Uchwała Rady Naczelnej ZHR nr 98/4
z dnia 12 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany Regulaminu wyborczego ZHR

Na podstawie § 17 ust. 2 lit a oraz § 18 ust. 3 lit. f Statutu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Rada Naczelna ZHR uchwala co następuje:
§ 1.
W Regulaminie wyborczym ZHR stanowiącym załącznik do uchwały nr 77/2 Rady Naczelnej ZHR
z dnia 26 listopada 2005 r., zmienionym uchwałą nr 88/1 z dnia 8 grudnia 2007 r. oraz uchwałą nr
89/3 z dnia 8 marca 2008 r., dodaje się § 30 w brzmieniu:
„§ 30.
1.

Sąd Harcerski rozpatruje skargi, o których mowa w § 17 ust. 3 i 4 oraz protesty od wyniku
wyborów, o których mowa w § 26 w postępowaniu nieprocesowym w składzie 3 członków
Sądu Harcerskiego.

2.

Skargę lub protest wnosi się na piśmie.

3.

Wnoszący skargę lub protest od wyniku wyborów powinien sformułować zarzuty oraz
przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.

4.

Uczestnikami postępowania:
1) wszczętego wskutek wniesienia skargi jest wnoszący skargę oraz przewodniczący
właściwej komisji wyborczej okręgu;
2) wszczętego wskutek wniesienia protestu od wyniku wyborów jest wnoszący
protest,

przewodniczący

prezydium

okręgowej

konferencji

wyborczej

lub

upowaŜniony przez niego członek tego prezydium oraz właściwy komisarz
wyborczy.
5.

Sąd Harcerski pozostawia bez dalszego biegu skargę lub protest od wyniku wyborów,
wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną lub niespełniającą warunków
określonych w ust. 2 i 3. Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do wniesienia skargi
lub protestu od wyniku wyborów.

6.

Sąd Harcerski uwzględniając skargę nakazuje właściwej okręgowej komisji wyborczej
dopisanie skarŜącego do spisu wyborców.

7.

Sąd Harcerski rozpatrując protest od wyniku wyborów rozstrzyga o waŜności wyborów oraz
o waŜności wyboru delegatki lub delegata na Zjazd ZHR. Sąd Harcerski orzeka o
niewaŜności wyborów lub o niewaŜności wyboru delegatki lub delegata na Zjazd ZHR, jeŜeli
okoliczności stanowiące podstawę protestu miały wpływ na wyniki wyborów. Orzekając o
niewaŜności wyborów lub o niewaŜności wyboru delegatki lub delegata na Zjazd ZHR, Sąd
Harcerski stwierdza wygaśnięcie mandatów oraz postanawia o przeprowadzeniu wyborów
ponownych, wskazując czynność, od której naleŜy ponowić postępowanie wyborcze.

8.

Sąd Harcerski oddala skargę lub protest od wyniku wyborów jeŜeli są one bezzasadne.

9.

Postanowienia Sądu Harcerskiego – orzekające co do istoty sprawy – wskutek wniesienia
skargi lub protestu od wyniku wyborów są skuteczne i wykonalne z chwilą ich ogłoszenia, a
gdy ogłoszenia nie było, z chwilą ich wydania.

10.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio przepisy
Regulaminu Sądu Harcerskiego oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o
postępowaniu nieprocesowym.

§ 2.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

