Uchwała nr 19/XL Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP
z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie wykładni § 27 ust. 4 Statutu ZHP
(zawieszenie instruktora nie pełniącego funkcji instruktorskiej)
Na podstawie § 73 ust. 3 Statutu ZHP Naczelny Sąd Harcerski ZHP uchwala,
co następuje:
§1
Określone w § 27 ust. 4 Statutu ZHP prawo komendanta hufca, komendanta
chorągwi oraz Naczelnika ZHP do zawieszania członka ZHP w pełnieniu określonych
funkcji lub w prawach członka ZHP, dotyczy wszystkich instruktorów, bez względu
na to czy pełnią funkcję instruktorską czy też nie, oraz członków ZHP niebędących
instruktorami, ale pełniących funkcje instruktorskie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2019 r.

Przewodniczący
Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP
(-) hm. Krzysztof Pater

UZASADNIENIE
Możliwość zawieszenia członka ZHP w pełnieniu określonych funkcji lub w prawach
członkowskich jest rozwiązaniem szczególnym, którego zastosowanie wymaga
spełnienia dodatkowych warunków (muszą przemawiać za tym względy
wychowawcze lub dobro Związku, konieczne jest równoczesne skierowanie sprawy
do sądu harcerskiego). Powinno więc dotyczyć najpoważniejszych przewinień.
Z punktu widzenia osoby obwinionej zawieszenie jest rozwiązaniem znacznie
bardziej dolegliwym niż część kar stosowanych w ZHP – może nawet na wiele
miesięcy pozbawić prawa do prowadzenia jakiejkolwiek działalności w ZHP. Jest
to zarazem najczęściej rozwiązanie o mniejszej dolegliwości niż kara pozbawienia
praw członkowskich, która może być wymierzana nawet na okres 4 lat. Z tego
względu norma określona w § 27 ust. 4 Statutu ZHP musi być rozpatrywana
w powiązaniu z § 27 ust. 2 i interpretowana w zbieżny sposób. Jeśli komendant
hufca, komendant chorągwi i Naczelnik ZHP mają prawo wymierzania każdemu
instruktorowi oraz członkowi ZHP, który nie jest instruktorem, ale pełni funkcję
instruktorską, kary pozbawienia praw członkowskich na okres do 4 lat, to mają
także prawo zastosowania wobec tych wszystkich osób łagodniejszego środka
dyscyplinującego jakim jest zawieszenie w prawach członkowskich – bez względu
na to, czy pełnią funkcję instruktorską czy też nie.

