
LUKU X 
Klubin erimielisyyksien ratkaisu 

 
Sääntö 1. RIIDANRATKAISUN ALAISET ERIMIELISYYDET 
 
Kaikki erimielisyydet, jotka syntyvät jonkun jäsenen tai jäsenien tai entisen jäsenen tai 
jäsenien ja klubin tai klubin hallituksen virkailijan kesken jäsenyydestä tai sen 
tulkinnasta, klubin sääntöjen ja ohjesäännön rikkomisesta tai soveltamisesta tai jäsenten 
erottamisesta klubista tai mistä tahansa muusta asiasta, jota ei voida tyydyttävästi 
ratkaista muilla keinoin, on selvitettävä riidan ratkaisutoimenpiteen mukaisesti. Kaikkia  
tässä mainittuja aikarajoituksia voidaan lyhentää tai pidentää piirikuvernöörin, riidan 
sovittelijan tai kansainvälisen hallituksen (tai sen edustajan) toimesta, kun on olemassa 
hyvä syy. Kukaan riidanratkaisuun osallistuva osapuoli ei voi aloittaa hallinnollisia tai 
laillisia toimenpiteitä riidanratkaisuprosessin aikana.  
 
 
Sääntö 2. PYYNTÖ RIIDANRATKAISUSTA JA MAKSUN PERIMINEN 
 
Kuka tahansa riidan osapuoli voi lähettää kirjallisen pyynnön piirikuvernöörille ja pyytää 
riidan ratkaisutoimenpiteen suorittamista. Kaikkien riidanratkaisupyyntöjen tulee olla 
piirikuvernöörillä viimeistään kolmekymmentä (30) päivää sen jälkeen, kun jäsen tiesi tai 
hänen olisi pitänyt tietää riidanratkaisua vaativasta asiasta. Kukin piiri voi päättää 
veloitetaanko maksu silloin, kun riidanratkaisupyyntö jätetään tämän prosessin 
mukaisesti. Piirihallituksen enemmistön tulee etukäteen hyväksyä maksun periminen ja 
tämä maksu voi olla korkeintaan US$250,00 tai vastaava summa paikallisessa valuutassa. 
Maksu suoritetaan piirille. Kaikki riidanratkaisuun liittyvät kulut ovat piirin vastuulla 
ellei piirin ohjesäännöissä määritellä, että kaikki riidanratkaisusta aiheutuvat kulut ovat 
riidan osapuolten puoliksi maksettavia kuluja. 
 
Sääntö 3. SOVITTELIJAN VALITSEMINEN 
 
Viidentoista (15) päivän kuluessa pyynnön saannista piirikuvernöörin tulee nimittää 
puolueeton sovittelija käsittelemään riitaa. Sovittelijan on oltava entinen piirikuvernööri, 
joka on nykyisin hyvässä asemassa oleva jäsen hyvässä asemassa olevassa klubissa, 
mutta ei siinä klubissa, joka on riidan osapuolena piirissä, jossa riita on syntynyt ja hänen 
tulee olla puolueeton henkilö, jolla ei ole kiinteitä suhteita kumpaankaan riidan 
osapuoleen. Osapuolten on hyväksyttävä valittu sovittelija ja piirikuvernöörin on saatava 
kirjallinen todistus molemmilta osapuolilta siitä, että sovittelija on hyväksytty molempien 
osapuolien taholta. Sellaisessa tapauksessa, että toinen osapuoli ei hyväksy sovittelijaa, 
tämän osapuolen on annettava kirjallinen selvitys piirikuvernöörille, missä ilmaistaan 
kaikki syyt siihen, miksi osapuoli ei hyväksy sovittelijaa. Jos piirikuvernööri päättää, 
täysin itsenäisesti, että osapuolen kirjallinen todistus osoittaa, että sovittelija ei ole 
puolueeton, hänen tulee nimittää toinen sovittelija yllämainittujen ohjeiden  mukaisesti. 
Nimityksen jälkeen sovittelijalla on kaikki tarpeelliset oikeudet ratkaista tai päättää riita 
tämän prosessin mukaisesti. 
 



 
Sääntö 4. SOVITTELIJAN KOKOUS JA SOVITTELIJAN PÄÄTÖS 
 
Kun sovittelija on valittu, hänen tulee järjestää osapuolten kokous riidan 
sovittamistarkoituksessa. Kokous on suunniteltava kolmenkymmenen (30) päivän 
kuluessa sovittelijan nimittämisestä. Sovittelijan tavoitteena on löytää nopea ja kaikkia 
osapuolia tyydyttävä ratkaisu riitaan. Jos sanotut sovittamisyritykset epäonnistuvat, 
sovittelijalla on valta antaa päätöksensä riidan suhteen. Sovittelijan on annettava 
päätöksensä kirjallisena viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ensimmäisen 
kokouksen jälkeen ja tämä päätös on lopullinen ja kaikkia osapuolia sitova. Kopio 
lopullisesta päätöksestä tulee lähettää kaikille osapuolille, piirikuvernöörille ja pyynnöstä 
kansainvälisen päämajan lakiasiainosastoon. Sovittelijan päätöksen tulee olla 
yhteneväinen kaikkien kansainvälisten, moninkertaispiirin ja piirin sääntöjen ja 
ohjesääntöjen kanssa sekä kansainvälisen hallituksen ohjesääntöjen mukaisia ja kaikki 
päätökset alistetaan kansainvälisen hallituksen päätäntävallalle ja kansainvälinen hallitus 
tai sen edustaja voi tarkistaa päätökset tarpeen mukaan.  
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