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 Središnji odbor Hrvatskog časničkog zbora na temelju odredbe članka 31. 
stavak 2. Statuta Hrvatskog časničkog zbora - zajednice udruga na svojoj prvoj 
sjednici održanoj 26. listopada 2006.godine donosi: 
 
 

P R A V I L N I K 
O POSTUPKU PRED SUDOVIMA ČASTI  U  HRVATSKOM 

ČASNIČKOM ZBORU 
 
 
 

Članak 1. 
 Pravilnikom o postupku pred sudovima časti u Hrvatskom časničkom 
zboru (u daljnjem tekstu  (Pravilnik) uređuju se: 

 povrede normi ponašanja člana Hrvatskog časničkog zbora; 
 mjere koje se mogu izreći članu Hrvatskog časničkog zbora; 
 postupak pred sudom časti temeljne podružnice odnosno udruge; 
 pravo prigovora na izrečenu mjeru; 
 postupak pred sudom časti županijske udruge odnosno saveza udruga; 
 pravo prigovora na izrečenu mjeru; 
 postupak pred Sudom časti Hrvatskog časničkog zbora - zajednice udruga; 
 pravo prigovora saboru Hrvatskog časničkog zbora. 

 
 

Članak 2. 
 Pristupanjem Hrvatskom časničkom zboru, član Hrvatskog časničkog 
zbora obvezan je pridržavati se Programskih načela i odredaba Statuta Hrvatskog 
časničkog zbora, te Kodeksa časti člana Hrvatskoga časničkog zbora, a posebice: 

 osposobljavati se za učinkovito i neposredno sudjelovanje u oružanim i 
neoružanim oblicima obrane i zaštite naše domovine Republike Hrvatske; 

 promicati domoljublje i tradicije hrvatskoga časnika; 
 razvijati i promicati časničku etiku i štititi ugled časničkoga poziva; 
 njegovati i produbljavati ratno drugarstvo iskovano tijekom Domovinskoga 

rata; 
 pridržavati se dane vojničke prisege; 
 promicati ugled Hrvatskoga časničkoga zbora; 
 sudjelovati u djelatnostima Hrvatskoga časničkoga zbora ; 
 provoditi odluke tijeka Hrvatskoga časničkoga zbora i  
 plaćati članarinu. 

 
 

Članak 3. 
 Za  povrede normi ponašanja, sukladno odredbama ovog Pravilnika, član 
Hrvatskoga časničkog zbora odgovara pred sudom časti temeljne podružnice odnosno 
udruge. 
 



 3

Članak 4. 
 Povredom norme ponašanja člana Hrvatskog časničkog zbora smatra se: 

1. djelovanje protivno ciljevima izraženim u Programskim načelima, Statutu 
Hrvatskog časničkoga zbora i Kodeksu časti članova Hrvatskog časničkog 
zbora. 

2. sudjelovanje u pobuni protiv Republike Hrvatske; 
3. svaki postupak kojim se ugrožava sigurnost, cjelovitost i neovisnost 

Republike Hrvatske; 
4. istupanje kojim se nanosi šteta ugledu Oružanih snaga ili ugledu Republike 

Hrvatske; 
5. izvršenje krivičnog djela iz nečasnih poriva, odnosno izvršenje djela zbog 

kojeg časnik ostaje bez čina; 
6. izvršenje djela zbog kojeg časnik bude nečasno otpušten iz Oružanih snaga; 
7. povreda državne, vojne, službene ili poslovne tajne do koje je član došao 

djelatnošću u Hrvatskome časničkom zboru; 
8. svjesno neprovođenje odluka ovlaštenih tijela Hrvatskog časničkog zbora; 
9. unošenje ideoloških, stranačkih ili drugih podjela i sučeljavanja u rad i 

djelatnost Hrvatskog časničkog zbora; 
10.postupci kojima se neosnovano vrijeđa ugled i dostojanstvo pojedinog 

člana Hrvatskog časničkog zbora, pojedine podružnice odnosno udruge ili 
Hrvatskog časničkoga zbora u cjelini; 

11.zlouporaba službenog položaja ili prekoračenje službenih ovlasti vezanih 
uz rad i aktivnosti u Hrvatskom časničkom zboru; 

12.podnošenje netočnih izvješća ili uništenje službene dokumentacije 
Hrvatskog časničkog zbora; 

13.nemaran odnos prema imovini Hrvatskog časničkog zbora; 
14.teža povreda općedruštveno priznatih normi javnog morala, odnosno 

neprimjereno ponašanje u javnom životu koje šteti statusnom položaju 
hrvatkoga časnika, npr. izvršenje kriminalnih djela i poticanje na njih, 
izgredničko ponašanje, odavanje drogi ili alkoholu i slično. 

 
 

Članak 5. 
 Zbog povrede normi ponašanja, članu Hrvatskoga časničkog zbora može 
se izreći jedna od slijedećih mjera: 

 opomena ili 
 opomena pred isključenje ili 
 isključenje iz članstva. 

 
Članak 6. 

 Zahtjev za pokretanje postupka protiv članova Hrvatskog časničkog zbora 
pred sudom časti temeljne podružnice odnosno udruge može podnijeti: 

 pojedini član Hrvatskoga časničkog  zbora; 
 tijelo temeljne podružnice odnosno udruge 
 nadzorni odbor temeljne podružnice odnosno udruge 
 više tijelo Hrvatskoga časničkog zbora. 
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Članak 7. 
 Zastara za pokretanje i vođenje postupka protiv člana Hrvatskog 
časničkog zbora nastupa godinu dana od dana učinjene povrede pravila ponašanja 
utvrđene člankom 4., točkom 8. do 14. ovog Pravilnika. 
 Za povrede ostalih pravila ponašanja ne postoji vremenski rok zastare 
pokretanja i vođenja postupka. 
 

Članak 8. 
 Pismeni zahtjev za pokretanje postupka podnosi se ili neposredno ili 
poštom tijelu podružnice - udruge u kojoj je učlanjen član Hrvatskoga časničkoga 
zbora protiv kojega se pokreće postupak. 
 Zahtjev mora biti temeljen na Programskim načelima i Statutu Hrvatskoga 
časničkog zbora, te Kodeksu časti članova Hrvatskoga časničkog zbora i odredbama 
ovoga Pravilnika. 
 
 

Članak 9. 
 Zahtjev za pokretanje postupka treba poglavito sadržavati: 

 ime i prezime člana Hrvatskog časničkog zbora za koje se predlaže 
pokretanje postupka; 

 činjenice na kojima se temelji zahtjev za pokretanje postupka; 
 potpis i adresu podnositelja zahtjeva 

 
 

Članak 10. 
 Tijelo temeljne podružnice odnosno udruge Hrvatskog časničkog zbora 
odmah dostavlja zahtjev za pokretanje postupka predsjedniku, odnosno u njegovoj 
odsutnosti dopredsjedniku suda časti. 
 
 

Članak 11. 
 Postupak vodi sud časti temeljne podružnice odnosno udruge. 
 
 

Članak 12. 
 Sud časti može raditi i odlučivati ako su sjednici nazočna natpolovična 
većina članova. Sud časti je obvezan provesti postupak i donijeti odluku u  roku od 
najviše 3 mjeseca. 
 
 

Članak 13. 
 Predsjednik suda časti upoznaje se sa zahtjevom za pokretanje postupka 
neposredno po njegovu primitku i odlučuje je li potrebno provesti prethodni postupak. 
 Prethodni postupak vodi predsjednik ili dopredsjednik suda časti. 
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Članak 14. 
 U prethodnom postupku mire se sučeljene strane, te provjeravaju navodi 
na kojima se temelji zahtjev za pokretanje postupka. 
 Ako se tijekom prethodnog postupka sučeljene strane pomire ili se utvrdi 
da zahtjev za pokretanjem postupka nije utemeljen na odredbama članka 4. i 6. ovog 
Pravilnika, predsjednik suda časti neće pokrenuti postupak. 
 

Članak 15. 
 Predsjednik zakazuje sjednicu suda časti u svezi sa zahtjevom za 
pokretanje postupka poslije provedenog prethodnog postupka odnosno odmah nakon 
primitka zahtjeva ukoliko prosudi da nije potreban prethodni postupak. 
 

Članak 16. 
 Uz članove suda časti na sjednicu se pozivaju: 

 član protiv kojeg je pokrenut postupak; 
 član, odnosno predstavnik tijela Hrvatskoga časničkog zbora koji je podnio 

zahtjev za pokretanje postupka; 
 svjedoci i druge osobe, ako je to potrebno. 

 
 Osobama iz stavka 1. ovog članka poziv za sjednicu suda časti upućuje se 
pismeno. Poziv treba sadržavati predmet, vrijeme i mjesto održavanja sjednice i 
svojstvo u kojem se osoba poziva na sjednicu. 
 

Članak 17. 
 Pri pozivanju na odgovornost, tijekom vođenja postupka i izricanja mjere, 
sud časti mora voditi računa o osobnom dostojanstvu i časti člana Hrvatskoga 
časničkog zbora. 
 

Članak 18. 
 U postupku utvrđivanja odgovornosti član Hrvatskoga časničkog zbora 
ima pravo uzeti branitelja. 
 Branitelj iz stavka 1. ovog članka može biti svaki poslovno sposoban 
građanin Republike Hrvatske, kojeg za to ovlasti član Hrvatskoga časničkog zbora 
protiv kojeg je pokrenut postupak pred sudom časti. 
 

Članak 19. 
 Sjednica suda časti je javna. 
 Javnost rada suda časti osigurana je tijekom vođenja postupka i prilikom 
izricanja mjere. Iznimno, kada to posebni razlozi nalažu sud časti  može odlučiti da se 
javnost djelomično ili u potpunosti isključi u pojedinim dijelovima ili tijekom 
cjelokupnog postupka. 
 

Članak 20. 
 Na početku rasprave predsjedajući suda časti utvrđuje nazočnost člana 
protiv kojega se vodi postupak, te nazočnost drugih pozvanih osoba. 
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 Ukoliko član protiv kojeg se vodi postupak nije nazočan, a ne postoji 
dokaz da mu je poziv uručen odnosno ako je unaprijed opravdao izostanak, rasprava 
se odgađa. 
 Ako je član protiv kojeg se vodi postupak uredno pozvan, a razlog 
izostanka nije opravdao, rasprava će se održati i bez njegove nazočnosti. 
 Odluka suda časti o odlaganju rasprave, odnosno o njenom održavanju 
bez nazočnosti člana Hrvatskoga časničkoga zbora protiv kojeg je pokrenut postupak, 
unosi se u zapisnik. 
 

Članak 21. 
 Rasprava pred sudom časti počinje čitanjem zahtjeva za pokretanjem 
postupka nakon čega član protiv kojeg je pokrenut postupak iznosi svoj stav o 
zahtjevu. 
 Nakon člana protiv kojeg je pokrenut postupak izjave daju svjedoci i 
ukoliko sud časti to ocijeni potrebnim, obavlja se sučeljavanje. 
 Poslije svjedoka izjave daju vještaci, ako ih ima, te se pročita 
dokumentacija vezana uz taj predmet i izjave svjedoka koji nisu nazočni raspravi. 
 Na kraju rasprave sud časti omogućuje članu Hrvatskoga časničkoga 
zbora protiv kojeg se vodi postupak da dade završnu riječ. 
 U raspravi može sudjelovati i branitelj kojeg za to ovlasti član protiv 
kojeg se vodi postupak. On ima pravo postavljati pitanja svjedocima i vještacima, te 
dati završnu riječ. 
 

Članak 22. 
 Ukoliko predsjedavajući suda časti prosudi da je to potrebno, rasprava se 
može prekinuti i nastaviti na sljedećoj sjednici. Poslije završne riječi predsjedavajući 
suda časti proglašava da je rasprava završena. 
 

Članak 23. 
 Neposredno poslije završetka rasprave sud časti donosi odluku  o 
odgovornosti člana protiv kojeg je vođen postupak. 
 Sud časti može donijeti jednu od slijedećih mjera. 

1. osloboditi člana od odgovornosti ili 
2. obustaviti postupak ili 
3. izreći jednu od stegovnih mjera utvrđenih člankom 5. ovoga Pravilnika. 

 Sud časti donosi odluku većinom glasova nazočnih članova. 
 Sud časti obavješćuje člana Hrvatskoga časničkoga zbora protiv kojeg je 
vođen postupak o svojoj odluci. 
 

Članak 24. 
 Pri izricanju mjere sud časti uzet će u obzir težinu povrede i posljedice 
koje je ona izazvala, stupanj odgovornosti člana, veličinu moguće štete, porive zbog 
kojih je povreda učinjena, dosadašnji rad i ponašanje člana,  poslije učinjene povrede, 
ponašanje člana tijekom postupka, osobne i obiteljske prilike člana, te druge 
činjenice. 
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Članak 25. 

 O svim radnjama tijekom postupka vodi se zapisnik. U zapisnik se unose 
svi važni podaci o postupku i njegovu tijeku. Zapisnik potpisuju predsjedavajući suda 
časti i zapisničar. 
 Zapisnik poglavito sadrži: 

 naziv suda časti pred kojim se vodio postupak; 
 mjesto i vrijeme vođenja postupka; 
 ime i prezime predsjedavajućeg i članova suda časti pred kojima se vodio 

postupak; 
 ime i prezime člana odnosno tijela Hrvatskoga časničkog zbora na čiji je 

zahtjev pokrenut postupak; 
 imena i prezimena osoba koje su u bilo kojem svojstvu sudjelovale u 

postupku; 
 izvedene dokaze tijekom postupka i 
 dispozitiv odluke suda časti. 

 
Članak 26. 

 Odluka odnosno rješenje suda časti obvezno se izrađuje u pismenom 
obliku. 
 Odluka odnosno rješenje sadrži: 

 naziv suda časti pred kojim je vođen postupak; 
 odredbe normativnih akata Hrvatskoga časničkoga zbora na temelju kojih 

je vođen postupak; 
 mjeru koju je donio sud časti; 
 obrazloženje; 
 pouku o pravu prigovora i  
 ovjeru vjerodostojnosti odluke odnosno rješenja. 

 
Članak 27. 

 Odluka odnosno rješenje suda časti dostavlja se: 
 članu Hrvatskoga časničkog zbora protiv koje je bio vođen postupak; 
 podružnici odnosno udruzi kojoj pripada član protiv kojeg je bio vođen 

postupak. 
 
 Otpravak odluke odnosno rješenja iz stavka 1. ovog članka mora se 
dostaviti u roku od 30 dana od dana završetka postupka. 
 

Članak 28. 
 Protiv odluke odnosno rješenja suda časti temeljne podružnice odnosno 
udruga član protiv kojeg je bio vođen postupak i podnositelj zahtjeva imaju pravo u 
roku od 15 dana od dana uručenja rješenja uložiti pismeni prigovor. Prigovor se 
podnosi sudu časti višeg tijela HČZ. 
 Predsjednik suda časti višeg tijela HČZ obvezan je u roku od 30 dana od 
dana primitka prigovora zakazati sjednicu radi odlučivanja o prigovoru. 
 O sjednici suda časti na kojoj će se raspravljati o prigovoru pismeno se 
obavještava podnositelj prigovora. 
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Clanak 29.

Odlucujuci o prigovoru sud casti može:
. prigovor odbiti i potvrditi izrecenu mjeru ili
. prigovor djelomicno prihvatiti i ublažiti izrecenu mjeru ili
. prigovor prihvatiti i staviti van snage izrecenu mjeru.

Clanak 30.

Na postupak pred sudom casti višeg tijela HCZ primjenjuju se odredbe
ovog Pravilnika kojima se regulira rad suda casti temeljne podružnice odnosno
udruge.

Clanak 31

Evidencija o izrecenim stegovnim mjerama vodi se u temeljnoj podružnici
odnosno udruzi. Izrecena mjera opomene i opomene pred iskljucenje briše se iz
evidencije nakon godinu dana nakon okoncanja postupka.

Clanak 32.

Clanska prava iskljucenog clana suspendirana su dok sabor Hrvatskoga
casnickoga zbora, na osnovi u pisanome obliku obrazloženoga zahtjeva
zainteresiranog clana, ne donese konacnu odluku o tome.

Clanak 33.
Odredbe ovog Pravilnika sukladno clanku 7. primijeniti ce se i na povrede

normi ponašanja ucinjene prije stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Clanak 34.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se od dana njegova

prihvacanja na sjednici Središnjeg odbora Hrvatskoga casnickog zbora - zajednice
udruga.

U Zagrebu, 26.listopada 2006. godine

PREDSJEDNIK
HRVATSKOG CASNICKOG ZBORA

Rozarijo Rozga
stožerni brigadir u mirovini
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