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«НОВІ ОБСТАВИНИ»
З метою однакового застосування положень НСК ФАУ та керуючись ст. 20.5. НСК ФАУ
Комісія автомобільного спорту ФАУ затвердила це роз’яснення обов’язкове, у відповідності до
НСК ФАУ, з дня прийняття, для використання під час проведення всіх змагань з автомобільного
спорту на території України.
1.

Відповідно до ст. 14 НСК ФАУ зацікавленим особам надано право на перегляд рішення,
якщо виявлено нові обставини у змаганні, яке є етапом Чемпіонату, Кубку, Трофею
(Серії).

2.

Спортивні комісари змагання, незалежно, приймали вони чи ні своє рішення, (а якщо це
неможливо зробити, інші спортивні комісари, призначені FAU), повинні провести
засідання КСК (зустрітись) в дату погоджену ними, запросити зацікавлених осіб та
провести з’ясування обставин та прийняти рішення, з врахуванням поданих фактів та
відомостей.

3.

Спортивні комісари при визначенні, чи вважати обставини новими, повинні керуватись
наступним:
3.1. З метою забезпечення права на перегляд нові обставини – це факти, які мають істотне
значення для розгляду справи та існували на час розгляду справи, але не були і не могли
бути відомі заявнику та фактичні дані, що спростовують факти, які було покладено в
основу рішення.
3.2. Необхідними ознаками існування нових обставин є одночасна наявність таких трьох
умов:
3.2.1. по-перше, їх існування на час розгляду справи,
3.2.2. по-друге, те, що ці обставини не були і не могли бути відомі зацікавленій особі, яка
про них заявляє, на час розгляду справи,
3.2.3. по-третє, істотність даних обставин для розгляду справи (тобто коли їх врахування
мало б наслідком прийняття іншого рішення, ніж те, яке було прийняте).
3.3. Також потрібно чітко розрізняти поняття нових обставин (як факту) і нового доказу
(як підтвердження факту); так, не можуть вважатися такими новими обставинами
подані зацікавленою особою документи та/або свідчення, які за своєю правовою
природою є саме новими доказами.
3.4. Разом з цим, виникнення нових або зміна обставин по суті справи після вирішення по
суті не можуть бути підставою для зміни або скасування рішення.
4.

Розгляд питання про допустимість врахування нових обставин в порядку, визначеному
ст. 14 НСК ФАУ, Спортивні Комісари можуть здійснити на підставі заяви зацікавленої
особи у випадку встановлення наявності всіх обставин, викладених у п. 3.2., з
врахуванням правил, викладених у п.п. 3.3., 3.4. цього Роз’яснення. Рішення Спортивних
комісарів приймаються в порядку, встановленому Рекомендаціями по роботі
спортивних комісарів та викладаються у формі Протоколу, який підписується всіма
спортивними комісарами та додається до Звіту про автомобільне змагання.

5.

Зацікавлені особи, які бажають скористатись правом на перегляд, повинні подати
мотивовану письмову заяву до ФАУ та надати докази наявності всіх умов, викладених
у п. 3.2. цього Роз’яснення.
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