczący Sądu Koleżeńskiego wzfiacza innego członka dla uzupełrienia składu,fia czas
wyznaczenia innego członka zespofu rozprawa zostaje odroczona.
5' Wyłączony członek powinien podejmowaó tylko czynnościniecierpiące zwłoki ze względu na
interes społecznylub ważny interes stron'
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Uczestnikami poĘpowania są:
1. wnioskod awca bądźjego pełnomocnik
2. obwiniony bądŹpełnomocnik
3. organ, który podjąłkwestionowaną uchwałęlub postępowanie,bądźpełnomocnik
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l. Wnioskodawcąmożebyó:
a) kaŻdy studentAkademii Medycznej,
b) organ Parlamentu Studentów Akademii Medycznej,
c) władzeAkademii Medycznej,
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1. Obwinionyma prawodo obronY,
koleżeńskiego.
2. Wnioskodawcama prawoustanowió rzeczn}kainteresu
dla obrońcy lub rzecznikapowinnobyó udzieloneprzezuczestników
3' Pełnomocnictwo
na piśmielub ustniedo protokołurozprawy.
postępowania
$14
kary:
1. SądKoleżeńskistosujejako środkioddziatywaniawychowawczegonastępujące
przezSądKoleżeński,
w termińieokreślonym
a) publicanegoprzeproszeruapokzywdzonego,
b) upomnienie,

c) naganę'
d) naganę z ostrzeieniem
e) zawiadomienie o treściorzeczenia władzakademickich Uczelni.

2. Sąd Koleżeński obligatoryjnie:
a) podaje atzeczenia Sądu Koleżeńskiego do wiadomościogółowi studentów Akademii Medycznej,
b) zawiadamia o treściorzeczeniawładz akademickich Uczelni.

3. Sąd Koleżeński moze również skierowacwniosek do władzuczelni o:
a) dołączenieorzeczenia do akt osobowych studenta,
b) pozbawienie częściowolub całkowicie pomocy materialnej
c) zobowiązanie do naprawienia szkody lub warlcściowegojej pokrycia w terminie określonymprzez
\-,

Sąd Koleżeński,
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l' Wniosek o wszczęciepostępowaniamusi zawierać:
wnioskodawcąjest
a) określenie
organuwnioskującegolub imię i nazwiskownioskodawcy,fieśli
studentna|eĘumieściórok, wydział, kierunekstudiów),
zarzltów (dokładneokreślenie
czyn5w lub zaskarżonej
decyzji ze wskazaniem
b) sformułowanie
popełnienia
czynulub podjęciadecyzji),
czasu'miejscai okoliczności
c) wskazanieśrodkówi dowodów tzeczowych(wykazzawierającyimionai nazwiskaświadkówwraz
otazwyliczenieinnych dowodów).
z wyjaśnieniem,
najaką okolicznośómajązeznavtać,
d)jeślizachodzipotrzeba,inne dane.
* u,t.r*
1. Jeżeliwnioseknie spełniawymogów określonych

przewo dniczący
Żądariesądu
wzywa

wnioskodawcędo uzupetnieniawskazanychbraków w terminietrzechdni.Po bezskutecznymupĘwie
acawniosek wni oskodawcy.
tegoterminu przewodniczącypostanowieniem zv,łt
2' Wniosek sporządzasię wraz z odpisamidla wszystkichuczesbrikówpostępowania'
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1' Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego postanowieniem odmawiawszczęciapostępowania w
następujących przypadkach :
a) gdy cryn zarzucony obwinionemu miał miejsce dawniej niz jeden rok licząc od dnia wpĘnięcia
wniosku,

b) gdy przeciwko temu samemu obwinionemu o ten sam cz)m zostałowszczęte wcześniej
postępowanielub zostałoono już rozstrzygnięte
c) jeżeli Sąd Koleżeński nie jest właściwydo rozstrzygania w danej sprawie'
2, Jeżeliokolicznościokreślonew ust. I zostaĘ ujawnione na rozprawie, zespół orzekający umarza
postępowanie.
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W terminiedo 7 dni od daĘ wpĘnięciawnioskudo SąduKoleżeńskiegoprzewodniczącywznacza
członkówskładuorzekąjąceg
o oraztermini miejscerozprawy'
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1' SądKoleżeńskizavtiadalniao terminiei miejscurozprawywszystkichuczestnikówpostępowania
i
zainteresowanych
oraz wzry a świadków.
2,Wezwaniepowinnobyó doręczonewszystkimuczesfirikompostępowania
w terminie
umożliwiającymim stawiennictwo- nie późniejniŻna siedemdni przedterminempierwszej
rozpraw.
3. Wezrvanieza potwierdzeniemodbioruwręczasięuczestnikompostępowania,
świadkom
i biegłym.
Zainteresowanym
doręczasięzawiadomienia.W razie odmowyprzyjęciawezwania,u,waiasięje za
doręczone
4. obwinionemudoręczasięwraz z pierwszymwezwaniemna rozprawę'

\.

a) odpiswniosku,
b) pouczenieo skutkachnieusprawiedliwionego
niestawieniasię na rozprawę'
$ le
1' Rozprawaprzed SądemKoleżeńskimjestjawna.
2.W pnypadkachszczegó|nychzespółorzekąiącymozepostulowaóo częściowej
lub całkowĘ
niejawności
rozprawy.W takim przypadkukażdemuuczestnikowipostępowania
przysfugujeprawo
wyznaczeniadwóch męzów zaufaniąV'tlrzymogąbyó obecniw czasiecaĘ rozprawy.
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1. Rozprawa Sądu Koleżeńskiegoodbywa się w następującymporządku:

a) otwarcie posiedzenia Sądu Koleżeńskiego, przedstawienie zespofu orzekającego;
b) sprawdzenie obecnościosób wezrvanych na rozprawę;
c) usunięcie świadkówz sali rozprawy;
d) odczytanie wniosku ptzez rzecznika lub wnioskodarvcę;
e) zgłoszeniewniosków formalnych i dowodów;
f) wysfu chanie wyjaśnieńobwinionego
g) postępowanie dowodowe (przesfuchaniewnioskodawcy, opinia biegłych, zapoznanie się z
dokumentamiiĘ.);
h) tajna narada zespołuorzekającego;
i) ogłoszenie otzeczenia,
j) pouczenie o przysfugujących środkachodwoławczych'
2. W sprawach, w których jest to możliwe bezpośredniopo wywołaniu sprawy, przewodn iczący
przeprowadza pr óbę pojednania uczestrików
3' W przypadku dojściauczestników postępowaniado pojednania, treśćugody wnosi się do protokółu
rczptaw i po jej podpisaniu przez nczestników Sądu Kolezeńskiego, czy|i przez uczestników i zespoł
orzekający, orzeczeniem umarza się po$ępowanie'
4 .Jeże|i próba pojednania uczestników nie dała rezu|tatu, rozprawa toczy się dalej, wg wskazań
zawarĘch w ust. l.
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wniosku dowodowegolub formalnegow trakcięrozprawyprzysfugujetylko
1. Prawo składania
uczestnikowipostępowania.
możliwość
oddalenia
2' SądKoleżeńskiniejest 4wiązanywnioskamiuczestnikówpostępowania,ma
dowoduz urzędu'
wniosku,odrzuceniawniosku oraz ptzeprowadzenia
który zgłosiłlub
3. obowiązekprzeprowadzptiadowoduspoczywana tym uczestnikupostępowania,
chcez niegowywodzió skutki prawne'
rzecznikowii obrońcy'
4. Prawo wglądudo akt sprawyprzysfugujeuczestnikompostępowania,
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1. Przewodniczącyzespołuorzekającegokierujesprawąi czuwanadjej prawidłowymtokiemoraz
do utrzymaniana sali rozprawspokojui porządkuwłączniez
wydajezarządzenlaniezbędne
usunięciempubliczności.
2. Składrozstzygawnioski stron.

3. W czasie przesfuchań świadków' nie mogą byó obecni świadkowie,|<tótryjeszcze nie złoĘ|i
zeznań.
4. Przewodniczący moze uchylió pytanie' którego treśólub charakter uzna za niewłaściwe.
5,Przed przesłuchaniemświadków przewodniczący uprzedza ich o obowiązku mówienia prawdy.
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Zprzebiegurozprary sporządzasię protokół,który podpisująprzewodniczącyi protokolant'
mająprawownioskowaóo zamieszczeniew protokóletreścizgłoszonych
Uczestnicypostępowania
wnioskówi oświadczeń.
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1. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo wnioskodawcy lub rzecznika niehamuje rczpoznania
sprawy.
f.W razie nieusprawiedliwionego niestawienia się obwinionego na razpraw, Sąd Kolezeński moze
rozpoznać sprawę zaocznie.Po zakonczeniu postępowania Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie
zaocznie, które doręcza się obwinionemu.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli obwiniony zostałprzesfuchany na rozprawie, a nie stawiłsię na
da|szą,w przypadku jej odroczenia.
4' W uzasadnionych przypadkach Sąd Koleżeński możppostanowió o odroczeniu rozprawy' a
przewodnic zący ogłaszawtedy termin i miejsce następnejrozprawy'
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orzekającego.
W naradziei głosowaniubiorą
niejawnej naradziezespofu
|. orzeczeniazapadająna
udziałtylko członkowieskładuorzekąiącego.
2. Ujawnienieprzebiegunaradyi głosowanianad orzeczeniemjest niedopuszczalne.
głosówwiążącwszystkichczłonków
3' orzeczenia,co do winy i co do kary zapadająwiększością
zespofuorzekającego
przysfugujeprawo zgtoszerua
do orzeczenia
członkowizespołuorzekającego
4. Przegłosowanemu
zdaniaodrębnego,
do chwili podpisaniasentencjiorzeczenia-czyniącodpowiedniąadnotację,tylko
na oryginalesentencji.Uzasadnieniezdaniaodrębnegona|eĘ sporządzićw terminiettzechdni od
głosowania.
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l. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia.'
a)uznając obwinionego winnym Zarzucanegomu crynu'
b) uniewinniające obwinionego,
c) umarzającepostępowanie'
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l. Sąd Koleżeński orzeka na mocy obowiązujących przepisów oraz na podstawie swobodnej oceny
dowodów ujawnionych w toku rozprawy.
2. Sąd Koleżeński przy wymiarzekary bierze pod uwagę w szczególnościstopień zawinienia i
szkodliwościspotecznej crylnu,pobudki i sposoby dzjałania,warunkimaterialne i rodzinne oraz
zachowanie się obwinionego przed i po popełnieniuczynu'
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1. Ka:żdeotzeczenie składa się z otzeczenia i uzasadnienia.
2. orzeczenie winno zawieraó..
a) nazwiska członków zespofu orzekającego,protokolanta, oznaczenia uczestników postępowania,
b) datę i miejsce rozpoznatia sprawy i wydania orzeczenia,
c) dokładniesprecyzowane zarzuĘ lub wniosek z podaniem czasu' miejsca i okolicznościpopełnienia
zatArcanego czynu,
d )rozstrzygnięcie zespołuorzekającego,
e) podpisy wszystkich członków zespołuorzekającego'
3. orzeczenie skazujące powinno za'wieraóponadto dokładneokreślenia:
a) opisanego czyrru)
b) orzeczonej kary
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c) sposobu wykonania orzeczenia.
.Uzasadnienie orzeczenia powinno zawierać wyjaśnienieoraz umoĘnvowanie sentencji, a w
szczególności:
a) odzrvierciedlaó ustalony w toku rozprary stan faktyczny,
b) wskazaó dowody i okoliczności,na których oparłsię zespół orzekając otzeczenie,
c) powotywaó się na odpowiednie przepisy,
d) byó podpi sane przez przewodniczącego zespołuorzekającego.
5. Uzasadnienie otzeczenia skazującego powinno ponadto zawieraó prz1toczenie wszystkich
okoliczności obciąŻających i łagodzących, które zespół orzekający miat na wzg|ędzie wymierzając
karę i stosującśrodkioddziaływania wychowawcze9o,
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1. Przewodniczący zespołu orzekającegobezpośredniopo niejawnej naradzie og)asza orzeczenie przez
odczytanie sentencji i uzasadnienia.
2.W złożonychsprawach uzasadnienie orzeczenia możebyó przytoczono ustnie,jednakże w ciągu
siedmiu dni od ogłoszenia orzeczeniawinno byó sporządzonena piśmieiwrazz sentencjądoręczone
uczestnikom postępowaniazpouczeniem o trybie i terminie odwołania
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OrzeczeniaSądu Kolezeńskiego uprawomocniają się po upływie siedmiu dni od chwili doręczenia
orzeczenia uczestnikom postępowania,o ile nie zostanie wniesione odwołanie.
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l. PrawomocneotzeczeniaSądKoleżeńskiwieyŻąuczestników
postępowaniai organyParlamentu
Sfudentów.
2' SądKoleżeńskizobowiqzanyjestprowadzića|fabeĘcznyrejestrosób, wobecktórych prawomocnie
orzeczonokarv.
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1. Sprawy zakończone pra\ilomocnym orzeęzęniemnie mogą byó ponownie przedmiotem
postępowania przez Sąd Koleżeński'
2. Prawomocne orzeczenie niewykonanezprzyczln
przedawnieniu.

obiekfywnych w ciągujednego roku ulega
q

$33
Po upĘwiejednegoroku od dnia zakończennkary i środkówoddziaĘrvaniawychowawczego,
ukaranyma prawoubiegaósię o jej zatarcie- wniosekw tej sprawie na|eĘ składaćdo Sądu
Koleżeńskiego.Wniosekten SądKoleżeńskirozpatujena rozprawie,wydającpostanowienieo
zatarciukarylub odmawiającjej zatarcia,W razie zatarciaukaranieuwaŻasięza niebyte.

