УДРУЖЕЊЕ ПСИХИЈАТАРА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PSYCHIATRIC ASSOCIATION OF BOSNIA-HERZEGOVINA

На основу члана 32 Допуњеног и измијењеног Статута Удружења психијатара у
Босни и Херцеговини, Скупштина Удружења психијатара у Босни и Херцеговини
на сједници Генералне скупштине одржаној 15 октобра 2010. године у Бихаћу,
донијела је

ПРАВИЛНИК О РАДУ
СУДА ЧАСТИ
УДРУЖЕЊА ПСИХИЈАТАРА
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
I)

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1

Овим Правилником о раду Суда части (у даљем тексту: Правилник) утврђују се
организација, начин рада, надлежност, ток поступка пред Судом части (у даљем
тексту: Суд) Удружења психијатара у Босни и Херцеговини (у даљем тексту:
Удружење), мјере које се изричу за дисциплинске повреде утврђене Статутом
Удружења, као и правни лијекови.
Члан 2
Суд Удружења је орган Удружења који врши своју функцију утврђену Статутом
Удружења и овим Правилником.
Суд је у вршењу своје функције самосталан и независтан и суди на основу
Статута Удружења, Кодекса професионалне етике здравствених радника Босне и
Херцеговине и овог Правилника.
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Суд има сједиште у сједишту Удружења, у Сарајеву.
Члан 3
Суд из члана 2 овог Правилника утврђује повреду професионалне дужности или
угледа члана Удружења, на основу спроведеног поступка за утврђивање
дисциплинске одговорности члана Удружења.

II)

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ
Члан 4

Повреде професионалне дужности или угледа члана Удружења постоје ако члан
Удружења својим чињењем или нечињењем:


поступа у супротности са одредбама Закона којима се уређују здравствена
заштита и/или здравствено осигурање у пружању здравствене заштите
пацијентима,



повриједи Кодекс професионалне етике здравствених радника Босне и
Херцеговине,



обавља здравствену дјелатност нестручно, односно у супротности са
савременим достигнућима медицинске науке и праксе, или ако начини
стучну грешку,



својим понашањем према пацијентима. другим члановима Удружења или
трећим лицима повриједи углед професије,



не испуњава обавезе члана Удружења утврђене Статутом и другим општим
актима Удружења.

Повреде професионалне дужности или угледа члана Удружења Суд класификује
као: Лаке, Тешке и Нарочито тешке повреде.
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Члан 5
Пред Судом чласти може да одговара само члан Удружења.
Члан 6
У поступку пред Судом примијењују се поступци у виду усмене расправе,
доказивања, достављања записника, искључења јавности као и начела, као што
су начело законитости, начело истине, начело оцјене доказа, начело
самосталности у рјешавању, уколико Статутом и овим Правилником није другачије
одређено.
Члан 7
Сви учесници у поступку пред Судом као и чланови Удружења, органи, тијела и
организациони облици Удружења су дужни да Суду достављају акте, списе,
податке и обавјештења који су потребни у поступку одлучивања пред Судом.
Чланови Удружења су дужни, по захтијеву Суда, да доставе на увид потребна
документа за потребе поступка.
Члан 8
О свом раду Суд извјештава Генералну Скупштину Удружења и подноси јој
годишњи извјештај.
Члан 9
Суд врши расправу на основу приложених доказа, у границамa приједлога за
покретање дисциплинског поступка, пазећи по службеној дужности на надлежност,
допуштеност и благовременост .
Члан 10
Кад Суд утврди да је приједлог за покретање поступка поднијет од неовлашћеног
лица или да приједлог није допуштен, јер није предмет расправе пред Судом или
када је неблаговремено поднијет приједлог за покретање поступка, или је
захтијевани документ који има снагу доказа стигао Суду по истеку рока, рјешењем
ће обуставити поступак, а рјешење је коначно без права жалбе.
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Члан 11
Усмена расправа је по правилу јавна.
Предсједник Суда може својим образложеним закључком, по службеној дужности,
искључити јавност са цијеле расправе, или једног њеног дијела ако то захтијевају
разлози морала или јавне безбједности као и ради заштите државне, војне,
службене, пословне, професионалне или научне тајне.
Захтијев за искључење јавности са цијеле расправе или једног њеног дијела може
поднијети и подносилац захтјева или члан Удружења против кога се поступак пред
Судом води. Захтјев се подноси Предсједнику Суда.
Против рјешења Председника Суда којим искључује јавност са расправе пред
Судом или којим се захтјев за искључење јавности одбија није дозвољена жалба.
У поступку пред Судом у коме је искључена јавност, учесници у постуку дужни су
да чувају као тајну све оно што сазнају као учесници у поступку пред Судом.
У поступку пред Судом увијек ће бити искључена јавност због интереса дјеце и
малољетних лица и у том случају јавност ће бити искључена по службеној
дужности.

III)

НАДЛЕЖНОСТ И САСТАВ СУДА ЧАСТИ
Члан 12

Суд има надлежност у поступцима пред Судом на цијелој територији Босне и
Херцеговине.
Суд има Предсједника и два члана.
Суд бира Скупштина Удружења и чланови Суда су искључиво чланови Удружења.
Предсједник и чланови Суда бирају се на 4 године.
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Предјседнк и чланови Суда не могу бити чланови других Руководећих тијела
Удружења.
Суд може према потребама да ангажује лица за стручну службу Суда. Стручну
службу Суда чине лица која Суду пружају правно-техничку, административну и
другу помоћ и чине је лица која су по струци дипломирани правници са
правосудним испитом, са којима Удружење може склопити Споразум о
привременој и/или повременој сарадњи.
Члан 13
Предсједник и чланови Суда не могу вршити дужност у Суду:







ако су оштећени радњом члана Удружења против кога се води поступак,
ако им је члан Удружења из тачке 1 овог члана, или његов опуномоћеник
брачни друг или бивши брачни друг или сродник по крвној линији,
ако су са чланом Удружења из тачке 1 овог члана или његовим
опуномоћеником у односу стараоца, усвојиоца или храниоца,
ако су у истом предмету саслушани као свједоци,
ако су запослени у истом правном лицу као и члан Удружења против кога се
води поступак,
ако постоје друге околности које изазивају сумњу у њихову непристрасност.
Члан 14

Предсједник или члан Суда чим сазнају да постоји разлог за изузеће, или
образложени захтијев за изузеће поднесе лице које поднијело приједлог за
покретање поступка или члан Удружења против кога се поступак води, уз
навођење околности због којих се сматра да постоји неки од основа за изузеће,
дужни су да прекину сваки рад на том предмету и да о томе обавијесте
Предсједника Скупштине Удружења или Предсједника Суда.
Предсједник Суда рјешава о захтијеву за изузеће чланова Суда части, а
Предсједник Скупштине Удружења рјешава о захтијеву за изузеће Председника
Суда.
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Члан 15
Прије доношења одлуке о изузећу саслушаће се члан Суда чије се изузеће тражи.
Против одлуке којом се захтијев за изузеће усваја или одбија није дозвољена
жалба.
Одредбе о изузећу чланова Суда примјењују се и на евентуалне вјештаке и на
записничара.

IV)

ПОСТУПАК ПРЕД СУДОМ ЧАСТИ
Члан 16

Суд може покренути дисциплински поступак на захтијев оштећеног лица, или по
службеној дужности када поступак пред Судом части могу покренути: Скупштина
Удружења, Управни или Надзорни одбор Удружења и Предсједништво Удружења.
Поступак пред Судом по службеној дужности може бити покренут ако се на основу
чињеница до којих Удружење дође из притужби грађана или из других околности
посумња да је члан Удружења извршио повреду професионалне дужности или
угледа члана Удружења, а сходно одредбама овог Правилника.
Приједлог за покретање поступка пред Судом подноси се Суду у писменом
облику и мора да садржи: назив органа пред којим се води поступак; име и
презима љекара против кога се води поступак; податке о запослењу љекара;
вријеме и мјесто извршења повреде; чињенице и околности неопходне да се
повреда одреди; доказе којима се поткрепљују наводи из пријаве, као и приједлоге
које доказе треба извести пред Судом; као и приједлог да се љекар прогласи
одговорним.
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Члан 17
Приједлог за покретање поступка доставља се Суду, а Суд испитује испуњеност
формалних услова за вођење поступка пред Судом и уколико утврди да приједлог
за покретање поступка не садржи све потребно да би се на основу њега
поступалo, може тражити од подносиоца приједлога да допуни или исправи
приједлог у року од 8 дана, те да уколико исти не поступи у датом року сматраће
да је од приједлога одустао о чему ће се донијети рјешење.
Ако је предлог поднијела неовлашћена особа, или особа која нема правни интерес
за вођење поступка, или је приједлог недопуштен јер није предмет расправе пред
Судом, или је приједлог неблаговремен, рјешењем ће се одбацити поднијети
приједлог.
Суд, коме је достављен приједлог за покретање поступка дужан је у року од 30
дана донијети рjешење којим се или констатује да су испуњени формални услови
за вођење поступка пред Судом или рјешење којим се приједлог за вођење
поступка пред Судом одбацује, уколико нису испуњени формални услови за
вођење поступка.
Против рјешења из предходног става овог члана није дозвољена жалба и оно се
сматра коначним.
Члан 18
По добијању приједлога, за који је Суд констатовао испуњење формалних услова
за вођење поступка, Суд дужан је да оцијени да ли постоји основ приједлога и да
ли су обезбијеђени материјални докази.
Суд мора провјерити све чињенице, наводе и доказе и у том смислу тражити
писмену изјаву од члана Удружења против кога је поднијет приједлог за вођење
поступка пред Судом, од послодавца гдје је члан Удружења запослен, као и
других лица за које се претпоставља да имају сазнања везана за предмет пријаве.
Члану Удружења против кога је поднијет приједлог за вођење поступка пред
Судом доставља се примјерак приједлога за вођење поступка пред Судом, са
позивом да се у року од 8 дана према истом изјасни и са упозорењем да ће се
поступак спровести и без његове писмене изјаве .
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Члан 19
У року од 30 дана, од дана када је одређен да спроведе истражне радње Суд ће
донијети:
образложено рјешење којим констатује да је приједлог за покретање
поступка пред Судом оправдан, или
 образложено рјешење да је приједлог за покретање поступка пред Судом
неоснован.
Против рјешења из предходног става овог члана може се поднијети жалба у року
од 8 дана. Жалбу могу поднијети: подносилац приједлога за покретање поступка
или члан Удружења против кога је поднијет приједлог за покретање поступка.


О жалби из претходног става одлучује Предсједник Скупштине Удружења у
писменој форми, у року 8 дана од пријема жалбе и његова одлука је по том
питању коначна било да жалбу усвоји, одбије или одбаци.
Поступак се сматра започетим достављањем писменог захтијева за покретање
поступка пред Судом од стране Суда.
Члан 20
Члан Удружења против кога је покренут дисциплински поступак мора бити
писмено обавијештен о датуму и мјесту одржавања расправе пред Судом и
назначењем члана Статута Удружења, Кодекса професионалне етике и
Правилника о раду Суда на основу којег се терети за повреду професионалне
дужности или угледа члана Удружења.
Позив за одржавање расправе пред Судом мора бити уручен члану Удружења
против кога се води поступак најмање 8 дана прије одржавања расправе пред
Судом.
Позив члану Удружења против кога је поступак покренут мора да садржи и: поуку
о његовом праву да у поступку има браниоца, као и да се расправа може одржати
и без његове присутности.
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Члан 21
У припреми расправе пред Судом исти ће по службеној дужности рјешењем
обуставити дисциплински поступак уколико је:




подносилац захтијева одустао од захтијева за покретање дисциплинског
поступка, прије него што је расправа почела,
поступак вођен без захтијева овлашћеног подносиоца захтијева,
члан Удружења против кога је поднијет захтијев за исто дјело већ коначном
одлуком Суда проглашен одговорним, ослобођен од одговорности или је
поступак против њега коначно обустављен.
Члан 22

Расправи присуствују лица која су позвана: лице које је поднијело пријаву, члан
Удружења против кога се води поступак, бранилац уколико га има, лица која су
позвана у својству свједока, вјештака и др., као и друга лица која желе да
присуствују расправи, уколико у поступку није искључена јавност и у оној мјери
колико услови Суда то дозвољавају.
Предсједник Суда може изузетно одложити рочиште:
када нису приступиле позване странке, а Предсједник Суда оцијени да је
њихово присуство потребно,
 ако је потребно извести нове доказе, а стање из списа није довољно
разјашњено.
Није дозвољена жалба против одлуке о одлагању расправе.


Расправа се може одржати у одсуству лица против кога се поступак води, под
условом да је уредно позвано, а уколико са расправе одсуствује уредно позван
подносилац пријаве, а своје одсуство не оправда, Суд ће рјешењем обуставити
поступак.
Члан 23
Расправом пред Судом руководи Предсједник Суда.
Предсједник Суда утврђује да ли су дошле све позване особе, да ли су им позиви
уредно уручени и одлучује да ли расправа може да се одржи у одсуству неких од
уредно позваних лица.
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Расправа почиње читањем захтијева за покретање поступка, од стране
Предсједника Суда, који објављује предмет расправе пред Судом и састав Суда.
Предсједник Суда брине о одржавању реда у току расправе. Уколико неко лице
нарушава ред Предсједник га може опоменути, што се уноси у записник, а након
тога уколико лице и даље настави са нарушавањем реда Предсједник Суда га
удаљава из просторије у којој се одржава расправа, што ће такође бити унијето у
записник.
Предсједник Суда у поступку прво узима изјаву од љекара против кога се поступак
води, а након његовог излагања може му постављати питања, а затим је дужан да
дозволи осталим члановима Суда, подносиоцу пријаве и његовом браниоцу да
постављају питања члану Удружења против кога се води поступак.
Члан Удружења против кога се поступак води може се изјашњавати о свим
околностима које га терете и износити све чињенице које му иду у корист и
предлагати извођење доказа који му служе за одбрану или се бранити ћутањем, а
што не може представљати отежавајућу околност.
Члан 24
Странке у поступку су дужне изнијети све чињенице и предложити доказе на
којима се заснива њихов захтијев, или којима се побијају наводи из захтијева. О
приједлозима странака за извођење доказа Предеседник суда одлучује рјешењем,
против кога није дозвољена жалба. И сам Суд по службеној дужности може
одредити извођење доказа које странке нису предложиле.
Члан 25
У спровођењу доказаног поступка чланови Суда могу позивати свједоке, за које се
претпоставља да могу да дају информације на основу свог непосредног или
посредног опажања везано за учињену повреду члана Удружења против кога се
поступак води и свим другим околностима везаним за доношење одлуке у
поступку пред Судом.
Свједоцима након испитивања од стране Предсједника Суда и чланова Суда
питања могу постављати и подносилац пријаве и његов бранилац када им
Предсједник Суда да ријеч.
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Члан 26
Након проведеног доказног поступка Предсједник Суда даје ријеч странкама и то
прво подносиоцу пријаве, браниоцу и на крају љекару против кога се поступак
води.
Након проведеног доказног поступка Предсједник Суда ће објавити да је расправа
завршена.

V)

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ И ЗАПИСНИК
Члан 27

Када оцијени да су разлози за вођење усмене јавне расправе исцрпљени Суд ће
исту закључити.
Суд ће након тога приступити нејавној сједници Суда гдје ће предмет поново
размотрити и донијети одлуку.
Доношење Одлуке Суда врши се већином гласова чланова Суда.
О доношењу Одлуке из става 2 овог члана води се записник, који се чува одвојено
од списа предмета.
Записник се води о вијећању и гласању, усменој расправи и извођењу доказа.
Записник садржи датум и мјесто доношења Одлуке из става 2 овог члана, као и о
вијећању и гласању, усменој расправи и извођењу доказа.
Записник потписују Предсједник и чланови, те записничар.
Члан 28
По извршеном вијећању и гласању о доношењу Одлуке Суд може објавити Одлуку
одмах, или извршити објављивљње исте достављањем писменог дописа
странкама у поступку у року од 15 дана од дана закључења главне расправе.
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Члан 29
Писмена одлука о изрицању дисциплинске мjере садржи кратак увод са позивом
на правни основ за доношење Одлуке, изрицање и образложење Одлуке и поуку
о правном лијеку.
Члан 30
Одлуку којом се захтијев за покретање поступка одбија Суд ће изрећи:





ако је поступак пред Судом вођен без захтијева особе овлашћене за
вођење поступка,
ако подносилац пријаве одустане од пријаве до закључења расправе,
ако је већ ранијом коначном одлуком Суда одлучено о одговорности
љекара, а ради се о истом чињеничном стању,
ако је наступила застарјелост покретања или вођења поступка.
Члан 31

Одлуку којом се љекар ослобађа одговорности Суд ће изрећи:


ако дјело за које се љекар терети не представља повреду професионалне
дужности или угледа члана Удружења из члана 4 овог Правилника,



ако није доказано да је члан Удружења починио дјело за које се терети.
Члан 32

У одлуци којом се љекар оглашава одговорним Суд ће изрећи:





за које се дјело проглашава одговорним,
каква се дисциплинска мјера изриче,
Oдлуку о евентуалним трошковима поступка,
упутство о правном лијеку.
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Члан 33
За повреде професионалне дужности или угледа члана Удружења из члана 4 овог
Правилника, Суд може изрећи једну од сљедећих дисциплинских мјера:
I)
Дисциплинске мјере за ЛАКЕ ПОВРЕДЕ
опомена,
јавна опомена.
II)
Дисциплинске мјере за ТЕШКЕ ПОВРЕДЕ
 приједлог матичној здравственој установи за привременим ограничењем
обима и врсте послова којима се члан Удружења бави, која се не може
изрећи у трајању краћем од 6 мјесеци ни дужем од једне године,
 приједлог надлежној Комори доктора медицине о привременом одузимање
лиценце, која се не може изрећи у трајању краћем од 6 мјесеци ни у дужем
од једне године.
III)
Дисциплинске мјере за НАРОЧИТО ТЕШКЕ ПОВРЕДЕ
 приједлог матичној здравственој установи за привременим или трајним
ограничењем обима и врсте послова којима се члан Удружења бави, у
трајању до 5 година,
 приједлог надлежној Комори доктора медицине за привремено одузимање
лиценце, у трајању до 5 година,
 приједлог надлежној Комори доктора медицине о трајном одузимању
лиценце.
При одређивању дисциплинске мјере Суд мора узети у обзир тежину и посљедице
учињене повреде, околности под којима је до учињене повреде дошло, степен
кривице учиниоца и његово држање након учињене повреде и друге олакшавајуће
или отежавајуће чињенице и околности које су имале утицај на доношење
дисциплинске мјере.
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VI)

ЖАЛБА
Члан 34

Против одлуке Суда члан Удружења против кога се водио поступак, односно
његов бранилац, као и подносилац захтијева могу поднети жалбу Предсједнику
Скупштине Удружења у року од 15 дана од дана пријема одлуке.
Жалба мора да садржи:
 означење Oдлуке против које се изјављује жалба,
 изјаву да ли се Oдлука побија у цјелини или у одређеном дијелу,
 разлоге жалбе,
 потпис подносиоца жалбе.
Члан 35
Одлука Суда се може побијати:





због битне повреде одредаба поступка дефинисаних Правилником о раду
Суда,
због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања,
због Одлуке о изреченој дисциплинској мјери.

VII)

ПОСТУПАК ПО ЖАЛБИ
Члан 36

Предсједник Скупштине Удружења разматра жалбу на одлуку, заједно са
члановима Предсједништва Удружења и одлучује о жалби у року од 60 дана од
дана пријема жалбе.
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Члан 37
Предсједник Скупштине и Предсједништво Удружења могу донијети сљедеће
одлуке:





одбацити жалбу као неблаговремену или као недопуштену,
одбити жалбу као неосновану и потврдити Oдлуку Суда,
уважити жалбу, укинути Oдлуку Судa и вратити Суду предмет на поновно
расправљање и одлучивање,
уважити жалбу и преиначити Oдлуку Суда.
Члан 38

Одлука Предсједника Скупштине Удружења се у писменој форми доставља члану
Удружења против кога је вођен поступак пред Судом, или његовом браниоцу
уколико га има, као и подносиоцу захтијева за покретање поступка.
Ова одлука је коначна и против ње се не може водити спор.

VIII) ИЗВРШЕЊЕ ДИСЦИПЛИНСКИХ МЈЕРА
Члан 39
Дисциплинске мјере и казне извршавају се кад одлука Суда постане правоснажна,
у року од 6 мјесеци од дана правоснажности.
Јавна опомена објављује се у штампаним медијима и дистрибуше уобичајеним
начином обавјештавања свим члановима Удружења.
Коначна Одлука којом је љекар ослобођен одговорности објављује се у
штампаним медијима.
Члан 40
Изречена мјера брише се из евиденције по истеку од 3 годинe од правоснажности
одлуке, уколико љекар није починио нову повреду од правоснажности одлуке.
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IX)

ЗАСТАРЈЕЛОСТ
Члан 41

Покретање дисциплинског поступка застарјева истеком једне године од дана
учињене повреде професионалне дужности и угледа члана Удружења из члана 4
овог Правилника.
Застарелост извршења мјере дефинисане овим Правилником наступа по истеку
шест мјесеци од дана правоснажности одлуке о изреченој мјери.
Ако се због повреде против љекара води поступак пред Судом а истовремено је
покренут или се води прекршајни или кривични поступак, Суд може зауставити
поступак пред Судом части до окончања кривичног, односно прекршајног поступка.

X) ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42
Овај Правилник важи од дана Усвајања Допуна и измјена Статута Удружења и
избора чланова Суда части Удружења.
Бр.: 02/2010
Бихаћ, 15.10.2010. године
Предсједник Скупштине УПуБиХ:

Проф. др. сц. мед Исмет Церић

www.upubih.com
16

