РЕГЛАМЕНТ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Президією Автомобільної
Федерації України
Рішення від 12.09.2017 р.
РЕГЛАМЕНТ
АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей регламент Апеляційного Суду Автомобільної Федерації України (далі
Регламент) розроблено з дотриманням вимог Національного Спортивного Кодексу
Автомобільної Федерації України (далі - НСК ФАУ) щодо подання, слухання
апеляцій з метою деталізації діяльності Апеляційного Суду Автомобільної
Федерації України (далі Апеляційний Суд) (Розділу 15 НСК ФАУ - Апеляції).
1.2. Діяльність Апеляційного Суду здійснюється в порядку, встановленому НСК ФАУ та
цим Регламентом.
1.3. Голова Апеляційного Суду затверджуються Президією ФАУ за поданням
Президента ФАУ або Першого віце-президента ФАУ при наявності письмової згоди
кандидата. Головою Апеляційного Суду не може бути член Президії ФАУ або член
КАС ФАУ. Голова Апеляційного суду є Суддею Апеляційного суду. Термін
повноважень Голови Апеляційного Суду складає 4 роки з дня затвердження
рішенням Президії ФАУ.
1.4. Судді Апеляційного Суду затверджуються Президією ФАУ за поданням Голови
Апеляційного суду ФАУ при наявності письмової згоди кандидата. Суддею
Апеляційного Суду не може бути член Президії ФАУ або член КАС ФАУ. Термін
повноважень Судді Апеляційного Суду складає 4 роки з дня затвердження
рішенням Президії ФАУ.
1.5. Судді Апеляційного Суду за поданням Голови Апеляційного Суду або Суддів
Апеляційного суду, на першому Організаційному засіданні, яке проводиться за
ініціативою та під головуванням Голови Апеляційного Суду не пізніше місяця з
дати призначення шести Суддів Апеляційного Суду, простою більшістю голосів
обирають зі складу Суддів Апеляційного Суду: першого заступника та заступника
Голови Апеляційного Суду, Секретаря, першого заступника та заступника
Секретаря Апеляційного Суду.
Витрати на проведення Організаційних засідань Апеляційного Суду здійснюються
за рахунок кошторису ФАУ.
1.5.1. За дорученням Голови Апеляційного Суду або у випадках, передбачених цим
Регламентом або у випадку фізичної неможливості виконувати свої обов’язки,
обов’язки Голови Апеляційного Суду виконує Перший заступник Голови, а у
випадку його неможливості виконувати обов’язки - заступник Голови.
1.5.2. За дорученням Секретаря Апеляційного Суду або у випадку його фізичної
неможливості виконувати свої обов’язки, обов’язки Секретаря Апеляційного Суду
виконує Перший заступник Секретаря, а у випадку його неможливості виконувати
обов’язки - заступник Секретаря.
1.6. Член Апеляційного Суду, термін дії документа про членство ФАУ якого закінчився,
або який втратив членство ФАУ або втратив кваліфікаційний рівень офіційної
особи ФАУ, або на якого накладено дискваліфікацію або тимчасову
дискваліфікацію, не має права брати участь у слуханнях апеляцій.
1.7. При втраті Суддею Апеляційного Суду членства ФАУ або при накладанні на нього
тимчасової дискваліфікації або дискваліфікації, за поданням Голови Апеляційного
Суду або за інформацією Виконавчої дирекції ФАУ або Комісії автомобільного
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спорту ФАУ, Президія ФАУ може достроково припинити повноваження судді
Апеляційного Суду ФАУ.
1.8. Про втрату Суддею Апеляційного Суду права брати участь у слуханні апеляції, у
випадках, передбачених п.1.6. цього Регламенту, та про дострокове припинення
повноважень згідно п.1.7. цього Регламенту, Виконавча дирекція ФАУ письмово
інформує Голову Апеляційного Суду.
1.9. Член Апеляційного Суду, термін повноважень якого завершився, не має права
брати участь у слуханнях апеляцій з дати, наступної, після завершення терміну,
визначеного п.п. 1.3. та 1.4. цього Регламенту,
1.10. Член Апеляційного Суду може добровільно скласти з себе повноваження шляхом
подання відповідної особистої заяви на ім’я Голови Апеляційного Суду.
Повноваження вважаються складеними, а особа втрачає право брати участь у слуханнях
апеляцій з дати подання заяви на ім’я Голови Апеляційного Суду.
1.11. Голова Апеляційного Суду не пізніше наступного робочого дня:
після отримання заяви про складання повноважень згідно п. 1.10. цього Регламенту
або
повідомлення Виконавчої дирекції ФАУ, передбаченого п. 1.8. цього Регламенту,
або
завершення терміну повноважень Судді Апеляційного суду, п.1.9. цього
Регламенту,
письмово повідомляє про факт отримання відповідного повідомлення Президента
ФАУ, Суддів Апеляційного Суду та Виконавчу дирекцію ФАУ.
1.12. У випадку, якщо інформація, передбачена у п.1.11. стосується Голови Апеляційного
Суду, його обов’язки виконує заступник Голови Апеляційного Суду.
2.

ПОВНОВАЖЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ

2.1. Права Апеляційного Суду:
а)
Вимагати від органів ФАУ, організаторів змагань надання, для безкоштовного
використання під час слухання по апеляції, будь-які документи, записи, протоколи
та інші, у тому числі фото та відео, матеріали, які можуть бути необхідні для
прийняття рішення по апеляції;
б)
Викликати для пояснень під час проведення слухань по апеляції будь-якого
володаря ліцензії ФАУ, який у будь-якій якості брав участь у автомобільному
змаганні, під час якого прийняте рішення, на яке подано апеляцію.
2.2. Обов’язки Апеляційного Суду:
а)
Прийняти до свого провадження апеляцію, подану з дотриманням вимог НСК ФАУ
та цього Регламенту;
б)
Розглянути та винести рішення щодо відводу Суддів, які проводять слухання
апеляції, при наявності обставин передбачених п.9.1.1. цього Регламенту;
в)
Винести рішення по апеляції протягом 30 діб, з дня подання апеляції; г) Викликати
для участі у слуханні осіб згідно п.7.2. цього Регламенту;
г)
Внести у Протокол слухання (п.12.3. цього Регламенту) окрему думку Судді, який
бере участь у слуханні апеляції, якщо така окрема думка висловлена ним під час
слухання апеляції.
2.3. Вказані у п.2.1. цього Регламенту вимоги Апеляційного Суду обов’язкові до
виконання всіма володарями ліцензій ФАУ, крім випадків фізичної неможливості
присутності в зв’язку з хворобою або інших випадків, які Апеляційний Суд може
визнати поважними.
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3.

ПОВНОВАЖЕННЯ ІНІЦІАТОРА АПЕЛЯЦІЇ

3.1. Права ініціатора апеляції:
а)
Володар ліцензії представника не згідний з рішенням Спортивних Комісарів з
питання, яке прямо його стосується, має право подати апеляцію до Апеляційного
суду; (дивися Додаток 3);
б)
Для збереження за собою права на апеляцію володар ліцензії представника на
протязі години після опублікування рішення повідомити Спортивних Комісарів
про свій намір внести апеляцію на їх рішення; (дивися Додаток 2);
в)
Подавати у підтвердження своєї апеляції будь-які документи, записи, протоколи, у
тому числі фото, аудіо та відео матеріали, та вказувати на осіб, заслуховування яких
необхідно при слуханні апеляції;
г)
Вносити клопотання по обставинам апеляції, зокрема про відвід Суддів;
д)
Відкликати апеляцію у будь-який час до початку слухання по суті справи.
3.2. Обов’язки ініціатора апеляції:
а)
Скласти повідомлення про намір внести апеляцію та подати його Спортивним
Комісарам на протязі 1 години з опублікування рішення Спортивних Комісарів;
б)
Внести відповідний внесок у ФАУ одночасно з поданням повідомлення про намір
внести апеляцію;
в)
Скласти апеляцію та подати її до Апеляційного Суду не пізніше 96 годин після
подання Спортивним Комісарам письмового повідомлення про намір подати
апеляцію;
г)
Нести особисту відповідальність за достовірність викладених в апеляції фактів.
4.

ПОВНОВАЖЕННЯ СПОРТИВНИХ КОМІСАРІВ ЩОДО АПЕЛЯЦІЇ

4.1. Права Спортивних Комісарів:
а)
Відхилити у письмовому вигляді, з обґрунтуванням, рішенням Колегії Спортивних
Комісарів повідомлення про намір подати апеляцію, при недотриманні процедури,
передбаченої НСК ФАУ та цим Регламентом.
4.2. Обов’язки Спортивних Комісарів:
а)
Прийняти повідомлення про намір подати апеляцію при його відповідності
вимогам НСК ФАУ та цього Регламенту;
б)
Прийняти та передати внесок, зроблений при поданні повідомлення про намір
подати апеляцію, до Виконавчої дирекції ФАУ;
в)
Вжити заходів при проведені змагання під час якого було подано повідомлення
згідно вимог НСК ФАУ щодо підведення підсумків та встановлення кінцевої
класифікації;
г)
Відмітити факт отримання повідомлення про намір подати апеляцію у Звіті про
автомобільне змагання;
д)
Передати до Виконавчої дирекції ФАУ всі матеріали щодо рішення Спортивних
Комісарів, відносно якого є намір подати апеляцію.
5.

ПРОЦЕДУРА АПЕЛЯЦІЇ

5.1. Право на подання апеляції до FАU закінчується через 96 годин після подання
Спортивним Комісарам письмового повідомлення про намір подати апеляцію
протягом години після публікації їхнього рішення. (див. п. 15.3.3. НСК ФАУ).
5.2. Апеляція може подаватися факсом або іншими електронними засобами зв’язку з
підтвердженням про її отримання.
Оригінал апеляції повинен бути відправлений листом того ж самого дня, разом зі
сплатою необхідного розміру внеску є обов’язковим. (п. 15.3.4. НСК ФАУ) на адресу
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Виконавчої дирекції ФАУ (зразок апеляції див. Додаток 3).
5.3. Апеляційний Суд зобов'язаний винести рішення на протязі 30 днів з моменту
подання апеляції.
6.

ФОРМА АПЕЛЯЦІЇ

6.1. Кожна апеляція повинна подаватися в ФАУ у письмовій формі за підписом особи,
яка апелює. (зразок апеляції див. Додаток 3).
6.2. Апеляція у ФАУ повинна супроводжуватися внеском, розмір якого щорічно
встановлюється ФАУ. Обов’язок його сплати виникає з моменту подання
Спортивним Комісарам повідомлення про намір подати апеляцію, та підлягає
внесенню незважаючи на можливу подальшу відмову від подання апеляції, як
визначено у п. 15.3.2 НСК ФАУ.
У разі затримки внесення внеску дія ліцензій особи, яка подала повідомлення про намір
подати апеляцію та поручителя – гаранта, автоматично припиняється до моменту
оплати.
6.3. Якщо апеляція визнана необґрунтованою або після подання була відкликана, вся
внесена сума не повертається. Якщо апеляція визнана частково обґрунтованою,
внесена сума буде частково повернена. Якщо апеляція повністю обґрунтована, вся
сума повертається.
6.4. Крім того, якщо буде встановлено, що особа, яка подала апеляцію, діяла зловмисно
або недобросовісно, КАС ФАУ може застосувати до нього одну з пеналізацій,
передбачених НСК ФАУ. Невиконання Представником, який подав повідомлення
спортивним комісарам про намір подати апеляцію, або володарем ліцензії ФАУ,
який дав письмову гарантію, зобов’язань по здійсненню внеску, передбаченому п.
15.4.3. НСК ФАУ, вважається порушенням НСК ФАУ та тягне за собою накладання
пеналізації рішенням КАС ФАУ.
7.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СЛУХАННЯ АПЕЛЯЦІЇ

7.1. Зацікавлені сторони повинні бути належним чином повідомлені про слухання
апеляції. Вони матимуть право викликати свідків, однак їх неспроможність бути
присутніми на слуханні не перешкоджатиме розгляду справи. (зразок
повідомлення див. Додаток 4). Відсутність представників зацікавлених сторін не
впливає на процедуру слухання.
7.2. Апеляційний Суд викликає для участі у слуханні:
а)
Офіційних осіб автомобільного змагання, під час якого прийнято рішення яке
стало предметом апеляції:
1.
Спортивних Комісарів змагання; а2) Директора змагання;
2.
делегатів ФАУ (в випадку призначення);
3.
інших офіційних осіб змагання, рішенням Голови Апеляційного Суду або у
випадку невідповідності Голови Апеляційного Суду вимогам п.9.1.1. цього
Регламенту, його заступником;
б)
Спостерігача (Спостерігачів) ФАУ;
в)
Представників апелюючої сторони, свідків та осіб, запрошення яких вимагає
апелююча сторона;
У випадку неможливості явки викликаних осіб за поважних причин Судді,
порадившись на місці, можуть обмежитись письмовими поясненнями.
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8.

ВИДАТКИ

8.1. Прибуття Суддів та осіб, яких викликано для участі услуханні у відповідності до п.п.
7.2. а), б) цього Регламенту забезпечує Виконавча дирекція ФАУ, з віднесенням
витрат згідно рішення Апеляційного Суду, у порядку, передбаченому п. 15.6. НСК
ФАУ.
8.2. Приймаючи своє рішення по апеляції, Апеляційний суд також, залежно від
результатів вирішення справи, приймає рішення про повернення (повністю або
частково) апеляційного внеску, встановлює при необхідності розмір видатків на
проведення засідань (виходячи з фактичних витрат, понесених на підготовку та
проведення засідання), а також порядок їх компенсації або розподілу між
зацікавленими сторонами.
8.3. У випадку затримки оплати видатків після терміну, встановленого рішенням
Апеляційного суду (відповідного доброчинного внеску на розвиток
автомобільного спорту), може спричинити за собою тимчасову дискваліфікацію як
мінімум до моменту відповідної оплати в повному обсязі (дія ліцензії сторони
(водія та Представника) на яку покладено оплату видатків, автоматично
призупиняється).
9.

ПОРЯДОК ВІДБОРУ СУДДІВ ДЛЯ СЛУХАННЯ АПЕЛЯЦІЇ

9.1. Для слухання апеляції Головою Апеляційного Суду, або у випадку невідповідності
Голови Апеляційного Суду вимогам п.9.1.1. цього Регламенту, його заступником, на
слухання апеляції запрошуються Судді Апеляційного Суду з врахуванням
обмежень, встановлених у п. 9.1.1. цього Регламенту.
9.1.1. До складу Суду для слухання апеляції не включаються:
а)
Член Апеляційного Суду, який був задіяний у змаганні, що розглядається, будь
яким чином, у тому числі в якості:
Представника,
водія,
офіційної особи змагання,
Спостерігача ФАУ, Делегатів ФАУ,
представника організатора змагання,
особи, пов’язаної з представником, зацікавленої в результатах розгляду апеляції
особи в тому числі: надавача послуг, співробітника офіційного або неофіційного,
механіка, консультанта, постачальника послуг,
пасажира.
б)
Член Апеляційного Суду, якщо він брав участь у прийнятті будь-якого
попереднього рішення по цій справі, або був задіяний, прямо чи опосередковано, у
справі, що розглядається.
9.2. Голова Апеляційного Суду, або у випадку невідповідності Голови Апеляційного
Суду вимогам п.9.1.1. цього Регламенту, його заступник, призначає зі складу
запрошених на слухання Суддів - суддю доповідача.
10. УЧАСНИКИ СЛУХАНЬ АПЕЛЯЦІЇ
10.1. Бути присутніми, брати участь у слуханні апеляції та давати необхідні свідчення
мають право виключно особи, які на момент слухання є володарями ліцензії ФАУ.
10.2. За рішенням Суддів, члени ФАУ мають право бути присутніми під час слухання
апеляції, якщо апелююча сторона не має проти цього заперечень.
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11. ПОРЯДОК СЛУХАННЯ АПЕЛЯЦІЇ
Слухання апеляції провадиться з дотриманням наступної процедури:
11.1. Скликані на слухання Судді простою більшістю голосів обирають Головуючого на
слуханні.
Якщо Секретаря Апеляційного Суду не запрошено для участі у слуханні в порядку,
визначеному п. 9.1. цього Регламенту, він бере участь у слуханні з правом дорадчого
голосу.
11.2. Апеляційний Суд приймає рішення щодо відводу окремих Суддів.
Якщо в результаті відхилення кількість Суддів буде менше трьох або при виявленні
порушення процедури встановленої ст. 11 цього Регламенту слухання апеляції
припиняється та Головою Апеляційного Суду призначаються новий строк
слухання та склад Суддів.
11.3. Доповідь Судді-доповідача, призначеного Головою Апеляційного Суду.
У доповіді приводиться інформація щодо справи, наявності всіх обов’язкових
документів, переліку осіб, яких необхідно запросити для слухання справи та
пропозиції щодо прийняття справи до розгляду.
В разі виявлення порушення попередньої процедури подання апеляції – справа до
розгляду не приймається, апеляція вважається такою, що не була подана,
Апеляційний Суд одночасно приймає рішення про розподіл видатків.
11.4. В випадку, якщо Судді приймають справу до розгляду, проводиться перевірка
повноважень представників апелюючої сторони та інших осіб запрошених для
участі у слуханні.
11.5. Судді заслуховують представників апелюючої сторони та інших осіб, запрошених
апелюючою стороною. Вказані особи відповідають на запитання Суддів.
11.6. Судді заслуховують інших запрошених осіб. Вказані особи відповідають на
запитання Суддів.
11.7. При необхідності Судді мають право додатково заслухати запрошених осіб.
11.8. Після закінчення заслуховування запрошених осіб та вивчення матеріалів Судді
приймають рішення у нарадчій кімнаті. У нарадчій кімнаті у розпорядження Суддів
не повинно бути жодних засобів зв’язку. Присутність сторонніх осіб, крім Суддів,
що розглядають апеляцію заборонено.
11.9. Після прийняття рішення, Судді оголошують рішення Апеляційного Суду з
обов’язковим посиланням на статті, розділи регламентних документів ФАУ та/або
ФІА та обставини, які були взяті до уваги та відхилені при прийнятті рішення.
11.10. Рішення Апеляційного Суду є обов’язковим для всіх володарів ліцензії ФАУ та
членів ФАУ. Зацікавлена особа може подати мотивоване клопотання про перегляд
апеляції в порядку, встановленому п. 13.2. цього Регламенту.
12. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ СУДДЯМИ, СКЛИКАНИМИ ДЛЯ СЛУХАННЯ АПЕЛЯЦІЇ
12.1. Судді незалежні від будь-якого органу ФАУ та при прийнятті рішень керуються
власним переконанням щодо доведеності сторонами фактів на підставі яких
приймалось рішення Спортивними Комісарами після вивчення:
апеляції та доданих до неї документів поданих апелюючою стороною;
документів, на підставі яких прийнято рішення Спортивних Комісарів, відносно
якого подано апеляцію;
звітів Спостерігачів ФАУ;
звіту про автомобільне змагання, поданого Колегією Спортивних Комісарів;
пояснень даних під час проведення слухань.
12.2. Судді виносять рішення на підставі власних переконань та на виконання положень
передбачених:
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а)
б)
в)

законодавством України;
Статутом ФАУ;
Міжнародним Спортивним Кодексом та іншими регламентуючими документами
ФІА щодо автомобільного спорту – при розгляді апеляцій на рішення що прийняті
під час міжнародних автомобільних змагань на території України;
г)
НСК ФАУ, іншими регламентуючими документами ФАУ щодо автомобільного
спорту та регламентуючими документами ФІА, офіційно опублікованими на
території України – при розгляді апеляцій на рішення що прийняті під час
національних та клубних змагань;
д)
Роз’ясненнями КАС ФАУ, зробленими на підставі Розділу 15 НСК ФАУ, у тому числі
прийняті за запитом Апеляційного Суду;
е)
Регламентом змагання, під час якого прийняте рішення, на яке подано апеляцію, в
частині, в якій він не суперечить п.п. а…д. п.12.2. цього Регламенту.
12.3. Рішення Апеляційного Суду по результатам слухання апеляції приймаються
більшістю голосів Суддів, які брали участь у слуханні апеляції, голос Головуючого
на слуханні є вирішальним при рівності голосів. Текст рішення підписують Судді
які приймали участь у слуханні апеляції та оголошується учасникам слухання
апеляції. Суддя, який не підтримав рішення Апеляційного Суду може письмово
викласти свою особливу думку, яка додається до Протоколу слухання.
12.4. Особлива думка Судді подається на розгляд КАС ФАУ, яка може у 10-денний термін
рекомендувати Голові Апеляційного Суду призначити нове слухання апеляції у
новому складі Суддів, при дотриманні вимог п. 5.3. цього Регламенту.
12.5. За результатами слухань Апеляційний Суд може прийняти наступні рішення:
Не прийняти апеляцію до розгляду;
Відхилити апеляцію як необґрунтовану;
Задовольнити апеляцію частково або повністю (частково або повністю зняти
пеналізацію);
Посилити або накласти додаткову пеналізацію згідно Розділу 12 НСК ФАУ;
Покласти тимчасову дискваліфікацію до моменту сплати компенсації видатків на
проведення слухання апеляції.
Накласти пеналізацію на інших володарів ліцензії ФАУ, якщо при розгляді апеляції
Судді прийдуть до висновку, що особа винна у порушенні регламентуючих
документів щодо автомобільного спорту або у неповазі до Суду або в неподанні
документів та матеріалів, подання яких вимагає Суд або відмови свідчити без
поважної причини.
12.6. Окремо Апеляційний Суд приймає рішення про розподіл витрат на проведення
слухань та порядок публікування рішення Апеляційного Суду.
13. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЧЛЕНІВ ФАУ ПІД ЧАС ДІЯЛЬНОСТІ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ
13.1. Контроль за дотриманням Апеляційним Судом вимог НСК ФАУ та цього
Регламенту, в рамках виконання вимог п. 20.5. НСК ФАУ, покладається на КАС ФАУ.
13.2. Якщо володар ліцензії ФАУ, на якого рішенням Апеляційного Суду покладено
пеналізацію або обов’язок покриття видатків на проведення слухання, вважає, що
при підготовці, проведені слухання апеляції або при прийнятті рішення
Апеляційним Судом порушені вимоги НСК ФАУ або вимоги, встановлені цим
Регламентом, він має право подати мотивоване клопотання про перегляд апеляції
до КАС ФАУ та Апеляційного Суду.
В разі якщо після прийняття рішення по справі, виявлено недотримання вимог п. 9.1.1.
цього Регламенту, однак в процесі слухання справи відповідному судді не було
заявлено відводу - з вказаної підстави клопотання про перегляд апеляції не
розглядається. Клопотання повинно бути подано не пізніше трьох діб з дня
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отримання вищевказаною особою копії рішення Апеляційного Суду, у порядку,
встановленому п. 14.4. цього Регламенту.
13.3. Подання клопотання зупиняє виконання рішення Апеляційного Суду, відносно
якого подано клопотання до його розгляду КАС ФАУ.
13.4. КАС ФАУ не пізніше 7 діб зобов’язана розглянути подану заяву та прийняти, у
порядку передбаченому Положенням про КАС ФАУ, одне з рішень:
а)
відхилити клопотання як таке, що не містить фактів щодо порушення Апеляційним
Судом НСК ФАУ або цього Регламенту при розгляді апеляції;
б)
визнати клопотання обґрунтованим та рекомендувати Голові Апеляційного Суду
призначити нове слухання у новому складі Апеляційного Суду та до результатів
нового слухання зупинити виконання рішення Апеляційного Суду.
13.5. Якщо Апеляційний Суд протягом 30 діб, з дня прийняття рішення КАС ФАУ, не
виконав рекомендації, передбачені п.п. 12.4., 13.4.б. цього Регламенту, КАС ФАУ
розглядає та приймає рішення по суті апеляції, самостійно.
14. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ
14.1. Рішення Апеляційного Суду вступає в силу після письмового інформування
зацікавлених осіб, яке здійснює Виконавча дирекція ФАУ у порядку, встановленому
п. 14.4. цього Регламенту.
14.2. Забезпечення виконання рішення Апеляційного Суду покладається на Виконавчу
дирекцію ФАУ.
14.3. Для забезпечення виконання рішення Голова Апеляційного Суду наступного дня
передає рішення Апеляційного суду у Виконавчу дирекцію ФАУ та у тижневий
термін передає Протокол слухання, підписаний Головою та секретарем суду.
14.4. Виконавча дирекція ФАУ на протязі трьох робочих днів після отримання рішення
суду або прийняття рішення КАС ФАУ, у порядку, встановленому п.13. цього
Регламенту, письмово інформує про результати розгляду апеляції:
членів Президії ФАУ (за письмовим запитом);
членів Апеляційного Суду;
членів КАС ФАУ;
дисциплінарний комітет, у віданні якого знаходиться дисципліна автомобільного
спорту, під час змагання в якій відбулась подія, яка стала приводом для апеляції;
ініціатора апеляції та/або уповноважену ним особу;
власників ліцензії ФАУ, дії яких були предметом апеляційного слухання, або на
яких рішенням Апеляційного Суду покладено пеналізацію або виконання будьяких обов’язків.
14.5. Виконавча дирекція ФАУ вживає заходів щодо безумовного виконання рішень
Апеляційного Суду.
Виконавча дирекція ФАУ здійснює офіційне опублікування рішень Апеляційного Суду.
15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
15.1. КАС ФАУ розглядає пропозиції щодо змін та доповнень до цього Регламенту з
метою удосконалення процедури розгляду апеляцій, захисту прав власників
ліцензій ФАУ та на виконання вимог НСК ФАУ та передає їх на розгляд Президії.
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Додатки:
Додаток 1.
Додаток 2.

Таблиця проходження подання апеляції на рішення Спортивних Комісарів.
Зразок Повідомлення про намір внести апеляцію на рішення Спортивних
Комісарів згідно п. 15.3. НСК ФАУ.
Додаток 3. Зразок апеляції на рішення Спортивних Комісарів згідно п. 15.3. НСК ФАУ.
Додаток 4. Зразок Повідомлення про слухання апеляції на рішення Спортивних
Комісарів згідно п. 15.3. НСК ФАУ.
Додаток 1
До Регламенту Апеляційного Суду
Таблиця проходження подання апеляції на рішення Спортивних Комісарів
1
2

3

4
5
6

1

Опублікування рішення Спортивних Комісарів
Подання Спортивним Комісарам
повідомлення про намір подати
апеляцію на рішення Спортивних
Комісарів
Доброчинний внесок на розвиток
автомобільного спорту у розмірі
40001 грн. на рахунок ФАУ або через
Голову Колегії Спортивних
Комісарів або представника ФАУ
Подання апеляції на адресу
Виконавчої дирекції ФАУ

згідно регламенту
змагання

протягом одної
години після
опублікування рішення

пп. 15.3.,
15.4.1…15.4.6.
НСК ФАУ

одночасно з поданням
повідомлення

внесок
встановлено
рішенням
Президії ФАУ

протягом 96 годин
подання повідомлення
протягом десяти діб з
Повідомлення про слухання апеляції дня отримання ФАУ
апеляції
протягом 30 діб з
Рішення Апеляційного Суду по
дня отримання
слуханню апеляції
апеляції

п. 15.3. НСК ФАУ
п. 15.3. НСК ФАУ
п. 15.3. НСК ФАУ

Станом на 12.09.2017 р., крім випадків, передбачених п. 15.4.3. НСК ФАУ
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РЕГЛАМЕНТ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Додаток 2
до Регламенту Апеляційного суду

Зразок повідомлення про апеляцію
відмітка Спортивних Комісарів
про час надходження та прийом внеску

Спортивним Комісарам змагання
__________________(назва змагання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО НАМІР ВНЕСТИ АПЕЛЯЦІЮ
на рішення Спортивних Комісарів згідно ст. п. 15.3. НСК ФАУ
Я, (прізвище, ім’я володаря ліцензії представника, який підписує апеляцію), номер
ліцензії представника _________________________ видана “____” __________ ________р. цим листом
повідомляю про намір внести апеляцію на рішення Спортивних Комісарів (назва
змагання) щодо заявленого мною водія (прізвище, ім’я номер ліцензії водія або назва
команди та номер ліцензії представника юридичної особи, відносно яких було прийнято
рішення, відносно якого висловлюється незгода) опублікованого “____” _________________р. о
____год. _____хв., яким на підставі (вказати пункт, статтю регламентуючого документу
ФАУ) на водія (команду) накладено (назва пеналізації).
Необхідний внесок у ФАУ додається.
Підпис, прізвище, дата, час і місце подання.
Подається у двох екземплярах, один передається у ФАУ, один залишається у
апелянта.
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РЕГЛАМЕНТ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Додаток 3
до Регламенту Апеляційного суду

Зразок апеляції

До Апеляційного Суду ФАУ
03134, Київ, вул. Симиренко, 36 Б,
офіс 404
тел./факс: +380 (44) 206-78-76
e-mail: office@fau.ua

АПЕЛЯЦІЯ
на рішення Спортивних Комісарів згідно п. 15.3. НСК ФАУ
Я, (прізвище, ім’я володаря ліцензії представника, який підписує апеляцію), номер
ліцензії представника)____________ видана “_____” ______________________р. цим листом
висловлюю свою незгоду з рішенням Спортивних Комісарів (назва змагання) щодо
заявленого мною водія (прізвище, ім’я номер ліцензії водія, назва команди, відносно
яких було прийнято рішення, відносно якого висловлюється незгода) опублікованого
“____” ___________________р. о ____год. _____хв., яким на підставі (вказати пункт, статтю
регламентуючого документу ФАУ) на водія (команду) накладено (назва пеналізації).
Вважаю що рішення Спортивних Комісарів не відповідає (вказати пункт, статтю
регламентуючого документу ФАУ).
Пояснювальні документи на ________арк. додаються.
На слухання апеляції прошу запросити: (вказати прізвища, ім’я, по батькові, адреси
осіб, обставини, згідно з якими доцільно запросити цих осіб на слухання).
Для збереження права на апеляцію зроблено письмове повідомлення (додається з
відміткою Спортивних Комісарів про час надходження та прийом внеску), зроблено
необхідний внесок у ФАУ.
Процедура слухання апеляції мені відома, беру на себе зобов’язання її
дотримуватись та виконати рішення Апеляційного Суду.
Повідомлення
про
_________________________________

слухання

прошу

Підпис, прізвище, дата
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надіслати

за

адресою:

РЕГЛАМЕНТ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Додаток 4
до Регламенту Апеляційного суду
Зразок повідомлення про слухання апеляції
№______________ від ________________ 20___ р.

Прізвище, ім’я, по батькові особи,
якій надсилається повідомлення

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СЛУХАННЯ АПЕЛЯЦІЇ
на рішення Спортивних Комісарів згідно п. 15.3. НСК ФАУ
Шановний __________________________ !
Цим листом Апеляційний Суд Автомобільної Федерації України повідомляє Вас про
слухання апеляції щодо рішення Спортивних Комісарів змагання (назва змагання) про
накладання пеналізації на (прізвище водія або назва команди).
Слухання відбудеться “____” ________ ______р. за адресою: ____________________________________
_________________________________ тел. для довідок:____________________
При собі мати документ, що посвідчує особу та ліцензію ФАУ, чинну у поточному
році.
ВАША ЯВКА НА СЛУХАННЯ ЗГІДНО п.2.3. РЕГЛАМЕНТУ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ
ОБОВ’ЯЗКОВА
(вноситься до повідомлення при необхідності)
З повагою,
_______________________
Виконавчий директор ФАУ
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