Sąd Harcerski
Stowarzyszenia Harcerskiego

Zasady postępowania w sprawach dotyczących postawy
harcerskiej i instruktorskiej

Wszczęcie postępowania
1. Postępowania dotyczące postawy harcerskiej i instruktorskiej (zwane dalej postępowaniami)
sąd wszczyna na wniosek członka SH lub z własnej inicjatywy.
2. W uzasadnionych przypadkach , sąd może podjąć próbę mediacji przed wszczęciem
postępowania.
3. Sąd wszczynając postępowanie określa dokładnie zakres postępowania wynikający z wniosku
lub decyzji sądu.
4. Niniejsze zasady nie dotyczą postępowania mediacyjnego

Tryb postępowania
5. Postępowanie toczy się jawnie na posiedzeniach sądu, w których uczestniczą:
a. Wnioskodawcy
b. Instruktorzy lub harcerze, których postawy postępowanie dotyczy
c. Zainteresowani instruktorzy SH
6. Celem postępowania jest podjęcie przez sąd decyzji wskazującej czy instruktor lub harcerz,
którego postępowanie dotyczy , w sprawie określonej zgodnie z punktem 3 wykazał się
należytą postawą instruktorską lub harcerską
7. Sąd podczas posiedzeń:
a. wysłuchuje stron (wnioskodawców i osób, których postępowanie dotyczy),
b. powołuje i wysłuchuje świadków,
c. zbiera dowody.
d. wysłuchuje opinii
8. Posiedzenia sądu odbywają się przy pełnym składzie sądu.

Wysłuchanie stron i świadków
9. Sąd wysłuchuje stron udzielając najpierw głosu wnioskodawcy a następnie osobom, których
postępowanie dotyczy.
10. Sąd powołuje świadków na wniosek stron lub z własnej inicjatywy.
11. Świadkowie nie powinni uczestniczyć w . posiedzeniach sądu zanim nie zostaną wysłuchani
12. Pytania do świadków zadają: najpierw sąd, następnie strony.
13. Świadkowie mają prawo odmówić udzielenia odpowiedzi.
14. Wszyscy harcerze i instruktorzy uczestniczący w postępowaniu w charakterze strony lub
świadka przed udzieleniem głosu wypowiadają drugi punkt prawa harcerskiego.
15. Sąd sporządza protokół z wysłuchania stron i świadków.

16. W uzasadnionych przypadkach sąd może wysłuchać świadka poza posiedzeniem.

Decyzje sądu
17. Sąd podejmuje decyzję o zamknięciu posiedzenia, zwołania następnego posiedzenia oraz o
terminie podjęcia decyzji w sprawie.
18. Sąd podejmuje decyzje większością głosów w wyniku wewnętrznego głosowania. Sposób
głosowania i treść wewnętrznych narad Sądu nie jest ujawniana.
19. Decyzje Sądu są przekazywane do wiadomości wszystkich instruktorów SH.
20. Sądu w ciągu 7 dni od wydania decyzji w sprawie przedstawia pisemne uzasadnienie decyzji.

Sprawy porządkowe
21. Podczas posiedzeń stronom i świadkom głosu udziela Przewodniczący Sądu.
22. Sędziowie mają prawo głosu w dowolnym momencie postępowania.
23. Sąd ma prawo wykluczyć z uczestnictwa w posiedzeniu osoby, które przeszkadzają w
postępowaniu.
24. Sąd może ogłosić przerwę w posiedzeniu lub ustalić kolejną datę posiedzenia.

Pozostałe sprawy
25. Sąd na wniosek strony lub z własnej inicjatywy może podjąć decyzję o utajnieniu części lub
całości postępowania. W takim wypadku sąd podejmuje decyzję o osobach dopuszczonych
do postępowania.
26. Sąd może przeprowadzać dokumentację audio/wizualna z postępowania.
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