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WYROK
GŁÓWNEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
POLSKIEGO KLUBU RASOWYCH ŚWINEK MORSKICH
Dnia 10 października 2019 roku
Główny Sąd Koleżeński Polskiego Klubu Rasowych Świnek Morskich w składzie:
Przewodniczący: Małgorzata Polańska (spr.)
Członkowie: Ireneusz Sawicki, Katarzyna Nowaczewska
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 10 października 2019 roku w trybie § 35 ust. 1, ust. 3
oraz § 36 ust. 1, ust. 2 Statutu CCP sprawy:
Patryka Nowackiego, hodowcy, prowadzącego hodowlę rasowych świnek morskich "Chillout
Cavia" obwinionego o uporczywe uchylanie się od obowiązku wystawienia rodowodu rasowej
śwince morskiej pochodzącej z jego hodowli oraz wbrew regulaminowemu obowiązkowi brak
zarejestrowania w dokumentacji hodowlanej CCP nowego miotu świnek morskich
- tj. o czyn z § 19 ust. 1 pkt 2, pkt 5 Statutu CCP w związku z pkt 2 lit. f, g Regulaminu hodowli
Polskiego Klubu Rasowych Świnek Morskich [Rozdz. Prawa i obowiązki hodowcy]
orzeka:
1. obwinionego Patryka Nowackiego uznaje za winnego uporczywego uchylania się od
obowiązków hodowcy polegających na rejestracji miotu w dokumentacji hodowlanej
CCP, a w konsekwencji od obowiązku wystawienia każdej nowo narodzonej śwince
morskiej rodowodu, co doprowadziło do uzasadnionych roszczeń nabywcy świnki
morskiej, zakupionej w hodowli Chillout Cavia i za to na podstawie § 37 ust. 1 lit. c)
Statutu CCP wymierza mu karę zawieszenia w prawach członka Polskiego Klubu
Rasowych Świnek Morskich na okres 6 miesięcy;
2. zobowiązuje obwinionego do naprawienia szkody;
3. w

związku

z

zakończeniem

postępowania

uchyla

tymczasowe

zarządzenie

zabezpieczające z dnia 4 października 2019 roku;
/-/ Katarzyna Nowaczewska

/-/Małgorzata Polańska

/-/ Ireneusz Sawicki

Pouczenie: Od niniejszego wyroku Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do innego
składu Głównego Sądu Koleżeńskiego - Sądu drugiej instancji w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wyroku [§ 36 ust. 3 Statutu CCP]
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UZASADNIENIE
Każdy członek Polskiego Klubu Rasowych Świnek Morskich, w tym każdy hodowca
prowadzący w nim hodowlę, posiada organizacyjny obowiązek przestrzegania postanowień
Statutu CCP oraz wydanych na jego podstawie regulaminów, do których zalicza się Regulamin
hodowli rasowych świnek morskich. Z unormowań w nim zawartych wynika, że każdy hodowca
ma obowiązek rejestrować w terminach i na zasadach w nim opisanych każdy nowo narodzony
w hodowli miot, a następnie wystawić każdemu zwierzęciu rodowód hodowlany [§ 19 ust. 1 pkt
2, pkt 5 Statutu CCP oraz pkt 2 lit. f, g Regulaminu hodowli Polskiego Klubu Rasowych Świnek
Morskich [Rozdz. Prawa i obowiązki hodowcy].
W sprawie niniejszej Sąd ustalił następujący stan faktyczny.
Pani Agnieszka Krawczyk odebrała z hodowli należącej do Patryka Nowackiego świnkę
morską o imieniu Timon. Została ona dostarczona nabywcy za pośrednictwem blablacar.
Obwiniony Patryk Nowacki nie przekazał nowej właścicielce zwierzęcia dokumentacji
hodowlanej, a nade wszystko rodowodu informując, że przekaże go w terminie późniejszym.
Pomimo wielu interwencji trwających kilka miesięcy obwiniony hodowca do chwili obecnej nie
doręczył wspomnianego dokumentu. Pani Agnieszka Krawczyk skierowała do Zarządu Głównego
CCP skargę wraz z wieloma załącznikami, tj. screenami korespondencji z obwinionym, z których
wynika jednoznacznie, że zobowiązywał się on wielokrotnie do przesłania rodowodu, czego nie
czynił. Dokumenty te Sąd zaliczył w poczet materiału dowodowego.
Zarząd Główny CCP podczas kontaktu z obwinionym zobowiązał go do unormowania
stanu związanego w wystawieniem i doręczeniem zainteresowanej osobie rodowodu świnki
zakreślając termin na dokonanie niniejszego. Obwiniony zobowiązał się do naprawienia tego
stanu w zakreślonym terminie, po czym z przyczyn niewiadomych zaniechał tego działania.
Zarząd Główny CCP skierował sprawę do rozpoznania przez Główny Sąd Koleżeński,
który w dniu 7 września 2019 roku skierował do obwinionego doręczając mu pocztą
elektroniczną skargę wraz z załącznikami zobowiązując go do zajęcia stanowiska w terminie do
dnia 13 września 2019 roku z pouczeniem, że brak reakcji na korespondencję spowoduje
pominięcie stanowiska obwinionego i dalsze procedowanie bez jego udziału. Obwiniony nie
zareagował w zakreślonym, ani też żadnym innym terminie. Sąd prowadził więc czynności
zgodnie z pouczeniem - bez udziału obwinionego.
Sąd przeprowadził dogłębne postępowanie dowodowe, w trakcie którego dokonał
analizy przesłanego przez skarżącą Agnieszkę Krawczyk oraz Zarządu Głównego CCP materiału,
zasięgał informacji hodowlanych w Zarządzie Głównym CCP, w międzyczasie kontaktował się ze
skarżącą, która potwierdziła brak rodowodu do chwili obecnej. W trakcie prowadzonych
czynności materiał dowodowy wykazał, że obwiniony nie dokonał w trybie i na zasadach
wynikających z Regulaminu hodowli rejestracji miotu świnek morskich, z którego pochodzi
Timon - świnka morska nabyta od obwinionego przez skarżącą. Jest to ewidentna sytuacja
obciążająca hodowcę, który nie wykonał elementarnych czynności hodowlanych związanych z
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pojawieniem się nowego miotu świnek morskich. Nie może więc [choć obiecuje] wywiązać się z
obowiązku wystawienia rodowodu, bo rzeczona świnka morska nie figuruje w dokumentacji
hodowlanej CCP. W ocenie Sądu brak rodowodu nie jest spowodowany spontaniczną sytuacją
związaną z przeoczeniem czy frywolnością hodowcy, ale wynika z faktu niezarejestrowania w
dokumentacji hodowlanej CCP wspomnianego miotu zwierząt.
W świetle powyższego w dniu 4 października 2019 roku Sąd wydał w trybie § 37 ust. 2
Statutu CCP środek zapobiegawczy w postaci zarządzenia tymczasowego, mocą którego nakazał
wstrzymanie wydania obwinionemu wszelkich dokumentów hodowlanych na czas toczącego się
postępowania - do czasu jego zakończenia, którego wykonanie powierzył Zarządowi Głównemu
CCP.
W sprawie niniejszej Sąd nie ma żadnej wątpliwości co do winy obwinionego.
Zawieszając go w prawach członka CCP na okres 6 miesięcy zobowiązał go jednocześnie do
naprawienia szkody, co wymaga działania obwinionego polegającego na skontaktowaniu się ze
skarżącą i ustalenie tej kwestii pomiędzy stronami.
W związku z zakończeniem postępowania w pierwszej instancji Sąd uchylił również
przywołane wyżej zarządzenie tymczasowe z dnia 4 października 2019 roku.
Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak na wstępie.

/-/ Katarzyna Nowaczewska

/-/Małgorzata Polańska

/-/ Ireneusz Sawicki
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