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На. основу члана 74 тач. 6 Устава, а у вези чл. 4 
.тач. 9 Закона о Президијуму Народне скуштине 
ФНРЈ, Президијум Народне скупштине ФНРЈ про-
машује Закон о војним кривичним делима, кој« су 
донели Савезно веће и Веће народа Народне скуп-
стине ФНРЈ н а својим седницама од 23 новембра 
1948 године, а< кој« гласи: 

З А К О Н 

О ВОЈНИМ КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА 

Члан 1 
До доношења и ступања па снагу Посебног дела 

ивичног законика, војна кривична дела судиће се 
казне нарицати по овом закону. 

I. Војно кривично дело и војно лице 
Појам војног кривичног дела 

Члан 2 
Војно кривично дело је законом одређено дру-

штвено опасно дело које учини војно' дице и кој« је 
управљено против у с л о в љ е н о г поретка војне слу-
ЈКбе У Оружаним снагама ФНРЈ, њихове чврстине 
и борбене способности. 

Друштвено опасно дело које, нако законом одре-
чено као војно кривично дело, својим малим знача-
јем и незнатношћу штетних последица претставља 
Незнатну друштвену опасност повлачи дис цип лине ку 
Одговорност и расправља се према дисциплински 
прописима. 

Појам војног лица 

Члан 3 
Војна лица у смислу овог закона јесу: војници. 

Подофицири, официри и војни службеници у сталној 
Служби у Армији, војни обвезници за време трајања 
војне вежбе или вршења друге војне дужности, при-
падници народне милиције, лица на служби у војним 
јединицама, установама и предузећима, као и друга 
лица к о к У времену учињеног војног кривичног 
даља стоје у привременим или сталном службеном 
Односу или законом прописаној обавези према. Ору-
жаним снагама ФНРЈ, или која за време рата као 
снабдевач« учествују у снабдевању фронта и по-
задине. ! Ј 

Значај наређења претпостављеног за кривичну 
одговорност 

Члан 4 
Нема кривичне одговорности потчињеног за кри-

вично дело учињено извршењем наређења претпо-
сте-вљеног, осим ако Ј е наређење било управљено на 
изврше«)е ратног злочина или каквог другог тешког 
кривичног дела. 

Посебни прописи о изрицању казни 

Члан 5 
Поред одредаба о казнама одређеним у Општем 

Лелу Кривичног законика., за изрицање казне за 
војна кривична дела или војним лицима, примењују 
Се и ови прописи: 

1) ако је за одређено војно кривично дело про-
писана као обавезна казна, губитка чина, војним 
служб^ницима ће се изрицати казна губитка звања 
војног службеника.; 

2) за лакше војно кривично дело може се уместо 
казне лишења слободе до једне године или неке 
Друге лакше врсте казне изрећи као главнз' казна 
губитак чина, односно губитак звања војног слу-
жбеника, кад та казна и није за то дело изрично за»-
коном тро пиеш а; 

3) казна губитка, чина, односно губитка звања 
војног службеника изрећи ће се за кривично дело 
и резервним официрима, подофицирима и резервним 
војним службеницима, у истим случајевима и под 
истим условима као и официрима, подофицирима и 
војним службечицим,а. у сталној служби; 

4) казна протериван^ неће се изрицати против 
војних лица. 

Сужавајуће и олакшавајуће околности 

Чла,н 6 
При одмеравању казне учиниоцу војног кривич-

ног дела сматраће се као отежзвајуће околности и: 
1) ако је дело учињено из непријатељских по-

буда према Оружаним снагама ФНРЈ; 
2") ако је дело учињено према претпостављеном 

за в р е м е вршења воЈне службе; 
3) <жо је дело учињено у договору; 
4) ако постоји однос претпостављености према 

осталим саучесницима у вршењу дела. 
При одмеравању казне учиниоцу војног кривич-

ног дела сматраће се као олакш.ава'јуће околности и: 
1) ако Је учинилац неправилно оптерећен војном 

службом и дужностима: 
2) ако учинилац није могао бити упознат са 

службеним дужностима. 

I 
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Основ за ублажаваше казне или за ослобођење од 
казне за војно кривично дело 

Чл-и.н 7 
У оквиру примене одредаба чланова 62 и (ЈЗ 

Општег дела Кривичног законика, у случају посто-
јања одговорности за В О Ј Н О кривично дело, као 
основ за ублажавање казне или за- ослобођење учи-
ниоца од казне сматраће се и околност да је учини-
лац учинио дело у уверењу да то изискују погребе 
војне службе или ратни захтеви. 

Одлагање извршења казне за време рата 
Ч л а н 8 

Извршење казне лишења слободе или .лишења 
слободе е принудним радом, изречене за време рата, 
може суд истом пресудом одложити до завршетка 
рата. односно до демобилизације. 

Ако овакав осуђени покаже -оданост, пожртво-
ваност и храбро држање или стекне друге заслуге 
у рату, овлашћени старешина може још у току 
рата или по његовом завршетку ставити предлог за 
покретање поступка за помиловање. 

Извршење смртне казне над војним лицима 
Члан 9 

Над војницима, подофицирима*, официрима и 
војним службеничиња., осуђеним на смртну казну* 
ова се извршује само стрељањем. 

II. Кривична дела против старешинства, војне 
части и угледа војске 

Неизвршење Наређења 
Члан 10 

Војно лице које не изврши наређење које се 
тиче службене дужности или га не изврши како је 
наређено или покаже да га неће »извршити, 

казниће се лишењем слободе до 
две године. 

Ако дело одређено У првом ставу овог члана 
изврши жице ега. старешина^« положају. 

казниће се лишењем слободе до 
три године. 

Ако је дело одређено у првом и другом ставу 
овог члана, извршено договорно од стране више лица 
или уз употребу оружја или је проузроковало теже 
последице, 

казниће се учинилац лишењем сло-
боде е принудним радом до десет 
година. 

Ако су дела одређена у претходним ставовима 
извршена у мобилном или ратном стању, 

казниће се учинилац лишењем сло-
боде е принудним радом или смрт-
ном казном 

Противљење и спречавање у вршењу службене 
дужности 
Члан 11 

Војно лице које се противи позиву или наређе-
њу стражара, патроле или другог војног лица које 
врши службену дужност, или ова лица спречава У 
вршење службе, 

казниће се лишењем слободе. 
Ако је дело одређено у претходном ставу извр-

шена од стране више лица или насиљем, 
казниће се учинилац лишењем сло-
боде е принудним радом. 

Ако је дело одређено у првом ставу овог члана 
учињено у мобилном или ратном стању или је про-
узроковало теже последице, 

казниће се учинилац лишењем сло-
боде е принудним радом најмања 
две године или смртном казном. 

Принуда на повреду службене дужности 
Члан 12 

Војно лице које речју или делом принуди друго 
војно лице да повреди војну службу, 

казниће се лишењем слободе. 
Ако је дело одређено у претходном ставу учи-

њено од стране потчињеног према претпостављеном, 
или од стране више лица, насиљем, или за време 
рата', као и ако је проузроковало теже последице, 

казниће се учинилац лишењем сла* 
боде е принудним радом или смрт4 

ном казном 

Наношење телесне повреде старешини 
Члан 13 

Војно лице које, у служби или ван ње, нанесе 
телесну повреду старешини, 

казниће се лишењем слободе нај* 
мање три месеца. 

Ако је нанета тешка телесна повреда или је про'* 
узрокована смрт старешине, 

казниће се учинилац лишењем сло-
боде е принудним радом најмању 
четири године или смртном казном* 

Омаловажавање претпостављеног 
Члан 14 

Војно лице које речју или делом, у служби ила 
ван ње, омаловажзва претпостављеног или старијег, 
војну јединицу односно устане .ву или 'руководиоца, 

казниће се лишењем слободе до 
три године. 

Војно лице које речју, држањем, појединим 
поступцима, или на други начин омалсважава службу 
или наставу и тиме омета њихово правилно изво-
ђење, 

казниће се казном предвиђеном У 
ставу првом овог члана. 

Наношење увреде или клевете претпостављеном или 
потчињеном 

Члан 15 
Војно лице које у служби или ван ње увреда 

претпостављеног или старијег, односно потчињеног 
или млађег. 

казниће се лишењем слободе до 
две године. 

За увреду нанесену претпостављеном или стари-
јем односно потчињеном или млађем насилним на-
чином, 

казниће се учинилац лишењем сло-
боде најмање три месеца. 

Војно лице које у служби или ван ње оклевета 
претпостављеног или старијег, односно потчињеног 
или млађег, 4 

казниће се лишењем слободе нај-
мање три месеца. 

Непријателско изјашњавам^ против војске 
Члан 16 

Војно лице које се у служби или ван службе 
изјашњава против Оружаних снага ФНРЈ, »еви* 
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установа, против Федеративна Народне Републике 
Југославија, њене независности или њеног друштве-
ног и уставног уређења, уколико овим не врши 
кривично дело против народа и државе (ширења 
нелријатељске пропаганде), 

казниће се лишењем слободе. 

Ш. Кривична дела против службене дужности 
Злоупотреба службеног положаја или овлашћења, 
прекорачено службеног овлашћења, невршење слу-

жбене дужности и несавесно и немарно вршење 
дужности 

Члан 17 
В О Ј Н О лице на старешинсксм положају које ус-

лед свог штитенине ког односа према служби или из 
користољубивих или других личних побуда, против-
них интересима службе злоупотреби службени поло-
жај или овлашћење, прекорачи овлашћење, не извр-
ши службену дужност, немарно или' несавесно извр-
ши службену дужност, 

казниће се лишењем слободе. 
Ако војно лице на ст гр е глинском положају извр-

ши злоупотребу службеног положаја, ил« овлашћења, 
прекорачи овлашћење, не изврши службену дужност 
или немарно или несавесни врши дужност, па услед 
тога наступи поремећено правилног рада њему по-
верених снага или .послова, или откривање и ширење 
војне тајне, или друга тежа -последица, као и а«ко 
су ове последице мт гл е настати а учинилац је тога 
био свестан, 

казниће се лишењем слободе е при-
нудним радом до десет година. 

Ако је дело одређено У претходном ставу извр-
шено1 за време мобилног или ратног стања или је 
произвело нарочито тешке последице, 

казниће се учинилац лишењем сло-
боде е принудним радом или смрт-
ном казном. 

Противзаконито искоришћавање Услуга потчињеног 
Члан 18 

Војно лице које противзаконито искоришћава 
услуге потчињеног или овог спречава да. користи 
бао ја законом утврђена права, 

казниће се лишењем слободе ло 
две године.' 

ч 
Самовољно поступање са потчињеним или млађим 

Члан, 10 
Војно .лице које под видом одржавања дисци-

плине или иначе са потчињеним или млађим само-
вољна поступа, малтретирајући га или примењујући 
/трема ње«[у мере које вређају људско достојанство, 

казниће се лишењем слободе до 
три године. 

Ако је ово дело чињено систематски или је 
проузроковало теже последице, 

казниће се учинилац лишењем сло-
боде е принудним радом до пет 
година 

Противправно задржавање имовине војних лица 
Члан 20 

В О Ј Н О лице које у вршењу службе задржи храну, 
{Ш&ГУ ИЛИ друга примања војних лица, или не изда 
војним лицима њихов новац или друге пошиљке, 

или иначе злоупотреби новац или друге ствари вој-
них лица. 

казниће се лишењем слободе. 

Предавање оружја и разоружавање без отпора 

Члан 21 
Војно лице које у редовном стању преда оружје 

или дозволи да буде разоружамо од неовлашћен^ 
лица, а не употреби сва средства одбране, 

к а з н и ћ е се л и ш е њ е м с л о б о д е или 
л и ш е њ е м с л о б о д е е -принудним ра-
дом до пет година 

Непрописно руковање оружјем и муницијом 

Члан 22 
Војно лице које непрописна! или непажљивим 

држањем, чувањем или руковањем оружја, муниције 
или експлозива, у служби или ван ње, проузрокује 
штетне последице или телесну повреду неком лицу, 

казниће се лишењем слободе. 
Ако је извршењем овог дела проузр оков сна чија 

смрт, 
казниће се учинилац лишењем сло-
боде е принудним радом. 

IV. Кривична дела нарушела правилног рада 
војне службе 

Повреда прописа стражарске или патролне службе 

Члан 23 
Војно лице које повреди прописе стражарске, 

патролне или спроводничке службе, као и наређење 
издато на основу тих прописа, 

казниће се лишењем слободе до 
једне године. 

Ако је дело одређено у првом ставу овог члана 
учињено* код складишта оружја, муниције, експло-
зив ног материјала или код других објеката наро-
читог значаја. 

казниће се учинилац лишењем сло-
боде до три године. 

Ако су извршењем дела из претходних ставова 
наступиле штетне последице које је одређено војно 
лице било дужно да отклони или спречи. 

казниће се учинилац лишењем сло< 
боде е принудним радом до пет 
година. 

Ако су дела одређена у другом и трећем ставу 
овог члана учињена у мобилном или ратном стању, 

, казниће се учинилац лишењем сло-
боде е принудним радом најмање 
пет година или смртном казном 

Повреда прописа унутрашње службе 

Члан 24 
Војно лице које теже повреди прописе унутра-

шње службе коју је дужно да врши, 
казниће се лишењем слободе до 
две године. 

АкШ је дело одређено у претходном ставу учи-
њено у мобилном или ратном стању, 

казниће се учинилац лишењем сло-
боде најмање једну годину. 
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Повреда прописа о чувању државне границе 

Члан 25 
Војко лице које повреди прописе о чувању др-

жавне границе или наређења која су на основу ових 
прописа донета, 

казниће се лишењем слободе е при-
нудним радом до пет година. 

Ако је д^ло одређено у претходном ставу учи-
њено из нехата, 

казниће се учинилац лишењем сло-
боде до две године. 

Ако се извршењем дела одређеног у првом ставу 
овог члана проузрокују штетне последице ш ј ^ Ј р к 
•одређено војно лице там ло да отклони или спр теи 
или еко војно лице омогући неком да »повлашћено 
пр>бђе преко државне границе. 

казниће се лишењем слободе е при-
нудним радом најмање једну го-
дину. 

Ако је дело одређено у претходном ставу учи-
њено у мобилном или ратном стању, 

казниће се учинилац лишењем сло-
боде е принудним радом најмање 
пет година или смртном казном. 

Неистинити рапорта или извештаји 

Члан 26 
Војно лице које у вршењу своје службене ду-

жности поднесе рапорт или други извештај е неп-
стинитом садржином или прећути неку истиниту 
чињеницу, па услед тога наступи или је могла на-
ступити штетна последица, 

казниће се лишењем слободе. 
Ако је дело из првог става овог члана учињено 

у мобилном или ратном стању. 
казниће се учинилац лишењем с л о -
боде е принудним радом. 

Ако је дело одређено У претходном ставу про-
узроковало већу опасност или велику штету зл 
оружане снаге, 

казниће се учинилац смртном ка-
зном. 

Ако су дела одређена у другом и трећем ставу 
овог члана учињена из нехата. 

казниће се учинилац лишењем сло-
боде е принудним радом до десет 

година. 

Неовлашћено ношење ознаке чина, ордена или Другог 
одликовања 

Члан 27 
Војно лице које повлашћено носи ознаке чина 

или звања' или неовлашћен »оси орден или одли-
ковање. 

казниће се лишењем слободе до 
једне године. 

Ако је дело из претходног става произвело штет-
не последице или је учињено са намером да се нане-
се штета војној служби, 

казниће се учинилац лишењем сло-
боде. 

V. Имовинска кривична дела 
Противзаконито отуђење и намерно оштећење војних 

ствари 

Члан 28 
Војно лице које противзаконито отуђи, заложи 

или преда другом на коришћење или (намерно оште-

ти, , уништи или присвоји војну одећу, обућу иди 
уопште спрему коЈа му Је дата на привремену Или 
сталну употребу, 

казниће се лишењем слободе д о 
две године. 

Ако се дело одређено у првом ставу овог члана 
односе! на оружЈ^, муницију, средства за саобраћај 
или друге предмете наоружања, 

казниће се учинилац лишењем сло-
боде или лишењем слободе е при-
нудним редом до осам година. 

За дело одређено у другом ставу овог члана 
учињено у мобилном или ратном стању, 

казниће се учинилац лишењем сло-
боде е принудним радом или смрт-
ном казном. 

Лице које наведене војне ствари било по коод 
9 сно ву прими од војних лида, ако је знало или МФ* 
гло знати да су то војне ствари, одговара као са-
учесник. 

VI. Кривична дела избегавања војне службе 
Самоволно напуштање војне службе (бекство из 

војске) 

Члан 29 
Војно лице које самовољно напусти јединицу, 

или место службе, или се са дозвољеног бављења 
ва« јединице у њу не врати, у намери да дуже или 
трајно избегне војну службу (бекство). 

казниће се лишењем слободе ИЛИ 
лишењем слободе е принудним 
радом до шест година. 

Ако учинилац деља из претходног става понесе 
са собом оружје, 

казниће се лишењем слободе е при-
нудним радом до десет година. 

Ак0. је дело одређено у другом ставу овог ч л а н а 
учињено у мобилном или ратном стању, 

-казниће се учинилац лишењем сло-
боде е принудним радом најмање 
три године или смртном казном. 

Ако се учинилац дела одређених у првом, дру-
гом или трећем ставу овог члана придружио наору-
жаним одметничким бандама или непријатељски! 
војним формацијама ил?'. ;е пребегао у иностранство, 

казни' се лишењем слободе 
е принудним радом најмање пе!1 

година и кон фи е кадијом имовине 
или смртном казном и конфиск^-
цијом имовине. 

Ако се учинилац дела одређених у претходним 
ставовима добровољно врати на војну дужност или 
пријави војном или другом државном органу у року 
од 15 дана по извршеном самовољном напуштању 
службе (бекство), за учињено дело наведено у 
ставу првом, односно за дело наведено у ставу дру*' 
том овог члана односно за дело наведено у ставу 
трећем и четвртом овог члана, 

казниће се лишењем слободе до1 

две године, односно лишењем сло-
боде, односно лишењем слободе 
е принудним, радом. 

Припремање и организована бекства из војске 

Члан 30 
Војно лице ко је припрема бекство и? војску 

окупљањем или нагон арањем других Или Иа други 
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дачин ствара расположен^ за бекство, или орга-
низује бекство, 

казниће се лишењем слободе е при-
нудним радом најмање пет година 
или смртном казном. 

Самовољно удаљење са војне службе 

Члан 31 

Војно лице које самовољно напусти јединицу 
рли службу више од два дана без намере трајног 
Јади дужег избегавања воЈне службе, 

казниће се лишењем слободе до 
једне године. 

Војно лице које се без оправданог разлога У 
року више од два дана не јави на службу приликом 
((постављења, премештаја., истека службеног пута, 
Отсуства, боловања или другог дозвољеног бављења 
бан јединице, 

казниће се казном прописаном у 
прв'ом ставу овог члана. 

За систематско или поновљено вршење дела, од-
ређених у претходним ставовима или •ако је учини-
лац на старешинском положају, 

казниће се лишењем слободе до 
две године. 

За дела одређена у претходним ставовима извр-
т е н а у мобилном или ратном стању, 

казниће се учинилац лишењем сло-
боде е принудним радом. 

Неодазивање позиву на војну службу 

Член 32 

Војно лице које избегава да прими позив или 
се не одазове позиву на отслужена војног рока ил« 
на војну вежбу ил« другу војну службу, 

казниће се лишењем слободе до 
две године. 

Ако је учинила« дела одређеног у првом ставу 
овог члана лице на старешинском положају, 
I казниће се лишењем*слободе нај-

мање шест месеци. 
Војно лице које у мобилном или ратном стању 

избегава да прими позив на мобилизацију или на 
другу војну службу у рату, или се томе позиву не 
Одазове, 

казниће се лишењем слободе е при-
нудним радом. 

Ако је дело предвиђено у претходном ставу про-
извела теже последице или већу штету за војску, 

казниће се учинилац лишењем сло-
боде е принудним радом најмање 
пет година и кон фиксацијом имо-
вине или смртном казном и кон-
фискацијом имовине. 

Избегавање војне службе онеспособљавањем или иа 
преваран начин 

Члан 33 

Војно лице које у намери да трајно или при-
времено избегне војну службу себе осакати или на 
други начин (онеспособи за војну службу, 

казниће се лишењем слободе или 
лишењем слободе е принудним ра«-
дом до пет година. 

Војно лице које употребом лажне исправе, си-
Мулирањемиди изазивањем болести или уопште на 
преваран »ачин избегава вршење војне службе. 

казниће се лишењем слободе е при-
нудним радом до пет година.. 

Ако су дела одређена у претходним ставовима 
извршена у мобилном или ратном стању, 

казниће се учинилац лишењем сло« 
боде е принудним радом најмање 
пет година и кон фи ек аци јом имо-
вине или смртном казном и кон-
фискацијом имовине. 

Избегавање војне службе из верских или других 
личних убеђења 

Члан 34 
Војно лице које избегава војну службу из вер-

ских или других личних убеђења!, 
казниће се лишењем слободе до 
три године. 

Ако је дело одређено у првом ставу овог члана 
договорно учињено од више лица, ил« ако произведе 
тешке последице или већу штету за војску, 

казниће се учинилац лишењем сло-
боде е принудним радом до шест 
година. 

Ако је дело одређено у претходним ставовима 
учињено у мобилном или равном стању, 

казниће се учинилац лишењем сло-
боде е принудним радом најмање 
две године и конфискацијом имо-
вине ити смртном казном и конфи-
екациЈом имовине. 

Избегавање војне обавезе привођења стоке, возила 
или других транспортних средстава 

Члан 35 
Војно лице које избегава законом утврђену оба-

везу привођења стоке, возила или других транспорт-
них средстава на повремени преглед, 

казниће се новчаном казном или . 
лишењем слободе до једне године. 

Војно лице које не чува или не одржава у до-
бром и исправном стању стоку, возила или друга 
транапортна средства која. су утврђена као способна 
за војне потребе - или на други начин повреди своје 
обавезе које се односе на стоку, возила или друга 
транспорт на средства одређена за. со јие потребе, 

казниће се казном прописаном у 
првом ставу овог члана. 

Ако Је дело одређено у првом ставу овог члана 
учињено за време мобилног или ратног стања, 

казниће се учинила« летењем сло-
боде до две године. 

VII. Кривична дела повреде војне тајне 
Објављивање војне тајне 

Члан 36 
Војно лице које објављује или на други начин 

открива податке о оружаним снагама или о одбргн-
евној способности земље који претстављају војну 
тајну, 

казниће се лишењем слободе нај-
мање Једну годину или лишењем 
слободе е принудним радом до 
осам година.. 

Војно лице К О Ј Р поверене му податке наведене 
у претходним ставу непроиисним или несавесним 
чувањем изгуби или их на други начин учини до-
ступним непозваним лицима, 

казниће се лишењем слободе или 
лишењем слободе е принудним ра)-
дом до шест год&таа. 
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Ако се у случајевима наведеним у претходним 
ставовима ради о војним подацима који не прет-
стављају војну тајну, али је њихово објављивање 
због њиховог поверљивог карактера забрањено, 

казниће се учинилац лишењем сло-
боде или лишењем слободе е при-
нудним радом до пет година. 

Ако је дело одређено у првом ставу овог члана 
проузроковало или је могло проузрсковати особито 
тешке последице или велг/Јку штету за оружане 
снаге, које је извршилац могао и морао предвидети, 
или ако јв дело из става првог или другог овог 
члашз учињено у мобилном'или (ратном стању, 

казниће се учинилац лишењем сло-
боде е принудним радом најмање 
пет година и конфискација имо-
вине или смртном казном и конфи-
с к а ц и ј а имовине. 

Противзаконито дописивање за време рата 

Члан 37 : 

Војно лице које сс изв^н случајева предвиђених 
међуигре диии спо разум им а или домаћим прописима 
дописује или на други начин, одржава везу за време 
рата са лицима која се налазе у саставу неприја.тел-
оке војске или бораве на непријтељској територији 
или у областима заузетим од непријатељских трупа, 

казниће се лишењем слободе до 
три ггдине. 

УШ. Кривична дела шпијунаже и издаје 
Војна шпијунажа 

Члан 38 
Војно лице које знаке распознавања, шифру, 

план напада или одбране или поједина наређења 
у вези са овима или друге податке и документа 
која се 'односе на оружане снаге или одбрамбену 
способност земље саопшти или преда страној држа-
ви, страној војсци или некој непријателско] органи-
зацији или лицу које за њих ради, или овима омо-
гући сазнање таквих података, 

казниће се лишењем слободе е при-
нудним радом најмање пет година 
и кокфискацијом имовине. 

Војно лице које податке назначене у претходном 
ставу краде или прикупља у циљу да их саопшти 
или преда страној држави, страној војсци или некој 
непријателско] организацији или лицу -које за њих 
ради, 

казниће се казном прописаном у 
ставу првом овог члана. 

Војно лице које се обавеже да ће за рачун стра-
не државе!, стране војске или неке непријателско 
организације скупљати податке наведене у првом 
ставу овог члана или да ће радити н% организацији 
мреже у циљу скупљања и предавања наведених по-
датака, или ступи у службу стране државе, стране 
војске или неке непријатељем организације у циљу 
скупљања наведених података, или организовања 
мреже за скупљање или предавање ових података, 

казниће се казном наведеном у пр-
вом стару овог члана. 

Ако је дело одређено у претходним ставовима 
учињено у мобилном или ратном стању или проузро-
ковало или могло проузроковало тешке последице, 

казниће се учинилац лишењем сло-
боде е принудним радом најмање 
десет година и конф искази јом имо-
вине или смртном казном и кон-
фискацијом имовине. 

Предавање непријателу трупа, утврђења и оруђа и 
друга де;ф помагања непријателу 

Члан 39 
Старешина КОЈИ у намери да помогне нешоија-

тељу, непосредно пре почињања! непријатељима' ил~& 
за време рата: 

1) преда поверене му трупе н е г и р а ј а п е л у ; 
2) уништи или битно оштети војно утврђење, 

брод, авион, војно складиште или друго војно 
оруђе или средство; 

3) преда непријателу ил« остави игри наређеном 
повлачењу неуништене или битно неоштећено 
ВОЈНО оруђе или средство наведено у ТАМ ци 
другој овог става; 

4) одбије да изврши наређење примљено за бор-
бу или га. се иначе не придржава; . 

б) пропусти да у борби потпомогне суседне је-
динице; 

6) пропусти да изврши потребне мере осигурања 
и обезбеђења трупа на положају или кан-
тони ану, 

казниће се лишењем слободе е при-
нудним радом кајмак, е десет го-
дина и конфиска.цијом имовине или 
смртном казном и конфискацијом 
имовине. 

Ако су дел* одређена у првом ставу овог млада 
извршена противно војним правилима, а не у намери 
помагања непријатеља. 

казниће се учинилац лишењем сло-
боде најмање две године или ли-
шењем слободе е принудним ра-
дом од једне до шест година.. 

Ако је дело одређено У претходном ставу про' 
узроковало тешке последице или тешку штету за 
војску, 

казниће се учинилац лишењем сло« 
боде е пр ину да »им радом најмање 
шест година сг кснфискацијом имо-
вине или смртном казном и кон-

* фискацијом имовине. 

Самовољно напуштање борбе и предаја непријателу 

Члан 40 
Војно лице које у намери да избегне претстоје-

ћу борбу или које за време борбе самовољно на-
пусти положај или побегне са места борбе или на-
пусти ратни брод, авион, тенк или друго механизо-
вано оруђе или дозволи да падне у руке неприја-
телу. а да за то нема оправдања у постојећем бор-
беном стању или одбије да употреби оружје за време 
борбе, или пређе ла непријапелску страну, 

казниће се лишењем слободе е .при-
нудним радом најмање пет година-
и к оф ис каци јом имовине или 
смртном казном и конфиокацијпм 
имовине. 

Напуштање брода који тоне и оштећеног авиона, 
тенка или другог механизованог оруђа пре времена 

Члан 41 
Командант ратног брода који, пре него што је 

до краја извршио своју службену дужност, напусти 
брод који тоне, као и чланови посаде брода који 
то исто учине пре него што је за то издата наредба 
команданта, 

казниће се лишењем слободе е при-
нудним радом најмање пет година 
или смртном казном. 
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Члан посаде војног авиона, тенка или другог 
механизме анет оруђа К О Ј И напусти војни а да он, 
тенк или механизовано оруђе пре него што је оруђе 
онеспособљено за борбу или пре него што је до 
краја извршио дужност коју је е обзиром на стање 
наведеног оруђа могао и Уорао извршити, 

казниће се казном прописаном у 
отаву првом овог члана. 

IX. Кривична дела у »они ратних операција 

Противзаконито одузимање ствари од убијених и ра-
њених на бојишту (мародерство) 

Члан 42 
Војно лице које на бојишту од убијених или ра* 

њених противзаконито одузме ствари, 
казниће се лишењем слободе. 

Ако је дело одређено у првом ставу овог члана 
чињено систематски или у намери пљачке или ако 
проузрокује теже последице, 

казниће се учинилац лишењем сло-
боде најмање пет годиш и кон> 
фискацчјом имовине. 

Ако је дело одређено у претходном ставу учи-
њено на нарочито свиреп начин или проузрокује 
нарочито тешке последице, 

казниће се учинилац смртном ка-
зном и конфискацијом имовине. 

Чињење кривичних дела под изговором војне 
потребе 

Члан 43 
Војно лице које у зони војних операција над 

становништвом или њиховом имовином, под изго-
вором војне потребе, врши насиље, разбојништво, 
отимање, противправно уништење насеља и т имо-
вине, крађу или друга противправна присвајања имо-
вине, 

казниће се лишењем слободе е при-
нудним радом најмање једну годи-
ну и конфискацијом имовине. 

•Старешина који нареди вршење дела одређених 
у претходном ставу, 

казниће се лишењем слободе е при-
нудним радом најмање десет го-
дина и конфискацијом имовине или 
смртном казном и конфискацијом 
имовине. 

Ако еу дела одређена- у првом ставу овог члана 
вршена систематски м и су проуароковала нарочито 
тешке последице за становништво или тешку штету 
за војску, 

казниће се учинилац казном пропи-
саном у претходном ставу. 

X. Кривична дела нарушавања међународних 
споразума о вођењу рата 

Злоупотреба знакова Црвеног крста 

Члан 44 
Војно лице које у зони ратних операција нареди 

да лица која на то немају право носе знак Црвеног 
крста или друге знаке прописане за санитетско и 
неборанко особље, или ко неовдашћено носи ове 
ознаке или злоупотреби заставу Црвеног крста, 

казниће се лишењем слободе до 
две године. 

Сурово поступање е ратним заробљеници«« 

Члан 45 
Војно лице које противно ратним правилима су-

рово< поступа са заробљеницима или намерно онемо-
гућује и спречава да ови користе права која имају 
по међународним прописима и ратним правилима, 

казниће се лишењем слободе до 
три године. 

Војно лице које је по свом положају или позиву 
дужно да се стара о рањеним и болесним заробље-
ницима, ако према овим поступа са суровошћу или 
несавесно и немарно врши своју дужност указивања 
неге и лечења, 

казниће се лишењем слободе. 

XI. Кривична дела у дотицају са тешким 
војним кривичним делима 

Непријављивање тешких војних кривичних дела и 
прикривање њихових учинилаца 

Члан 46 
Ко не пријави да се припрема или да је учи-

њено дело самовољног напуштања^ војне службе (бек-
ство, члан 29 став 3 и 4 овог закона, припремања 
и; организовања бекства из војске (члан 30 свет за-
кона), неодељивањ<а позиву на војну службу (члш 32, 
став 3 и 4 св'' г закона), војне шпијуна«же (члан 38 
овог закона), издаје у рату (члан 39 овог закона), 
самовољног напуштања борбе и предаје непријателу 
(члан 40 овог закона), иако му је то познато, 

казниће се лишењем слободе до 
три године. 

Ко прикрива учиниоца војних кривичних дела 
одређених у претходном ставу, 

казниће се лишењем 'слободе нај-
мање једну годину или лишењем 
слободе е принудним радом до пет 
година 

Ако је учинилац дела одређеног у првом ставу 
овога члана војно лице на старешинском положају, 

казниће се казном прописаном у 
ставу другом овог чдана. 

Ако је учинилац дела одређеног у другом ставу 
овог члана војно лице на старешинском положају, 

казниће се лишењем слободе е при-
нудним радом најмање једну го-
дину. 

ХП. Прелазне и завршне одредбе 
Члан 47 

Даном ступања та снагу овог закона престају 
да важе прописи Уредбе о војним судовима од 
24 маја 1944 године, као и сви други прописи који 
су му противни. 

Члан 48 
Овај закон ступа на снагу тридесетог дана од 

дана објављиван^ у „Службеном листу Федеративне 
Народне Републике Ју го сл а ЕИ је". 

У. бр. 1647 
1 децембра 1948 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југослава 

Секретар, Претседник, 
Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р. 
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Ид СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ХРВАТСКЕ 

„Народне новине", службени лист Народне Ре-
публике Хрватске, у броју 94 од 24 новембра 1948 
голине, објављују: 

Решење о индивидуални.^ премијама за вино, 
ширу (мошт) и грожђе (кљук) откупљено, контра-
хирано или предато до 31 децембра 1948 године; 

Решење о висини постотна који ће се исплаћи-
в а н као награда возачима! теретних моторних во-
зила и службеницима отсека за саобраћај градских 
и среских извршних одбора за превозе извршене 
коришћењем празних вожњи теретних моторних 
возила 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

(.Службен весник Народне Републике Македо-
није" у броју 34 од 15 новембра 1948 године, објав-
љује: 

Правилник о пр и пр а ви инко ј служби и стручним 
испитима, специјалистичком стажу и испитима спе-
ц и ј а л н о с т за лекаре, стручним курсевима и течаје-
вима за о с п о с о б у в а њ е и обавезно усавршавање 
службеника здравствене струке; 

Правилник о организацији и раду домова за 
старце и старине; 

Решење о ловостају заштићене дивљачи на 
територији Народне Републике Македоније; 

Решење о привремено.! забрани лова и убијања 
неких врста заштићене дивљачи; 

Решење п одређивању заштићене дивљачи као и 
разврставање нез~штићене дивљачи коју може сваки 
да уништава на своме земљишту. 

У броју 35 од 20 новембра 1948 године, објав-
љује: 

Уредбу о организацији повереииштавз у среским 
и градским народним одборима и о "организацији 
управног апаратз народних одбора; 

Уредбу о измени и допуни Уоедбе о откупу арие 
(нел^-штеног) пиринча жетве 1948 године; 

Уредбу о откупу пасуља рода 1948 године; 
Уредбу о откупу кромпира рода 1948 године; 
Упутство о обрасцу потврда које се издају ли-

цима у радном односу која још немају радничке 
књижице; 

Упутство о обрасцу потврда које се издају рад-
ницима, (намештенинимз) кад се њихове радничке 
књижице налазе код послодавца; 

Наредбу о ограничењу издавања бонова за ку-
повање и н д у с т р и ј е робе по нижим јединственим 
ценама земљорадницима — произвоћачима на под-
ручју Народне Републике Македоније аз- обавезне 
исп-"пуке кромпира и пасуља рода 1948 године; 

Наредбу о завршетку контрахирања нељуштенот 
пиринча (аппе) жетве 1948 године на подручју На-
род"е Републике Македоније; 

Решење с- одређивању цене храни у радничко-
слуџбеничким ресторанима на подручју Народне 
Републике Македоније. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније"' 
у броју 50 од 23 новембра 1948 године, објављује: 

Решење о оснивању _ Пролазног омладине ког 
дом'1 у Камин Горици; 

Правилник о нриправничкој служби, стручним 
испитима и течајевима у индустриској техничкој 
струци, 

Правилник о ириправничкој служби, стручним 
испитима и течајевима за службенике ветеринарске 
струке. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
у боју 54 од 27 новембра 1948 године објављује : 

Одлуку Народне скупштине Народне Републике 
Србије о потврди Статута Аутономне покрајине Бој,-
водине; 

Статут Аутономне покрајину Војводине у Народ-
ној Републици Србији; 

Одлуку Народне скупштине Народне Републике 
Србије о потврди Статута Аутономне Косовско-ме-
т о х и ј е области; 

Статут Аутономне Косо,веко',- метохиске области у 
Наро цној Републици 'Србији; 

Закон о заштити споменика културе и природних 
реткости; 

Указ о проглашењу текстилне фабрике „Црвена 
звезда." за предузеће републиканског значаја; 

Обавезно упутство у вези Правилника о посебној 
сталној контроли артикала широке потрошње у трго-
вачкој мрежи; 

Решење о маржама откупа за пољопривредне 
производе који се купују од произвођача по држав-
ним (везаним) ценама; 

Наредбу о начину прикупљања животињски* 
длака на територији"Народне Републике Србије. 

У броју 55 од 2 децембра 1948 године објављује? 
Закон о санитарној заштити врела за снабдевања 

водовода пијаћом водом; 
Правилник о измени чл. 10 и 15 Правилника за 

извршење Закона о пензионисању и установљен^ 
прард па пензију и помоћ службеника бивших адми-
ниетративно-политичких сгмс управних јединица на 
подручју Народне Републике Србије; 

Упутство за извршење Наредбе о сузбијању гу-
бара.; 

Решење о одређивању рабата за свеже говеђе, 
телеће, јагњеће, овче и свињско месо; 

Решење о одређивању просечних норми за еле-
менте трошкова превоза и постотка елемената тро* 
шкова. управе и продаје по Јединици мере који улаз« 
у продајну цену превозне у с л У г е У експлоатацији; 
а ут о м об и л е к о г саобраћаја; 

Решење о одређивању просечне стопе добити за 
превозне услуге у експлоатацији аутомобилског сао-
браћаја; 

Наредбе извршних одбора среских народних од-
бора срезова Ариљског, Белопаланачког. Лесковач-
к о ^ 'Крајинског и Дреничког о расписивању избора 
у изборним јединицама.. 

С А Д Р Ж А Ј ! 

Страна 
882. Закон О ВОЈНИМ кривичним делима. 1700 

Издавач: „Службени лнст ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће — Београд Бранкова 20. — 
Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 20 — Штампа 

Ј у г о с л о в е н о в штампарског предузећа, Београд 


