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Na podlagi četrtega odstavka 79. člena zakona o 
splošni ljudski obrambi (Uradni list SFRJ št. 21/82) in 
2- točke odredbe o uporabi pravil mednarodnega voj- 
nega prava v oboroženih silah Socialistične federativne 
republike Jugoslavije (Vojaški uradni list št. 7/88) pred- 
Pisuje zvezni sekretar za ljudsko obrambo 

NAVODILO 
0 UPORABI PRAVIL MEDNARODNEGA VOJNE- 
GA PRAVA V OBOROŽENIH SILAH SOCIALIS- 

TIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 
JUGOSLAVIJE 

PRVI DEL 

SKUPNE DOLOČBE ZA OBOROŽENI SPOPAD NA 
KOPNEM, V ZRAKU IN NA MORJU 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

Uvodne določbe 

1. Vsebina in uporaba navodila. To navodilo vse- 
buje načela in pravila mednarodnega vojnega prava v 
Mednarodnem oboroženem spopadu in predpisuje na- 
čin uporabe teh pravil v oboroženih silah Socialistične 
ederativne republike Jugoslavije (Jugoslovanski ljudski 

armadi in teritorialni obrambi) v oboroženem spopa- 
du. v katerem sodeluje Socialistična federativna repub- 

a Jugoslavija (v nadaljnjem besedilu; SFRJ). 
Če SFRJ ne sodeluje v mednarodnem oboroženem 

sPopadu, uporabljajo oborožene sile SFRJ določbe pr- 
.^ga dela (XII. poglavje), drugega dela (III. poglavje - 

28- in 336. točka in VI. poglavje) in tretjega dela (VIII. 
Poglavje) tega navodila, če to ukaže Vrhovno poveljstvo 
oboroženih sil SFRJ (v nadaljnjem besedilu: Vrhovno 
Poveljstvo). 

Letala jugoslovanskega vojnega letalstva in ladje ju- 
goslovanske vojne mornarice uporabljajo pri izvrševa- 
nju vojnih nalog poleg določb prvega dela tudi določbe 

ritgega in tretjega dela tega navodila (posebne določ- 
^ za oboroženi spopad v zraku in posebne določbe za 

o oroženi spopad na morju). 

2. Pravna podlaga navodila. Določbe tega navodi- 
la temeljijo; 

1) na jugoslovanskih predpisih; 
2) na mednarodnih pogodbah s področja vojnega 

prava, pri katerih je SFRJ pogodbenica; 
3) na pravilih mednarodnega običajnega prava, ki 

se uporabljajo v oboroženem spopadu; 
4) na splošno priznanih načelih mednarodnega 

prava, ki veljajo v oboroženem spopadu. 

3. Čas uporabe navodila. Oborožene sile SFRJ 
uporabljajo to navodilo med oboroženim spopadom, v 
katerem sodeluje SFRJ. 

Posamezne določbe tega navodila se uporabljajo 
tudi po prenehanju oboroženega spopada, če je to do- 
ločeno s tem navodilom ali če to posebej ukaže Vrhov- 
no poveljstvo. 

O začetku oboroženega spopada glej 39. točko. 
4. Vojna - oboroženi spopad; vojskujoča se 

stran - stran v spopadu. Pravila mednarodnega vojne- 
ga prava se uporabljajo v vsakem mednarodnem obo- 
roženem spopadu ne glede na to, ali ima takšen spo- 
pad formalne značilnosti vojne. Zato je v tem navodilu 
namesto pojma: »vojna« uporabljen pojem: »oboroženi 
spopad«, namesto pojma: »vojskujoča se stran« pa po- 
jem: »stran v spopadu«. 

Izjemoma je v pravilih mednarodnega vojnega pra- 
va, ki urejajo odnose v zvezi z obstojem vojne, kot na 
primer; odnose med vojskujočima se stranema in nev- 
tralnimi državami, ohranjen pojem; »vojskujoča se 
stran«. 

Pred drugo svetovno vojno so pravila mednarodnega voj- 
nega prava upoštevala obstoj vojne in urejala medsebojne od- 
nose vojskujočih se strani ter odnose med vojskujočima se 
stranema in nevtralnimi državami. 

Po drugi svetovni vojni pa prevladujejo tendence, da se 
pravila mednarodnega vojnega prava uporabljajo v vsakem 
mednarodnem oboroženem spopadu ne glede na to, ali ima 
tak spopad formalne značilnosti vojne. To načelo je bilo zlasti 
uveljavljeno v Ženevskih konvencijah za varstvo vojnih žrtev 
iz leta 1949, ki določajo, da se pravila mednarodnega vojnega 
prava uporabljajo tako v primeru objavljene vojne kot tudi v 
primeru vsakega drugega oboroženega spopada, čeprav ena 
stran ne prizna vojnega stanja. 

5. Odmik od posameznih določb tega navodila, 
upravičen z vojaško potrebo. Odmik od posameznih 
določb tega navodila, ki predpisujejo prepoved upora- 
be določenih sredstev in načinov boja ter določene po- 
stopke in ukrepe, je dovoljen samo, če je to izrecno 
predpisano s temi določbami, in sicer v mejah,-ki jih 
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zahteva vojaška potreba, in samo dokler ta potreba tra- 
ja. • 

Ce je po tem navodilu dovoljen odmik, imajo to 
pravico vse starešine oboroženih sil SFRJ, če ta pravica 
ni s posamezno določbo tega navodila izrecno dana 
samo starešini določene stopnje. 

Za vojaško potrebo po mednarodnem vojnem pravu se 
šteje s pravili mednarodnega vojnega prava dovoljen odmik 
od posameznih omejitev iz pravil vojnega prava, če te omejit- 
ve onemogočajo takojšnjo dosego vojaškega cilja v dani situa- 
ciji. Vojno pravo upošteva vojaško potrebo in v določenih pri- 
merih, ko je to nujno, opravičuje odmik od nekaterih omeji- 
tev. Posamezne določbe tega navodila dovoljujejo odmik le, če 
je to izrecno določeno z ustreznim pravilom, in samo v tistih 
mejah, ki jih zadevni primer takoj narekuje. Prepovedana je 
vsaka prekoračitev te pravice in vsako nesorazmerje pri pra- 
vici do sklicevanja na vojaško potrebo. 

Mednarodno vojno pravo in viri, na katerih temelji 
to navodilo 

Mednarodno vojno pravo 

6. Mednarodno vojno pravo in njegov namen.. 
Mednarodno vojno pravo je sistem pravnih pravil in 
načel, ki urejajo uporabo sredstev za vojskovanje ter 
način vojskovanja v oboroženem spopadu na kopnem, 
v zraku in na morju ter zaščito določenih kategorij 
oseb in materialnih dobrin pred raznovrstnimi posledi- 
cami oboroženega spopada. 

Namen mednarodnega vojnega prava je preprečiti 
žrtve, trpljenje in uničenje, ki niso nujni, da bi se do- 
segel vojaški cilj oboroženega spopada v celoti ali v 
njegovih posameznih fazah. 

Viri mednarodnega vojnega prava 

7. Splošno priznana načela mednarodnega voj- 
nega prava. Pravila vojnega prava temeljijo na splošno 
priznanih načelih, zgrajenih med razvojem vojnega prava. 

Splošno priznana načela mednarodnega vojnega 
pravo so: 

1) vojno dejstvovanje je lahko neposredno usmer- 
jeno samo zoper oborožene sile in druge sovražnikove 
vojaške objekte; 

2) prepovedano je vojno dejstvovanje, ki povzroča 
žrtve, trpljenje in uničenje, ki niso nujni, da bi se do- 
segel vojaški cilj, tako vojne v celoti, kot tudi v njenih 
posameznih fazah; 

3) strani v spopadu nimata neomejene pravice do 
izbire sredstev in načinov boja; 

4) pravila mednarodnega vojnega prava se uporab- 
ljajo tudi nasproti sovražniku, ki je vojno začel tako, da 
je kršil pravila mednarodnega prava o prepovedi vojne; 

5) pravila mednarodnega vojnega prava se uporab- 
ljajo tudi nasproti sovražniku, ki ne spoštuje teh pravil, 
vendar je pod določenimi pogoji dovoljeno, da se zoper 
njega uporabljajo represalije in druge sankcije. 

8. Pogodbe in običajno pravo. Poleg splošno pri- 
znanih načel so viri mednarodnega vojnega prava po- 
godbe in običajno pravo. 

Pogodbena pravila mednarodnega vojnega prava 
vsebujejo mednarodne pogodbe in zavezujejo vse drža- 
ve, ki so podpisale in ratificirale te pogodbe oziroma k 
njim pristopile. 

Mednarodno običajno pravo sestavljajo pravila, ki 
so nastala s ponovljenim izvrševanjem in prakso strani 
v spopadu, ki so mednarodno priznana kot splošno ob- 
vezna pravna pravila. Ta pravila so najstarejši viri med- 
narodnega vojnega prava in zavezujejo vse strani v spo- 
padu, da jih spoštujejo in uporabljajo 

9. Mednarodne pogodbe in drugi akti s področ- 
ja vojnega prava, ki jih je SFRJ ratificirala in pri- 
znala. Pogodbe, ki jih je SFRJ ratificirala, in resolucije 

- s področja vojnega prava, ki jih je priznala, so: 
1) pariška deklaracija o pomorskem vojnem pravu 

iz leta 1856; 
2) II. haaška deklaracija o prepovedi uporabe kro- 

gel, katerih namen je samo širjenje dušljivih in strupe- 
nih plinov, iz leta Г899; 

3) III. haaška deklaracija o prepovedi uporabe kro- 
gel, ki se zlahka razpršijo in širijo v človeškem telesu 
(dum krogle) iz leta 1899; 

4) ženevski protokol o prepovedi uporabe dušlji- 
vih, strupenih in podobnih plinov in bakterioloških 
sredstev v vojni iz leta 1925; 

5) londonski protokol o pravilih za vodenje pod- 
morniške vojne iz leta 1936; 

6) moskovska deklaracija o kaznovanju vojnih zlo- 
čincev iz leta 1943; 

7)' ustanovna listina Združenih narodov iz leta 
1945; 

8) sporazum o pregonu in kaznovanju glavnih voj- 
nih zločincev evropskih sil osi iz leta 1945 in statut 
Mednarodnega vojaškega sodišča iz leta 1945; 

9) resolucija generalne skupščirte Organizacije 
združenih narodov iz leta 1946 o priznanju načel med- 
narodnega prava, ki vsebuje statut in sodbo niirnber- 
škega sodišča iz leta 1946; 

10) konvencija o kaznovanju in preprečevanju ge- 
nocida iz leta 1948; 

11) ženevska konvencija o zboljšanju usode ranjen- 
cev in bolnikov v oboroženih silah v vojni iz leta 1949; 

12) ženevska konvencija o zboljšanju usode ranjen- 
cev, bolnikov in brodolomcev pomorskih oboroženih 
sil iz leta 1949; 

13) ženevska konvencija o ravnanju z vojnimi ujet- 
niki iz leta 1949; 

14) ženevska konvencija o varstvu civilnih oseb 
med vojno iz leta 1949; 

15) haaška konvencija o varstvu kulturnih dobrin 
med oboroženim spopadom iz leta 1954; 

16) konvencija o tem, da vojni zločini in zločini zo- 
per človečnost ne zastarajo, iz leta 1968; 

17) konvencija o prepovedi izpopolnjevanja, proiz- 
vodnje in oblikovanja zalog bakteriološkega (biološke- 
ga) in toksičnega orožja ter o njihovem uničenju iz leta 
1972; 

18) dopolnilni protokol k ženevski konvenciji z dne 
12. avgusta 1949 o varstvu žrtev mednarodnih oborože- 
nih spopadov (protokol I) iz leta 1977; 

19) dopolnilni protokol k ženevski konvenciji z dne 
12. avgusta 1949 o varstvi^ žrtev mednarodnih spopa- 
dov (protokol II) iz leta 1977; 

20) konvencija o prepovedi ali omejitvi uporabe 
nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko šte- 
je, da imajo čezmerne travmatične učinke ali da glede 
ciljev delujejo enako, iz leta 1980. 
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10. Pogodbe, ki so prerasle v običajno vojno 
pravo. Oborožene sile SFRJ uporabljajo tudi pravila iz 
drugih pogodb mednarodnega vojnega prava, ki jih 
SFRJ ni ratificirala, če so ta pravila prerasla v običajno 
vojno pravo in če niso zastarela glede na pravo poznej- 
šega datuma oziroma če niso v nasprotju z ustanovno 
listino Združenih narodov. To" so tele pogodbe: 

1) IV. haaška konvencija o zakonih in običajih voj- 
ne na kopnem s pravilnikom o zakonih in običajih voj- 
ne na kopnem iz let 1899 in 1907; 

2) VI. haaška konvencija o položaju sovražnikovih 
trgovskih ladij na začetku sovražnosti iz leta 1907; 

3) VII. haaška konvencija o spreminjanju trgovskih 
ladij v vojne ladje iz leta 1907; 

4) VIII. haaška konvencija o polaganju avtomatskih 
kontaktnih podmorskih min iz leta 1907; 

5) IX. haaška konvencija o bombardiranju s po- 
morskimi silami med vojno iz leta 1907; 

6) XI. haaška konvencija o nekaterih omejitvah iz- 
vrsevanja pravice do zaplembe v vojni na morju iz leta 

11. Uporaba običajnega prava. Določbe tega na- 
vodila temeljijo tudi na mednarodnih običajih vojsko- 
vanja, ki so bili potrjeni z dolgotrajno prakso strani v 
spopadu in so mednarodno priznani kot obvezna prav- 
na pravila. 

Tako pomenijo na primer pravila o zračni vojni, ki Jih je 
leta 1923 izdelala komisija pravnikov v Haagu, poskus kodifi- 
Kacije najpomembnejših pogodbenih in običajnih pravil v 
^račni vojni. Teh pravil ni podpisala nobena država, vendar se 
steJe, da pomenijo danes kodeks načel letalskega vojnega pra- 

Jugoslovanski predpisi, na katerih temelji to 
navodilo 

12. Jugoslovanski predpisi, na katerih temelji to 
navodilo. Določbe tega navodila temeljijo tudi na tehle 
jugoslovanskih predpisih: 

O na ustavi SFRJ; 
2) na zakonu o splošni ljudski obrambi; 
3) na zakonu o vojaški obveznosti; 
4) na zakonu o službi v oboroženih silah; 
5) na kazenskem zakonu SFRJ in zakonu o kazen- 

skem postopku; 
6) na zakonu o vojaških sodiščih; 
7) na zakonu o vojaškem tožilstvu; 
8) na zakonu o položaju in pooblastilih Rdečega 

'ža Jugoslavije; 
9) na zakonu o uporabi in varstvu znamenja in 

•mena rdečega križa; 
10) na pravilu službe oboroženih sil; 
H) na predpisih o vojaški disciplini. 

^ Stran v spopadu 

_ 13. Pojem strani v spopadu. Stran v spopadu je 
Po tem navodilu vsaka država ali dejanska oblast iz 15. 

. tega navodila, ki sodeluje v mednarodnem obo- 
lo.eriem spopadu in ima vse pravice in dolžnosti, do- ene z mednarodnim vojnim pravom. 

Glej 4. točko. 

14. Združeni narodi kot stran v spopadu. Zdru- 
ženi narodi postanejo stran v spopadu, kadar kolektiv- 
no oboroženo ukrepajo, da bi zatrli agresijo in vzpos- 
tavili mir. V tem . primeru postanejo strani v spopadu 
tudi vse države, katerih oborožene sile sodelujejo pri 
teh ukrepih. 

15. Dejanska oblast, ki organizira odporniško 
gibanje ali osvobodilno gibanje, kot stran v spopa- 
du. Dejanska oblast, ki organizira odporniško ali osvo- 
bodilno gibanje zoper napadalca ali okupatorja pa last- 
nem ozemlju ali izven njega, ima položaj strani v spo- 
padu. i 

Položaj strani v spopadu ima dejanska oblast iz pr- 
vega odstavka te točke tudi, če sodeluje v mednarod- 
nem oboroženem spopadu na strani ene države ali zve- 
ze držav. 

16. Nemednarodni oboroženi spopad. Za oboro- 
žene spopade, ki potekajo na območju ene države med 
njenimi oboroženimi silami in odpadniškimi oboroženi- 
mi silami ali drugimi oboroženimi skupinami, ki pod 
ustreznim poveljstvom kontrolirajo del njenega območ- 
ja, kar jim omogoča, da izvajajo stalne in usmerjene vo- 
jaške operacije, veljajo določbe dopolnilnega protokola 
k ženevski konvenciji z dne 12. avgusta 1949 o varstvu 
žrtev nemednarodnih oboroženih spopadov (protokol 
II) iz leta 1977. Obe strani morata uporabljati omenjeni 
protokol. 

Določbe protokola II se ne uporabljajo za stanje 
notranjih nemirov ali napetosti, kot so; upori, izolirani 
ali sporadični akti nasilja in drugi podobni akti, ker se 
le-ti ne štejejo za oborožene spopade po tem protoko- 
lu. 

17. Uporniki kot stran v spopadu. Dejanska ob- 
last, ki vodi oboroženi upor zoper zakonito oblast (no- 
tranji spopad), dobi položaj strani v spopadu v nasled- 
njih primerih: 

1) če upornikom status strani v spopadu prizna 
vlada, zoper katero so se uprli, ima to priznanje pravni 
učinek nasproti vsem državam; 

2) če upornikom status strani v spopadu prizna 
kaka druga država, ima to priznanje pravni učinek 
samo nasproti tej državi. 

' Med uporniki in vladami, nasproti katerim ima 
priznanje pravni učinek, se uporabljajo pravila medna- 
rodnega vojnega prava. / 

V sovražnostih z uporniki, ki jih vlada, zoper kate- 
ro so se uprli, kot stran v spopadu ni priznala, se upo- 
rabljajo predpisi notranjega prava, vendar se morajo V 
vsakem primeru kot minimum spoštovati osnovna pra- 
vila človečnosti. 

Osnovna pravila človečnosti, ki se morajo kot minimum 
uporabljati nasproti upornikom tudi v oboroženem spopadu, 
ki ni mednaroden, vsebuje skupni 3. člen ženevskih konvencij 
iz leta 1949, ki se glasi: 

»1. Z osebami, ki niso neposredno udeležene v sovražnos- 
tih, kamor štejejo tudi pripadniki oboroženih sil, ki so položili 
orožje, in osebe, onesposobljene za boj zaradi bolezni, rane, 
odvzema prostosti ali iz kakršnegakoli drugega razloga, se ob 
vsaki priložnosti ravna človeško, brez kakršnekoli neugodne 
diskriminacije, ki temelji na rasi, barvi kože, veri ali prepriča- 
nju, spolu, rojstvu ali premoženjskem stanju ali na kateremko- 
li drugem podobnem merilu. 
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Zato so proti zgoraj navedenim osebam prepovedani in se 
vedno in povsod prepovedujejo tile postopki: 

a) poškodbe, ki se prizadevajo življenju, in kršitve telesne 
neokrnjenosti, zlasti vse vrste ubojev, pohabljanj, grozovitosti 
in mučenj, 

b) jemanje talcev, 
c) izrekanje in izvrševanje kazni brez poprejšnjega sojenja 

redno ustanovljenega sodišča ob vseh sodnih zagotovilih, ki 
jih civilizirani narodi priznavajo kot nujne. 

2. Ranjenci in bolniki bodo sprejeti in negovani. 
Vsaka nepristranska humanitarna organizacija, kot je 

Mednarodni komite Rdečega križa lahko ponudi svoje storit- 
ve stranema v spopadu. 

Strani v spopadu si bosta po drugi strani prizadevali, da 
s posebnim sporazumom uveljavljata del ali vse druge določ- 
be te konvencije.«. 

Poleg tega sanitetno osebje ne more biti poklicano na od- 
govornost samo zato, ker je dajalo zdravniško pomoč ranjen- 
cem in bolnikom katerekoli strani v spopadu. 

II. PREPREČEVANJE KRŠITEV PRAVIL MEDNAROD- 
NEGA VOJNEGA PRAVA IN KAZENSKA ODGOVOR- 

NOST ZA VOJNE ZLOČINE 

Temeljne določbe 

18. Preprečevanje in kaznovanje kršitev pravil 
vojnega prava kot splošna dolžnost države. Medna- 
rodna skupnost šteje kršitev pravil vojnega prava kot 
napad na splošno dobrino. 

Strani v spopadu morata preprečevati kršitve pra- 
vil vojnega prava z vsemi razpoložljivimi sredstvi in kr- 
šilce poklicati na odgovornost ter jih kaznovati ne gle- 
de na njihovo državljanstvo. 

Države morajo s svojimi predpisi že v miru določiti 
hude kršitve pravil vojnega prava kot kazniva dejanja. 

19. Odgovornost strani v spopadu zaradi kršitev 
pravil vojnega prava. Strani v spopadu sta odgovorni 
za kršitev pravil vojnega prava bodisi da so bile te kr- 
šitve storjene po ukazu ali z vednostjo njihovih vlad ali 
vrhovnih poveljstev, bodisi da so jih samovoljno storili 
pripadniki njihovih oboroženih sil, drugi organi ali po- 
samezniki, ki nastopajo kot predstavniki organov. 

20. Osebna odgovornost zaradi kršitve pravil 
vojnega prava. Za kršitev pravil vojnega prava je oseb- 
no odgovoren vsak posameznik - vojaška ali civilna 
oseba - ki stori to kršitev, ali ukaže, da se stori. Nepoz- 
navanje določb pravil vojnega prava ne izključuje od- 
govornosti tistih, ki so kršili te določbe. 

Osebe, ki storijo vojni zločin ali drugo hudo krši- 
tev pravil vojnega prava, bodo kazensko odgovarjale 
pred svojimi nacionalnimi sodišči ali, če pridejo v roke 
sovražniku, pred njegovimi sodišči. 

Storilci omenjenih kaznivih dejanj lahko odgovar- 
jajo tudi pred mednarodnim sodiščem, če je takšno so- 
dišče ustanovljeno. 

Kot storilec odgovarja tudi tisti, ki organizira, na- 
peljuje ali pomaga pri kršitvi vojnega prava ali je sou- 
deležen pri tej kršitvi. 

21. Odgovornost za postopke podrejenih. Vojaš- 
ki starešina je osebno odgovoren za kršitve pravil voj- 
nega prava, če je vedel ali bi bil moral vedeti, da njemu 
podrejene ali druge enote ali posamezniki pripravljajo 
takšne kršitve, pa v času, ko bi se še lahko preprečila 

njihova izvršitev, ne ukrepa, da se te kršitve preprečijo. 
Osebno je odgovoren tudi tisti vojaški starešina, ki ve, 
da so bila kršena pravila vojnega prava, zoper kršilce 
pa ne uvede disciplinskega ali kazenskega postopka, ali 
če - kadar ni pristojen za uvedbo postopka - kršilcev 
ne prijavi pristojnemu vojaškemu starešini. 

Vojaški starešina odgovarja kot sostorilec ali nape- 
Ijevalec, če s tem, da ne ukrepa zoper podrejene, ki kr- 
šijo pravila vojnega prava, prispeva, da njemu podreje- 
ne enote ali posamezniki ponavljajo takšna dejanja. 

Represalije, ukazane v skladu z določbami tega navodila, 
niso kršitve pravil vojnega prava. 

22. Odgovornost za kršitev pravil vojnega pra- 
va, izvršene po ukazu. Pripadnik oboroženih sil se 
kaznuje za kaznivo dejanje, tudi kadar z izvršitvijo uka- 
za krši pravila vojnega prava in s tem stori vojno hu- 
dodelstvo ali kako drugo hudo kaznivo dejanje, vedel 
pa je, da je bila izvršitev ukaza usmerjena v kršitev pra- 
vil vojnega prava, ki pomeni kaznivo dejanje. 

Ukrepi za preprečevanje kršitev pravil vojnega 
prava 

t * 
23. Ukrepi v zvezi s kršitvijo pravil vojnega pra- 

va. Da se prepreči ponavljanje kršitev pravil vojnega 
prava, se lahko sprejmejo tile ukrepi: 

1) protesti in objavljanje dejstev o kršitvah pravil 
vojnega prava; 

2) posredovanje, dobre usluge in intervencije prek 
sile zaščitnice, mednarodnih organizacij ali nevtralne 
države;- 

3) represalije. 
Poleg ukrepov iz prvega odstavka te točke se lahko 

vedno poudari tudi odgovornost za škodo in zahteva 
odškodnina, če je bila škoda povzročena z nedovolje- 
nim dejanjem. 

Protesti in objavljanje dejstev 

24. Protest komandantu sovražne enote. Protest 
komandantu sovražne enote, katere pripadniki ne 
spoštujejo pravil vojnega prava, se pošlje prek parla- 
mentarca, po radiu ali na drug običajen način občeva- 
nja ali pošiljanja sporočil. Protest vsebuje tudi opozo- 
rilo, da se preneha s kršitvami in morebitne ukrepe, ki 
bodo sprejeti, če sovražnik nadaljuje s kršitvami pravil 
vojnega prava. 

Jugoslovanski vojaški starešina, ki je pristojen da 
pošlje protest komandantu sovražne enote, je koman- 
dant divizije, njemu enak ali višji starešina, proti kate- 
rega enoti so bila kršena pravila vojnega prava. 

25. Protest sovražnemu vrhovnemu poveljstvu 
oziroma vladi. Ce kršitve pravil vojnega prava, ki jih 
izvršujejo sovražne enote, presegajo lokalni pomen, al' 
če se pogosto pojavljajo, lahko Vrhovno poveljstvo od- 
loči, da se po običajni poti zahteva, da se s temi kršit- 
vami preneha. 

26. Objavljanje dejstev o kršitvi pravil vojnega 
prava. Da bi mobilizirali svetovno javno mnenje ali do- 
ločene mednarodne organizacije, da bi se tudi tako iz- 
vršil pritisk na sovražnika, ki krši pravila vojnega pra- 
va, naj s temi kršitvami preneha, se lahko objavijo dej- 
stva o kršitvah pravil vojnega prava, ki so jih izvršile 
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sovražne enote. Ta dejstva se objavijo z javnim opozo- 
rilom nasprotniku ali tako, da se pošlje apel ustrezni 
mednarodni organizaciji oziroma svetovnemu javnemu 
mnenju. 

O ukrepih iz prvega odstavka te točke v zvezi s kr- 
šitvami pravil vojnega prava, storjenih zoper SFRJ, od- 
loča Zvezni izvršni svet. 

Strani v spopadu lahko uporabijo posredovanje in dobre 
usluge nevtralnih držav, priznanih mednarodnih organizacij ali 
sil zaščitnic, da bi preprečile kršitve pravil vojnega prava. 

Ce vlada ali pripadniki oboroženih sil vojskujočih se stra- 
ni kršijo pravila vojnega prava, imajo nevtralne države pravico 
do intervencije pri vojskujočih se straneh, da bi se ustvarile 
•n preprečile nadaljnje kršitve. 

Represalije 

27. Pojem represalij. Represalije so po tem navo- 
dilu postopek, ki je v nasprotju s pravili vojnega prava, 
katerega protipravnost pa je izključena zato, ker je bil 
sprejet kot odgovor na postopke sovražnika, ki ne 
spoštuje pravil vojnega prava, da bi se prisilil, da pre- 
neha s temi kršitvami in v prihodnje spoštuje pravila 
vojnega prava. 

Represalije se lahko izvršijo z uporabo enakih ali 
podobnih ukrepov. Posledice teh ukrepov morajo biti 
sorazmerne s posledicami, ki jih je sovražnik povzročil 
s kršitvami pravil vojnega prava. 

Ce se na kršitev pravil mednarodnega prava odgovori z 
enakimi sredstvi ali načinom, se takšna represalija imenuje re- 
taliacija. 

28. Cilj in trajanje represalij. Cilj represalij je, da 
se sovražniku prepreči ponavljanje kršitev pravil vojne- 
ga prava in da se prisili na njihovo spoštovanje. Ko 
sovražnik neha kršiti pravila mednarodnega vojnega 
Prava, mora stran v spopadu, ki izvaja represalije, z nji- 
mi prenehati. 

29. Zatekanje k represalijam. Oborožene sile 
SFRJ bodo uvedle represalije zoper sovražnika izjemo- 
ma in začasno in samo po ukazu poveljnika, ki je pri- 
stojen za določitev represalij. Preden bodo začele z 
represalijami, bodo oborožene sile SFRJ poskušale sov- 
ražnika prisiliti na spoštovanje pravil vojnega prava z 

ugimi sredstvi za preprečevanje kršitev teh pravil. Z 
represalijami se ne bo začelo za vsako sovražnikovo kr- 
S1tev pravil vojnega prava, temveč samo kot odgovor 
na predhodne, hujše in takšne ponovljene kršitve. Sta- 
^sma, ki je pristojen ukazati represalije oceni, preden 
ukaže njihovo izvedbo, ali je smotrneje, da oborožene 
sue SFRJ kljub ponovljenim sovražnikovim kršitvam 
VoJnega prava dosledno spoštujejo pravila vojnega pra- 
va, kot pa da ukaže represalije. Pri tem je treba upoš- 
tevati, da je zaradi neutemeljenega ukaza represalij dr- 
zava politično in moralno odgovorna. 

Kadar se začne z represalijami, je treba paziti, da 
So te sorazmerne s težo kršitev, ki jih je prizadejal sov- 
ražnik, oziroma da teža uvedenih represalij ustreza teži 
sovražnikovih kršitev pravil vojnega prava. 

Jugoslovanske vojaške starešine, pristojne za dolo- c v represalij, ne morejo ukazati, da se kof represalije 
uporabljajo nečastna bojna sredstva. 

30. Pristojnost za ukaz represalij. Jugoslovanski 
yoJaški starešina, ki je pristojen, da ukaže represalije, je 

komandant korpusa, njemu enak ali višji starešina za 
sektor, na katerem so bila kršena pravila vojnega pra- 
va. Kadarkoli je to mogoče, ta starešina poprej obvesti 
višje poveljstvo o represalijah, ki jih namerava uvesti, 

Represalije zoper vse sovražne enote lahko ukaže 
samo Vrhovno poveljstvo. 

Druge jugoslovanske vojaške starešine lahko sa- 
mostojno ukažejo uporabo represalij samo, če ne mo- 
rejo pravočasno priskrbeti dovoljenja komandanta kor- 
pusa, njemu enakega ali višjega starešine, sovražnik pa 
uporablja takšna, sicer prepovedana sredstva in načine 
boja, katerih posledica bi bila uničenje jugoslovanskih 
enot ali izguba odločilnih položajev. 

Kadar pristojni starešina ukaže izvršitev represalij, 
izčrpno in nedvoumno določi njihovo vrsto, obseg; po 
možnosti pa tudi trajanje. 

31. Osebe in dobrine, zoper katere so prepove- 
dane represalije. Pravila vojnega prava prepovedujejo 
uporabo represalij zoper naslednje osebe in dobrine; 

1) zoper vojne ujetnike, bolnike, ranjence, brodo- 
lomce in civilne osebe ter njihovo premoženje; kolek- 
tivne kazni se vojnim ujetnikom, ranjencem, bolnikom 
in civilnim osebam ne smejo izrekati niti kot represa- 
lije; 

2) zoper sanitetno osebje, sanitetne enote, sanitet- 
ne ustanove, sanitetni transport in sanitetni material; 

3) zoper kulturne spomenike, zgodovinske spome- 
nike, stavbe, zavode, namenjene znanosti, umetnosti, 
vzgoji ali človekoljubnim ciljem; 

4) zoper stavbe ali instalacije, ki vsebujejo nevarne 
sile (jezovi, nasipi, jedrske elektrarne ipd.); 

5) zoper naravno okolje. 
Jemanje talcev je prepovedano tudi kot represalija. 

Kazenska odgovornost za vojno hudodelstvo in druge 
hude kršitve mednarodnega vojnega prava 

32. Kazenska odgovornost za kršitve pravil voj- 
nega prava. Strani v spopadu so pooblaščene in dolž- 
ne, da pokličejo na kazensko odgovornost pripadnike 
svojih ali sovražnih oboroženih sil oziroma svoje ali 
sovražnikove državljane, ki so ukazali ali storili vojna 
hlidodelstva in druge hude kršitve pravil vojnega pra- 
va. 

33. Vojna hudodelstva in druge hude kršitve 
pravil vojnega prava. Vojna hudodelstva in druge kr- 
šitve pravil vojnega prava obsegajo: 

1) genocid: pobijanje ali hude telesne poškodbe ali 
hudo izpodkopavanje telesnega ali duševnega zdravja 
članov skupine ali prisilno izseljevanje prebivalstva z 
namenom, da se popolnoma ali delno pokonča kakšna 
narodnostna, etnična, rasna ali verska skupina, ali 
spravljanje skupine v take življenjske razmere, ki vodi- 
jo k njenemu popolnemu ali delnemu pokončanju, ali 
uporaba ukrepov, s katerimi se preprečujejo rojstva 
med člani skupine, ali prisilno preseljevanje otrok v 
drugo skupino; 

2) vojno hudodelstvo zoper civilno prebivalstvo: 
napad na civilno prebivalstvo ali posamezne civilne do- 
brine; napad brez izbire cilja, ki prizadene civilno pre- 
bivalstvo ali civilne objekte, znano pa je, da bo takšen 
napad povzročil čezmerne izgube življenj; napad -na 
stavbe ali instalacije, ki vsebujejo nevarne sile, znano 
pa je, da bb tak napad povzročil čezmerne izgube živ- 
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Ijenj in poškodbe civilov ali poškodoval civilne objekte; 
poboji, mučenje ali nečloveško ravnanje, k čemer spa- 
dajo: biološki poskusi, povzročanje velikega trpljenja 
ali kršitev telesne neokrnjenosti ali zdravja, nezakonito 
izseljevanje ali preseljevanje, prisilno raznarodnovanje 
ali spravljanje prebivalstva v drugo vero, prisiljevanje k 
prostituciji-ali posiljevanje, zastraševalni in teroristični 
ukrepi, jemanje talcev, kolektivno kaznovanje, nezako- 
nito odvažanje v koncentracijska taborišča in drugačno 
nezakonito zapiranje, jemanje pravice do pravilnega in 
nepristranskega sojenja, prisiljevanje k službi v sovraž- 
nih oboroženih silah ali v njihovi obveščevalni službi 
ali upravi, vlačenje na prisilno delo, izstradanje prebi- 
valstva, zaplenjevanje premoženja, plenitev, nezakonito 
samovoljno uničevanje ali prilaščanje premoženja, ki ni 
opravičeno z vojaškimi potrebami, nalaganje nezakoni- 
te in nesorazmerno velike kontribucije in rekvizicije, 
zmanjševanje vrednosti domačega denarja ali nezakoni- 
to izdajanje denarja; 

3) vojno hudodelstvo zoper ranjence, bolnike, bro- 
dolomce ali sanitetno osebje: poboji, mučenje ali ne- 
človeško ravnanje, k čemer spadajo tudi biološki po- 
skusi, povzročanje velikega trpljenja ali kršitve telesne 
neokrnjenosti ali zdravja, nezakonito in samovoljno 
uničevanje ali prilaščanje materiala in zalog sanitetnih 
ustanov ali enot v velikem obsegu, ki ni opravičeno z 
vojaškimi potrebami; 

4) vojno hudodelstvo zoper vojne ujetnike: poboji, 
mučenje ali nečloveško ravnanje, k čemer spadajo tudi 
biološki poskusi, povzročanje velikega trpljenja ali kr- 
šitve telesne neokrnjenosti ali zdravja, prisiljevanje k 
službi v sovražnih oboroženih silah, jemanje pravice do 
pravilnega in nepristranskega sojenja; 

5) druge hude kršitve pravil vojnega prava: 
- pobijanje ali povzročanje ran sovražniku, ki je 

položil orožje ali se brezpogojno vdal ali nima sredstev 
za obrambo, zlasti pa grozovito ali zahrbtno pobijanje 
ali povzročanje ran iz koristoljubnosti ali iz drugih niz- 
kotnih nagibov; 

- protipravno, zlasti pa jemanje stvari ubitim in ra- 
njenim na bojišču na grozovit način; 

- surovo ravnanje z ranjenci, bolniki in vojnimi 
ujetniki ali preprečevanje, da uveljavljajo pravice, ki 
jim pripadajo po pravilih mednarodnega vojnega pra- 
va; 

- simuliranje vdaje zaradi zahrbtnega napada na 
sovražnika; 

- telesno pohabljanje vojnih ujetnikov, intemiran- 
cev in drugih oseb pod oblastjo nasprotnikove strani; 
medicinski in znanstveni poskusi nad temi osebami ter 
odstranjevanje tkiv ali organov zaradi presaditve, razen 
če je to opravičeno in v skladu s splošnimi medicinski- 
mi standardi in če je v to privolila zadevna oseba; 

- pobijanje vohunov, saboterjev in drugih oseb, ki 
so storile sovražna dejanja, brez sojenja; 

- zlonamerno odpiranje ognja na parlamentarca; 
- streljanje na nebranjene kraje in nevojaške cilje; 
- zastrupljanje in okužba izvirov in drugih voda, o 

čemer ni bil obveščen sovražnik; 
- namerno bombardiranje civilnega prebivalstva; 
- uporaba drugih bojnih sredstev ali načinov boja, 

ki so prepovedani s pravili mednarodnega vojnega pra- 
va^ 

- objava, da ne bo milosti; 

- pobijanje ali povzročanje ran sovražniku, ki je bil 
z lažnimi obljubami speljan, da ustavi odpor; 

- skrunitev trupel na bojišču; 
- žaljenje parlamentarca ali njegovega spremstva, 

grdo ravnanje z njim ali njihovo zadrževanje ali prepre- 
čevanje njihove vrnitve ali drugačna kršitev njihove ne- 
dotakljivosti; 

- zloraba mednarodnih znamenj: zastave ali zna- 
menja Organizacije združenih narodov; zastave ali zna- 
menja Rdečega križa ali njemu ustreznega znamenja ali 
drugih priznanih mednarodnih znamenj, s katerimi se 
zaznamujejo nekateri objekti, da bi bili zavarovani pred 
vojaškimi operacijami; v 

- uničevanje kulturnih in zgodovinskih spomeni- 
kov in stavb ter zavodov, namenjenih znanosti, umet- 
nosti, vzgoji ali človekoljubnim ciljem; 

- kršenje določb sporazuma o vdaji; 
- kršenje premirja ali prekinitve boja; 
- neopravičena preložitev repatriacije vojnih ujet- 

nikov in civilnih oseb; 
- izvajanje aparthejda in drugih nehumanih in po- 

niževalnih postopkov, ki žalijo osebno dostojanstvo na 
podlagi rasnega razlikovanja. 

34. Kazniva dejanja zoper človečnost in medna- 
rodno pravo. SFRJ je v skladu s svojimi mednarodni- 
mi obveznostmi v XI. poglavju kazenskega zakona 
SFRJ - kazniva dejanja zoper človečnost in mednarod- 
no pravo predpisala, da so kršitve Vojnega prava, na- 
vedene v 33. točki tega navodila, kazniva dejanja, in za 
ta dejanja določila kazni. To so naslednja kazniva de- 
janja: 

- genocid, 
- vojno hudodelstvo zoper civilno prebivalstvo, 
- vojno hudodelstvo zoper ranjence in bolnike, 
- vojno hudodelstvo zoper vojne ujetnike, 
- organiziranje skupine in spodbujanje k genocidu 

in vojnim hudodelstvom, 
- protipravno pobijanje in povzročanje ran sovraž- 

niku, , 
- protipravno jemanje stvari ubitim in ranjenim na 

bojišču, 
- uporaba nedovoljenih bojnih sredstev, 
- kršitev parlamentarčeve pravice, 
- surovo ravnanje z ranjenci, bolniki in vojnimi 

ujetnikj, 
- uničevanje kulturnih in zgodovinskih spomeni- 

kov, 
- spodbujanje k napadalni vojni, 
- zloraba mednarodnih znamenj, 
- rasno in drugo razlikovanje. 

35. Izročitev kršilcev pravil vojnega prava. Vsa- 
ka oseba, ki je hudo kršila pravila vojnega prava zoper 

kako državo, t.j. zoper pripadnike njenih oboroženih sil 
ali njenih državljanov, ki je pod oblastjo ali na območju 
druge države, je lahko na zahtevo zainteresirane države 
izročena tej državi zaradi sojenja. Skupaj z zahtevo za 
izročitev mora država, ki zahteva izročitev, predložiti 
dokaze zoper osebo, katere izročitev zahteva. 

Ce je zahtevana oseba državljan države, od katere 
se zahteva njena izročitev, zakoni te države pa ne do- 
puščajo izročitve svojih državljanov drugim državam 
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zaradi sojenja, ima zainteresirana država pravico zahte- 
vati, da se ta oseba postavi pred sodišče in da ji sodi 
država, katere državljan je. 

Jugoslovanski državljan ne more biti izročen drugi 
državi zaradi sojenja, vendar mora SFRJ preveriti vlo- 
žene ovadbe zoper svojega državljana in če se uteme- 
ljeno sumi, da je hudo kršil pravila vojnega prava, 
uvesti kazenski postopek. 

Postopek, ki ga uporabljajo jugoslovanske vojaške stare- 
šine ob kršitvah pravil vojnega prava 

36. Ugotavljanje dejstev in zagotavljanje doka- 
zov o kršitvah pravil vojnega prava. Jugoslovanski 
vojaški starešina, ki izve, da so bila kršena pravila voj- 
nega prava, ukaže, da se v zvezi s tem raziščejo okoliš- 
čine in dejstva ter zberejo potrebni dokazi. 

Ce se ugotovi, da je pravila kršil pripadnik sovraž- 
nika, se poročilo o zbranih dokazih pošlje nadrejenemu 
poveljstvu. Če je storilec ujet in gre za kaznivo dejanje, 
se v poročilu, ki se pošlje vojaškemu tožilcu, navede, 
kdaj je bil ujet in kateremu poveljstvu je bil izročen. Ce 
storilec ni znan ali ni dosegljiv za jugoslovanske oblas- 
ti, se tudi to navede v poročilu. 

Ce se ugotovi, da je pripadnik oboroženih sil SFRJ, 
jugoslovanski državljan ali oseba, ki prebiva v SFRJ, kr- 
šil pravila vojnega prava, za katere je določen kazenski 
Pregon, se zbrana obvestila in dokazi neposredno ali 
prek nadrejenega starešine pošljejo vojnemu tožilcu in 
ustrezno ukrepa, da bi se preprečile nadaljnje kršitve 
pravil vojnega prava. 

37. Pristojnost za sojenje. Za sojenje vojaškim 
osebam, ki kršijo pravila vojnega prava, za katera se 
kazensko odgovarja, so pristojna jugoslovanska vojaška 
sodišča. 

Ce je pravila vojnega prava kršil pripadnik tuje 
oborožene sile, mu sodi vojaško sodišče, ki je pristojno 
soditi pripadniku oboroženih sil SFRJ ustreznega čina 
ali stopnje. 

38. Vodenje kazenskega postopka. Zoper storilca 
hudih kršitev pravil vojnega prava vodijo jugoslovanski 
pristojni organi kazenski postopek po zakonu o kazen- 
skem postopku, zakonu o vojaškem tožilstvu, zakonu o 
vojaških sodiščih in po predpisih organizacij in pristoj- 
nosti vojaških sodišč in postopku pred vojaškimi sodiš- 
či med neposredno vojno nevarnostjo in v vojnem sta- 
nju. 

Vojnim ujetnikom, zoper katere se uvede kazenski 
Postopek, se priznajo vse pravice do ugodnosti, ki jim 
Pripadajo na podlagi pravil vojnega prava. 

III. OBOROŽENI SPOPAD 

Nastanek oboroženega spopada 

39. Začetek oboroženega spopada. Ce kaka drža- 
va ali več držav izvedejo oboroženi napad na SFRJ ali 
Ji napovedo vojno, bo SFRJ od trenutka oboroženega 
napada ali od trenutka napovedi vojne v stanju zako- 
nite samoobrambe in bo uporabila silo, da zavrne na- 
Pad. od tega trenutka se začne med SFRJ in državo 
oziroma več držav, ki so zoper njo izvedle oboroženi 
napad, oboroženi spopad. 

Za SFRJ se začne oboroženi spopad tudi od trenut- 
ka, ko njen pristojni organ obvesti Združene narode 

oziroma drugo stran v spopadu, da bo SFRJ sodelovala 
pri kolektivni oboroženi akciji Združenih narodov zo- 
per agresorja. 

Od začetka oboroženega spopada morajo strani v 
spopadu uporabljati pravila mednarodnega vojnega 
prava. 

40. Mejni incident. Po prvem odstavku 39. točke 
tega navodila se ne bo štela za uporabo sile zoper 
SFRJ kršitev njenih meja v miru, ki glede na način iz- 
vršitve in sile, ki so pri tem udeležene, ne pomeni 
oboroženega napada na teritorialno neokrnjenost in 
politično neodvisnost SFRJ. V takem primeru bodo 
uporabljeni posebni predpisi o čuvanju mej v miru. 

Zvezni izvršni svet ugotovi, ali pomeni krčitev meja mejni 
incident. 

41. Neposredna vojna nevarnost. V primeru ne- 
posredne vojne nevarnosti se v SFRJ sprejmejo pred- 
pisani ukrepi pripravljenosti ali posebni ukrepi, ki jih 
ukažejo pooblaščeni organi. 

Vse do začetka oboroženega spopada, pa tudi ob 
razglasitvi vojnega stanja, se na ozemlju SFRJ uporab- 
ljajo tista pravila mednarodnega prava, ki niso pogoje- 
na z obstojem oboroženega spopada. 

42. Razglasitev vojnega stanja. Oborožene sile 
SFRJ so v vojnem stanju od trenutka razglasitve vojne- 
ga stanja oziroma od trenutka, ko se začne oboroženi 
napad zoper SFRJ. 

Z razglasitvijo vojnega stanja začnejo veljati poseb- 
ni jugoslovanski predpisi, določeni za takšno stanje, in 
pravila mednarodnega vojnega prava. Ni nujno, da raz- 
glasitev vojnega stanja sovpada z začetkom oborožene- 
ga spopada, temveč lahko nastane pred njegovim začet- 
kom ali po njem. 

43. Pristojnost za razglasitev vojnega stanja. 
Vojno stanje v SFRJ v skladu z ustavo SFRJ razglasi 
Skupščina SFRJ, če se ne more sestati, pa Predsedstvo 
SFRJ. 

44. Posledice izbruha oboroženega spopada za 
državljane sovražne države in druge tujce. V trenut- 
ku, ko se začne oboroženi spopad, se lahko zoper dr- 
žavljane sovražne države, ki so na ozemlju SFRJ, upo- 
rabljajo omejitve in varnostni ukrepi, ki jih zahteva var- 
nost SFRJ in varnost njenih oboroženih sil (uvedba po- 
licijske ure, omejitev svobode gibanja ipd.), kot najhujši 
ukrep pa določitev prisilnega bivanja in internacija. 
Nekatere izmed teh omejitev in določeni varnostni uk- 
repi se lahko uporabljajo tudi za druge tujce, ki so na 
začetku oboroženega spopada v SFRJ ali med spopa- 
dom kakorkoli pridejo pod oblast SFRJ. 

Zoper osebe iz prvega odstavka te točke, za katere 
se utemeljeno sumi, da se ukvarjajo s sovražno dejav- 
nostjo, ali se ugotovi, da se s to dejavnostjo resnično 
ukvarjajo, se uporabijo kazenski in drugi predpisi, ki 
določajo ukrepe zoper osebe, ki se ukvarjajo s takšno 
dejavnostjo v vojnem stanju. 

45. Posledice izbruha oboroženega spopada za 
sovražnikovo premoženje. Z izbruhom oboroženega 
spopada se lahko zoper sovražnikovo premoženje, ki je 
v SFRJ, odredijo ukrepi kontrole, omejitve ali zaplem- 
be. Te ukrepe ukažejo in izvedejo organi, ki bodo za to 
določeni v jugoslovanskih predpisih. Vojaške starešine 
pošljejo tem organom podatke o sovražnikovem pre- 
moženju, ki pade v roke vojaškim organom. 
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Za premoženje iz prvega odstavka te točke je ob- 
vezna rekvizicija in druge omejitve kot za premoženje 
jugoslovanskih državljanov. To premoženje se rekvirira 
po jugoslovanskih predpisih. 

Za sovražnikovo premoženje, ki pade v roke obo- 
roženim silam SFRJ med vojnimi operacijami, veljajo 
92. do 95. točka tega navodila. 

46. Pojem sovražnikovega premoženja. Po tem 
navodilu se za sovražnikovo premoženje šteje premože- 
nje, ki pripada: 

1) sovražni državi; 
2) fizični osebi, ne glede na njeno državljanstvo, ki 

je stalno nastanjena na območju sovražne države; 
3) državljanu sovražne, nevtralne ali zavezniške dr- 

žave, ki ne stanuje na ozemlju sovražne države, vendar 
je stopil v njeno službo ali deluje v imenu sovražne dr- 
žave ali drugače pomaga sovražniku; 

4) podjetju ali kakšni drugi pravni osebi, ki je bila 
ustanovljena po zakonih sovražne države ali ima na 
njenem ozemlju glavni ali poslovni sedež; če je na sov- 
ražnikovem ozemlju samo kakšen izmed poslovnih se- 
dežev, potem se bo za sovražnikovo premoženje štelo 
samo premoženje in pravni posli, ki so v zvezi z delom 
tega poslovnega sedeža; 

5) podjetju ali drugi pravni osebi, ne glede na to, 
kje je njegov glavni ali poslovni sedež, če oseba, ki de- 
jansko kontrolira podjetje, stanuje na sovražnikovem 
ozemlju, ali ne glede na to, kje stanuje, če dobiva na- 
vodila od sovražnika ali deluje pod njegovo kontrolo. 

Za sovražnikovo premoženje v pomorskem in zrač- 
nem vojskovanju se uporabljajo 308., 313., 314., 316., 
368., 370., 371., 372., 374., 393. in 394. točka tega navo- 
dila. 

47. Varstvo diplomatskih in konzularnih misij 
držav, s katerimi je SFRJ v oboroženem spopadu. 
Prostori, arhivi, inventar in premoženje, ki ga imajo in 
uporabljajo diplomatske in konzularne misije držav, s 
katerimi bi bila SFRJ v oboroženem spopadu, bodo še 
naprej uživale varstvo po mednarodnem pravu. Za za- 
ščitne ukrepe in repatriacijo skrbi Zvezni sekretariat za 
zunanje zadeve. Vojaški organi ustrezno pomagajo, da 
se izvršijo zaščitni ukrepi in repatriacija. 

Zaščita iz prvega odstavka te točke se nanaša tudi 
na prostore, arhiv, inventar in premoženje mednarod- 
nih organizacij. 

Osebe, ki sodelujejo pri vojnih operacijah 

48. Oborožene sile. Po mednarodnem vojnem 
pravu so oborožene sile organi, ki so pooblaščeni, da 
v oboroženem spopadu izvajajo vojno dejstvovanje in 
zoper katere se uporablja sila, in sicer: 

1) kopenske, pomorske in letalske sile in vse druge 
oborožene formacije, ki po notranjih predpisih določe- 
ne strani v spopadu spadajo v sestavo njenih obo- 
roženih sil ali tvorijo njen sestavni del, ne glede na ve- 
likost formacije in specialnost; poleg teh enot so to lah- 
ko tudi enote milice, teritorialne obrambe, tovarniške 
zaščite i dr., če po notranjih predpisih spadajo v ses- 
tavo oboroženih sil in imajo zunanje označbe teh sil; 

2) partizanski odredi in odredi prostovoljcev, odre- 
di ljudske vojske, teritorialne obrambe idr., ki ne spa- 
dajo v sestavo oboroženih sil, naštetih v tej točki pod 
1) in enote organiziranih odporniških gibanj, ki pripa- 

dajo eni izmed strani v spopadu in operirajo izven svo- 
jega ozemlja ali na svojem ozemlju, vendar morajo pri- 
padniki teh enot izpolnjevati tele pogoje: 

- da jih vodi oseba, odgovorna za svoje podrejene; 
- da imajo stalni razpoznavni znak, ki se lahko vidi 

od daleč; 
- da javno nosijo orožje; 
- da pri svojih operacijah upoštevajo pravila vojne- 

ga prava; 
3) prebivalstvo neokupiranega ozemlja, ki vstane k 

orožju, da bi se uprlo sovražnikovemu vdora, če se za- 
radi hitrega prodiranja sovražnika ni imelo časa orga- 
nizirati kot redna oborožena sila, pod pogoji: 

- da javno nosi orožje; 
- da spoštuje pravila vojnega prava; 
4) občan, ki med oboroženim napadom ali med vo- 

jaško operacijo zaradi priprave na napad ne nosi nika- 
kršnega razpoznavnega znaka, oziroma se ne razlikuje 
od civilnega prebivalstva, se šteje za borca in pripad- 
nika oboroženih sil, če javno nosi orožje med vojaškim 
angažiranjem in če ga lahko nasprotnik vidi med anga- 
žiranjem pri vojaškem razvijanju, ki je pred napadom, 
pri katerem bo sodeloval, in da upošteva pravila vojne- 
ga prava. 

Oborožene sile SFRJ tvorita Jugoslovanska ljudska 
armada in teritorialna obramba. Pripadnik oboroženih 
sil SFRJ je tudi vsak občan, ki z orožjem ali kako dru- 
gače sodeluje pri odporu proti napadalcu. 

49. Položaj pripadnikov oboroženih sil. Oboro- 
žene sile so organ sile in neposredni objekt napada. 
Njihove pripadnike je med bojem dovoljeno ubijati, ra- 
niti in onesposobiti, razen če se vdajo, ali so zaradi ra- 
njenosti ali bolezni onesposobljeni za boj. 

Kakor hitro se pripadnik sovražnih oboroženih sil 
vda in položi orožje, se razoroži in zagotovi, da ne po- 
begne. 

Ranjencem in bolnikom sovražnih oboroženih sil 
je treba pomagati in jih negovati kot lastne ranjence in 
bolnike brez kakršnekoli razlike na katerikoli podlagi- 
Kot ujetnike jih je treba čim prej spraviti na varno, iz- 
ven dosega bojnega dejstvovanja. 

50. Pravni položaj komandosov, diverzantov in 
padalcev. Komandosi, diverzanti in padalci, ki operira- 
jo na sovražnikovem ozemlju, na katerega so prodrli ali 
so bili spuščeni iz zraka ali izkrcani na obalo zaradi '\i- 
vršitve kakšne naloge, se, če so ujeti, štejejo kot drugi 
pripadniki oboroženih sil strani v spopadu, ki jih je po- 
slala na izvršitev naloge, za vojne ujetnike, če so bili 
uniformirani in imeli označbe o pripadnosti oborože- 
nim silam. V tem primeru se te osebe ne štejejo za vo- 
hune. 

Glej 69. točko. 
51. Dolžnost pripadnikov oboroženih sil SFRJ 

ob ujetju pripadnika sovražnih oboroženih sil. Pri- 
padnik oboroženih sil SFRJ pripadniku sovražnih ob- 
oroženih sil, ki se vda in položi orožje ali je premagan, 
ne sme streči po življenju in mora z njim človeško rav- 
nati. Poleg tega mora onemogočiti, da pobegne, in uk- 
repati, da se ujetnik čim prej odpelje na varno in izroči 
za to določenemu starešini. Enako je treba ravnati tudi 
z vsako drugo osebo, ujeto v bojni coni. 

Ugotavljanje identitete in položaja ujetih pripadni- 
kov sovražnih oboroženih sil je v pristojnosti posebej 
določenih vojaških organov. 
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Ranjencem in bolnikom, ki so ujeti, je treba ustrez- 
no pomagati in jih negovati. Cim prej jih je treba izro- 
čiti sanitetnim organom. 

Osebe, ki ne sodelujejo v vojnih 
operacijah 

52. Civilno prebivalstvo. Za civilno prebivalstvo 
po tem navodilu se šteje vse prebivalstvo strani v spo- 
padu, ki ne pripada nobeni izmed kategorij oboroženih 
sil iz 48. in 50. točke tega navodila. 

53. Splošna zaščita-civilnega prebivalstva. Civil- 
no prebivalstvo in njegovo premoženje ne smeta biti 
neposredni objekt bojnega dejstvovanja. Ta zaščita pri- 
pada vsem civilnim osebam, ki so na ozemlju strani v 
spopadu, ne glede na njihovo državljanstvo. 

54. Izjeme glede splošne zaščite iz 53. točke 
tega navodila. Bojno dejstvovanje, ki povzroči žrtve 
med civilnim prebivalstvom, ne pomeni kršitve določ- 
be o splošni zaščiti civilnega prebivalstva iz 53. točke 
tega navodila v tehle primerih: 

1) če je civilno prebivalstvo v vojaškem objektu; 
2) če je oseba, ki spada v kategorijo civilnega pre- 

bivalstva, ob vojaški enoti; 
3) če je civilno prebivalstvo kakorkoli v neposredni 

bližini vojaškega objekta v trenutku bojnega dejstvova- 
nja zoper ta objekt; v tem primeru pa je treba paziti 
na sorazmerje med vojaško koristjo, ki bi se dosegla s 
tem bojnim dejstvovanjem, in posledicami, ki bi jih za- 
radi tega dejstvovanja pretrpelo civilno prebivalstvo. 

Da bi se nekaterim skupinam civilnega prebivalstva zago- 
tovila učinkovita zaščita pred posledicami bojnega dejstvova- 
nja, lahko strani v spopadu sporazumno ustanovita varnostne 
cone oziroma kraje, sanitetne kraje oziroma sanitetne cone ali 
nevtralizirane cone. V te cone oziroma kraje se namestijo zlas- tl: ranjeni in bolni, stari in onemogli, otroci, mlajši od 15 let, 
nosečnice in -matere z otroki, mlajši od 7 let. 

Glej 71., 72., 83. in 84. točko. 

57. Ozemlja, ki niso vojskovališče. Ozemlja, ki 
niso vojskovališče in na katerih strani v spopadu nima- 
ta pravice pripravljati in voditi vojno dejstvovanje, so: 

1) ozemlja pod suverenostjo ali oblastjo nevtralnih 
držav, kamor spadajo tudi njihove notranje morske 
vode in teritorialno morje ter zračni prostor nad njimi; 

2) mednarodno priznana internacionalizirana ozi- 
roma demilitarizirana in nevtralizirana ozemlja, celo te- 
daj, ko so ta ozemlja pod suverenostjo ene izmed strani 
v spopadu, vštevši tudi njihove notranje morske vode 
in teritorialno morje ter zračni prostor nad njimi; 

3) deli ozemlja strani v spopadu, ki so ga le-te spo- 
razumno izključile iz vojskovališča, kot so: sanitetne 
cone ali kraji, varnostne cone in kraji ter nevtralizirane 
cone. 

Ozemlja iz prvega odstavka te točke lahko izjemo- 
ma postanejo vojskovališče, če ena izmed vojskujočih 
se strani krši mednarodno pravo in izkoristi ta ozemlja 
oziroma kake njihove dele za pripravo in vodenje voj- 
nih operacij, nevtralna država ali oblast, pod katero so 
omenjena ozemlja, pa se temu noče ali na more upreti. 

Vojskovalno področje in bojna cona 

58. Pojem vojskovalnega področja in bojne 
cone. Čeprav se bojna dejstvovanja praviloma izvajajo 
na vsem vojskovališču, lahko v okviru vojskovališča 
razlikujemo tudi njihove ožje dele, kot sta vojskovalno 
področje in bojna cona. 

Vojskovalno področje je del bojišča na kopnem, v 
zraku ali na morju, kjer dejansko potekajo operacije 
oziroma bojno dejstvovanje. 

Bojna cona je ožji del vojskovalnega področja, na 
katerem potekajo taktična bojna dejstvovanja. 

To navodilo se uporablja za vse vojskovališče. 

Pravila mednarodnega vojnega prava povezujejo pojme 
vojskovališča, vojskovalnega področja in bojne cone s posa- 
meznimi pravicami in obveznostmi strani v spopadu. 

Glej 217., 219. in 287. točko. 

Kraj izvajanja vojnih operacij 

Vojskovališče 

55. Pojem vojskovališča. Po pravilih mednarod- 
nega vojnega prava je 'vojskovališče ozemlje, na kate- 
rem strani v spopadu pripravljata in izvajata vojno dej- 
stvovanje. 

56. Ozemlje, ki se šteje za vojskovališče. Vojsko- 
vaiisče se razprostira na vsem ozemlju strani v spopa- 

■ k čemer spadajo tudi notranje morske vode in te- 
ritorialno morje ter zračni prostor nad omenjenimi 
ozemlji oziroma vodami. 

Vojskovališče se razprostira tudi na ozemlju, ki ni 
P0^ suverenostjo ene strani v spopadu, vendar je na 

akršnikoli podlagi pod njeno oblastjo, kot so okupira- 
na ozemlja, vojaške baze ipd. 

. Vojskovališče se razprostira tudi na ozemljih pod 
rbništvom ene izmed strani v spopadu, če jih le-ta 

upravlja in uporablja za vojaške namene ali njihovo 
'valstvo rekrutira za svoje oborožene sile. 
Strani v spopadu lahko kot vojskovališče uporab- 

J a tudi odprto morje in zračni prostor nad tem mor- 
jem ter ozemlja, ki niso pod nikogaršnjo oblastjo. 

IV. SILA ZAŠClTNICA 

59. Pojem sile zaščitnice. Sila zaščitnica je drža- 
va, ki ne sodeluje v oboroženem spopadu, prevzame pa 
dolžnost zaščite interesov ene strani v spopadu, njenih 
državljanov, pripadnikov njenih oboroženih sil in dru- 
gih zaščitenih oseb - v skladu z ženevskimi konvenci- 
jami o varstvu vojnih žrtev z dne 12. avgusta 1949 (kon- 
vencije od I do IV) in dopolnilnim protokolom k tem 
konvencijam o varstvu žrtev mednarodnih oboroženih 
spopadov (protokol I) - pri drugi strani v spopadu v 
skladu z mandatom, ki ji ga je zaupala in sprejela stran, 
pri kateri deluje. 

60» Zamenjava za silo zaščitnico. Strani v spopa- 
du se lahko sporazumeta, da naloge sile zaščitnice za- 
upata Mednarodnemu komiteju Rdečega križa ali kaki 
drugi organizaciji, ki popolnoma zagotavlja nepristra- 
nost in je sposobna izpolnjevati naloge, ki so ji zaupane 
(namestnik sile zaštitnice). 

Določbe 61., 62. in 63. točke tega navodila se smi- 
selno uporabljajo tudi za namestnika sile zaščitnice. 

61. Naloge sile zaščitnice. Sila zaščitnica ima pra- 
vico in dolžnost, da nadzoruje uporabo pravil, ki se na- 
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našajo na zaščito vojnih žrtev. Poleg tega lahko sprejme 
tudi druge ukrepe, ki so koristni za zaščito vojnih žrtev 
(dobre usluge, posredovanje ipd.). 

Strani v spopadu morata predstavnikom ali delega- 
tom sile zaščitnice čim bolj olajšati izpolnjevanje nalog. 

62. Predstavniki in delegati sile zaščitnice. Sila 
zaščitnica lahko za opravljanje nalog poleg svojega dip- 
lomatskega in konzularnega osebja imenuje tudi druge 
predstavnike ali delegate, to pa mora poprej odobriti 
sila, pri kateri bodo opravljali dolžnost. Za te osebe ve- 
ljajo pravila o odnosih z diplomatskimi in konzularnimi 
predstavniki. 

Predstavniki in delegati sile zaščitnice, ki jim je 
bilo dovoljeno delo na ozemlju SFRJ in na ozemlju, ki 
je pod kontrolo oboroženih sil SFRJ, so praviloma v 
zvezi z Zveznim sekretariatom za zunanje zadeve. Zvez- 
ni sekretariat za ljudsko obrambo izda predstavnikom 
in delegatom sile zaščitnice potrebne prepustnice za gi- 
banje in jim dodeli oficirja za zvezo. 

63. Omejitev delovanja predstavnikov in delega- 
tov sile zaščitnice. Predstavniki oziroma delegati sile 
zaščitnice v nobenem primeru ne smejo prekoračiti 
meje svoje misije. Upoštevati rhorajo predvsem var- 
nostne potrebe države, v kateri opravljajo svojo dolž- 
nost. Kadar komandant enote ugotovi, da je predstav- 
nik ali delegat sile zaščitnice s kakšnim dejanjem pre- 
koračil meje svoje pristojnosti, ga opomni, če pa to po- 
novi, začasno ustavi izvršitev tega dejanja in o tem ne- 
mudoma obvesti višje poveljstvo, da bi dobil navodila 
za nadaljnji postopek. 

Delovanje sile zaščitnice glede nadzorstva nad 
uporabo pravil o vojaških ranjencih, bolnikih in brodo- 
lomcih se lahko izjemoma in začasno omeji, če to za- 
htevajo nujne potrebe. 

Obiski predstavnikov in delegatov sile zaščitnice v 
krajih, kjer so vojni ujetniki in zaščitene civilne osebe, 
so lahko samo izjemoma in začasno prepovedani, če to 
zahteva vojaška potreba. 

O začasni omejitvi delovanja sile zaštitnice iz dru- 
gega odstavka te točke in o začasni prepovedi obiskov 
predstavnikov in delegatov sile zaščitnice pri vojnih 
ujetnikih in zaščitenih civilnih osebah iz tretjega ods- 
tavka te točke odloča v oboroženih silah SFRJ koman- 
dant korpusa oziroma komandant teritorialne obrambe 
republike oziroma pokrajine. 

64. Delo humanitarnih organizacij. Mednarodni 
komite Rdečega križa in druge humanitarne organiza- 
cije lahko na podlagi dovoljenja sile, na katćre ozemlju 
naj bi delovali, razvijajo humanitarno dejavnost za po- 
moč vojnim žrtvam. 

Te organizacije imajo glede svoje humanitarne de- 
javnosti položaj in naloge sile zaščitnice. Pogoji ali ome- 
jitve njihovega delovanja ter način sodelovanja z njiho- 
vimi misijami se določijo z aktom, s katerim se dovoli 
njihovo delo. 

V 
V. SREDSTVA IN NAČINI BOJA, SPLOŠNE OMEJIT- 

VE IN PREPOVEDI 

65. Splošno načelo. V oboroženem spopadu pra- 
vica strani v spopadu, da izbirata metode in sredstva 
vojskovanja, ni neomejena. Prepovedano je uporabljati 
orožje, projektile in material ter metode vojskovanja, 

ki povzročajo prevelike poškodbe ali nepotrebno tr- 
pljenje, ter metode ali sredstva vojskovanja, od katerih 
se lahko pričakuje, da bodo obsežno, dolgotrajno in 
resno poškodovali naravno okolje ali je to njihov na- 
men. 

Da bi oborožene sile SFRJ dosegle glavni cilj - ob- 
rambo pred agresorjem in zmago nad njim, lahko v 
skladu s prvim odstavkom te točke uporabljajo vsa 
sredstva in načine boja, razen tistih, ki so prepovedani 
ali omejeni s pravili mednarodnega vojnega prava in s 
tem navodilom. 

66. Omejitve in prepovedi sredstev in načinov 
boja. Omejitve in prepovedi sredstev in načinov boja 
se nanašajo 

1) na osebe; 
2) na stvari; 
3) na izbiro bojnih sredstev; , 
4) na izbiro načinov boja. 

Omejitve in prepovedi za osebe 

Kdo in kdaj je lahko napaden 

67. Osebe, ki so neposredni objekt napada, in 
zaščitene osebe. Dovoljeno je neposredno napadati 
samo pripadnike oboroženih sil, druge osebe pa samo, 
če neposredno sodelujejo v vojnih operacijah. 

Civilno prebivalstvo ne sme biti neposredni objekt 
bojnega destvovanja. Zlasti je prepovedano napadati ci- 
vilno prebivalstvo zaradi teroriziranja. 

Civilist je vsaka oseba, ki ne pripada kaki izmed 
kategorij oseb, navedenih v 48. in 50. točki tega navo- 
dila. Ce obstaja sum, se bo zadevna oseba štela za ci- 
vilista, dokler se ne ugotovi nasprotno. Zaradi prisot- 
nosti oseb, ki niso civilisti, med civilnim prebivalstvom, 
le-to ne izgubi svojega civilnega statusa. 

Bojna dejstvovanja, katerih žrtve so civilne osebe, izjemo- 
ma ne pomenijo kršitve pravil mednarodnega vojnega prava 
v primerih, navedenih v 54. točki tega navodila. 

68. Trajanje napada in postopek ob prenehanju 
odpora. Osebe iz prvega odstavka 67. točke tega navo- 
dila je dovoljeno napadati, dokler se kakorkoli upirajo 
oziroma dokler se ne odzovejo pozivu na vdajo. Od tre- 
nutka, ko se takšna oseba neha upirati in vidno poka- 
že, da se hoče vdati, ali če se zaradi ran ali bolezni ne 
more boriti, jo je prepovedano ubiti ali raniti. 

69. Prepovedani napadi na osebe, ki se rešujejo 
iz sovražnega letala. Prepovedano je napadati osebe v 
zraku, ki se iz sovražnega letala rešujejo s padalom, če 
je očitno, da gre v tem primeru za hude poškodbe le- 
tala in če pri tem ne izvršujejo nobenega sovražnega 
dejanja. 

Prepoved iz prvega odstavka te točke se ne nanaša 
na zračne desante, celo kadar so posamezna letala po* 
škodovana pred prihodom na cilj desanta. 

Glej 50. točko. 

Civilno prebivalstvo v obkoljenem kraju 
■\ 

70. Pravice in dolžnosti komandanta do nebor- 
čevskega prebivalstva obkoljene cone ali kraja- 
Mednarodno vojno pravo dovoljuje komandantu enot, 
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ki so obkolile cono ali hranjen kraj, da prepreči vsak 
poskus neborčevskega prebivalstva, da zapusti to cono 
ali kraj, celo z uporabo orožja. 

Komandant lahko po svoji presoji dovoli posamez-. 
nikom ali posameznim kategorijam civilnega prebival- 
stva, da zapustijo takšno cono ali kraj in da dovoli, da 
stopijo v to cono ali kraj. 

Če so cone ali kraji obkoljeni, mednarodno vojno 
pravo priporoča, da sklenejo komandanti strani v spo- 
padu lokalne sporazume o evakuaciji ranjencev, bolni- 
kov, onemoglih in starih oseb, otrok in nosečnic iz ob- 
koljene cone ali kraja in o prehodu sanitetnega osebja 
m sanitetnega materiala. 

Ali bodo ti sporazumi sklenjeni in v kakšnem obsegu, je 
odvisno od okoliščin, zlasti pa od tega, ali komandant enot, ki 
obkoljujejo meni, da takšen sporazum ne otežkoča zasedbe 
obkoljene cone, pri terr) pa mora upoštevati humane obzire v 
okviru vojaške potrebe. 

Omejitve za stvari 

Vojaški objekt 

71. Pojem vojaškega objekta. Vojaški objekt po 
tem navodilu je vsak objekt, ki po svoji naravi, lokaciji, 
namenu ali uporabi učinkovito prispeva k vojaški akciji 
m katerega delno ali popolno uničenje pomeni vojaško 
korist med napadom ali za nadaljnji potek operacij. 

Za vojaške objekte se lahko štejejo: 
1) redne oborožene sile ali druge oborožene formacije, us- 

tanovljene, da bi sodelovale v sovražnostih, k čemer štejejo 
tudi njihovi pomožni in dopolnilni deli, in osebe, ki aktivno 
sodelujejo v vojnih operacijah, čeprav niso v sestavi teh sil ozi- 
roma formacij; 

2) položaji, naprave ali objekti, ki jih imajo sile in osebe 
j2 tega odstavka pod 1), ter objekti, namenjeni za vodenje 
boja; 

3) naprave, objekti ali drugi postroji vojaškega značaja 
(kasarne, utrdbe, ministrstva za ljudsko obrambo oziroma 
oboroženih sil ali druga vojaška poveljstva in ustanove); 

4) skladišča oborožitvenih sredstev ali vojaška intendants- 
1 skladišča (vozni parki, skladišča orožja, streliva in vojaška 

oprema idr.); 
. 5) letalske naprave in postroji ter naprave in postroji vo- 
jaških pomorskih baz; 

6) prometne linije in sredstva vojaškega pomena (železniš- 
Proge, ceste, kanali idr.); 
7) naprave in postroji radiodifuznih in televizijskih postaj 

er telefonski in telegrafski centri vojaškega pomena; 
8) industrija, bistveno pomembna za vodenje vojne, in si- 

cer: 
industrija, namenjena za proizvodnjo oborožitvenih 

i.. ~ 'ndustrija, namenjena za proizvodnjo specifičnih vojaš- 
sredstev in materiala (transportna sredstva, sredstva za zveze, materialna sredstva, oprema idr.); 
7 tovarne, naprave in postroji oziroma proizvodni centri, ujm za vodenje vojne (metalurška, strojna in kemična indust- 

Ua, rudniki, namenjeni vojaškim potrebam idr.); 
- naprave in postroji, ki sestavljajo eksperimentalne cen- e ali centre za znanstvena raziskovanja vojaškega značaja ali 

o namenjeni vojaškim potrebam. 

tiu ^a^deni vojaški objekti ne izključujejo tudi drugih vojaš- K1n objektov. 

Dovoljeni napad. Dovoljeno je neposredno na- 
padati in bombardirati samo vojaške objekte. Pred na- 

padom je treba ugotoviti, ali je objekt, ki je določen za 
napad, identificiran kot vojaški objekt. 

Pri napadu na vojaški objekt, v katerega neposred- 
ni bližini je civilno prebivalstvo, uporabi vojaški stare- 
šina sredstva za napad, ki so sorazmerna s pomemb- 
nostjo vojaškega objekta. Napad, izvršen z nesorazmer- 
no močnimi sredstvi na manj pomemben vojaški ob- 
jekt v mestnem naselju, ki bi povzročil velike izgube 
med* civilnim prebivalstvom, je v nasprotju z medna- 
rodnim vojnim pravom. 

Ce je treba pri napadu, da bi se dosegel vojaški us- 
peh enakega pomena, izbrati enega ali več vojaških ob- 
jektov, izbere starešina, ki ukaže napad ali napada, tisti 
objekt, ob katerega napadu je najmanj ogroženo civilno 
prebivalstvo, če to posebej ne povečuje nevarnosti za 
pripadnike oboroženih sil, ki napadajo. 

Zavarovani objekti 

73. Civilni objekti. Civilni objekti so po 71. točki 
tega navodila tudi objekti, ki niso vojaški. Civilni objek- 
ti ne smejo biti predmet napada ali ,represalij. 

74. Varstvo objektov, nujnih za prebivalstvo. 
Prepovedano je napasti, uničiti, odstraniti ali narediti 
neuporabne objekte, nujne za eksistenco civilnega pre- 
bivalstva, kot so: kmetijska področja, obrati za proiz- 
vodnjo hrane, živila, žetev, živa živina, instalacije za pit- 
no vodo, zaloge vode in postroji za namakanje z očit- 
nim namenom, da ostane civilno prebivalstvo ali na- 
sprotna stran brez objektov, ki so nujni za njihov ob- 
stoj, ne glede na motiv (da bi se civilno prebivalstvo iz- 
črpavalo z lakoto, da bi se prisililo na izselitev ali dru- 
go). 

Prepovedi iz prvega odstavka te točke se ne nana- 
šajo na objekte, ki jih nasprotna stran uporablja samo 
za pripadnike oboroženih sil ali kot neposredno pomoč 
pri vojaških akcijah. 

Odmiki iz drugega odstavka te točke so dovoljeni 
samo pri obrambi nacionalnega ozemlja pred sovražni- 
kovo invazijo, če to zahtevajo posebne vojaške potrebe. 

75. Varstvo naravnega okolja. Pri fojskovanju je 
treba paziti, da se naravno okolje zavaruje pred obsež- 
nimi, dolgotrajnimi in resnimi poškodbami. To varstvo 
obsega tudi prepoved uporabe metod in sredstev voj- 
skovanja, ki utegnejo poškodovati naravno okolje in iz- 
podkopati zdravje, ali ogroziti obstanek prebivalstva. 
Napadi na naravno okolje z represalijami so prepove- 
dani. 

76. Varstvo zgradb in instalacij, ki vsebujejo ne- 
varne sile. Zgradbe in instalacije, ki vsebujejo nevarne 
sile (jezovi, nasipi in jedrske elektrarne), ne smejo biti 
predmet napada, celo ne tam, kjer so vojaški objekti, 
če bi takšen napad utegnil povzročiti sprostitev nevar- 
nih sil in s tem velike izgube civilnega prebivalstva. 

Prepoved napada iz prvega odstavka te točke ne 
velja za napad na jezove in nasipe, ki se uporabljajo za 
kak drug, ne pa običajen namen, ali se uporabljajo kot 
redna, pomembna in neposredna podpora vojaškim 
operacijam. Prepoved glede napada na jedrske elek- 
trarne prav tako ne velja, če s svojim delom redno, po- 
membno in neposredno podpirajo vojaške operacije. 
Tako v prvem kot v drugem primeru napad ni prepo- 
vedan, če je to edini način, da se prepreči podpora vo- 
jaškim operacijam. Pri napadu je treba ukrepati, da se 
zaščiti civilno prebivalstvo. 
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Napadi na te objekte zaradi represalij so prepove- 
dani. 

Da bi se olajšala identifikacija objektov, zavarova- 
nih s to točko, je z mednarodnim vojnim pravom do- 
ločeno, da jih strani v spopadu lahko zaznamujeta s po- 
sebnim znamenjem, ki sestoji iz treh svetlooranžnih 
krogov na isti podlagi. Ce takega znamenja ni, to ne po- 
meni, da drugi strani v spopadu ni treba spoštovati 
predpisanega varstva. 

Na teh objektih je dovoljeno postaviti orožje ali 
orodje za njihovo neposredno obrambo. 

77. Nebranjen kraj. Prepovedano je s kakršnimi- 
koli sredstvi napasti nebranjen kraj. Vsaka stran v spo- 
padu lahko za nebranjen kraj razglasi vsak naseljen 
kraj blizu cone vojaških operacij ali v njej pod nasled- 
njimi pogoji; 

1) da so vsi borci, premično orožje in premična vo- 
jaška oprema evakuirani; 

2) da se nepremične vojaške instalacije ali vojaški 
objekti ne uporabljajo za sovražnosti; 

3) da oblasti in prebivalstvo ne storijo nobenega 
sovražnega akta; 

4) da ni nobenih akcij za podporo vojaškim opera- 
cijam. 

Izjava o razglasitvi nekega kraja za nebranjenega 
se pošlje drugi strani v spopadu skupaj z opisom mej 
tega kraja in obvestilom, da so pogoji, iz prvega odstav- 
ka te točke popolnoma izpolnjeni. Druga stran v spo- 
padu mora potrditi prejem te izjave in ta kraj obrav- 
navati kot nebranjen in ga ne sme napadati., Ce meni, 
da navedeni pogoji niso povsem izpolnjeni nasprotna 
stran v primeru napada na ta kraj ne sme napasti ci- 
vilnega prebivalstva in zavarovanih objektov. 

O varstvu nebranjenih krajev lahko strani v spopa- 
du skleneta tudi poseben spdrazum. Takšen sporazum 
lahko na jugoslovanski strani sklene komandant divizi- 
je, njemu enak ali višji starešina. 

78. Demilitarizirane cone. Prepovedan je napad 
ali razširitev vojaških operacij na ozemlja, ki so razgla- 
šena za demilitarizirane cone in jih je druga stran v 
spopadu sprejela kot takšne. O teh conah se sklene po- 
seben sporazum med stranema v spopadu. Za razglasi- 
tev in priznanje demilitarizirane cone morajo biti izpo- 
lnjeni enaki pogoji kot za nebranjen kraj. 

Na jugoslovanski strani lahko sporazum o demili- 
tarizirani coni sklene komandant divizije, njemu enak 
ali višji starešina. 

79. Varstvo kulturnih dobrin, bolnišničnih in 
verskih poslopij in zbirališč ranjencev in bolnikov 
v hranjenih krajih. Pri bombardiranju hranjenih kra- 
jev mora biti ukrenjeno vse za varstvo bolnišnic in zbi- 
rališč ranjencev in bolnikov, kulturnih dobrin in stavb, 
namenjenih za verske obrede (cerkve in hrami), če se 
ne uporabljajo za vojaške namene. 

Strani v spopadu sta odgovorni za ukrepanje iz pr- 
vega odstavka te točke. Komandant enote, ki bombar- 
dira hranjen kraj, mora ukreniti vse, da objekti iz pr- 
vega odstavka te točke ne bi bili neposredni cilj napa- 
da in da bi bili čim bolj zavarovani pred posrednimi 
učinki napada. Oblasti kraja, kjer so omenjeni objekti, 
jih morajo zaznamovati z mednarodno priznanimi zna- 
menji in se vzdrževati, da bi te objekte uporabljale v 
vojne namene ali v njihovi bližini postavljale vojaške 
objekte. 

80. Obvestilo o bližnjem napadu ali bombardi- 
ranju. Kadarkoli to dovoljuje vojaška potreba, mora 
komandant enot, ki bombardirajo hranjen kraj, v kate- 
rem je civilno prebivalstvo, ali napadajo vojaške objek- 
te, pri čemer se ogroža civilno prebivalstvo, poprej ob- 
vestiti prebivalstvo o bližnjem bombardiranju ali napa- 
du, da bi se lahko umaknilo. 

Pristojni komandant je oproščen dolžnosti iz prve- 
ga odstavka te točke, če pomeni bombardiranje podpo- 
ro enotam, ki napadajo hranjeni kraj zaradi njegove za- 
sedbe, če bi zaradi obvestila o prihodnjem bombardi- 
ranju postala vprašljiva zadevna vojaška operacija. 

Odprto mesto 

81. Prepoved napada na odprto mesto. Prepove- 
dano je napadati kraj, ki ima status odprtega mesta. 

Kraj je lahko razglašen za odprto mesto še preden 
se začnejo sovražnosti. Da bi bil takšen kraj popolnoma 
zavarovan kot odprto mesto, mu mora ta status prizna- 
ti tudi druga stran v spopadu. 

Pogoji za priznavanje takšnega kraja za odprto 
mesto se dogovorijo med stranema v spopadu. Navad- 
no se sklene dogovor o tehle pogojih: 

1) da kraj ne bo hranjen in da v njem ne bo obo- 
roženih sil; 

2) da se čez njegovo ozemlje ne bodo prevažale vo- 
jaške enote in vojaški material; 

3) da se v gospodarskih in industrijskih postrojih 
tega kraja ustavi vsaka dejavnost vojaškega pomena ali 
dejavnost za vojaške namene; 

4) da kraj pretrga vse zveze z domačimi in zavez- 
niškimi oboroženimi silami. 

S sporazumom med stranema v spopadu se lahko 
za vsak posamezni primer dogovorijo tudi drugačni po- 
goji- 

Da bi kakšnemu kraju priznala status odprtega 
mesta, lahko druga stran v spopadu zahteva, da postavi 
mednarodno kontrolo izpolnjevanja dogovorjenih po- 
gojev. 

Obstoj vojaških sanitetnih ustanov, organizacij za 
civilno zaščito in organizacij, katerih dolžnost je vzdr- 
ževanje javnega reda v odprtem mestu, ni v nasprotju 
s pogoji, navedenimi v tretjem odstavku te točke. 

Sanitetni objekti in zavarovane cone 

82. Prepoved napada na sanitetne enote in us- 
tanove. Neposredni cilj napada ne moreje biti: 

1) vojaške sanitetne enote in ustanove; 
2) transporti ranjencev, bolnikov, sanitetnega oseb- 

ja in sanitetnega materiala na kopnem in morju; 
3) civilne ustanove in enote zdravstvene službe; 
4) vojaška sanitetna in civilna zdravstvena vozila, 

bolnične ladje in sanitetna letala pod pogoji iz 316. in 
459. do 466. točke tega navodila. 

Določbe prvega odstavka te točke se nanašajo tudi 
na osebje vojaških sanitetnih enot in ustanov ter civil- 
nih zdravstvenih ustanov in organizacij. 

Enote, ustanove in osebje morajo biti vidno zazna- 
movani z znamenjem rdečega križa ali drugim prizna- 
nim znakom. 

V sanitetno službo in sanitetno osebje spadajo; zdravniki, 
zdravniški pomočniki, bolnišnično osebje, lekarnarji in lekar- 
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narski pomočniki ter drugo pomožno bolnišnično in lekarnar- 
sko osebje, bolnišnična in druga poslopja, skladišča sanitetne- 
ga materiala in opreme, transportna sredstva, sanitetni mate- ' 
rial in oprema, 

83. Prepoved napada na sanitetne kraje in cone 
ter varnostne kraje in cone. Prepovedano je napadati 
sanitetne kraje in cone ter varnostne kraje in cone. Ti 
kraji oziroma cone se lahko ustanovijo na podlagi spo- 
razuma med stranema v spopadu zaradi namestitve 
vojnih žrtev in oseb, ki jim je potrebna strežba in po- 
moč, ter da bi bili le-ti izven dosega vojnih dejstvovanj. 

Glej pojasnilo k 54, točki. 
84. Prepoved napada na nevtralizirane cone. 

Prepovedano je napadati nevtralizirane cone, ustanov- 
ljene na podlagi sporazuma med stranema v spopadu. 
Te cone se ustanavljajo na območjih, na katerih poteka 
bojno dejstvovanje, da bi bili vojaški in civilni ranjenci, 
bolniki in civilne osebe izven dosega boja. 

Sporazum o ustanovitvi nevtralizirane cone pisno 
sklene pristojni komandant omenjenega sektorja fron^ 
te. Sporazum vsebuje določbe o mejah cone in trajanju 
zaščite. 

Taborišča vojaških ujetnikov in internirancev 

85. Prepoved napada na ujetniška- taborišča in 
taborišča internirancev. Prepovedano je napasti zbi- 
rališča, transporte in taborišča vojnih ujetnikov in in- 
ternirancev. Ujetniško taborišče se navadno zaznamuje 
s črkama PG ali PW, taborišče internirancev pa s čr- 
kama IC ali s kakimi drugimi znamenji, odvisno od 
sporazuma strani v spopadu. ^ 

Kulturne dobrine 

86. Pojem kulturnih dobrin. Kulturne dobrine so: 
1) premične in nepremične dobrine, ki imajo velik 

pomen za kulturno dediščino vsakega naroda (arhitek- 
turni, umetnosti ali zgodovinski spomeniki, arheološki 
kraji, skupina zgradb, ki so kot celota zgodovinskega 
ali umetnostnega pomena, umetniška dela, rokopisi, ar- 
hivi in drugi predmeti umetnostnega, zgodovinskega ali 
arheološkega pomena ter znanstvene zbirke in po- 
membne zbirke knjig); 

2) stavbe, katerih glavni namen je hramba in raz- 
stavljanje premičnih kulturnih dobrin (muzeji, knjižni- 
ce, arheološka skladišča, skladišča, namenjena za 
spravljanje premičniji kulturnih dobrin, navedenih v 
Prvi alinei te točke v primeru oboroženega spopada); 

, 3) centri, v katerih je precejšnje število kulturnih 
brin, omenjenih v prvi in drugi alinei te točke. 

Določbe te točke se nanašajo na vse dobrine, na- 
уеаепе v prvem odstavku te točke, ne glede na njihov 

-lzvor ali lastnika. , 

. Zaznamovanje kulturnih dobrin. Kulturne 
dobrine, centri kulturnih dobrih in shrambe, v katerih 
se hranijo dobrine, ki jim je priznano posebno varstvo, 
rn°,fai0 biti zaznamovani z znakom, ki je predpisan za 
takšno varstvo. 

Znak za zaznamovanje kulturnih dobrin ima obliko pri 
u zaostrenega ščita, ki je razdeljen na štiri polja, od katerih 

dve modri, dve pa beli. 
Dobrine, ki so pod posebnim varstvom, se morajo zazna- 

ov'ui s tremi takšnimi znaki. 

88. Prepoved sovražnih aktov zoper kulturne 
dobrine. Kulturne dobrine je prepovedano izpostavlja- 
ti vojnim dejstvovanjem oziroma kakršnemukoli sov- 
ražnemu postopku, ki bi jih utegnil uničiti ali poškodo- 
vati. 

Prepovedano je zlasti, da te dobrine, sredstva za 
njihovo varstvo in njihovo neposredno bližino uporab- 
ljajo oborožene sile posredno ali neposredno za name- 
ne, ki bi jih utegnili izpostaviti napadu. 

89. Kulturne dobrine, izvzete iz zaščite. Kultur- 
ne dobrine, ki se uporabljajo v vojaške namene, čeprav 
imajo znak za zaznamovanje kulturnih dobrin, se ле 
bodo štele za zavarovane in bodo lahko napadene, ka- 
kor hitro se ugotovi, da se upoi-abljajo v vojaške name- 
ne. Ko se te kulturne dobrine nehajo uporabljati v vo- 
jaške namene, zopet uživajo zaščito, določeno s tem na- 
vodilom. 

Šteje se, da se kulturne dobrine uporabljajo za vo- 
jaške namene, če se uporabljajo za hrambo, kot zaklo- 
nišče ali za kritje oboroženih sil ali materiala ali če so 
vojaški objekti v njihovi neposredni bližini, pa tudi te- 
daj, ko je to samo začasno oziroma prehodno. Prav 
tako se bo štelo, da se kulturne dobrine uporabljajo v 
vojaške namene, če se v njih razvijajo dejavnosti, ki so 
v neposredni zvezi z vojaškimi operacijami, ali če se v 
njih proizvaja vojni material. 

90. Dovoljen napad na kulturne dobrine. Poleg 
primerov iz 89. točke tega navodila se kulturne dobrine 
smejo napasti samo, če to imperativno zahteva vojaška 
potreba. ' 

O potrebi napada oboroženih, sil SFRJ na kulturne 
dobrine, ki so pod posebnim varstvom, odloča koman- 
dant divizije, njemu enak ali višji starešina. Takšen na- 
pad se lahko izvrši samo v izjemnih primerih, če to nei- 
zogibno zahteva vojaška potreba in samo dokler ta po- 
treba traja. 

V zvezi z vojaško potrebo glej pojasnilo k 5. točki. 

91. Pristojnost jugoslovanskih organov glede 
kulturnih dobrin. Za zaščito kulturnih dobrin med 
oboroženim spopadom je pristojen organ, določen z re- 
publiškim oziroma pokrajinskim predpisom. Ta organ 
mora opozoriti na zaščitetne objekte teritorialnega ko- 
mandanta in komandanta čet v prehodu ali v operaci- 
jah, pri evakuaciji dobrin ^pa se mora prijaviti koman- ^ 
dantu čez cono katerega gre, in po potrebi zaprositi za 
pomoč za pospešitev transporta. 

Dolžnost in pravica osebja sovražnikove službe za 
varovanje spomenikov je, da vsakega jugoslovanskega 
poveljnika, ki je na zadevnem ozemlju, obvesti o sezna- 
mu zaščitenih dobrin in o transportih, ki so na ozem- 
lju, na katerem se vodijo operacije, Лег^о zakloniščih za 
te dobrine. Poveljniki morajo ob izdajanju operativnih 
ukazov upoštevali te' podatke v mejah vojaške potrebe. 

Jugoslovanski poveljniki morajo pomagati pri varo- 
vanju kulturnih dobrin in preprečiti njihovo razdaja- 
nje, uničevanje in prilaščanje. 

O sovražnikovem napadu na jugoslovanske kultur- 
ne dobrine in o vsakem napadu na sovražnikove kul- 
turne dobrine morajo jugoslovanski poveljniki po redni 
poti poročati Vrhovnemu poveljstvu. 
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Ravnanje s sovražnikovim premoženjem med vojnimi 
operacijami 

92. Prepoved ropanja. Prepovedano je ropati sov- 
ražnikovo premoženje ob vsaki priložnosti. 

Ropanje je vsako nezakonito prilaščanje tujega 
premoženja, javnega ali zasebnega. Ropanje je tudi vsa- 
ko nezakonito jemanje stvari v zasebni ali javni lasti, če 
ne gre za vojni plen ali rekvizicijo za vojaške ali javne 
potrebe. 

Vojni plen in rekvizicija sta zakonito prilaščanje po med-' 
narodnem vojnem pravu. 

93. Uničevanje sovražnikovega premoženja. Pre- 
povedano je uničevati sovražnikovo premoženje med 
vojnimi operacijami, če to ni nujno za izvršitev vojaških 
nalog. . , 

Prepoved iz prvega odstavka te točke ne obsega 
rušenja stavb in uničevanja rastlinskih kultur zaradi 
čiščenja ognjenega polja, graditve ali ureditve letališča 
in za druge vojaške potrebe. 

Dovoljeno je uničevati sovražnikove vojaške objek- 
te tako med vojnimi operacijami kot tudi po njih. 

94. Vojni plen. Oborožene sile SFRJ lahko zaple- 
nijo vse sovražnikovo javno premično premoženje, ki 
se najde na vojskovališču. Tako zaplenjeno premoženje 
še šteje za vojni plen. 

Premoženje iz prvega odstavka te točke obsega: 
orožje, strelivo, opremo in drug material, namenjeno za 
oskrbovanje oboroženih sil in za vojaške potrebe, vsa 
sredstva za zveze ter prevozna in transportna sredstva. 

Za vojni plen se bodo šteli tudi orožje, vojaška op- 
rema, vojaški dokumenti, konji in prevozna sredstva, ki 
jih bodo imeli vojni ujetniki. Od vojnih ujetnikov ne 
bodo zaplenjene in odvzete stvari in predmeti, ki jih 
uporabljajo za osebno rabo ali so jim bili dani v upo- 
rabo zaradi osebne zaščite (kovinske čelade, zaščitne 
maske ipd.). 

Zaplenjeno bo tudi orožje, strelivo, dokumenti in 
druga sredstva, ki se lahko neposredno uporabijo za 
vojaške namene, čeprav so zasebno premoženje. Za 
odvzete stvari, ki so zasebno premoženje, izda vojaški 
organ pravilno potrdilo. 

Za vojni plen se šteje vse sovražnikovo premože- 
nje, najdeno kjerkoli, zlasti na okupiranem ozemlju, ki 
se lahko uporabi za vojne operacije, ter gotovina, skla- 
di in vrednostni papirji, ki pripadajo sovražni državi. 

Vse stvari, ki se štejejo za vojni plen in jih zaplenijo obo- 
rožene sile SFRJ, postanejo splošno ljudsko premoženje. Te 
stvari morajo biti zbrane in izročene pristojnim organom ali 
neposredno uporabljene za vojaške potrebe, v nobenem pri- 
meru pa si jih ne smejo prilaščati posamezniki. 

95. Uporaba sovražnikovega premoženja. Dovo- 
ljeno je uporabiti vse nepremičnine na sovražnikovem 
ozemlju ne glede na to, komu pripadajo, če so nujne 
za vojaške potrebe (za taborišča, skladišča, fortifikacije 
vseh vrst ali za namestitev čet, ranjencev, bolnikov in 
sanitetnega materiala). 

Prepovedana sredstva 

96. Prepoved orožja in materiala, ki povzročajo 
nepotrebno trpljenje. Prepovedano je uporabljati 
orožje in materiale, ki povzročajo odvečne poškodbe in 
nepotrebno trpljenje. 

S to prepovedjo je izključena uporaba orožja, katero po- 
vzroča trpljenje, ki ni v sorazmerju z vojaškim ciljem, ki se do- 
seže, kot na primer dumdum naboji. 

97. Varstvo naravnega okolja. Prepovedano je 
uporabljati sredstva vojskovanja, od katerih se lahko 
pričakuje, da bodo obsežno, dolgotrajno in resno po- 
škodovala naravno okolje ali so temu namenjena. 

98. Prepoved uporabe strupov. Prepovedano je 
uporabljati strup in strupeno orožje. 

V to prepoved spada na primer uporaba strupenih nabo- 
jev. Zastrupljanje pitne vode, živil ipd. ni prepovedano, vendar 
se mora objaviti ali zaznamovati. 

99. Prepoved uporabe bojnih strupov in bakte- 
rioloških (bioloških) sredstev. Prepovedano je upo- 
rabljati dušljive in strupene pline, tekočine in podobno 
ter bakteriološka sredstva. 

Bakteriološka sredstva so vsi načini prenašanja okužb in 
epidemij v sovražnikove vrste ter uporaba bakterij in drugih 
bioloških sredstev v te namene. 

Pod »podobno« iz te točke je mišljeno vsako orožje, ki bi 
imelo enake fizikalne, kemične, fiziološke in druge lastnosti 
kot bojni strupi in bi enako vplivalo na človekov organizem. 

100. Prepoved uporabe jedrskega orožja. Med- 
narodno vojno pravo prepoveduje uporabo jedrskega 
orožja. 

Ne glede na to prepoved večina sodobnih armad računa 
z možnostjo uporabe jedrskega orožja. 

101. Prepoved uporabe radioaktivnih snovi. Pre- 
povedano je kakorkoli uporabljati radioaktivne snovi 
kot bojno sredstvo. 

Ta prepoved izhaja iz prepovedi uporabe bojnih strupov 
in podobnih snovi. 

Glej 99. točko. 
102. Prepoved uporabe »slepega« orožja. Prepo- 

vedano je uporabljati vse vrste orožja, katerega učinek 
se ob uporabi ne more popolnoma kontrolirati. 

Pod »slepim« orožjem so mišljena rušilna in druga orožja, 
katerih učinek še ne more kontrolirati in katerih uporaba og- 
roža varnost zaščitenih oseb in materialnih dobrin. 

Prepovedani načini in omejitve vodenja boja 

103. Prepoved prikrajšanja milosti. Prepovedano 
je ukazati, da ne sme biti ujetih niti preživelih ter og- 
roziti sovražnika v tem smislu ali razvijati sovražnosti 
na tej podlagi. 

104. Prepoved verolomnih in perfidnih postop- 
kov. Prepovedano je verolomno raniti in ubijati pri- 
padnike sovražnih oboroženih sil in sovražne civilne 
osebe. 

Za verolomne in perfidne postopke se štejejo: 
1). lažen namen za pogajanja pod zastavo premirja 

ali vdaje; 
2) simuliranje nesposobnosti zaradi ranjenosti ali 

bolezni; 
3) lažno prikazovanje zaščitenega statusa, uporab- 

ljanje znamenj, emblemov ali uniform Združenih naro- 
dov ali nevtralnih in drugih držav, ki ne sodelujejo v 
spopadu. 
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Civilisti, ki sodelujejo pri vojaški operaciji in se po 
48. točki pod 4) tega navodila štejejo za legalne borce 
oziroma pripadnike oboroženih sil, ne ravnajo perfid- 
no. 

105. Prepoved zlorabe zastav, vojaških označb 
in emblemov. Med bojem je prepovedano, da bi se 
sovražnik spravil v zmoto, uporabljati; 

1) parlamentarčevo zastavo in belo zastavo sploh; 
2) sovražnikova vojaška znamenja (vojaške zastave, 

embleme, označbe na uniformi); 
3) mednarodno priznana znamenja (znamenje rde- 

čega križa, znamenje varstva kulturnih dobrin, emblem 
Združenih narodov itd.). 

Glej 87. in 119. točko. 
106. Prepoved razpisa nagrade zoper sovražni- 

kove visoke državne ali vojaške vodje. Prepovedano 
je razpisati nagrado za katerokoli osebo (državnega ali 
vojaškega vodjo oziroma drugo osebo) iz sovražnikovih 
vrst. Ta prepoved je splošna in velja v vseh priložnos- 
tih. 

Za nagrado v smislu te točke je mišljena obljuba, da 
bo oseba, ki ujame ali ubije kakega sovražnikovega visokega 
državnega ali vojaškega vodjo ali določeno osebo iz sovražni- 
kovih vrst, dobila določen denarni znesek ali druge ugodnosti. 

107. Prepoved izčrpavanja z lakoto. Kot način 
vojskovanja je prepovedano izčrpavanje civilnega pre- 
bivalstva z lakoto. 

Vojne zvijače in vohuni 

Vojne zvijače 

108. Pojem. Vojne zvijače so dovoljeni načini vo- 
denja boja, ki se uporabljajo, da bi se preslepil sovraž- 
nik in dosegle nekatere prednosti v boju ali pri vode- 
nju vojne nasploh. 

Za vojne zvijače se štejejo načini boja kot so; vse 
vrste dezinformacij; maskiranje in simuliranje velikih 
napadov, umikov, bega ali panike, druge oblike simu- 
liranja, razen zahrbtnih in perfidnih; falzificiranje sov- 
ražnikovih ukazov; slepljenje sovražnika glede moči 
lastnih sil in rezerv; postavitev oziroma graditev lažnih 
utrdb, položajev letal, vzletišč in minskih polj; uporaba 
lažnih signalov, sovražnikovih pozivnih znakov, šifer in 
gesel; uporaba sovražnikovih uniform brez označb, sne- 
manje označb čina ali pripadnosti določeni enoti, rodu 
ali službi z lastnih uniform in vse, s čimer bi se lahko 
preslepil sovražnik, da bi se nad njim dosegla neka 
Prednost ali kakorkoli psihološko delovalo nanj. 

Ukane - izdajavske vojne zvijače niso dovoljene. 

Pripadniki oboroženih sil SFRJ morajo paziti na možne 
dovoljene sovražnikove vojne zvijače vendar ne smejb sneti 
pznačb z lastnih uniform brez poprejšnjega dovoljenja nadre- 
jenega starešine. 

Glej 431. točko. 

Vohuni 

109. Pojem. Vohun po tem navodilu je oseba, ki 
skrivaj, preoblečena ali z lažnim izgovorom opravlja na 
ozemlju, ki je pod kontrolo ene strani v spopadu, de- 
javnost, da bi zbrala podatke in kakršnakoli obvestila 

o omenjeni, strani v spopadu ter podatke o zemljišču, 
in sicer z namenom, da jih sporoči drugi strani v spo- 
padu ali tistemu, ki jo je poslal na izvršitev takšne na- 
loge. 

Za vohuna se ne bo štel pripadnik oboroženih sil, 
ki sam ali v skypini prodre na ozemlje pod kontrolo 
sovražnika, ali' če se tja spusti z letalom ali izkrca na 
obalo in podobno, če je uniformiran ali nosi znamenja 
pripadnosti oboroženim silam, pa tudi kadar zbira po- 
datke ali uporablja agente za izvršitev svoje naloge. 

Glej 50. točko. 

110. Dovoljeni ukrepi za zbiranje obvestil o 
sovražniku. Izvidniška dejanja oboroženih sil zaradi 
zbiranja obvestil o sovražniku se ne štejejo za vohun- 
stvo, bodisi da.to zbiranje opravljajo posamezni pripad- 
niki oboroženih sil, vojaške patrole, oborožene enote 
ali druge osebe, ki imajo po mednarodnem vojnem 
pravu status pripadnika oboroženih sil, če jih opravlja- 
jo v uniformi ali s predpisanimi označbami pripadnosti 
oboroženim silam. 

Prepovedano je prisiljevati prebivalstvo na sovraž- 
nikovem ozemlju k dajanju obvestil. 

111. Vohun, prijet pri delu, ne sme biti kazno- 
van brez poprejšnjega sojenja. Vohun, ki je bil prijet 
pri delu ali za katerega se sumi, da zbira podatke, ne 
sme biti ubit na kraju samem, razen če se upira. Takšni 
osebi se lahko sodi za vohunstvo. 

Ob ujetju vohuna poskrbijo pripadniki oboroženih 
sil SFRJ za vse previdnostne ukrepe, da takšna oseba 
ne uniči ali odstrani podatkov in dokumentov, ki jih 
nosi s seboj, in ga morajo takoj skupaj z najdenimi 
stvarmi izročiti organu, ki je pristojen za kazenski pre- 
gon. 

112. Vohun, ki se vrne ali mu uspe pobegniti v 
lastne vrste, je oproščen kazenske odgovornosti. Ce 
je vohun - pripadnik oboroženih sil nasprotne vojsku- 
joče se strani, ki se je uspel vrniti v vrste svojih oboro- 
ženih sil, pozneje ujet, ne more biti odgovoren za vo- 
hunstvo, ki ga je storil, preden se je priključil svojim 
oboroženim silam. Za to dejanje nima nobene odgovor- 
nosti, to pa tudi ne more'biti oteževalna okoliščina, če 
se mu sodi za pozneje storjena dejanja. Če se vohunu 
izreče sodba, on pa po izreku sodbe pobegne in se pri- 
ključi svojim ali zavezniškim oboroženim silam, ta sod- 
ba ne bo izvršena, če bo pozneje ujet kot pripadnik 
oboroženih sil. 

Plačanec 

113. Pojem plačanca. Plačanec je vsaka oseba; 
1) ki je posebno rekrutirana v državi ali tujini, da 

bi se borila v oboroženem spopadu; 
2) ki dejansko neposredno sodeluje v sovražnostih; 
3) ki je motivirana, da sodeluje v sovražnostih, v 

glavnčm zaradi osebne koristi in kateri je obljubila 
stran v spopadu ali kdo drug v njenem imenu material- 
no nadomestilo, ki je precej večje od tistega, ki je bilo 
obljubljeno ali plačano borcem podobnega ranga ali 
funkcije v oboroženih silah omenjene strani; 

4) ki ni državljan strani v spopadu in nima prebi- 
vališča tia ozemlju, ki ga kontrolira stran v spopadu; 

5) ki ni pripadnik oboroženih sil strani v spopadu; 
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6) ki ga država, ki ni stran v spopadu, ni poslala 
po uradni dolžnosti kot predstavnika svojih oboroženih 
sil. 

114. Status plačanca. Plačanec nima pravice do 
statusa borca ali vojnega ujetnika. 

VI. UREJANJE ODNOSOV MED STRANEMA V 
SPOPADU 

Splošne določbe 

115. Stiki med stranema v spopadu. Ob izruhu 
oboroženega spopada se praviloma pretrgajo diplomat- 
ski in drugi mirnodobni odnosi med stranema v spo- 
padu. 

Če je potrebno, še med oboroženim spopadom sti- 
ki med stranema v spopadu najpogosteje vzdržujejo 
prek sile zaščitnice, prek kake nevtralne države ali 
prek Mednarodnega komiteja Rdečega križa oziroma 
kake druge humanitarne organizacije. 

Pogosto je treba vzpostaviti neposredne odnose 
med stranema v spopadu, zlasti zaradi pegajanj za re- 
šitev nekaterih vprašanj o vodenju oboroženega spopa- 
da, prekinitvi sovražnosti idr. Ti odnosi se vzpostavijo 
prek parlamentarca. 

Stike iz tretjega odstavka te točke praviloma vzpostavlja- 
jo vojaški poveljniki, in sicer najpogosteje, če gre za začasno 
prekinitev ognja zaradi zbiranja ranjencev, sklenitve raznih 
kartelov, premirij in podobno. Vzpostavijo se lahko tudi zaradi 
prenosa sporočil med vojaškimi poveljniki, lahko pa se vzpos- 
tavijo tudi med vladama strani v spopadu ali njunima vrhov- 
nima poveljstvima zaradi pogajanj v zvezi z oboroženim spo- 
padom, navadno o splošnem premirju ali o prekinitvi sovraž- 
nosti. 

Glej 60., 64. in 116. točko. 

Parlamentarec 

116. Pojem. Parlamentarec je oseba, ki jo pooblas- 
ti ena stran v spopadu, da v njenem imenu vzpostavi 
zvezo z drugo stranjo zaradi pogajanj o določenem 
vprašanju ali zaradi vročitve sporočila. 

Parlamentarec je lahko vojaška ali civilna oseba. 

Obstajata dve vrsti parlamentarca: 
. 1) parlamentarec - pogajalec, ki je pooblaščen, da se o do- 

ločenem vprašanju pogaja s sovražno stranjo? 
2) parlamentarec - kurir, ki je pooblaščen, da samo pre- 

nese sporočilo sovražni strani in da od nje sprejme in prenese 
odgovor svojemu poveljniku. 

117. Vprašanja, ki se praviloma urejajo prek 
parlamentarca. Dolžnost parlamentarca lahko dosega 
vse oblike zveze s sovražno stranjo na vojskovalnem 
področju ali na vojskovališču, kot so: prenos pisnih in 
ustnih sporočil; poziv k vdaji ali ponudba zanjo; vpra- 
šanja v zvezi z ujetniki, ranjenci, bolniki ali mrtvimi; 
pogajanja za premirje ali kapitulacijo; opozarjanje na 
izredno nevarnost za civilne osebe ali ureditev kakega 
drugega vprašanja izrednega pomena. 

Poveljnik določi parlamentarcu obseg njegovih po- 
oblastil. 

118. Spremstvo parlamentarca. Parlamentarca 
lahko spremljajo druge osebe (zastavnik, tolmač ipd.). 

119. Parlamentarčeva zastava. Parlamentarec ali 
kaka oseba iz njegovega spremstva mora nositi belo 
parlamentarčevo zastavo, ki se uporablja za razpozna- 
vanje parlamentarca in njegovega spremstva. 

Bela zastava je znak parlamentarca in označuje željo ene 
strani v spopadu, da prek osebe, ki nosi takšno zastavo, vzpos- 
tavi zvezo s sovražno stranjo bodisi zaradi pogajanj bodisi za- 
radi vdaje. 

Stran v spopadu, ki uporabi belo zastavo, prevzema ob- 
veznost, da do sovražne strani, ki sprejme stik, ne izvršuje boj- 
nega dejstvovanja na kraju in v času, dokler traja ta stik. 

' 120. Kako se pošlje parlamentarec. Glede na pri- 
ložnosti, pod katerimi se pošljejo parlamentarec in nje- 
govo spremstvo, gredo le-ti lahko peš ali s kakšnim 

.prevoznim sredstvom. Ce se parlamentarec pošlje s 
prevoznim sredstvom, mora biti na tem sredstvu izo- 
bešena parlamentarčeva zastava. 

Parlamentarec in njegovo spremstvo ter prevozno 
sredstvo, s katerim se prevažajo, so zavarovani, vendar 
pod pogojem, da se zadevno sredstvo ob tej priložnosti 
ne uporablja za druge namene. 

Kadar se parlamentarec pošlje z avtomobilom, mora biti 
avtomobil odprt. , 

Kadar se parlamentarec pošlje z letalom ali ladjo, se je o 
tem treba poprej dogovoriti in določiti vse podrobnosti, kot 
so: čas odhoda in prihoda, smer poti oziroma leta, številka in 
druge označbe letala oziroma ladje ipd., zlasti pa čas in kraj 
pristanka letala oziroma ladje. 

121. Približevanje parlamentarca. Parlamentarec 
in njegovo spremstvo se morajo ^sovražnikovim črtam 
približevati počasi z izobešeno belo zastavo in nezašči- 
teni. Kakor hitro parlamentarec pride do kraja, od ko- 
der se lahko vidi oziroma sliši, naznani svoj prihod z 
ustreznim sredstvom. Belo zastavo je treba nositi tako, 
da je vidna. Ce to narekujejo vremenske razmere ali 
varnostni razlogi, bo parlamentarec ali oseba, ki ga 
sfpremlja, dajal po možnosti signale, ki se vidijo oziro- 
ma slišijo na večji oddaljenosti. 

122. Prihod parlamentarca v sovražnikove črte. 
Kadar se parlamentarec približa sovražnikovi straži, se 
mora ustaviti na njen poziv. Njegovo spremstvo ostane 
na kraju, na katerem mu je straža ukazala, naj se us- 
tavi, parlamentarec pa na poziv stražarja odide h ko- 
mandirju straže ali kakemu drugemu odgovornemu 
starešini in mu sporoči svojo željo. Ce je sporočilo pis- 
no, komandir oziroma starešina zadrži parlamentarca, 
sporočilo pa posreduje svojemu nadrejenemu koman- 
dantu. Ce je sporočilo ustno, lahko komandir Oziroma 
starešina zahteva, naj ga parlamentarec napiše in pod- 
piše, lahko pa se zadevnemu komandantu prenese tudi 
ustno prek vojaške osebe, katero določi komandir, ki 
je sprejel sporočilo od parlamentarca. Parlamentarec 
in njegovo spremstvo morajo ostati na določenem kra- 
ju, dokler komandir, ki je sprejel sporočilo in ga posre- 
doval naprej, ne dobi potrebnih navodil. Ce sam ni pri- 
stojen za .sprejetje parlamentarca, pošlje komandant, ki 
je prejel sporočilo, le-to po redni poti komandantu, ki 
je glede na naravo vprašanja, o katerem se je treba po- 
gajati, pristojen za pogajanja. 

Glej 134. točko. 
123. Pisno pooblastilo parlamentarca. Parlamen- 

tarec mora imeti pisno pooblastilo pristojnega koman- 
danta za vzpostavitev zveze s predstavnikom sovražne 
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strani. Komandir straže oziroma drugi starešina, s ka- 
terim parlamentarec najprej pride v stik, mora takoj 
ugotoviti, ali ima parlamentarec pisno pooblastilo, da 
nastopa kot parlamentarec. 

Ce zadevna vojaška oseba tega ne more ugotoviti 
(zaradi nepoznavanja tujega jezika ali iz drugega razlo- 
ga), o tem seznani nadrejenega starešino. 

124. Prekinitev ognja. Stran v spopadu, ki pošilja 
parlamentarca, prekine ogenj v smeri, v kateri se giblje 
parlamentarec, dokler parlamentarec ne vzpostavi sti- 
ka s sovražnikom. 

Strani, ki sprejme parlamentarca, ni treba prekiniti 
ognja v smeri, iz katere prihaja parlamentarec, toda na 
parlamentarca in njegovo spremstvo ne sme odpreti 
ognja. 

125. Zavrnitev sprejema parlamentarca. Strani v 
spopadu ni treba v vsakem primeru sprejeti parlamen- 
tarca, ki ji je poslan. 

Stranema v spopadu je prepovedano objaviti, da 
ne bosta sprejeli parlamentarca. 

Ce sovražna stran zavrne sprejem parlamentarca, 
mu mora to takoj sporočiti. V tem primeru se mora 
parlamentarec takoj vrniti, pri čemer se določi smer 
njegovega gibanja. Tudi v tem primeru velja 129. točka 
tega navodila o nedotakljivosti parlamentarca in njego- 
vega spremstva. 

Dovoljeno je zavrniti sprejem parlamentarca, da ne 
bi videl ali kaj izvedel o premikih ali pregrupiranju čet 
ipd. Dovoljeno je zavrniti sprejem parlamentarca tudi 
kot ukrep represalij, če je stran, ki pošilja parlamentar- 
ca, prej zlorabila parlamentarčevo zastavo. 

Pri odločanju o zavrnitvi sprejema parlamentarca 
je treba prouči.ti, ali so za to razlogi, in si prizadevati, 
da se parlamentarec sprejme, kakor hitro teh razlogov 
ni več. 

126. Sprejem parlamentarca. Stran v spopadu, ki 
se odloči, da bo sprejela parlamentarca, določi osebo, 
ki ga bo sprejela, in osebo, ki ga bo pripeljala do kraja, 
kjer naj bi bila pogajanja, in spremljala pri vrnitvi. 

Parlamentarca praviloma sprejme poveljnik, ki je 
Po stopnji enak poveljniku, ki pošilja parlamentarca. 
Od tega pravila se je dovoljeno odmakniti samo iz op- 
ravičenih razlogov. 

127. Pogoji za sprejem parlamentarca. Stran, ki 
sprejema parlamentarca, mora določiti čas in kraj, kjer 
ga bo sprejela. Določi lahko tudi druge pogoje, pod ka- 
terimi bo sprejela parlamentarca. Ti pogoji ne smejo 
blti poniževalni za parlamentarca oziroma za stran, ki 
ga pošilja. 

Ce parlamentarec ne sprejme pogojev iz prvega 
odstavka te točke, je treba ravnati po 125. točki tega 
navodila. 

128. Spremljanje parlamentarca. Ko je parla- 
mentarec sprejet, se spremlja do poveljnika, ki ga je 
Pooblaščen sprejeti. Ob tej priložnosti je treba ukreniti 
yse, da parlamentarec ob spremljanju ali muditvi v kra- 
ju, kjer bo sprejet, ne stopi v stik z nepooblaščeno ose- 
oo ali vidi oziroma izve stvari, ki so vojaška tajnost. Če 
to zahtevajo interesi vojaške tajnosti, se lahko parla- 
mentarcu pri spremljanju zavežejo oči. 

Ce je bil skupaj s parlamentarcem sprejet tolmač, 
se z njim ravna enako kot s parlamentarcem. Drugi čla- 
ni spremstva-ostanejo pod nadzorstvom pri najbolj od- 

daljeni straži ali na drugem kraju, ki ga določi stran, ki 
sprejema parlamentarca. 

Parlamentarec lahko nosi orožje, ki je sestavni del unifor- 
me, vendar brez streliva, Drugo orožje izroči straži. Osebe, ki 
spremljajo parlamentarca, izročijo orožje straži. 

Ce poveljnik, ki sprejme parlamentarca, odloči, da mu ni 
treba zavezati oči, lahko ukaže, da se mu odvzamejo tehnični 
primočki (daljnogled ipd.). Izročeno orožje in odvzete stvari 
pa se morajo parlamentarcu in njegovemu spremstvu vrniti, 
ko zapustijo najbolj oddaljene položaje strani, ki jih je sprejela. 

129. Nedotakljivost parlamentarca. Parlamenta- 
rec in osebe, ki ga spremljajo, uživajo popolno nedo- 
takljivost. Med izvrševanjem dolžnosti se parlamenta- 
rec in spremstvo ne morejo zadržati kot vojni ujetniki. 
Ce je kot parlamentarec ali član njegovega spremstva 
poslana oseba, ki je državljan strani v spopadu, ki spre- 
jema parlamentarca, le-ta ne uživa nedotakljivosti in se 
sme zadržati. 

130. Dolžno spoštovanje do parlamentarca. Ob 
prihodu oziroma vrnitvi je treba parlamentarcu izkaza- 
ti dolžno spoštovanje, ki ustreza njegovi stopnji. Zaradi 
osebne varnosti se parlamentarcu dodeli straža oziro- 
ma spremstvo. 

131. Izguba pravice do nedotakljivosti. Parla- 
mentarec ali osebe, ki ga spremljajo, so lahko postav- 
ljene pred vojaško sodišče, če ne spoštujejo pogojev, ki 
jih je določil poveljnik, ki sprejema parlamentarca, par- 
lamentarec oziroma poveljnik, ki ga pošilja, pa jih je 
sprejel, če je očitno in nesporno, da so zlorabili misijo 
parlamentarca, tj., da so izkoristili svoj pooblaščeni po- 
ložaj za zbiranje obvestil vojaške narave, ali če jih je 
druga stran poslala z namenom, da njene enote na zvi- 
jačen način izvršijo kakšno vojaško dejanje pod zaščito 
bele zastave, oni pa vedo za takšen namen. 

Ce je parlamentarca in njegovo spremstvo druga 
stran poslala z namenom, da njene enote na zvijačen 
način izvršijo kakšno vojaško akcijo pod zaščito bele 
zastave, oni pa tega niso vedeli, bodo zadržani kot vojni 
ujetniki. 

132. Začaso zadržanje parlamentarca. Parlamen- 
tarec ali osebe, ki ga spremljajo, so lahko začasno za- 
držani, če so, ne da bi zlorabili parlamentarčevo misijo, 
videli kaj ali priskrbeli takšna obvestila, ki bi utegnila 
škoditi strani, ki sprejema parlantentarca, ali če bi 
utegnili ob vrnitvi odkriti premike, enot. 

Parlamentarec in njegovo spremstvo bodo zadržani 
samo toliko, dokler so lahko ta spoznanja škodljiva za 
stran,« ki jih je sprejela. 

Komandant, ki je zadržal parlamentarca in njegovo 
spremstvo, po možnosti takoj obvesti komandanta dru- 
ge strani v spopadu, da jih je začasno zadržal. 

133. Obvestilo o ukrepih, sprejetih zoper parla- 
mentarca. Ukrepi, ki bodo sprejeti zoper parlamentar- 
ca ali člana njegovega spremstva zaradi razlogov iz 131. 
in 132. točke tega navodila, ter razlogi za njihovo zadr- 
ževanje, se morajo takoj neposredno ali prek sile za- 
ščitnice sporočiti sovražni strani. 

134. Sprejem in pošiljanje parlamentarca v o- 
boroženih silah SFRJ. Ce gre za stik s sovražnikom 
zaradi ureditve lokalnih vprašanj (zbiranje mrtvih in 
ranjenih, izmenjava vojnih ujetnikov na določenem sek- 
torju bojne cone, dovolitev prehoda bolnikov ipd.), od- 
loča o pošiljanju, sprejemu in zavrnitvi sprejema par- 
lamentarca komandant divizije, njemu enak ali višji sta- 
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rešina, vendar mora o tem takoj, ko je to mogoče, ob- 
vestiti nadrejeno poveljstvo. Starešina nižje stopnje lah- 
ko o tem odloča samb, če deluje ločeno in ni v stalni 
zvezi z višjim poveljstvom. 

Vsak komandant enote oboroženih sil SFRJ, kate- 
remu se prijavi parlamentarec sovražne strani, mora o 
tem obvestiti poveljstvo korpusa in nadalje ravnati po 
njegovih ukazih, če ne gre za primere iz prvega odstav- 
ka te točke. Dokler čakajo odločitve poveljstva korpu- 
sa, se parlamentarec in njegovo spremstvo zadržijo na 
varnem Jcraju, pristojni komandant pa ukaže tudi vse 
varnostne ukrepe in ukrepe previdnosti. 

Noben poveljnik v oboroženih silah SFRJ ni poob- 
laščen, da pošlje sovražni strani parlamentarca brez 
poprejšnje odobritve Vrhovnega poveljstva, razen v pri- 
merih iz prvega odstavka te točke. 

135. Zadrževanje parlamentarca v oboroženih 
silah SFRJ. O začasnem zadrževanju parlamentarca 
odloča komandant divizije, njemu enak ali višji stareši- 
na, če zadrževanje ni daljše od 48 ur. O daljšem zadr- 
ževanju, postavitvi pred sodišče ali zadržanju parla- 
mentarca ali članov njegovega spremstva v ujetništvu, 
odloča komandant korpusa, njemu enak ali višji stare- 
šina. 

O ukrepanju zoper jugoslovanskega državljana - 
sovražnikovega parlamentarca ali člana njegovega 
spremstva odloča organ, pristojen za uvedbo kazenske- 
ga postopka. 

Vsaka teh odločitev mora temeljiti na preverjenih 
in objektivno ugotovljenih dejstvih. 

Karteli 

136. Karteli. Karteli so v širšem pomenu sporazu- 
mi, ki jih sklepata komandanta strani v spopadu za 
urejanje določenih medsebojnih razmerij. Med drugimi 
so taki sporazumi: sporazum o načinu izmenjave Spo- 
ročil, o izmenjavi ujetnikov, o pomoči ranjencem, o 
evakuaciji ^njencev, bolnikov, otrok, starih in noseč- 
nic, o preskrbi mest z vodo, električno energijo ipd. 

V ožjem pomenu so karteli sporazumi med strane- 
ma v spopadu o izmenjavi vojnih ujetnikov. 

Pogodbenici morata vestno izvrševati določbe spo- 
razuma, bodisi da je sporazum sklenjen uštnp ali pisno. 
Vsaka stran lahko sporazum odpove samo, če je zanes- 
ljivo dokazano, da je druga stran namenoma prekršila 
kakšno pomembno določbo oziroma da je zlorabila 
ugodnosti iz sporazuma. 

V imenu oboroženih sil SFRJ sme kartele skleniti 
ali njihovo sklenitev dovoliti komandant divizije, njemu 
enak ali višji starešina. Kartel sme skleniti tudi nižji 
starešina, če dejstvuje ločeno in samostojno. 

Premirje in lokalna prekinitev ognja 

137. Pojem. Premirje je v najširšem pomenu bese- 
de sporazum, sklenjen med stranema v spopadu o us- 
tavitvi bojnega dejstvovanja. 

Strani v spopadu lahko'določita obseg premirja. 

138. Lokalna prekinitev ognja. Lokalna prekini- 
tev ognja je sporazum med pooblaščenimi vojaškimi 
predstavniki strani v spopadu s krajšim trajanjem, skle- 
njen zaradi reševanja nujnih vprašanj lokalnega vojne- 
ga pomena (zbiranje ranjencev in prva pomoč, pokopa- 
vanje mrtvih, evakuacija ranjencev, bolnikov, starih, ot- 

rok, nosečnic in sanitetnega osebja iz obleganega ali 
obkoljenega kraja ipd.). Pri sklenitvi takega sporazuma 
je treba izrecno poudariti, na katerem sektorju in ko- 
liko časa ima tak sporazum učinek. 

139. Odločanje o lokalni prekinitvi ognja. Vsak 
komandant ^note oboroženih sil SFRJ si mora poprej 
preskrbeti dovoljenje nadrejenega komandanta za skle- 
nitev sporazuma o lokalni prekinitvi ognja, razen če ne 
more vzpostaviti zveze z nadrejenim komandantom, 
vprašanje, ki ga mora rešiti, pa je zelo nujno. Nadrejeni 
komandant, pristojen za dovolitev lokalne prekinitve 
ognja, je komandant divizije, njemu enak ali višji stare- 
šina. 

Preden se sprejme ponudba o lokalni prekinitvi 
ognja, je treba dobro oceniti, ali želi sovražnik s ponud- 
bo o prekinitvi ognja dobiti kakšno vojaško prednost 
(pregrupiranje enot, okrepitev ipd.). 

Lokalna prekinitev ognja se ne sme izenačevati z lokal- 
nim zatišjem na kakšnem delu vojskovalnega področja, za ka- 
tero se sovražnik lahko enostransko odloči iz taktičnih in dru- 
gih razlogov. 

Lokalna prekinitev ognja se prav tako ne sme izenačevati 
s prekinitvijo ognja med stranema v spopadu na podlagi re- 
solucije generalne skupščine Združenih narodov. Prekjnitev 
ognja po resoluciji Združenih narodov je pot za ustavitev spo- 
pada, politične rešitve pa se dosežejo prek Združenih narodov. 

140. Splošno premirje. Splošno premirje je spora- 
zum, sklenjen med pooblaščenimi predstavniki strani v 
spopadu o popolni prekinitvi vojaških operacij vseh 
delov njunih oboroženih sil. 

Zaradi svoje politične pomembnosti se sme sploš- 
no premirje skleniti samo z dovoljenjem vlad, čeprav 
ga sklepajo Vrhovna poveljstva. Delegati za sklenitev 
splošnega premirja so praviloma visoki vojaški vodje, 
ki jih spremljajo politični svetovalci. 

Poleg splošnega premirja pozna praksa tudi delno 
premirje. Komandant enote oboroženih sil SFRJ sme skleniti 
sporazum o delnem premirju samo z dovoljenjem Vrhovnega 
poveljstva. 

141. Oblika, v kateri se sklene premirje. Premir- 
je se lahko sklene ustno ali pisno. Da ne bi prišlo do 
nesporazuma o tem, kaj je bilo dogovorjeno, se mora 
premirje po možnosti skleniti v pisni obliki, in sicer 
kar najbolje natančno in jasno. 

Prizadevati si je treba, da se v sporazumu o pre- 
mirju posamično navedejo Vse omejitve, ki se želijo 
uveljaviti. Sporazum o premirju se sestavi v dveh isto- 
vetnih izvodih v jezikih obeh strani, pri čemer morata 
biti oba izvoda avtentična v primeru spora. Vsaka stran 
dobi po en kvod sporazuma v obeh jezikih. 

142. Vrisovanje položaja enot ob uveljavitvi 
sporazuma o premirju. K sporazumu o splošnem ali 
delnem premirju je treba kot njegov sestavni del pri- 
ložiti karte, v katere so vrisani kraji, kjer sp bile enote 
strani v spopadu, ko je začel veljati sporazum o pre- 
mirju. 

Vojaške karte so sastavni del sporazuma o premirju, 
zato jih je treba izdelati v dveh izvodih, jih podpisati in po en 
izvod priložiti k vsakemu izvodu sporazuma. Na kartah se oz- 
nači tudi demarkacijska črta. 

143. Nevtralizirani pas. Ce gre za delno, zlasti pa 
za splošno premirje, se sme uvesti nevtralizirani pas 
med sovražnikovima črtama. Ta pas mora biti dovolj ši- 
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rok, da bi se preprečilo bojno dejstvovanje med stra- 
nema v spopadu. 

Če se s sporazumom o premirju uvede nevtralizirani 
pas, se morajo v sporazumu navesti mejni prehodi v nevtra- 
lizirani pas ter čas in namen vstopa v ta pas. Običajno se v 
sporazum o premirju vključi določba o tem, da čez črte nev- 
traliziranega pasu ne bodo prehajale druge osebe, razen pred- 
stavnikov obeh strani zaradi sestankov parlamentarcev in dru- 
gih specialnih skupin. 

144. Sporočilo o sklenjenem premirju. Premirje 
se mora po pristojni poti pravočasno sporočiti enotam 
in oblastem na območju, na katero se nanaša. 

145. Začetek veljavnosti premirja. Premirje velja 
od dneva in ure, ki sta navedena v sporazumu o pre- 
mirju. 

Če uradno merjenje časa ni enako kot pri straneh 
v spopadu, se mora v sporazumu navesti, po katerem 
času se roki računajo. 

Ce začetek premirja ni predviden v sporazumu o 
premirju, je treba šteti, da se premirje začne z dnem 
sklenitve premirja oziroma z dnem, ko strani druga 
drugi sporočita, da je sporazum o premirju potrjen, če 
je s sporazumom določeno, da mora premirje naknad- 
no potrditi višji komandant ali vlada. 

146. Trajanje premirja. Premirje traja od dneva 
in ure, ki sta določena v sporazumu. Ce je premirje 
sklenjeno za nedoločen čas, nič pa ni rečeno o načinu 
podaljšanja sovražnosti, ima vsaka stran v spopadu 
pravico, da ob vsakem času nadaljuje vojaške operaci- 
je, vendar mora o tem poprej obvestiti drugo stran. Na- 
čin obveščanja o nadaljevanju operacij mora biti pred- 
viden v sporazumu. 

Ce je v sporazumu o premirju določen dan, ko 
mora premirje prenehati, ni pa določena ura, premirje 
praviloma poteče dogovorjenega dne ob 24. uri. 

147. Spoštovanje sporazuma o premirju. Obe 
strani morata spoštovati in izvrševati sporazum o pre- 
mirju, bodisi da je sklenjen ustno ali pisno. 

V nasprotju z mednarodnim pravom je ponovno 
začenjanje vojaških operacij pred potekom roka za pre- 
mirje, ne glede na to, ali je bil sporazum formalno od- 
povedan, če ni dokazov, da je druga stran resno kršila 
sporazum o premirju. 

148. Kršitev premirja. Vsaka resna kršitev pre- 
mirja ene strani v spopadu daje drugi strani pravico, 
da odpove sporazum o premirju. V takih primerih, ka- 
dar obstaja nedvoumen dokaz o resni kršitvi premirja, 
таа stran, ki ni kršila sporazuma o premirju, pravico 
takoj odpovedati premirje in nadaljevati vojaške opera- 
ctje, ne da bi čakala, da poteče dogovorjeni rok. 

Ce s sporazumom o premirju ni drugače dogovor- 
jeno, se kot resna kršitev premirja šteje nadaljevanje 
bojnega dejstvovanja ali zavzemanje dela zemljišča, ki 
ga drži druga stran, ter vsak zahrbten postopek, kate- 
rega namen je izigrati sporazum o premirju. Vsaka kr- 
šitev omejitev iz sporazuma o premirju ali dejanja, ka- 
'erih namen je izigrati te omejitve, so prav tako resna 
kršitev premirja. 

149. Kršitev premirja enot, ki niso bile obvešče- 
ne o premirju. Ce se zgodi, da kakšna enota nadaljuje 
vojaške operacije zato, ker ni bila pravočasno obvešče- 
na o premirju, je treba vzpostaviti takšno stanje, kot je 
ono ob uveljavitvi sporazuma o premirju. 

Ce poveljstvo oboroženih sil ni namenoma obves- 
tilo odredov, ki so nadaljevali vojaške operacije po 

sklenitvi sporazuma o premirju, je treba tak napad šte- 
ti za resno kršitev sporazuma o premirju. 

Ce bi straža ene strani v spopadu izzvala manjše 
spopade na demarkacijski črti, druga stran tega ne bi 
mogla šteti za resno kršitev sporazuma o premirju in 
zaradi tega ne bi imela pravice, da premirje odpove 
pred rokom. 

150. Kršitev premirja posameznikov. Kršitve do- 
ločb sporazuma o premirju posameznih pripadnikov 
oboroženih sil, ki delujejo na lastno pobudo ali v pri- 
meru nesporazuma, dajejo drugi strani samo pravico, 
da zahteva, naj se krivec kaznuje. Ce takšni posamez- 
niki padejo v roke sovražni strani, se štejejo za vojne 
ujetnike. 

151. Organ za nadzorstvo nad izvajanjem izvr- 
šitve sporazuma o premirju. Ce potrebe to zahtevajo, 
se s sporazumom o premirju lahko ustanovi organ, ses- 
tavljen iz enakega števila predstavnikov obeh strani v 
spopadu (mešana paritetna komisija), ki bi nadzoroval 
uresničevanje sporazuma o premirju in dajal priporo- 
čila komandantoma oziroma vladama, če sam ne bi bil 
pristojen za rešitev spora. 

152. Vojaške in politične določbe splošnega 
značaja. Poleg navedenih določb, ki jih je treba vklju- 
čiti v sporazum, se lahko v sporazum o splošnem pre- 
mirju po potrebi vključijo še druga vprašanja, za katera 
strani v spopadu menita, da bi jih bilo treba urediti za- 
radi pravilne izvršitve sporazuma o premirju. 

Premirje kot vojaška pogodba ne sme vsebovati politič- 
nih določb, ki se nanašajo na neokrnjenost državnega ozemlja 
(aneksija), ali državne in družbene ureditve druge strani v spo- 
padu. 

153. Premirje v okviru Organizacije združenih 
narodov. Premirje, ki se sklene s posredovanjem Zdru- 
ženih narodov, se razlikuje od premirja, navedenega v 
140. do 152. točki tega navodila, in se šteje za dokonč- 
no ustavitev vojaških operacij, po kateri se nobena 
stran v spopadu ne sme ponovno zateči k uporabi obo- 
rožene sile. 

Politična in pravna vprašanja spopada se z dosego 
premirja ne štejejo za rešena, če v premirju o tem ni 
posebnih določb. 

Kapitulacija 

154 Pojem. Kapitulacija je sporazum, sklenjen 
med pooblaščenimi predstavniki oboroženih sil strani 
v spopadu o pogojih za predajo enot, hranjenega kraja 
ali dela vojskovalnega področja. S predajo kateregakoli 
kraja ali dela državnega ozemlja sovražniku se na sov- 
ražnika ne prenese tudi suverčnost nad tem delom 
ozemlja. 

155. Narava sporaztima o kapitulaciji. Kapitula- 
cija je izključno vojaški sporazum. V ta sporazum se 
smejo vključiti samo vojaške določbe. Ce vsebuje spo- 
razum tudi politične določbe, te po mednarodnem pra- 
vu nimajo učinka, dokler jih ne potrdita vladi ali druga 
pristojna organa strani v spopadu. 

Razlikovati je treba kapitulacijo in predajo. Medtem ko 
strani v spopadu skleneta sporazum o pogojih, pod katerimi 
je treba izvršiti kapitulacijo, se predaja nanaša na predajo po- 
sameznikov ali skupine vojakov in njihovo položitev orožja 
brez postavljanja kakršnihkoli pogojev. Pripadniki oboroženih 
sil, ki so se predali, postanejo vojni ujetniki. 



Stran 264 - Številka 10 

156. Oblika, v kateri se sklene sporazum o ka- 
pitulaciji. Glede oblike, v kateri mora biti sklenjen 
sporazum o kapitulaciji, veljajo določbe 141. točke tega 
navodila. x 

157. Postopek z osebami, ki pripadajo strani v 
spopadu, ki kapitulira. Ce s sporazumom o kapitula- 
ciji ni priznan boljši in ugodnejši postopek z osebami, 
ki pripadajo strani v spopadu, ki je kapitulirala, morajo 
oborožene sile SFRJ ravnati po določbah tega navodila, 
ki urejajo položaj ranjencev, bolnikov, brodolomcev, 
vojnih ujetnikov, sanitetnega osebja, civilnih oseb in 
drugih zaščitenih oseb. Pri sklenitvi sporazuma o kapi- 
tulaciji je treba spoštovati dostojanstvo pripadnikov 
enot, ki kapitulirajo. 

158. Kršitev in ničnost sporazuma o kapitulaci- 
ji. Ce je ena stran nadaljevala vojaške operacije, drugi 
strani ni treba več šteti, da jo veže sklenjeni sporazum 
o kapitulaciji. 

Če je kakšen podrejeni komandant zavrnil izvršitev 
določb sporazuma o kapitulaciji, on in pripadniki nje- 
gove enote ne morejo biti kaznovani, če jih pozneje 
ujame sovražnik, temveč je treba z njimi ravnati po do- 
ločbah tega navodila o vojnih ujetnikih, vendar oni 
zase ne morejo zahtevati ugodnosti iz sporazuma o ka- 
pitulaciji, če so te ugodnejše od tistih, ki jih uživajo voj- 
ni ujetniki. 

159. Stališče SFRJ do kapitulacije. Po ustavi in 
zakonodaji SFRJ nihče nima pravice podpisati ali pri- 
znati kapitulacijo SFRJ ali posameznega njenega dela, 
oboroženih sil SFRJ ali posameznih njihovih delov. 
Takšna dejanja so protiustavna in se po zakonu kaznu- 
jejo kot izdaja države in zločin zoper ljudstvo. 

Komandant enot oboroženih sil SFRJ sme ob vsa- 
kem času sprejeti brezpogojno kapitulacijo od koman- 
danta sovražne strani. Za sprejetje kapitulacije mora ob 
določenih pogojih obstajati dovoljenje komandanta 
korpusa, njemu enakega ali višjega starešine. 

Mirovna pogodba 

160. Prenehanje sovražnosti. S sklenitvijo mirov- 
ne pogodbe prenehajo vse sovražnosti med stranema v 
spopadu. 

Sklenitev mirovne pogodbe je v izključni pristoj- 
nosti vlad strani v spopadu. 

VII. RANJENCI IN BOLNIKI 

Ranjenci in bolniki oboroženih sil in vojaška 
sanitetna služba 

Ranjenci in bolniki 

161. Zaščita in pomoč. Ranjenci in bolniki, ki so 
nehali nuditi odpor, se morajo spoštovati in zaščititi v 
vsaki priložnosti in na vsakem mestu. Ne smejo se na- 
menoma napadati ali izpostavljati bojnemu dejstvova- 
nju. Ranjencem in bolnikom se mora nuditi vsa potreb- 
na zdravniška nega in pomoč, ki jo zahteva njihovo 
zdravstveno stanje. 

Ko pridejo pod sovražnikovo oblast, postanejo ra- 
njenci in bolniki vojni ujetniki in se zanje poleg določb, 
ki posebej urejajo zaščito ranjencev in bolnikov, upo- 
rabljajo tudi določbe 200. točke tega navodila. 

Z ranjenci in bolniki so po določbah tega navodila iz- 
enačene tudi osebe, ki so bile ranjene zaradi učinkov ABK 
orožja ipd. 

Po mednarodnem vojnem pravu ustreza izraz; »ranjenci in 
bolniki« izrazu: »poškodovani in zboleli«, ki se uporablja v sa- 
nitetnih predpisih. 

162. Humani postopek. Z ranjenci in bolniki se 
mora ravnati človeško brez kakršnekoli diskriminacije, 
ki temelji na spolu, rasi, narodnosti, veroizpovedi, po- 
litičnem prepričanju ali kateremkoli drugem podob- 
nem merilu. 

Samo iz nujnih medicinskih razlogov je dopustna 
prednost pri negi in pomoči. Z ženskami se ravna po- 
sebno obzirno. 

163. Dolžnosti ranjenih in bolnih pripadnikov 
oboroženih sil SFRJ. Pripadniki oboroženih sil SFRJ, 
ki so mčd sovražnostjo ranjeni ali zbolijo, niso pa po- 
slani na zdravljenje v sanitetne enote ali ustanove niti 
so pod zaščito znaka rdečega križa (82. točka), morajo 
z vsemi razpoložljivimi sredstvi nuditi odpor, dokler ga 
lahko, da ne bi prišli pod sovražnikovo oblast. 

Pripadniki oboroženih sil SFRJ morajo ob vseh 
priložnostih in v vseh okoliščinah ukreniti vse, kar je 
potrebno, uporabiti tudi orožje, da bi zaščitili ranjence 
in bolnike ter preprečili, da pridejo pod sovražnikovo 
oblast. 

164. Iskanjejn evakuacija. Ob vsakem času, zlas- 
ti pa po boju, je treba nemudoma ukreniti vse, kar je 
mogoče, da se poiščejo in zberejo ranjenci in bolniki 
ter pošljejo v ustrezne sanitetne enote. 

Ranjence in bolnike ter mrtve je treba posebej za- 
ščititi pred razbojništvom in ropanjem. 

Kadarkoli razmere to dopuščajo, se lahko dogovori 
prekinitev ognja zaradi zbiranja, izmenjave ali prenosa 
ranjencev in bolnikov, ki so ostali na bojnem polju, za- 
radi njihove evakuacije ali izmenjave iz oblegane ali ob- 
koljene cone ter zaradi prehoda sanitetnega osebja ali 
materiala v to cono. 

165. Nega in pomoč prebivalstva. Prebivalstvo 
ali društva za pomoč lahko prostovoljno na lastno po- 
budo zbirajo in negujejo ranjence in bolnike, tako svo- 
je kot sovražne, celo na okupiranem'ozemlju. Vojaški 
poveljniki jim morajo dopustiti tako humano dejavnost, 
pri čemer si obdržijo pravico do nadzorstva. 

Nihče ne sme biti poklican na odgovornost ali kaz- 
novan samo zato, ker je nudil medicinsko pomoč in 
zdravil sovražnikove ranjence in bolnike. 

Jugoslovanski državljani in jugoslovanska društva 
za pomoč, ki nudijo medicinsko pomoč pripadnikom 
sovražnih oboroženih sil, morajo te osebe razorožiti in 
izročiti jugoslovanskim oblastem, če pa tega ne morejo 
storiti, morajo o tem obvestiti najbližjo jugoslovansko 
vojaško poveljstvo ali vojaškega starešino. 

166. Jemanje in pošiljanje podatkov. Jugoslovan- 
ski vojaški starešine morajo čim prej zbrati vse podat- 
ke, potrebne za ugotovitev istovetnosti ranjencev, bol- 
nikov in umrlih pripadnikov sovražnih oboroženih sil. 
Podatki morajo po možnosti obsegati; 

1) katerim oboroženim silam taka oseba pripada; 
2) številko vojaške enote ali številko matrike; 
3) družinsko in osebno ime; 
4) datum rojstva; 
5) datum in kraj ujetja oziroma smrti; 
6) podatke o ranah, boleznih ali vzroku smrti; 



Petek, 10. junija 1988 Številka 10 - Stran 265 

7) druge podatke iz listin ali ploščice o istovetnos- 
ti. 

Te podatke je treba v najkrajšem možnem času po- 
slati biroju za obveščanje (245. točka). 

Poleg tega je treba temu Biroju poslati tudi doku- 
mente in vse druge predmete, ki so bili najdeni pri mr- 
tvih in utegnejo imeti kakšno vrednost za družino. 

Za jemapje in pošiljanje podatkov so odgovorni 
starešine sanitetnih ustanov in starešine enot, ki orga- 
nizirajo zbiranje ranjencev, bolnikov in umrlih. 

167. Postopek z mrtvimi. Pri pokopavanju ali se- 
žiganju mrtvih je treba trupla pazljivo pregledati, po 
možnosti naj jih pregleda zdravnik, da se ugotovita 
smrt in istovetnost, ter po možnosti o tem predložiti 
poročilo. Polovica dvojne ploščice o istovetnosti ali 
cela ploščica (če je navadna ploščica) mora ostati na 
truplu. Mrtve je treba pokopavati ali sežigati posamič- 
no, če razmere to dopuščajo. Poročilo o kraju pokopa 
se pošlje vojaški službi, ki skrbi za grobove. 

Trupla se ne smejo sežigati, razen če je to potreb- 
no iz higienskih razlogov ali zaradi verskih predpisov 
umrlega. V primeru sežiga se podatek o tem vpiše v 
mrliški list ali seznam, pri tem pa navede razlog za se- 
žig- 

168. Vojni grobovi. Vojni grobpvi se morajo spoš- 
tovati, po možnosti morajo biti razvrščeni po držav- 
ljanstvu umrlih, morajo se v redu vzdrževati in označiti 
tako, da jih je vedno mogoče najti. Za to skrbi služba 
iz prvega odstavka 167. točke tega navodila. 

Vojaške sanitetne ustanove in enote 

169. Zaščita. Stalne ustanove in premične enote 
vojaške sanitetne službe se ob, nobeni priložnosti ne 
smejo napasti, temveč se morajo ob vsakem času spoš- 
tovati in varovati. Da bi bile opazne kot sanitetne enote 
in ustanove, morajo biti vidno označene z znamenjem 
rdečega križa ali drugim priznanim znakom. 

V primeru ujetja lahko sanitetne ustanove in enote 
nadaljujejo svoje delo, dokler se ranjencem in bolni- 
kom v njih ne zagotovita potrebna nega in pomoč. 

170. Prenehanje zaščite. Če sanitetne enote in us- 
tanove nudijo odpor, da bi preprečile, da pridejo pod 
sovražnikovo oblast, ali izvršujejo druga sovražna deja- 
nja, preneha varstvo, določeno v 169. točki tega navo- 
dila, proti takim enotam in ustanovam pa se lahlco na- 
stopi z ustreznimi oboroženimi ukrepi. 

Preden se nastopi z ukrepi, ki so potrebni, da se 
zlomi odpor sanitetnih enot in ustanov, se jim pošlje 
obvezen opomin in določi razumen rok za prenehanje 
odpora ali sovražnih dejanj, če razmere to dopuščajo. 

Odpor sanitetnih ustanov in enot, ki so označene z zna- 
menjem rdečega križa, pomeni zlorabo tega znamenja. 

Glej 191. točko, 
171. Dejanja, ki ne vplivajo na prenehanje za- 

ščite. Na prenehanje zaščite sanitetnih ustanov in enot 
ne morejo vplivati naslednji primeri: 

1) kadar so sanitetno osebje, ustanove ali enote o-, 
borožene z lahkim orožjem za samoobrambo in kadar 
se'po potrebi v smislu 172. točke tega navodila zatečejo 
k orožju zaradi lastne obrambe ali obrambe ranjencev 
ln bolnikov, za katere skrbijo; 

2) kadar sanitetno ustanovo ali enoto varuje straža 
ali oboroženo spremstvo; 

3) kadar sta v sanitetni ustanovi ali enoti orožje in 
strelivo, ki sta bila odvzeta ranjencem in bolnikom, nis- 
ta pa bila še izročena pristojnemu organu; 

4) kadar je v sanitetni ustanovi ali enoti osebje ali 
material veterinarske službe, ki ne spada v sestavo te 
ustanove ali enote; 

5) kadar se v sanitetni ustanovi ali enoti zdravijo 
civilni ranjenci in bolniki. 

Za sovražna dejanja se ne morejo šteti nekontrolirani 
postopki posameznih ranjencev in bolnikov, ki so v težkem 
duševnem stanju. 

172. Odpor proti nedopustnim napadom. Sani- 
tetne enote in ustanove lahko nudijo oborožen in drug 
odpor zoper pripadnike oboroženih sil, ki kljub opomi- 
nu namenoma ali neposredno napadajo sanitetne usta- 
nove in enote, v katerih so ranjenci in bolniki, sanitet- 
no osebje in njihovo oboroženo spremstvo ali stražo. 
Na enak način sanitetne ustanove in enote lahko odbi- 
jejo napad roparjev. 

Sanitetno osebje 

173. Stalno sanitetno osebje. Sanitetno osebje, 
katerega izključna dolžnost je, da išče, zbira, prenaša, 
zdravi in neguje ranjence in bolnike ali da preprečuje 
bolezni, ter osebje, ki je izključno zadolženo za uprav- 
ljanje ali drugo delo v sanitetnih ustanovah in enotah, 
je stalno sanitetno osebje. 

174. Občasno sanitetno osebje. Vojaške osebe, ki 
so posebej usposobljene, da po potrebi opravljajo do- 
lžnosti pomožnih bolničarjev ali nosilcev ranjencev pri 
iskanju, zbiranju, prenašanju ali negovanju ranjencev 
in bolnikov, so občasno sanitetno osebje, dokler oprav- 
ljajo ta dela. 

175. Sanitetno osebje društev za pomoč. Osebje 
nacionalnih društev Rdečega križa in osebje drugih 
društev za pomoč, ki ga je priznala in pooblastila nji- 
hova vlada, ki opravlja iste sanitetne dolžnosti kot 
osebje iz 173. točke tega navodila, je pa pod povelj- 
stvom in nadzorstvom vojaških sanitetnih organov, je 
izenačeno z osebjem iz 173. točke tega navodila. 

Pomoč lahko nudijo tudi društva za pomoč kakšne nev- 
tralne države (na primer nacionalna društva Rdečega križa) s 
poprejšnjo privolitvijo vlade države, ki ji pripadajo, in strani 
v spopadu, kateri se nudi pomoč. Osebje in enote teh društev 
so pod kontrolo strani v spopadu, kateri se nudi pomoč. 

176. Rdeči križ Jugoslavije. Sanitetno osebje 
Rdečega križa Jugoslavije, ki je med oboroženim spo- 
padom pod poveljstvom in nadzorstvom vojaške sani- 
tete, ima iste pravice in dolžnosti kot osebje vojaške sa- 
nitete. 

177. Versko osebje. Vojaški duhovniki, ki so v 
sestavi oboroženih sil v spopadu so glede zaščite izena- 
čeni s stalnim sanitetnim osebjem. 

178. Zaščita sanitetnega osebja. Osebje iz 173., 
175., 176. in 177. točke tega navodila se ne sme ob no- 
beni priložnosti namenoma napasti, temveč se mora ob 
vsakem času spoštovati in varovati. 

Občasno sanitetno osebje (174. točka) uživa zaščito 
in spoštovanje iz prvega odstavka te točke samo takrat, 
kadar opravlja sanitetne dolžnosti, ki so mu zaupane. 

179. Položaj sanitetnega osebja, ko pride pod 
sovražnikovo oblast. Osebje iz 173., 175., 176. in 177. 
točke tega navodila, ko pride pod sovražnikovo oblast, 
se ne šteje za vojne ujetnike. 
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Načeloma je treba to osebje vrniti njegovim oboro- 
ženim silam, vendar se lahko zadrži^ če je to potrebno 
zaradi zdravstvenega stanja in števila vojnih ujetnikov. 
Temu osebju se omogoči, da opravlja sanitetne dolž- 
nosti pod sovražnikovo oblastjo. Poleg tega ima vse 
pravice, ki jih imajo vojni ujetniki. Sanitetno- osebje 
društev za pomoč nevtralnih držav, ko pride pod sov- 
ražnikovo oblast, se ne sme zadržati, temveč, ga je treba 
vrniti v skladu s 181. točko tega navodila. 

Občasno sanitetno osebje (174. točka), ko pride 
pod sovražnikovo oblast, postane vojni ujetnik, vendar 
se lahko uporablja za sanitetne naloge, če je to potreb- 
no. 

Zdravniki in drugo sanitetno osebje, ki je v sestavi 
vojaške sanitetne službe v oboroženih silah, postanejo, 
kadar pridejo pod sovražnikovo oblast, vojni ujetniki, 
vendar jih lahko sila, pod katere oblastjo so, pokliče, 
da opravljajo zdravniške in druge sanitetne dolžnosti v 
interesu vojnih ujetnikov. V tem primeru velja zanje 
enak postopek kot za ustrezne pripadnike sanitetne 
službe, ki jih je zadržala sila, ki ima vojne ujetnike. Op- 
roščeni so vsakega drugega dela, ki ni v zvezi z oprav- 
ljanjem sanitetnih dolžnosti. 

180. Dolžnost, pravice in razmerja zadržanega 
sanitetnega osebja do sile, pod katere oblastjo je. 
Za sanitetno osebje, ki je po drugem odstavku 179. toč- 
ke tega navodila zadržano zaradi zdravljenja in nege 
vojnih ujetnikov, velja notranja disciplina taborišča, v 
katerem je, z izjemami, določenimi v tej točki. 

To osebje po svoji poklicni vesti še naprej opravlja 
svoje dolžnosti predvsem v dobro vojnih ujetnikov, ki 
pripadajo istim oboroženim silam kot ono. Ne sme se 
siliti k nobenemu delu, ki ni v zvezi z opravljanjem sa- 
nitetnih dolžnosti. 

V vsakem taborišču je vojaški zdravnik z najvišjim 
činom in stopnjo odgovoren pred vojaškimi oblastmi 
taborišča za dejavnost zadržanega sanitetnega osebja. 
Za vsa vprašanja v zvezi z opravljanjem sanitetne do- 
lžnosti, ima tak sanitetni oficir neposreden dostop do 
pristojnih taboriščnih oblasti. Vojaške oblasti taborišča 
mu morajo potrebno olajšati opravljanje te dolžnosti. 

Zadržano sanitetno osebje ima pravico, da občasno 
obiskuje vojne ujetnike, ki delajo v enotah in bolnišni- 
cah zunaj taborišča vojnih ujetnikov. Stran v spopadu, 
pod katere oblastjo je zadržano sanitetno osebje, mu 
mora to omogočiti in dati na razpolago potrebna pre- 
vozna sredstva. 

ч 
Po tej točki stran v spopadu, pod katere oblastjo je za- 

držano sanitetno osebje, ni oproščena svojih obveznosti, da 
vojnim ujetnikom nudi medicinsko pomoč z lastnimi sredstvi 
in osebjem. 

181. Vračanje sanitetnega osebja. Sanitetno 
osebje, ki ni zadržano po drugem odstavku 179. točke 
tega navodila, se vrne tisti strani v spopadu, kateri pri- 
pada, in sicer takoj ko je to mogoče in takoj ko to do- 
puščajo vojaške potrebe. 

Pri izbiri moštva, ki se vrne, ni diskriminacije gle- 
de njegove rase, veroizpovedi ali političnega prepriča- 
nja, temveč se izbere predvsem glede na to, kdaj je pri- 
šlo pod nasprotnikovo oblast, ali glede na njegovo 
zdravstveno stanje. 

182. Zamenjava zadržanega sanitetnega osebja. 
Med sovražnostjo se lahko strani v spopadu sporazu- 
meta o morebitni zamenjavi zadržanega sanitetnega 
osebja z novim osebjem. 

Sanitetne stavbe in material 

183. Postopek s sanitetnimi stavbami in sanitet- 
nim materialom. Material premičnih sanitetnih enot, 
ki pride v sovražnikove roke, se še naprej uporablja za 
zdravljenje ranjencev in bolnikov in ne more postati 
vojni plen. 

Stavbe, material in skladišča vojaških bolnišnic in 
vojaških sanitetnih ustanov sme sovražnik, v katerega 
roke so prišli, uporabljati samo v sanitetne namene, 
dokler so potrebni za zdravljenje ranjencev in bolni- 
kov. V primeru neodložljive vojaške potrebe jih smejo 
komandanti uporabljati tudi v druge namene, vendar 
pod pogojem, da poskrbijo za nastanitev in zdravljenje 
ranjencev in bolnikov. 

Sanitetni material se ne sme namenoma uničevati. 
Premično in nepremično premoženje sanitetnih 

ekip društev Rdečega križa in drugih društev za pomoč 
se sme rekvirirati samo v primeru neodložljive potrebe 
in pod pogojem, da se poprej zagotovi zdravljenje ra- 
njencev in bolnikov, ki so bili tam. 

Sanitetni transport 

184. Zaščita. Transport ranjencefv in bolnikov ter 
sanitetnega materiala po kopnem in vodi se mol-a spoš- 
tovati in zaščititi po 161. točki tega navodila. 

185. Transportna sredstva. Kadar prevozna ali 
prenosna sanitetna sredstva za transport iz 184. točke 
tega navodila pridejo pod sovražnikovo oblast, se lahko 
zasežejo, vendar mora stran v spopadu, ki jih zaseže, v 
vsakem primeru poskrbeti za usodo ranjencev in bol- 
nikov. 

Civilna prevozna sredstva, ki so bila rekvirirana, ne smejo 
uporabljati znamenje rdečega križa, ko se več ne uporabljajo 
za transport ranjencev in bolnikov. 

Za sanitetna letala glej 317. in 320. točko. 
Glej 459. do 471. točko. 
186. Civilne osebe, ki spremljajo transport. Ci- 

vilne osebe, ki spremljajo sanitetne transporte, se tak- 
rat, ko pridejo pod sovražnikovo oblast, ne smejo za- 
držati samo zato, ker so bile v zadevnem transportu, 
temveč se z njimi ravna kot s civilnimi osebami. To se 
ne nanaša na civilne osebe, ki spremljajo vojsko, in na 
sanitetno osebje društev za pomoč. 

Znamenje rdečega križa 

187. Razpoznavni znak. Kot razpoznavni znak sa- 
nitetne službe oboroženih sil SFRJ se uporablja zname- 
nje rdečega križa na belem polju. 

To je tudi razpoznavni znak sanitetnih služb -večine 
armad drugih držav. Vendar, nekatere države uporab- 
ljajo znak rdečega polmeseca na belem polju ali znak 
rdečega leva in sonca na belem polju. Ta znaka sta 
prav tako mednarodno priznana kot znamenje rdečega 
križa. 

188. Uporaba znamenja. Znamenje rdečega križa 
sme biti samo na tistih sanitetnih enotah in ustanovah, 
ki jih določi vojaška oblast. Poleg tega znamenja se 
sme izobesiti tudi državna zastava države, ki ji sanitet- 
na ustanova ali enota pripada. 

Znamenje se prav tako postavi na ves material sa- 
nitetne službe. 
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Če vojaški razlogi dopuščajo, je treba predvideti 
potrebne ukrepe, da je znamenje rdečega križa čim 
vidnejše, da bi se odvrnila možnost napada na sanitet- 
no službo. 

189. Označevanje sanitetnega osebja. Stalno 
osebje sanitetne službe nosi znamenje rdečega križa na 
traku okrog leve roke. Trak mora imeti žig vojaškega 
poveljstva, ki ga je izdalo. 

Zaradi dokazovanja pravice do uporabe traku z 
znamenjem rdečega križa ima stalno sanitetno osebje 
pri sebi posebno izkaznico s potrebnimi podatki, fotog- 
rafijo-in podpisom, ki jo je izdal pristojni organ, ta iz- 
kaznica se v nobenem primeru ne sme odvzeti. Ce se 
izgubi, se mora izdati njen dvojnik. 

V oboroženih silah SFRJ izda izkaznico sanitetnega 
osebja organ, določen s posebnim predpisom. 

190. Označevanje občasnega sanitetnega osebja. 
Občasnp sanitetno osebje iz 174. točk.e tega navodila 
sme nositi trak z znamenjem rdečega križa samo tak- 
rat, ko opravlja sanitetne dolžnosti. 

Znamenje na njegovem traku mora biti manjše od 
znamenja, ki ga uporablja stalno osebje. Trak in izkaz- 
nico izda tem osebam pristojno vojaško poveljstvo. 

191. Uporaba znamenja v drugih primerih. Poleg 
primerov iz 188., 189. in 190. točke tega navodila upo- 
rabljajo znamenje rdečega križa še: 

1) civilne bolnišnice in njihovo osebje - po 194., 
195. in 196. točki tega navodila; 

2) nacionalna društva Rdečega križa (Rdečega po- 
lmeseca, Rdečega leva in sonca) - za vse svoje huma- 
nitarne in socialne dejavnosti, le da ga morajo uporab- 
ljati tako, da se ne bi razumelo, da jim je z njim dana 
zaščita, ki pripada sanitetni službi (njegove mere mo- 
rajo biti sorazmerno manjše in ne sme biti na trakovih 
okrog roke in ne na strehah stavb); 

3) mednarodne organizacije Rdečega križa in nji- 
hovo osebje. 

Znamenje rdečega križa se sme uporabljati samo v 
navedenih primerih. Njegova zloraba je kaznivo deja- 
nje. 

V miru se sme znak rdečega križa uporabljati še za oz- 
načevanje: 

1) nacionalnih društev Rdečega križa; 
2) zdravstvenih ustanov za nujno medicinsko pomoč; 
3) mest za nudenje prve pomoči. 

Ranjenci in bolniki - civilne osebe in civilne 
sanitetne osebe 

'Ranjenci in bolniki 

192. Zaščita in pomoč. Ranjencem, bolnikom in 
brodolomcem - civilnim osebam, onemoglim in noseč- 
nicam se mora omogočiti posebna zaščita in pomoč. 
Pod pogojem, da se vzdržijo vsakega sovražnega deja- 
nja. 

Ce vojaški razlogi to dopuščajo, podprejo vojaški 
starešine vse ukrepe, ki se izvajajo zaradi iskanja in po- 
moči civilnim ranjencem in bolnikom ter zbiranja mr- 
tvih. 

Sanitetne ustanove in enote oboroženih sil SFRJ 
morajo v mejah svojih možnosti nuditi zdravniško po- 
moč in nego vsem, ki tako pomoč potrebujejo. 

Civilne bolnišnice in druge zdravstvene ustanove 

193. Zaščita. Civilne bolnišnice in druge zdrav- 
stvene ustanove (v nadaljnjem besedilu: zdravstvene 
ustanove) se morajo spoštovati in varovati ob vsakem 
času. Ne smejo se napasti, izpostaviti ognju in drugim 
nevarnostim, ki bi ogrozile življenje in zdravje oseb, ki 
se zdravijo. 

Zaščita iz prvega odstavka te točke lahko preneha 
samo, če zdravstvena ustanova nudi odpor, da bi pre- 
prečila zavzetje bolnišnice, ali izvršuje druga sovražna 
dejanja. Vendar zaščita preneha šele, ko poslani obvez- 
ni opomin z razumnim rokom ni zalegel. 

Za sovražno dejanje se ne šteje, če je v zdravstveni 
ustanovi osebno orožje ali strelivo, ki je bilo odvzeto 
vojaškim osebam, ki se zdravijo, ni pa še bilo izročeno 
pristojnemu organu. 

Zdravstvene ustanove so po tem navodilu organi- 
zacije združenega dela, državne in zasebne zdravstvene 
ustanove oziroma organizacije, specializirane za medi- 
cinsko pomoč, kot so: iskanje, zbiranje, prevoz,, postav- 
ljanje diagnoze in zdravljenje (vštevši tudi prvo pomoč) 
ranjencev, bolnikov in brodolomčev. Zdravstvene usta- 
nove so lahko stalne ali občasne. 

Zaščita iz prvega odstavka te, točke velja tudi za 
nepremične in premične objekte zdravstvenih ustanov. 

194. Označevanje zdravstvenih ustanov. Zdrav- 
stvene ustanove iz 193. točke tega navodila se označijo 
z znamenjert) rdečega križa ali znamenji, ki mu ustre- 
zajo. Ta znamenja morajo biti čim vidnejša, da bi se od- 
vrnila možnost napada na zdravstvene ustanove. 

Zaščita osebja zdravstvenih ustanov 

195. Zaščita. Osebje zdravstvene ustanove, ki je 
redno in izključno zaposleno v zadevni ustanovi (zdrav- 
stveno in drugo osebje), je zaščiteno in se mora spoš- 
tovati. Osebje je lahko stalno in začasno. Začasno je tis- 
to osebje, ki je zaposleno za določen čas izključno pri 
sanitetnih dolžnostih. 

Osebje iz prvega odstavka te točke se v conah vo- 
jaških operacij in na zasedenih ozemljih razpozna po 
posebnih izkaznicah, ki mu jih izdajo pristojni organi, 
dokler je v službi pa po znamenju rdečega križa na tra- 
ku okrog leve roke. Trak z žigom izda pristojni organ. 

196. Občasno osebje. Osebje, ki ni redno zaposle- 
no v zdravstveni ustanovi, uživa zaščito in spoštovanje 
in ima pravico nositi trak z znamenjem rdečega križa, 
vendar samo, dokler je v službi v zdravstveni ustanovi. 
Kot dokaz o zaposlitvi se izda izkaznica, v kateri so na- 
vedene naloge, zaupane občasnemu osebju. 

197. Zaščita medicinskega poklica. Nihče ne 
more biti kaznovan za opravljanje kakšne medicinske 
dolžnpsti niti prisiljen, da ta dela opravlja v nasprotju 
z etiko zdravstvenih delavcev ali z medicinskimi pred- 
pisi. 

V jugoslovanskih predpisih je za medicinsko osebje dolo- 
čena obveznost, da našim pristojnim organom dajo podatke o 
ranjencih, bolnikih in brodolomcih, ki so jim nudili medicin- 
sko pomoč. 

Civilni sanitetni transport 

198. Zaščita. Transporti po kopnem ali vodi ranje- 
nih, bolnih in onemoglih civilnih oseb in porodnic so 
zaščiteni na enak način kot zdravstvene ustanove in se 
ne smejo namenoma napadati. 
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O transportu po zraku in morju glej 317., 460. in 461. toč- 
ko. 

199. Identifikacija sanitetnih transportov. Poleg 
znaka rdečega križa, ki je uveden kot razpoznavni in 
zaščitni .znak vojaških in civilnih sanitetnih oziroma 
zdravstvenih transportov, so uvedeni še drugi signali za 
njihovo lažjo in boljšo identifikacijo. V ta namen se lah- 
ko uporebljajo modra utripajoča luč, radio in radar. 
Uporaba teh signalov ni obvezna. 

VIII. VOJNI UJETNIKI 

Temeljne določbe 

200. Vojni ujetnik. Vojni ujetnik je pripadnik ene 
izmed kategorij oboroženih sil iz 48. in 50. točke tega 
navodila, ki pride pod sovražnikovo oblast. 

Položaj vojnih ujetnikov imajo tudi tele osebe, ki 
pridejo pod sovražnikovo oblast: 

1) osebe, ki spremljajo oborožene sile, če lahko to 
dokažejo, in sicer: civilni člani posadk vojaških letal, 
vojni dopisniki, snemalci, umetniki, kinooperaterji, os- 
krbovalci, pripadniki delovnih enot; 

2) člani posadk ladij trgovske mornarice, vštevši 
tudi poveljnike, pristaniščne pilote in učence, ter posa- 
dke civilnega letalstva strani v spopadu, če na podlagi 
drugih določb mednarodnega prava zanje ne velja 
ugodnejši postopek; 

3) pripadniki oboroženih sil, ki nadaljujejo z obo- 
roženim bojem po kapitulaciji ali umiku oziroma izgi- 
nitvi prejšnje oblasti in ki izjavijo, da pripadajo vladi 
ali oblasti, uvedeni na domačem ozemlju ali izven nje- 
ga, čeprav te vlade ali oblasti ni priznala stran v spo- 
padu, v katere rokah so navedene osebe; 

4) osebe, ki pripadajo ali so pripadale oboroženim 
silam okupirane države, če jih je okupacijska sila inter- 
nirala kot civilne osebe, čeprav jih je na začetku oku- 
pacije izpustila na prostost kljub temu, da<so s sovraž- 
nostjo nadaljevale izven okupiranega ozemlja, zlasti pa 
po njihovem brezuspešnem poskusu, da se pridružijo 
oboroženim silam, ki jim pripadajo in ki so začele boj, 
ali če se te osebe ne odzovejo pozivu, ki jim je bil po- 
slan zaradi interniranja. 

Do ugodnosti, priznanih vojnim ujetnikom, imajo 
pravico tudi osebe, ki pripadajo kakšni izmed kategorij 
iz drugega odstavka te točke, ki so jih nevtralne države 
sprejele na svoje ozemlje in ki jih morajo internirati. 

201. Osebe, ki se jim lahko prizna pravica do 
položaja vojnega ujetnika. Vrhovno poveljstvo lahko 
odloči, da se položaj vojnega ujetnika prizna tudi dru- 
gim osebam (voditeljem držav, voditeljem vlad, minist- 
rom, visokim javnim uslužbencem in drugim). 

202. Osebe, ki se jim ne prizna status vojnega 
ujetnika. Status vojnega ujetnika se ne prizna jugoslo- 
vanskim državljanom, ki kakorkoli služijo v sovražnih 
oboroženih silah, najemniškim vojakom in civilom, ki 
sodelujejo v oboroženem boju, razen oseb iz četrte ali- 
nee 48. točke tega navodila. Te osebe se, kadar so uje- 
te, izročijo organu, ki je pristojen za kazenski pregon, 
razen civilnih oseb, za katere se uporabljajo določbe 
203. točke tega navodila. 

V kazenskem zakonu SFRJ (prvi odstavek 119. člena) je 
določeno: 

»Državljan SFRJ, ki med vojno ali oboroženim spopadom 
služi v sovražnikovi vojski ali v drugih sovražnikovih oborože- 
nih formacijah ali sodeluje v vojni ali oboroženem spopadu 
kot borec proti SFRJ ali njenim zaveznikom, se kaznuje z za- 
porom najmanj treh let«. 4 

203. Odločanje o priznanju položaja vojnega 
ujetnika. Vsak pripadnik kakšne izmed kategorij oseb 
iz 200. točke tega navodila ima pravico do položaja voj- 
nega ujetnika. 

Oseba, ki jo pri sovražnosti kakorkoli ujamejo o- 
berožene sile SFRJ ali drugi njeni organi ali organiza- 
cije in za katero se sumi, da ne pripada nobeni kate- 
goriji iz 200. točke tega navodila, uživa položaj ujetnika, 
dokler pristojno sodišče ne odloči o njenem položaju. 

Postopek za določitev položaja vojnega ujetnika za- 
čne pristojni vojaški tožilec na predlog poveljstva zbir- 
nega ali kakšnega drugega ujetniškega taborišča, takoj 
ko se zasumi, da kakšna oseba nima pravice do polo- 
žaja vojnega ujetnika. Ta postopek se vodi pri terito- 
rialno pristojnem vojaškem sodišču na prvi stopnji, od- 
visno od sedeža poveljstva taborišča. 

Ce sodišče iz tretjega odstavka te točke s svojo od- 
ločbo ugotovi, da kakšna oseba ne pripada nobeni ka- 
tegoriji iz 200. in 201. točke tega navodila in da nima 
pravice do položaja vojnega ujetnika, taka oseba izgubi 
pravico do položaja vojnega ujetnika, ko postane ta od- 
ločba pravnomočna. Če se ugotovi, da je taka oseba 
storila kaznivo dejanje, se ne sme kaznovati brez sodbe 
sodišča in se ji tudi ne sme odvzeti pravica do pravil- 
nega sojenja. 

204. Ravnanje pripadnikov oboroženih sil SFRJ 
z vojnimi ujetniki. Vojni ujetnik je razorožen sovraž- 
nik. Zato ima SFRJ pravico, da v okviru pravil medna- 
rodnega vojnega prava nastopi proti ujetniku, ki je pod 
njeno oblastjo, z vsemi varnostnimi ukrepi, zlasti pa 
mu mora preprečiti, da se znova pridruži svojim o- 
boroženim silam ter da SFRJ oziroma njenim oborože- 
nim silam kakorkoli škoduje'. Te ukrepe mora izvajati 
brez grobosti in neupravičenega nasilja. 

205. Stališče SFRJ do ujetja. Pripadnik oborože- 
nih sil SFRJ mora storiti vse, kar je v človeški moči, da 
ne pride v ujetništvo. Ce pride pripadnik oboroženih 
sil SFRJ pod sovražnikovo oblast, mora ravnati takole: 

1) v ujetništvu se mora obnašati tako, kot da je od- 
soten iz svoje enote ali ustanove in odgovoren pred ju- 
goslovanskimi oblastmi za svoje ravnanje v tem času; 

2) proti sovražniku se mora boriti z vsemi sredstvi, 
ki jih ima na razpolago v novih življenjskih razmerah, 
predvsem pa se mora pripravljati za pobeg in tudi dru- 
gim pomagati pri pobegu iz ujetništva; 

3) ne sme storiti ničesar, kar bi lahko škodovalo 
SFRJ, predvsem pa ne sme dati sovražniku nobenih 
podatkov, razen tistih, ki so potrebni, da se mu prizna- 
jo položaj vojnega ujetnika in pravice v zvezi s činom, 
ki ga ima; 

4) utrjevati mora tovarištvo, pomagati drugim ujet- 
nikom, zlasti če so ranjeni ali bolni, spoštovati stareši- 
no in mu pomagati 'pri ohranjanju in dvigovanju kolek- 
tivne zavesti in morale; 

5) zavrniti mora- vsako ugodnost, zaradi katere bi 
bil v boljšem položaju kot njegovi tovariši - vojni ujet- 
niki; 

6) seznaniti se mora z vsemi pravicami, ki jih imajo 
vojni ujetniki po mednarodnem vojnem pravu, in od 
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sovražnih organov zahtevati, da mu vse te pravice pri- 
znajo;' 

7) po končanem ujetništvu in vrnitvi v domovino 
(repatriaciji) mora pred pristojnimi vojaškimi organi 
opravičiti svoj padec v ujetništvo in svoje obnašanje 
med njim. 

Glej 163. točko. 
206. Začetek in trajanje zaščite. Določbe o vojnih 

ujetnikih se uporabljajo za vse osebe, ki pripadajo 
kakšni izmed kategorij, navedenih v 200. točki tega na- 
vodila, in sicer od trenutka, ko so bile ujete, do njihove 
končne osvoboditve in vrnitve v domovino. 

Glej 203. točko. 

Temeljne pravice vojnih ujetnikov 

207. Odgovornost države za ravnanje njenih dr- 
žavljanov z vojnimi ujetniki. Vojni ujetniki so pod 
oblastjo sovražne sile, ne pa posameznih oseb ali vojaš- 
kih enot, ki so jih ujele. Sila, pod katere oblastjo so voj- 
ni ujetniki, je odgovorna za ravnanje z njimi. Ta odgo- 
vornost ne izključuje osebne odgovornosti posamezni- 
kov. 

208. Pravici se ni mogoče odreči. Vojni ujetniki 
imajo po mednarodnem vojnem pravu določene pravi- 
ce in dolžnosti. Te pravice se jim ne morejo odreči, 
čeprav bi v to sami privolili. Njihovega položaja ne 
smejo poslabšati nobeni posebni sporazumi med stra- 
nema v spopadu. Vendar imajo pravico do boljšega po- 
ložaja, ki izhaja iz posebnih sporazumov, ter do ugod- 
nejših ukrepov, ki jih za vojne ujetnike sprejme stran 
v spopadu, pod katere oblastjo so. 

Glej 214. točko. 

209. Prepoved represalij. Represalije proti vojnim 
ujetnikom so prepovedane v vseh primerih. 

Glej 31. točko. 
210. Humani postopek. Z vojnimi ujetniki je tre- 

ba ravnati človeško. Predvsem jih je treba zavarovati 
Pred nasiljem, žalitvami in zastraševanjem. Vojni ujet- 
niki imajo pravico do spoštovanja njihove osebnosti in 
časti. Obdržijo tudi svojo popolno civilno, pravno in 
opravilno sposobnost, kakršno so imeli, preden so bili 
ujeti. 

Z ženskami je treba ravnati obzirno. 

Glej 212. točko. 
211. Vzdrževanje in medicinska pomoč. Sila, 

Pod katere oblastjo so vojni ujetniki, mora zagotoviti 
njihovo brezplačno vzdrževanje ter ustrezno zdravniš- 
ko nego. 

212. Enakost postopka. Z vsemi vojnimi ujetniki 
je treba ravnati enako, brez kakršnekoli diskriminacije, 
ki bi temeljila na rasi, narodnosti, državljanstvu, veroiz- 
povedi, politični miselnosti ali drugih merilih. 

Vojnim ujetnikom se lahko odobrijo posebne 
ugodnosti, kar je odvisno od njihovega zdravstvenega 
stanja, starosti, spola, strokovne izobrazbe ali čina. 

Začetek ujetništva 

213. Ujetje. Prepovedano je raniti ali ubiti pripad- 
nika sovražnih oboroženih sil, ki se neha upirati in vid- 
no pokaže, da se je pripravljen vdati, ali če se zaradi 
rane ali bolezni ne more boriti. Vojni ujetnik postane 
takrat, ko pride ,v sovražnikove roke. 

Ob ujetju pripadnika sovražnih oboroženih sil po- 
skrbi starešina enote oboroženih sil SFRJ za vse pre- 
vidnostne ukrepe, da zagotovi varnost enote. 

214. Jemanje podatkov od vojnih ujetnikov. Voj- 
ni ujetnik mora, ko je vprašan, povedati samo svoj pri- 
imek in ime, čin, datum rojstva in svojo številko mat- 
rike, ki je vtisnjena na razpoznavni ploščici. Ce tega 
noče storiti, je v nevarnosti, da se mu omejijo ugodnos- 
ti, ki se priznavajo ujetnikom njegovega čina in položa- 
ja. Ce ima osebno izkaznico o istovetnosti in pripad- 
nosti oboroženim silam jo pokaže. 

215. Zasliševanje vojnih ujetnikov. Sila, ki drži 
vojne ujetnike, jih ima pravico spraševati o podatkih 
vojaškega značaja. Pri tem je prepovedan kakršenkoli 
pritisk na ujetnika. Z vojnim ujetnikom, ki noče odgo- 
voriti na postavljena vprašanja, ali daje lažne podatke, 
se zaradi tega ne sme grdo ravnati, ne sme se izpostav- 
ljati grožnjam, žalitvam ali drugim neprijetnostim. 

216. Osebne stvari vojnega ujetnika. Vse stvari 
in predmeti, ki jih vojni ujetnik uporablja za oblačenje, 
prehrano in osebno zaščito, izkaznica o istovetnosti, 
osebna korespondenca ter družinske fotografije, odli- 
kovanja, oznake^ čina in pripadnosti oboroženim silam 
določene države in državljanstva ter vse druge stvari in 
predmeti za osebno rabo ostanejo v posesti vojnega 
'ujetnika. Orožje, konji, vojaški dokumenti in druga vo- 
jaška oprema, vozila in vse drugo premično premože- 
nje sovražnih sil, ki ne pripada posameznim vojnim 
ujetnikom, kot osebna stvar ali osebni predmet, se odv- 
zamejo, z njimi pa se ravna po navodilih za vojni plen. 

Denar in vrednostni predmeti se smejo vojnim 
ujetnikom začasno odvzeti samo po ukazu starešine 
enote oziroma taborišča in ob ustreznem potrdilu. De- 
nar v moneti sile, ki drži vojne ujetnike, se knjiži v do- 
bro računa vojnega ujetnika. 

Prepovedana je kakršnakoli trgovina med pripad- 
niki oboroženih sil in vojnimi ujetniki, ki se nanaša na 
predmete osebnega premoženja iz prvega odstavka te 
točke. 

Med predmete osebne zaščite spadajo: čelade, zaščitne 
maske, zaščitna ogrinjala ipd. 

Predmeti za osebno rabo so tudi tisti deli obleke in o- 
butve, ki pripadajo službeni vojaški opremi. 

217. Evakuacija vojnih ujetnikov. Takoj po ujetju 
se morajo vsi vojni ujetniki, razen ranjencev in bolni- 
kov, ki niso sposobni za transport, evakuirati iz bojne 
cone. 

Med evakuacijo, najpozneje pa po prihodu v prvo 
taborišče izven nevarne cone, je treba sestaviti sezna- 
me evakuiranih vojnih ujetnikov in jih izročiti pristoj- 
nemu vojaškoteritorialnemu poveljstvu oziroma povelj- 
stvu taborišča. 

Vsi premiki vojnih ujetnikov potekajo glede mate- 
rialne oskrbljenosti pod podobnimi pogoji kot premiki 
lastnih enot, pri čemer se še posebej skrbi za varnost 
ujetnikov. 
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Nesposobni za transport so tisti ranjenci in bolniki, ki bi 
bili zaradi svojega zdravstvenega stanja v večji življenjski ne- 
varnosti, če bi se premikali, kot pa če bi ostali, kjer so. 

Vojne ujetnike je treba pri transportu oskrbpti s potreb- 
nimi količinami vode in hrane, z obleko, obutvijo, zdravili in 
drugimi potrebščinami. 

Nastanitev, premeščanje, materialna in sanitetna 
oskrbljenost 

218. Taborišča za vojne ujetnike. Vojni ujetniki 
se nastanijo v določena taborišča (stavbe ali barake). 
Nastanitvene razmere, zlasti glede izolacije pred vlago, 
ogrevanja in osvetlitve prostorov, ureditve, oskrbljenos- 
ti spalnic in jedilnic, požarne varnosti stavb ipd., mo- 
rajo biti prav tako ugodne kot razmere v lastnih eno- 
tah, ki so na zadevnem območju. Poleg tega je treba 
upoštevati tudi običaje in navade vojnih ujetnikov. Na- 
stanitev ne sme biti škodljiva za njihovo zdravje. 

Vojni ujetniki se v taborišča ali taboriščne bloke 
razvrstijo po državljanstvu, jeziku in običajih, vendar se 
brez svoje privolitve ne smejo ločiti od drugih ujetni- 
kov iz istih oboroženih sil. 

V mešanih taboriščih je treba vojnim ujetnicam za- 
gotoviti posebne spalnice in higienske naprave. 

219. Premeščanje vojnih ujetnikov. Bolniki in ra- 
njenci se ne smejo premeščati, dokler utegne to neu- 
godno vplivati na njihovo ozdravitev, razen če je to nuj- 
no zaradi njihove varnosti. 

Če se bojna cona približuje taborišču, je treba voj- 
ne ujetnike pravočasno evakuirati. 

V primeru premestitve je treba vojne ujetnike pra- 
vočasno obvestiti o evakuaciji, jim dati nov naslov, jim 
dovoliti, da vzamejo s seboj svoje osebne stvari, kores- 
pondenco in pakete, prispele na njihov naslov. Kores- 
pondenco in pakete, poslane v staro taborišče, jim je 
treba nemudoma poslati. 

220. Zaščita vojnih ujetnikov pred vojnimi dej- 
stvovanji. Vojnim ujetnikom je treba zagotoviti zaklo- 
nišče proti zračnemu bombardiranju in drugim vojnim 
nevarnostim ter druge zaščitne ukrepe, ki se izvajajo za 
lokalno prebivalstvo. Vojni ujetniki se ne smejo zadrže- 
vati ali pošiljati na mesto, na katerem bi bili izpostav- 
ljeni ognju bojne cone, in se ne smejo razporejati tako, 
da bi s svojo prisotnostjo varovali kakršnekoli objekte 
ali mesta pred vojnimi dejstvovanji. 

Glej 85. točko. 
221. Prehrana vojnih ujetnikov. Vojni ujetniki se 

preskrbujejo po predpisanih tablicah za prehrano. Tab- 
lice za prehrano morajo ustrezati kaloričnim potrebam 
zaposlenih oziroma nezaposlenih vojnih ujetnikov. V 
mejah možnosti se vojni ujetniki uporabljajo za dela v 
zvezi s pripravljanjem svoje hrane- Vojnim ujetnikom 
je dovoljena uporaba tobaka. 

222. Obleka in obutev vojnih ujetnikov. Vojni 
ujetniki se oskrbujejo z obleko in obutvijo po predpi- 
sanih normah, za kar se uporablja predvsem zaplenje- 
na oprema. 

Pri predpisovanju norm za oskrbo z obleko se upoštevajo 
letni čas, toplotni pas in vrsta delovnega mesta. 

223. Taboriščne kantine. V taboriščih se odprejo 
kantine, v katerih lahko vojni ujetniki po lokalnih tr- 
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žnih cenah kupujejo najnujnejše potrebščine (milo, t0" 
bak, igle, sukanec itd.). Poverjenik vojnih ujetnikov ima 
pravico sodelovati z upravo kantine in upravljati sklad 
sredstev, ustvarjenih z zaslužkom kantine. 

224. Higiena v taborišču. V taborišču za vojne 
ujetnike se morajo redno izvajati posebni higienski uk- 
repi zaradi preprečevanja okužb, vzdrževanja čistoče ш 
ohranjanja zdravja. V ta namen je treba vojne ujetnike 
preskrbeti s potrebnimi količinami vode in mila za 
vsakdanjo telesno higieno in za pranje perila. 

225. Zdravniška nega v taborišču. Zdravljenje 
vojnih ujetnikov se poveri predvsem sanitetnemu oseb- 
ju oboroženih sil tiste sile, katere pripadniki so. Vojni 
ujetniki se lahko javijo pristojnim zdravnikom za pre' 
gled. 

Sil^, ki drži vojne ujetnike, mora organizirati v ta- 
boriščih zdravniške inšpekcije, ki najmanj enkrat na 
mesec opravljajo preglede zaradi kontrole splošnega 
zdravstvenega stanja, prehrane, higiene in odkrivanja 
nalezljivih bolezni, predvsem tuberkuloze, malarije m 
spolnih bolezni. 

Vojni ujetniki, ki jim je potrebno zdravljenje v bol- 
nišnici, se pošljejo v bolnišnico, določeno za zadevno 
taborišče. Ce gre za nujne primere ali če to zahteva na- 
rava obolenja, sprejme vojne ujetnike katerakoli vojaš- 
ka ali civilna bolnišnica. 

226. Potrdila o bolezni in ranah. Poveljstvo tabo- 
rišča ali uprava bolnišnice izda vojnemu ujetniku na 
njegovo zahtevo uradno potrdilo o naravi bolezni ali 
rani, trajanju zdravljenja ter pomoči in negi. Prepis po- 
trdila se pošlje Centralni agenciji za obveščanje o voj- 
nih ujetnikih. 

Glej 245. točko. 

227. Intelektualne in telesne dejavnosti v tabo- 
riščul Poveljstva taborišč morajo spodbujati intelek- 
tualne, vzgojne, zabavne in športne dejavnosti vojnih 
ujetnikov in jim zanje zagotoviti ustrezne pogoje. 

Dovoljene so verske dejavnosti, če se s tem ne mo- 
tita notranji red in disciplina. 

Položaj oficirjev 

228. Položaj oficirjev. Oficirje in vojne ujetnike 
na njim enaki stopnji je treba po možnosti razvrstiti v 
posebna taborišča, če to ni mogoče, pa v ločene bloke 
oziroma prostore skupnih taborišč. 

Z vsemi oficirji in vojnimi ujetniki na njim enaki 
stopnji je treba ravnati obzirno, kot zahtevajo njihovi 
čini in starost. 

Vojnim ujetnikom je dovoljeno nositi oznake činov 
in pripadnosti oboroženim silam svoje države ter odli- 
kovanja. 

Ujeti oficirji morajo pozdravljati samo oficirje viš- 
jega čina sile, pod katere oblastjo so, ter komandanta 
taborišča, ne glede na njegov čin. Vsi drugi vojni ujet- 
niki morajo pozdravljati vse oficirje, pod katerih oblast- 
jo so, in jim izkazovati zunanje znake spoštovanja, 
predvidene v vojaških predpisih svoje države. 

Glej 229. in 242. točko. 
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Delo in denarna sredstva 

229. Delo vojnih ujetnikov in delovni pogoji. 
Oficirji in vojni ujetniki na njim enaki stopnji so oproš- 
čeni vsakega dela. Podoficirji se lahko uporabljajo 
samo za nadzorstvena dela. Če oficirji ali podoficirji za- 
htevajo kakšno delo, jim je treba v mejah možnosti ust- 
reči. Vsi drugi vojni ujetniki se lahko pošljejo na delo, 
če to dopušča njihovo zdravstveno stanje. 

Delovni pogoji, stanovanjske razmere, higiensko- 
tehnična zaščita, delovni čas ipd. ter pravica do zdrav- 
ljenja in bolezenskega dopusta se določijo po predpi- 
sih, ki veljajo za zadevno vrsto dela. Delovni čas vojne- 
ga ujetnika traja praviloma osem ur. Počitek vojnega 
ujetnika ne sme biti krajši od ene ure sredi delovnega 
dne, od 24 zaporednih ur v delovnem tednu in od 
osem zaporednih dni po enem letu dela. 

Vojni ujetnik, ki meni, da ni zmožen za delo ali za 
določeno vrsto dela, sme od pristojnega taboriščnega 
zdravnika zahtevati, da ga pregleda in oprosti dela. Po- 
leg tega je treba vojne ujetnike občasno, najmanj pa 
enkrat mesečno, "zdravniško pregledati in ugotoviti nji- 
hovo delovno zmožnost. 

Vojnemu ujetniku, ki postane žrtev nesreče ali nez- 
gode pri delu ali zboli za boleznijo, ki je posledica tega 
dela, se izda zdravniško spričevalo, ki ga uporablja kot 
dokument za pridobitev ustreznih pravic pri sili, ki ji 
Pripada. Prepis takšnega spričevala se pošlje Centralni 
agenciji za obveščanje o vojnih ujetnikih. 

Pristojno poveljstvo taborišča skrbi za to, da je re- 
žim delovnih enot, ki so izven taborišča, podoben re- 
žimu v taborišču vojnih ujetnikov, in je odgovorno za 
pravilno uporabo vseh predpisov in določb tega navo- 
dila. 

230. Dovoljena dela. Vojni ujetniki se smejo upo- 
rabljati za dela v zvezi z upravo, urejanjem ali vzdrže- 
vanjem svojega taborišča, poleg tega pa samo še za: 

1) dela v kmetijstvu; 
2) dela v industriji, rudarstvu in obrti, razen za 

dela v metalurški, strojni in kemični industriji, za javna 
dela in gradbeništvo vojaške narave ali vojaškega na- 
mena; 

3) dela v prometu, pri nakladanju in razkladanju, 
ki niso vojaškega značaja ali vojaškega namena; 

4) dela v trgovini ali umetniški dejavnosti; 
5) hišna dela (služinčad); 
6) dela v javnih službah, ki niso vojaškega značaja 

ali vojaškega namena. 

231. Prepovedana dela. Vojni ujetniki se ne smejo 
uporabljati za dela, ki so v neposredni zvezi z vojnimi 
operacijami (proizvodnja in transport orožja in streliva, 
kopanje rovov ipd.). 

Vojni ujetniki se ne smejo uporabljati za dela, ki so 
nevarna ali škodljiva za zdravje, če se za ta dela ne ja- 
vijo prostovoljno. Čiščenje min in podobna dela se šte- 
jejo za nevarna dela. 

232. Denarna sredstva. Vojni ujetniki imajo pra- 
vico do plače po svojem činu in položaju ter do denar- 
nih prejemkov iz drugih virov. Vojnim ujetnikom pri- 
pada plačilo v denarju za vsa dela in dolžnosti, ki jih 
opravljajo v taborišču in izven njega. 

Odnosi z zunanjim svetom in oblastmi 

233. Korespondenca, poštne in druge pošiljke. 
Poštne in druge pošiljke se sprejemajo, pošiljajo in 
kontrolirajo na podlagi posebnih predpisov. 

Vsakemu vojnemu ujetniku je treba takoj po ujet- 
ju, najpozneje pa v enem tednu po prihodu v taborišče 
ali bolnišnico, omogočiti, da pošlje po eno dopisnico 
svoji družini in Centralni agenciji za obveščanje o voj- 
nih ujetnikih, s katerima jima sporoči, da je bil ujet, 
svoj naslov in kakšno je njegovo zdravstveno stanje. Po- 
leg tega je treba vsem dovoliti, da pošljejo najmanj po 
dve pismi in štiri dopisnice mesečno, praviloma v svo- 
jem materinem jeziku. Tistim, ki zaradi velike oddalje- 
nosti ipd. dolgo nimajo nobenih novic od svojcev, je 
dovoljeno pošiljati brzojavke. 

Vojni ujetniki imajo pravico, da po pošti ali kako 
drugače prejemajo osebne ali kolektivne pošiljke, ki 
vsebujejo hrano, obleko, zdravila in druge predmete, 
namenjene za zadovoljevanje njihovih potreb. 

Poštne pošiljke, ki jih pošiljajo ali prejemajo vojni 
ujetniki, so oproščene vseh poštnih taks, pošiljke po- 
moči pa tudi uvoznih, carinskih in drugih davščin. Cen- 
zuro korespondence in kontrolo paketov je treba orga- 
nizirati tako, da so na najboljši način zagotovljeni po- 
šiljanje, prejemanje in deljenje pošiljk. 

234. Prošnje in pritožbe. Vojni ujetniki smejo pi- 
sati prošnje in pritožbe v zvezi z ujetniškim režimom 
in jih pošiljati vojaškim oblastem sile zaščitnice, in si- 
cer v neomejenem številu in brez kakršnihkoli posle- 
dic, čeprav niso utemeljene. 

Disciplina in kaznovanje 

235. Seznanjanje s predpisi in njihova uporaba. 
Vojni ujetniki se seznanijo z .vsemi predpisi, ki se na- 
našajo na njihovo obnašanje, in to v jeziku, ki ga ra- 
zumejo. Kopije predpisov se pošljejo poverjeniku voj- 
nih ujetnikov. 

V vsakem taborišču je treba na mestih, ki so do-. 
stopna vsem vojnim ujetnikom, izobesiti v njihovem je- 
ziku celotno besedilo ženevske konvencije o ravnanju 
z vojnimi ujetniki iz leta 1949, besedilo dopolnilnega 
protokola k ženevski konvenciji o zaščiti žrtev medna- 
rodnih oboroženih spopadov (protokol I) iz leta 1977, 
besedilo posebnih sporazumov (iz 208. točke tega navo- 
dila) in besedila vseh predpisov iz prvega odstavka te 
točke. 

Komandant taborišča mora seznaniti vse svoje 
podrejene organe z besedilom navedenih predpisov in 
je odgovoren za njihovo uporabo. 

236. Temeljna kaznovalna načela. Za vojne ujet- 
nike veljajo predpisi, ki veljajo v oboroženih silah tiste 
sile, ki drži vojne ujetnike. Vojnim ujetnikom, ki kršijo 
te predpise, se izrečejo disciplinski ukrepi ali ukrepi 
kazenskega pregona, za določena dejanja pa se jim iz,- 
rečejo predvidene kazni. 

Pri odmeri kazni je treba poleg drugih olajševalnih 
okoliščin upoštevati dejstvo, da vojnega ujetnika nič ne 
zavezuje, da bi bil zvest sili, ki drži vojne ujetnike. 

Če se dvomi, ali naj se za kakšno dejanje izrečejo 
disciplinski ukrepi ali ukrepi kazenskega pregona, se 
izrečejo disciplinski ukrepi. 

Vojni ujetnik je lahko samo enkrat kaznovan za 
isto dejanje ali na podlagi iste obtožbe. Z nobeno kaz- 
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nijo mu ni mogoče odvzeti čina ali mu preprečiti, da 
nosi oznake čina. Prav tako ne izgubi statusa vojnega 
ujetnika, če se preganja za dejanja, ki jih je storil, pre- 
den je bil ujet, celo takrat ne, ko je bil zanje obsojen. 

237. Disciplinske kazni. Vojnim ujetnikom se 
smejo izreči naslednje disciplinske kazni: 

1) ukinitev 50% denarnih prejemkov, ki jih preje- 
majo kot plačo in plačilo za delo; 

2) ukinitev ugodnosti, ki jim jih je dala tuja sila, 
pod katere oblastjo so, in sicer tistih, ki presegajo pra- 
vice, zagotovljene z ženevsko konvencijo o ravnanju z 
vojnimi ujetniki; 

3) prisilno delo, ki ne sme trajati dlje kot dve uri 
na dan; 

4) zapor. 
Oficirjem se ne sme izreči kazen prisilnega dela. 
Posamezne kazni ne smejo trajati dlje kot 30 dni, 

vštevši tudi čas pripora, celo takrat ne, ko vojni ujetnik 
istočasno odgovarja za več dejanj. Pripor ne sme trajati 
dlje kot 14 dni. Med izrekom kazni in njeno izvršitvijo 
ne sme miniti več kot en mesec. Po poteku tega roka 
se kazen ne more izvršiti. 

Do začetka prestajanja nove kazni mora miniti naj- 
manj tri dni od izvršitve stare kazni, če znaša le-ta 10 
dni in več. 

Med prestajanjem disciplinske kazni se mora voj- 
nim ujetnikom omogočiti na dan najmanj dve uri giba- 
nja in bivanja na svežem zraku. 

Oficirji in vojni ujetniki na njim enaki stopnji ne 
smejo prestajati kazen disciplinskega zapora v istih 
prostorih kot podoficirji in vojaki. 

Vojnim ujetnikom, ki so disciplinsko kaznovani, se 
ne smejo odvzeti ugodnosti, povezane z njihovim či- 
nom. 

Disciplinske kazni izreka samo komandant taboriš- 
ča ali oficir, ki ga zastopa oziroma na katerega prenese 
svojo disciplinsko oblast, ali višje vojaške oblasti. Ko- 
mandant taborišča mora voditi seznam izrečenih kazni. 
Seznam je na razpolago predstavnikom sile zaščitnice. 

238. Uporaba orožja. Proti vojnim ujetnikom, 
zlasti tistim, ki bežijo ali skušajo pobegniti, se sme 
orožje uporabiti samo kot zadnje sredstvo, in to vedno 
po ponovljenih opominih in predpisanih pozivih, naj se 
ustavijo. 

239. Kazen za pobeg. Vojni ujetniki se ne kaznu- 
jejo za uspešen pobeg, če so znova ujeti. Za poskus po- 
bega ali za ponovni poskus se lahko kaznujejo samo z 
disciplinskimi kaznimi, celo takrat, ko storijo kazniva 
dejanja brez kakršnegakoli nasilja nad osebami, samo. 
zato, da bi lažje pobegnili (nošenje civilne obleke ali 
kraja civilne obleke, hrane, busole ipd., brez namena, 
da bi se obogatili; pridobitev in uporaba lažnih osebnih 
dokumentov). 

240. Kazenski pregon. Nobenemu vojnemu ujet- 
niku se ne sme soditi niti se sme kaznovati za dejanje, 
ki ni izrecno predvideno v zakonih sile, ki drži vojne 
ujetnike, ali v mednarodnem pravu, ki so veljali takrat, 
ko je bilo dejanje storjeno. Vojne ujetnike je treba ta- 
koj po ujetju obvestiti o kaznivih dejanjih, za katera je 
določena smrtna kazen. Po tem obvestilu se vojnemu 
ujetniku ne sme izreči smrtna kazen za nobeno drugo 
kaznivo dejanje brez soglasja sile, ki ji pripada. 

Petek, 10. junija 1988 

Kazenski postopek se mora voditi čim hitreje. Pri- 
por ne sme trajati dlje kot tri mesece. Cas pripora se 
računa v prestajanje kazni odvzema prostosti. 

Če od dneva vročitve obtožnice in drugih P0^3'" 
kov, potrebnih vojnemu ujetniku, poverjeniku ali sin 
zaščitnici, ni minilo najmanj tri tedne, se sodni posto- 
pek ne sme začeti. Obtoženi vojni ujetnik ima pravico, 
da si izbere zagovornika, da se sklicuje na priče, da 

ima kvalificiranega tolmača, in da ga na obravnavo 
spremlja eden izmed njegovih tovarišev ujetnikov. Ce si 
vojni ujetnik ne izbere zagovornika, ima to pravico sila 
zaščitnica. V nasprotnem se zagovornik določi po urad- 
ni dolžnosti. Za pripravo zagovora je treba zagovorniku 
zagotoviti najmanj dva tedna in mu dati vse druge po- 
trebne olajšave. 

Sodba se z vsemi potrebnimi podatki in pravnin^ 
poukom pošlje vojnemu ujetniku, poverjeniku in sili 
zaščitnici. 

241. Izvršitev kazni. Med prestajanjem kazni ima- 
jo vojni ujetniki pravico do enakega režima kot obso- 
jeni pripadniki oboroženih sil tiste sile, pod katere ob- 
lastjo so. Vojne ujetnice morajo prestajati kazen v lo- 
čenih prostorih in pod posebnim nadzorstvom žensk. Z 
obsojenimi vojnimi ujetniki- se po prestanih izrečenih 
kaznih ne sme ravnati drugače kot z drugimi vojnim' 
ujetniki. 

Smrtna kazen se ne sme izvršiti pred potekom naj- 
manj šestih mesecev, računano od trenutka, ko je bila 
sila zaščitnica na predpisan način obveščena o sod- 
bi. 

Predstavniki vojnih ujetnikov 

242. Poverjeniki. Vojni ujetniki - vojaki in podofi- 
cirji imajo pravico, da v taborišču vsakih šest mesecev 
s tajnim glasovanjem izberejo svoje poverjenike. Pover- 
jenik mora biti ujetnik z istim državljanstvom kot vojm 
ujetniki, ki jih predstavlja, in mora govoriti isti jezik. V 
taboriščih za oficirje in v mešanih taboriščih pripada 
dolžnost poverjenika oficirju, ki ima najvišji čin in stop- 
njo, pomaga pa mu eden ali več izbranih pomočnikov. 

Poverjenik predstavlja vojne ujetnike pred vojaški- 
mi oblastmi, silo zaščitnico. Mednarodnim komitejem 
Rdečega križa in vsako drugo organizacijo, ki pomaga 
vojnim ujetnikom. Prispevati mora k zboljševanju teles- 
nega, moralnega in intelektualnega stanja vojnih ujetni- 
kov in mora biti nosilec organiziranja vzajemne pomo- 
či. Poverjenik ima pravico, da predstavnikom sile za- 
ščitnice občasno pošilja poročila o stanju v taboriščih 
in o potrebah vojnih ujetnikov, da predlaga ranjence m 
bolnike, ki jih bo pregledala mešana zdravniška komi- 
sija, ter da prevzema in deli pošiljke kolektivne pomoči 
ipd. 

Kopije vseh predpisov, posamičnih ukazov, odlo- 
kov, sodb ipd. v zvezi z vojnimi ujetniki se izročijo po- 
verjeniku. 

Da bi poverjeniki lahko opravljali svoje funkcije, 
morajo biti oproščeni drugih del. Prav tako jim je treba 
omogočiti, da obiskujejo delovne enote izven taborišča, 
taboriščne bloke in prostore in da se dogovarjajo z voj- 
nimi ujetniki. 

Noben poverjenik se ne sme premestiti iz taboriš- 
ča, dokler novega poverjenika ne vpelje v tekoča dela. 



Številka 10 - Stran 273 

Organi za zaščito in pomoč 

243. Sila zaščitnica. Predstavniki sile zaščitnice 
imajo pravica do vpogleda v delo in življenje vojnih 
ujetnikov; v ta namen lahko obiskujejo vse kraje, vsa 
taborišča in prostore, v katerih živijo in delajo vojni 
ujetniki, se z njimi pogovarjajo brez navzočnosti drugih 
oseb ter sprejemajo prošnje, pritožbe in poročila od 
Poverjenikov, za kar jim je treba dati potrebne olajša- 
ve. Obiski se lahko omejijo samo začasno, če je to nuj- 
no iz vojaških razlogov. 

Glej 59. točko. 
Funkcijo sile zaščitnice vojnih ujetnikov lahko opravljajo 

tudi predstavniki Mednarodnega komiteja Rdečega križa. 

244. Organizacije in društva za pomoč. Predstav- 
nikom Mednarodnega komiteja Rdečega križa in raznih 
humanitarnih organizacij za pomoč vojnim ujetnikom 
'z 59. in 64. točke tega navodila je treba v mejah mož- 
nosti dati potrebno pomoč in jim omogočiti, da obis- 
kujejo vojne ujetnike in jim izročajo darila v obliki ob- 
leke, obutve, zdravil in živil ter za zadovoljevanje njiho- 
vih drugih življenjskih in kulturnih potreb. 

245. Biro za obveščanje. Vsaka stran v spopadu 
mora po začetku spopada ustanoviti biro za obveščanje 
0 vojnih ujetnikih. Biro za obveščanje zbira in pošilja 
zainteresiranim silam in Centralni agenciji potrebne 
Podatke o ujetnikih, da bi njihove družine čim prej 
Prejele potrebne novice. 

Poveljstva taborišč za vojne ujetnike pošiljajo biro- 
ju za obveščanje vse podatke iz 214. točke tega navo- 
dila na podlagi posebnih predpisov in po pristojni poti. 

Biro za obveščanje po pristojni poti zbira, posebno 
Pakira in pošilja zainteresiranima stranema v spopadu 
vse osebne stvari, ki so vredne in so pripadale umrlim, 
repatriiranim, izpuščenim na prostost in pobeglim voj- 
nim ujetnikom. 

Biro za obveščanje in Centralna agencija za obveš- 
čanje o vojnih ujetnikih sta oproščena poštnih taks ter 
uvoznih, carinskih in drugih davščin. 

Centralna agencija za obveščanje o vojnih ujetnikih delu- 
je' pri Mednarodnem komiteju Rdečega križa v Ženevi. 

Dela biroja za obveščanje v SFRJ opravlja Služba za iska- 
nje pri Rdečem križu Jugoslavije. Glej 263. točko. 

Konec ujetništva 

246. Neposredna vrnitev v domovino. Repatria- 
eija težkih ranjencev in bolnikov ter njihova nastanitev 
v nevtralnih državah. Težki ranjenci in bolniki imajo 
pravico do neposredne vrnitve v svojo državo med sov- 
ražnostjo, vendar samo, če to želijo in če izpolnjujejo 
določene pogoje glede stopnje obolenja ali ranjenosti. 

Težki ranjenci in težki bolniki se smejo pod dolo- 
čenimi pogoji zdraviti v nevtralni državi in se iz nje vr- 
niti v domovino. Na podlagi sporazuma med zaintere- 
siranimi silami jih pristojni sanitetni organi in mešane 
zdravniške komisije nastanijo v nevtralni državi, orga- 
nizirajo njihovo vrnitev v domovino in jih razvrstijo v 
kategorije. 

Noben vojni ujetnik, ki izpolnjuje pogoje, predvide- 
ne za repatriacijo v nevtralno državo, se ne sme zadr- 
žati zato, ker ni prestal disciplinske kazni. 

Ujetnik, ki je bil vrnjen v domovino na podlagi te 
točke, ne sme sodelovati pri bojnih dejstvovanjih proti 
sili, pod katere oblastjo je bil, in proti njenim zavezni- 
kom. ^ 

Prepoved iz četrtega odstavka te točke ne izključuje op- 
ravljanja sanitetnih, strogo administrativnih in podobnih del 
za oborožene sile. 

247. Pobeg vojnega ujetnika. Pobeg vojnega ujet- 
nika je uspel: 

1) če se je znova pridružil oboroženim silam tiste 
sile, katere pripadnik je, ali oboroženim silam kakšne 
zavezniške sile; 

2) če je zapustil ozemlje, ki je pod oblastjo sile, ki 
drži vojne ujetnike, ali ozemlje kakšne njene zaveznice; 

3) če se je vkrcal na ladjo, ki pluje pod zastavo sile, 
katere pripadnik je, ali zavezniške sile, in če je ta ladja 
v teritorialnih vodah sile, ki drži vojne ujetnike, vendar 
pod pogojem, da ladja ni pod oblastjo te sile. 

O položaju vojnih ujetnikov, ki so pobegnili na ozemlje 
nevtralne države glej 297. točko. 

248. Izpustitev vojnega ujetnika na besedo. Uje- 
tim pripadnikom oboroženih sil SFRJ je prepovedano 
dati besedo ali karkoli obljubiti sovražniku, da bi bili 
na ta način izpuščeni na prostost. 

249. Izmenjava vojnih ujetnikov. Stranema v 
spopadu ni treba izpustiti na prostost ujetih sovražni- 
kov na podlagi izmenjave. Lahko pa se sporazumeta o 
izmenjavi, določita pogoje in način izmenjave, eventual- 
no predvidita obveznosti vojnih ujetnikov, izpuščenih 
na ta način, itd. 

250. Smrt vojnega ujetnika. O vsakem smrtnem 
primeru ali ranitvi vojnega ujetnika, ki ju je povzročil 
ali se sumi, da ju je povzročil kak stražar, drug vojni 
ujetnik ali katerakoli druga oseba, ter o vsakem smrt- 
nem primeru, katerega vzrok ni znan, mora sila, ki drži 
vojne ujetnike, začeti preiskavo. Zoper morebitne kriv- 
ce se mora takoj začeti kazenski postopek. 

Na enak način kot za umrle in padle pripadnike 
domačih oboroženih sil ter po posebnih predpisih se 
ugotovi smrt, opravi pogreb, sestavijo mrliški listi in 
oporoke ter vzdržujejo grobovi vojnih ujetnikov. 

251. Osvoboditev in repatriacija vojnega ujetni- 
ka po končani sovražnosti. Vojni ujetniki se izpustijo 
na prostost in repatriirajo takoj po končani aktivni sov- 
ražnosti. Zadržijo se lahko samo vojni ujetniki, zoper 
katere se vodi kazenska preiskava, in sicer če so obso- 
jeni zaradi kaznivega dejanja, do izvršitve kazni, ter vsi 
vojni ujetniki, ki so bili prej obsojeni zaradi kaznivega 
dejanja. 

Pogoji za vrnitev v domovino se običajno določijo 
j pogodbo o premirju, in sicer glede materialne in sa- 
nitetne oskrbljenosti, pravice nositi osebne stvari ipd., 
vendar ne smejo biti manj ugodni od pogojev, predvi- 
denih za premestitev (219. točka). 

Posebne določbe o položaju vojnih ujetnikov 

252. Položaj vojnih ujetnikov pod oblastjo 
SFRJ. Natančnejše določbe o položaju vojnih ujetni- 
kov, ki so pod oblastjo SFRJ, zlasti pa določbe o nji- 
hovem položaju v zbirnih centrih in o življenju in delu 
v taboriščih za vojne ujetnike, predpiše zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo. 
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IX. CIVILNE OSEBE - SOVRAŽNI DRŽAVLJANI, DR- 
ŽAVLJANI NEVTRALNIH DRŽAV, OSEBE BREZ 

DRŽAVLJANSTVA IN BEGUNCI 

253. Zaščita in humani postopek. Kadar pridejo 
civilne osebe pod oblast ene izmed strani v spopadu, 
imajo pravico do spoštovanja njihove osebnosti, časti, 
družinskih pravic, prepričanja in običajev. S temi ose- 
bami se mora v vsakem času ravnati človeško. Pred- 
vsem sta prepovedana vsako nasilje ali zastraševanje. 

Ženske je treba posebej zavarovati pred vsakim na- 
padom na njihovo čast, predvsem pa pred posilstvom, 
prisiljevanjem k prostituciji ipd. 

Zoper osebe iz te točke so prepovedane vse kolek- 
tivne kazni in jemanje talcev ter vse represalije. Dovo- 
ljeni so kontrolni in varnostni ukrepi, ki so potrebni 
zaradi oboroženega spopada. 

254. Civilne osebe, ki uživajo zaščito. Zaščita, 
predpisana v 253. točki tega navodila, se nanaša pred- 
vsem na sovražne državljane, na državljane nevtralne 
države, ki nima svojega predstavništva pri sili, pod ka- 
tere oblastjo so, na osebe brez državljanstva ter na be- 
gunce, ki dejansko ne uživajo zaščite nobene vlade. 

255. Odgovornost za ravnanje z zaščitenimi ose- 
bami. Stran v spopadu odgovarja za ravnanje svojih 
organov oziroma vojaških enot z osebami iz 254. točke 
tega navodila. 

Ta odgovornost ne izključuje posamične odgovor- 
nosti odredbodajalcev in storilcev vsakega dejanja, ki je 
v nasprotju z mednarodnim pravom. 

256. Prepoved prisiljevanja sovražnih državlja- 
nov, da sodelujejo v boju proti svoji državi. Držav- 
ljane sovražne države je prepovedano prisiljevati, da 
sodelujejo v vojnih operacijah proti državi, katere dr- 
žavljani so. 

257. Pravica do zapustitve ozemlja. Osebe iz 254. 
točke tega navodila imajo pravico zapustiti ozemlje, na 
katerem so se znašle ob začetku oboroženega spopada 
ali med njim. Strani v spopadu lahko tem osebam ne 
dovolita zapustiti ozemlja, če to zahtevajo njuni nacio- 
nalni interesi. Oseba, ki ji je bila zavrnjena prošnja za 
izdajo dovoljenja, da zapusti ozemlje, lahko zahteva, da 
pristojni organ znova obravnava njeno prošnjo. 

258. Pravice zadržanih oseb. Osebe iz 254. točke 
tega navodila, ki so bile zadržane pod oblastjo sile, na 
katere ozemlju so se znašle, imajo v primeru bolezni 
pravico do zdravljenja in bolnične nege ter do spreje- 
manja posamičnih ali kolektivnih pošiljk pomoči, ki so 
jim poslane. 

Če živijo take osebe na območju, ki je zelo izpo- 
stavljeno vojnim nevarnostim, se jim mora dovoliti, da 
spremenijo prebivališče. 

ž otroki, mlajšimi kot 15 let, nosečnicami in mate- 
rami z majhnimi otroki se glede nastanitve, dela in 
drugega ravna obzirno, kot to zahteva njihova starost 
oziroma zdravstveno stanje. 

Vse navedene pravice uživajo omenjene osebe ena- 
ko kot državljani strani v spopadu, pod katere oblastjo 
so. 

259. Naložitev dela. Osebam iz 254. točke tega na- 
vodila se sme naložiti samo toliko dela in pod enakimi 
pogoji kot državljanom strani v spopadu, na katere 
ozemlju so. 

Državljanom sovražne države se smejo naložiti 
samo tista dela, ki niso v neposredni zvezi z vojaškimi 
operacijami. 

260. Kontrolni in varnostni ukrepi. Strani v spo- 
padu lahko proti osebam iz 254. točke tega navodila 
nastopita s kontrolnimi in varnostnimi ukrepi, ki so 
potrebni zaradi oboroženega spopada. 

Najstrožja izmed teh ukrepov sta napotitev na pri- 
silno bivanje in interniranje, ki se lahko odredi samo, 
če to absolutno zahteva varnost sile, pod katere oblast- 
jo so te osebe. 

Odločitev o prisilnem bivanju ali interniranju se 
mora na zahtevo zadevne osebe znova obravnavati, ce 
pa ostane v veljavi, jo je treba po možnosti vsakih šest 
mesecev znova preveriti, da se ugotovi, ali so še razloga 
ki opravičujejo tak ukrep. 

261. Ravnanje z interniranimi civilnimi oseba- 
mi. Internirane osebe obdržijo svojo popolno civilnop- 
ravno in opravilno sposobnost, pravice, ki izhajajo iz 
nje, pa imajo v sorazmerju s položajem internirani 
oseb. 

Stran v spopadu mora skrbeti za internirane osebe 
in jim zagotoviti zdravniško nego, nastanitev, hrano in 
obleko, pri tem pa upoštevati potrebe po vzdrževanju 
higiene in ohranitvi zdravja. 

Internirane osebe se smejo uporabiti za delo samo, 
če to same želijo; poleg tega se smejo po potrebi upo 
rabiti za dela v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem 
taborišča; v taborišču se smejo ukvarjati z intelektua 
nimi, vzgojnimi, zabavnimi in športnimi dejavnostmi- 

Disciplinski režim v taborišču mora biti v skladu z 
načeli človečnosti. Prepovedano je telesno in moralno 
grdo ravnanje. 

Internirane osebe imajo pravico izvoliti odbor m 
ternirancev, ki jih predstavlja pred organi sile, pod ka 

tere oblastjo so, pred predstavniki sile zaščitnice oziro 
ma Mednarodnega komiteja Rdečega križa in pre 

drugimi priznanimi organizacijami za pomoč. 
Internirane osebe imajo pravico obvestiti svojo 

družino o interniranju, zdravstvenem stanju in naslovu- 
Ob posredovanju sile zaščitnice in Centralne agencije 
za obveščanje podatke o tem pošljejo nacionalni biroji 
za obveščanje sili, ki ji internirane osebe pripadajo- In- 
ternirane osebe imajo pravico pošiljati in prejemati pis' 
ma in dopisnice ter prejemati posamične in kolektivne 
pošiljke pomoči. 

Pravice in dolžnosti interniranih oseb ter ravnanje z njn11' 
so v glavnfem podobni položaju, ki ga imajo vojni ujetniki v ta 
borišču. 

Ženevska konvencija o zaščiti civilnih oseb med vojno ^ 
leta 1949 v številnih posebnih določbah ureja ravnanje z inter 

niranimi osebami. 
262. Garancije v kazenskem postopku. Za kazni 

va dejanja v zvezi z oboroženim spopadom se sme so 
diti samo pred redno ustanovljenim sodiščem, ki obto 
žencu zagotovi splošno priznane osnovne garancije 
postopku. 

X. SLUŽBA ZA ISKANJE 

263. Služba za iskanje. V skladu z ženevskimi 
konvencijami je pri Rdečem križu Jugoslavije ustanov 
Ijena Služba za iskanje, katere naloga je, da zbira, evi 
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dentira, obdeluje in daje podatke b vseh vojnih žrtvah 
~ naših, zavezniških in sovražnikovih. 

Vsi organi in organizacije, vojaške enote in vojaške 
ustanove morajo v skladu z zakonom dajati Službi za 
iskanje podatke, ki jih pri izpolnjevanju svojih nalog od 
njih zahteva. 

XI. INVAZIJA 

264. Pojem. Invazija je po tem navodilu prodor ali 
vdor oboroženih sil ene države na ozemlje druge drža- 

z namenom, da se izvrši določena vojaška naloga ali 
ua se to ozemlje zavzame oziroma da se njegov del po- 
stavi pod kontrolo navedenih oboroženih sil in vzpos- 
tavi okupacija. 

265. Trajanje invazije. Invazija nekega ozemlja 
traja, dokler se oborožene sile ali civilno prebivalstvo 
tega ozemlja kakorkoli upirajo napadalcu. 

Invazija preneha, ko se oborožene sile napadalca 
umaknejo z ozemlja ali ko popolnoma zlomijo odpor 
0 oroženih sil in civilnega prebivalstva napadenega 
ozemlja, postavijo to ozemlje pod svojo kontrolo in vz- 
postavijo okupacijsko oblast. 

Glej 268. in 269. točko. 

266. Razlikovanje invazije od okupacije. Invazija 
se razlikuje od okupacije. Pri invaziji napadalec na na- 
padenem ozemlju še ni vzpostavil oblasti in nima pra- 
Vlce uporabljati pooblastila, ki jih pravila mednarodne- 
ga vojnega prava priznavajo okupatorju. Med invazijo 
Se uporabljajo pravila mednarodnega vojnega prava, ki 
se nanašajo na bojna dejstvovanja. 

Ozemlje SFRJ, na katero je sovražnik prodrl s svo- 
J'tni oboroženimi silami, se šteje za začasno zasedeno 
ozemlje. • 

Glej 268. in 269. točko. 

„ 267. Stališče SFRJ do invazije. Ob invaziji na 
se oborožene sile SFRJ in prebivalstvo uprejo na- 

P oalcu z vsemi razpoložljivimi sredstvi in načini boja, 
bi odbili napad, onemogočili napadalcu vzpostavitev 

ontrole in oblasti nad ozemljem SFRJ in izgnali sov- 
ražnika z ozemlja SFRJ. Dokler napad traja in dokler 
napadalec ni izgnan z ozemlja SFRJ, se morajo oboro- гепе sile SFRJ in prebivalstvo stalno upirati z vsemi 

zpoložljivimi sredstvi, da bi sovražniku preprečili 
okupacijo. 

XII. VOJNA OKUPACIJA 

268. Okupirano ozemlje. Po pravilih mednarod- 
. i3 Prava je ozemlje okupirano, ko je dejansko pod 

astjo sovražnih oboroženih sil. 
Okupacija sega samo na ozemlje, kjer je okupator 

P.ostavil svojo oblast in jo je tudi sposoben obdržati. 
dejanska okupatorjeva oblast je sposobnost okupa- rJa, da vlada na okupiranem ozemlju. 

По Pzernlje kljub prisotnosti sovražnih sil ni okupira- 
te ■Ce .^ornače oborožene sile, organi krajevne oziroma 

! orialne oblasti ali prebivalstvo z odporom onemo- 0cajo izvajanje okupacijske oblasti. 

269. Nastanek vojne okupacije. Okupacija nasta- 
ne samo na tistem delu ozemlja, na katerem ni več no- 
benega odpora, sovražnik pa je ta del ozemlja dejansko 
zasedel in na njem nemoteno vlada. 

Proklamacija oziroma objava sovražnika, da je vz- 
postavil okupacijo, nima nobenega pravnega učinka, če 
niso izpolnjeni pogoji, navedeni v prvem odstavku te 
točke. 

270. Pravica prebivalstva okupiranega ozemlja, 
da se upre okupatorju. Prebivalstvo okupiranega 
ozemlja se ima vedno pravico upreti okupatorju, da bi 
osvobodilo svoje ozemlje ali preprečilo okupatorju, da 
na njem vlada. 

Da bi imeli uporniki položaj priznanih borcev - 
pripadnikov oboroženih sil, morajo izpolnjevati pogoje, 
navedene v 48. točki tega navodila. 

271. Odgovornost strani v spopadu za delo or- 
ganov okupacijske uprave. Stran v spopadu je odgo- 
vorna za delo svojih organov oziroma vojaških enot na 
okupiranem območju. Ta odgovornost ne izključuje 
osebne odgovornosti odredbodajalca in storilca vsake- 
ga dejanja, ki je v nasprotju s pravili mednarodnega 
vojnega prava. 

272. Stališče SFRJ do okupacije. Po ustavi SFRJ 
in zakonu o splošni ljudski obrambi nihče nima pravi- 
ce, da sprejme in prizna okupačijo države ali njenega 
dela. 

273. Dolžnost državljanov SFRJ, da izvršujejo 
ukaze jugoslovanskih organov. Da bi se onemogočila 
in preprečila vzpostavitev in ohranitev okupacijske ob- 
lasti, morajo jugoslovanski državljani, ki so na začasno 
zasedenem ozemlju, nadaljevati z oboroženim bojem in 
odporom proti sovražniku ter izvrševati ukaze vojaških 
organov in organov oblasti SFRJ, ki vodijo splošnoljud- 
sko obrambno vojno na takem ozemlju, kot so: ukazi 
o mobilizaciji, evakuaciji, aktivnem sodelovanju v boju 
in drugi ukazi. 

Neizvrševanje določb te točke se kaznuje po kazenskem 
zakonu SFRJ. 

274. Prepoved sodelovanja državljana SFRJ pri 
delu uprav, ustanov in organizacij pod sovražniko- 
vo kontrolo. Državljani SFRJ, ki so na začasno zasede- 
nem ozemlju, ne smejo kot javni uslužbenci ali kakor- 
koli drugače sodelovati pri delu uprav, ustanov, druž- 
benih in gospodarskih organizacij, ki so pod sovražni- 
kovo kontrolo, čeprav so bili na teh dolžnostih ob pro- 
doru sovražnika na zadevno ozemlje. 

Vojaški organi ■ in organi oblasti SFRJ, ki vodijo 
splošnoljudsko obrambno vojno na določenem ozem- 
lju, izjemoma določijo, v katerih sanitetnih, komunal- 
nih in drugih ustanovah in službah ter kako dolgo sme- 
jo državljani SFRJ, uslužbenci in delavci teh ustanov in 
služb nadaljevati z delom, ko so te ustanove in službe 
pod sovražnikovo kontrolo. 

Neizvrševanje določb te točke se kaznuje po kazenskem 
zakonu SFRJ. 

275. Postopek oboroženih sil SFRJ na sovražni- 
kovem ozemlju. Dokler med oboroženim spopadom 
oborožene sile SFRJ vodijo vojne operacije na sovraž- 
nikovem ozemlju, ravnajo na tem ozemlju v skladu s 
pravili mednarodnega vojnega prava in s posebnimi 
ukazi in navodili, ki so povezani s to situacijo. 
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Sila, ki zasede sovražnikovo ozemlje, ne sme odvr- 
niti od pravilne uporabe niti rekvirirati stavb in drugih 
objektov oziroma sredstev, ki pripadajo organizacijam 
civilne zaščite in jih te uporabljajo, če bi to škodovalo 
civilnemu prebivalstvu. Pod nobenim pogojem ni dovo- 
ljeno spremeniti namena zaklonišč za zaščito civilnega 
prebivalstva ali jih rekvirirati. 

279. Prenehanje zaščite. Mednarodnopravna za- 
ščita osebja, organizacij, objektov in sredstev civilne za- 
ščite lahko preneha samo, če se uporabijo za sovražni- 
ka škodljiva dejanja, ki so izven okvira humanitarnih 
nalog civilne zaščite. Ta zaščita lahko prengha samo po 
poprejšnjem opominu, s katerim je, kadarkoli je to 
možno, določen razumen rok, in šele potem, ko se ugo- 
tovi, da se ni ravnalo po zahtevi. 

280. Identifikacija. Strani v spopadu morata po- 
skrbeti, da se zaznamujejo osebje, objekti in sredstva 
civilne zaščite, ter nastopiti s potrebnimi ukrepi in po- 
stopki, ki bodo omogočili, da se le-ti razpoznajo. To 
morata zagotoviti na območju, kjer potekajo boji ali 
kjer se ti pričakujejo, ter na zasedenem ozemlju- V ta 
namen uporabljata strani v spopadu razpoznavni znak 
civilne zaščite in osebno izkaznico osebja civilne zašči- 
te. Poleg tega se lahko strani med sabo sporazumeta, 
da se za identifikacijo civilne zaščite uporabljajo tudi 
razpoznavni signali. Vsaka zloraba znaka civilne zaščite 
in drugih sredstev za identifikacijo je prepovedana. 

Mednarodni razpoznavni znak civilne zaščite Je 

enakokrak moder trikotnik na oranžnem polju. Z njin1 

se lahko zaznamujejo organizacije, osebje, objekti m 
sredstva 'civilne zaščite. 

Sanitetno in versko osebje civilne zaščite, sanitetne 
enote, transporti in skladišča v sestavi civilne zaščite 
imajo znak rdečega križa oziroma drug ustrezen znak, 
poleg tega pa lahko še znak civilne zaščite. 

281. Zaščita pripadnikov oboroženih sil in vo- 
jaške enote, dodeljene organizacijam civilne za^] 
te. Pod pogoji, določenimi v protokolu I, imajo pripad" 
niki oboroženih sil in vojaške enote, dodeljene organi- 
zacijam civilne zaščite, pravico do posebne zaščite med 
opravljanjem nalog civilne zaštite, če v tem času ne iz- 
vršujejo dejanj, ki bi škodila sovražniku. Tako zaščito 
imajo poleg osebja tudi objekti in sredstva teh enot. 

Ce pridejo pod oblast nasprotnika, postanejo pri- 
padniki omenjenih vojaških enot oziroma pripadniki 
oboroženih sil vojni ujetniki, za njihove objekte in sred- 
stva pa veljajo vojni zakoni. 

Pripadniki omenjenih enot lahko nosijo osebno 
orožje za samoobrambo in vzdrževanje reda. 

282. Zaščita organizacij civilne zaščite držav, k' 
niso strani v spopadu. Določbe 277. do 280. točke 
tega navodila se uporabljajo tudi za organizacije civilne 
zaščite nevtralnih in drugih držav, ki niso strani v spo- 
padu, ter za mednarodne organizacije, ki nudijo pomoč 
pri opravljanju nalog civilne zaščite stranem v spopa- 
du. 

XIII. CIVILNA ZAŠČITA 

276. Pojem civilne zaščite. S civilno zaščito so 
mišljene humanitarne dejavnosti, katerih namen je za- 
varovati civilno prebivalstvo pred nevarnostjo, sovraž- 
nostjo ali nesrečami ter mu pomagati pri obvladovanju 
neposrednega učinka teh nevarnosti in mu zagotoviti 
pogoje za njegov obstoj. V te dejavnosti spadajo zlasti: 
zaklanjanje in evakuacija civilnega prebivalstva, prva 
medicinska pomoč, zaščita materialnih dobrin in druge 
oblike reševanja, boj proti požarom in drugi stihiji, de- 
kontaminacija in drugi ukrepi RKB zaščite, zagotovitev 
nujne nastanitve in oskrbe, vzdrževanje reda v prizade- 
tih conah idr. 

277. Organizacija in osebje civilne zaščite ter 
njegova zaščita. Za opravljanje posameznih ali vseh 
humanitarnih dejavnosti oziroma nalog iz 276. točke 
tega navodila lahko strani v spopadu organizirata razne 
enote, ustanove in organe civilne zaščite, ki so pooblaš- 
čeni za opravljanje nalog civilne zaščite (organizacije ci- 
vilne zaščite) oziroma so te naloge njihov namen. 

Osebje civilne zaščite so osebe, ki so jih pristojni 
organi izključno določili za stalno ali občasno opravlja- 
nje nalog civilne zaščite v organizacijah civilne zaščite, 
vštevši tudi delo v zvezi z upravljanjem v teh organiza- 
cijah. 

Organizacije in osebje civilne zaščite imajo med 
opravljanjem nalog civilne zaščite pravico do zaščite. 
Naloge civilne zaščite lahko opravljajo v vseh vojnih in 
drugih razmerah, na vsem ozemlju svoje države, tudi 
na ozemlju, na katerem potekajo bojna dejstvovanja, ki 
je pod invazijo ali je zasedeno. Sila, ki zasede ozemlje, 
ne sme spremeniti strukture ali osebja organizacij civil- 
ne zaščite na način, ki bi ogrozil uspešno opravljanje 
njihovih nalog. 

Organizacijam in osebju civilne zaščite se lahko 
odreče pravica do opravljanja njihovih nalog samo, če 
to zahtevajo vojaške potrebe. 

Osebje civilne zaščite lahko nosi samo lahko oseb- 
no orožje za samoobrambo ali za vzdrževanje reda, 
vendar ga lahko sila, ki je zasedla ozemlje, razoroži za- 
radi svoje varnosti. 

Pod enakimi pogoji kot osebje civilne zaščite imajo 
mednarodnopravno zaščito tudi vse druge civilne ose- 
be, ki niso osebje civilne zaščite, ki pa na poziv pristoj- 
nih organov opravljajo naloge civilne zaščite pod kon- 
trolo teh organov. 

Civilna zaščita je urejena z dopolnilnim protokolom k že- 
nevskim konvencijam o zaščiti žrtev vojne v mednarodnih 
spopadih iz leta 1977, z zakonom o splošni ljudski obrambi 
(IX. poglavje) ter z republiškimi zakoni in pokrajinskima za- 
konoma o splošni ljudski obrambi. 

278. Zaščita pripadnikov, objektov in sredstev 
civilne zaščite. Pripadniki civilne zaščite, stavbe, opre- 
ma, oskrba in transportna sredstva ter zveze civilne za- 
ščite, zaklonišča, namenjena za civilno prebivalstvo, in 
druga sredstva, ki se uporabljajo za civilno zaščito, ne 
smejo biti predmet napada in represalij in imajo enak 
mednarodnopravni položaj kot drugi civilni objekti. 

Stvari (predmeti), ki se uporabljajo za naloge civil- 
ne zaščite, se ne smejo uničiti ali uporabljati v druge 
namene, razen če tega ne stori stran v spopadu, ki ji 
te stvari pripadajo. 

XIV. NEVTRALNOST 

Splošne določbe 

283. Pojem, nevtralnosti. Nevtralnost je stanje, v 

katerem so države, ki ne sodelujejo v kakšnem medna- 
rodnem oboroženem spopadu in ne delujejo v korist 
ali v škodo ene ali druge vojskujoče se strani. 
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Pravice in dolžnosti nevtralne države 

292. Nedotakljivost ozemlja. Ozemlje nevtralne 
države je nedotakljivo. 

293. Pravica in dolžnost upreti se kršitvi nev- 
tralnosti. Nevtralna država ima pravico in dolžnost, da 
se z vsemi razpoložljivimi sredstvi, tudi z uporabo sile, 
upre vsaki vojskujoči se strani, ki skuša kršiti njeno 
nevtralnost. Ukrepi, ki jih nevtralna država sprejme v 
ta namen, se ne štejejo za sovražne. 

Vsak ukrep omejitve ali prepovedi, s katerim na- 
stopi nevtralna država, mora enako veljati za obe voj- 
skujoči se strani. 

294. Dolžnost preprečevanja in kaznovanja kr- 
šitve nevtralnosti. Nevtralna država ne sme dovoliti, 
da na njenem ozemlju vojskujoči se strani ali kdo drug 
v njunem interesu stori dejanja iz 288. do 291. točke 
tega navodila in mora takšna dejanja kaznovati. 

Nevtralna država ne more biti odgovorna, če se na 
njenem ozemlju organizira pomoč v sanitetnem mate- 
rialu in osebju, ki je namenjena vojskujočima se stra- 
nema, ali če posamezniki prestopajo mejo, da bi vsto- 
pili v službo ene izmed vojskujočih se strani. 

Interniranje pripadnikov oboroženih sil vojskujočih 
se strani in negovanje ranjencev na ozemlju 

nevtralne države 

295. Interniranje. Nevtralna država, na katere 
ozemlje preidejo enote vojskujočih se strani, mora le- 
-te razorožiti in internirati, po možnosti čim dlje od 
vojskovalnega področja. Te enote lahko pošlje v tabo- 
rišča ali jih zapre v kakšno trdnjavo ali na druga mesta, 
ki so posebej pripravljena za ta namen. 

Nevtralna država odloči, ali bodo oficirji ostali na 
prostosti, vendar morajo obljubiti, da brez dovoljenja 
ne bodo zapustili nevtralnega ozemlja. 

Glej 218. točko. 
296. Vzdrževanje. Če o tem ni posebnega spora- 

zuma, preskrbuje nevtralna država internirane osebe s 
hrano, obleko in z drugo pomočjo, ki je v skladu z na- 
čelom humanosti. Po sklenitvi premirja povrne stroške 
v zvezi z internacijo sila, ki ji internirane osebe pripa- 
dajo. 

Pravila mednarodnega vojnega prava urejajo pravi- 
ce in dolžnosti nevtralnih držav do vojskujočih se stra- 
ni ter pravice in dolžnosti vojskujočih se strani do nev- 
tralnih držav. 

Švici in Avstriji je priznana stalna nevtralnost. 
284. Začetek in prenehanje nevtralnosti. Nevtral- 

nost določene države se začne ob izbruhu oboroženega 
sPopada med vojskujočima se stranema, preneha pa s 
Pritegnitvijo ali vključitvijo nevtralne države v oborože- 
ni spopad. 

285. Nevtralnost in Združeni narodi. Dokler ust- 
rezni organ Združenih narodov ne sklene, da se začne 
oborožena akcija proti napadalcu, se države, ki so iz- 
ven oboroženega spopada, štejejo za nevtralne, odnosi 
nted njimi in stranema v spopadu pa se uredijo po pra- 
vilih mednarodnega prava o nevtralnosti. 

Ce ustrezni organ Združenih narodov sklene, da se 
zacne oborožena akcija zaradi ohranitve ali vzpostavit- 
ve mednarodnega miru in varnosti, morajo države-čla- 
ntce Združenih narodov nuditi vso pomoč ali nastopiti 
s takimi ukrepi, ki jih vsebuje ustrezni sklep Združenih 
narodov. 

286. Oborožene sile SFRJ v primeru nevtralnos- 
Ce izbruhne oboroženi spopad mednarodnega zna- 

eaja, v katerem je SFRJ nevtralna, ravnajo oborožene 
sile SFRJ po določbah 287. do 299. točke tega navodila 

Po predpisih, ki jih v zvezi s tem izda pristojni organ 
SFRJ. 

Dolžnosti vojskujočih se strani do nevtralnih držav 

287. Splošna dolžnost vojskujočih se strani. Voj- 
skujoči se strani morata spoštovati suverene pravice 
nevtralne države. Ozemlje nevtralne države se ne sme 
"Porabljati kot vojskovališče. Vojskujoči se strani se 
morata na ozemlju nevtralne države vzdržati tudi vsa- 
kega drugega dejanja, ki bi pomenilo kršitev njene nev- 
tralnosti. 

Glej 57. točko. 
288. Prepoved neupravičenega vstopa enot voj- 

skujočih se strani na ozemlje nevtralne države. Pre- 
povedan je vsak neupravičen vstop enot vojskujočih se 
strani na ozemlje nevtralne države. 

289. Prepoved prevoza enot ali dostave vojnega 
fnateriala in hrane čez ozemlje nevtralne države. 

ojskujočima se stranema je prepovedano čez ozemlje 
nevtralne države prevažati svoje enote ali dostavljati 
vojni material in hrano za svoje oborožene sile. 

290. Prepoved postavljanja telekomunikacijskih 
•n drugih podobnih naprav na ozemlju nevtralne dr- 
žave. Vojskujočima se stranema je prepovedano na 
ozemlju nevtralne države postavljati kakršnekoli napra- 
ve m sredstva za zveze, namenjene za opazovanje, jav- 
Janje in usmerjanje oboroženih sil. 

291. Prepoved ustanavljanja bojnih enot in na- 
ora na ozemlju nevtralne države. Na ozemlju nev- 
ralne države se ne smejo ustanavljati oborožene for- 

tnacije kakšne izmed vojskujočih se strani niti organi- 
zirano novačiti osebe za oborožene sile kakšne izmed 
vojskujočih se strani. 

Prepoved iz te točke se ne nanaša na sanitetno osebje 
. na akcije kakSnega prostovoljnega društva za pomoč v sa- 1 etnem materialu in osebju. 

297. Vojni ujetniki. Nevtralna država, ki sprejme 
pobegle vojne ujetnike, jih pusti na prostosti. Ce jim 
dovoli bivanje na svojem ozemlju, jim lahko določi za- 
časno prebivališče. 

Nevtralna država lahko dovoli prebeglim vojnim 
ujetnikom vrnitev v njihovo domovino ali odhod na 
ozemlje druge nevtralne države, ne sme pa jih vrniti 
vojskujoči se strani, pod katere oblastjo so bili. 

Določbe prvega in drugega odstavka te točke se 
uporabljajo tudi za vojne ujetnike, ki so jih s seboj pri- 
peljale enote druge vojskujoče se strani, ki so se umak- 
nile na ozemlje nevtralne države. 

298. Uporaba predpisov o ranjencih in bolnikih 
ter o vojnih ujetnikih. Nevtralne države uporabljajo 
določbe ženevskih konvencij iz leta 1949 o zboljšanju 
usode ranjencev, bolnikov in brodolomcev ter o ravna- 
nju z vojnimi ujetniki in dopolnilnega protokola k že- 
nevski konvenciji o zaščiti žrtev mednarodnih o- 
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boroženih spopadov (protokol I) iz leta 1977, ki se na- 
našajo na interniranje in nastanitev ranjencev in bolni- 
kov, sanitetnega osebja ter vojnih ujetnikov v nevtralni 
državi, ob vsaki priložnosti in v vseh okoliščinah, če s 
posebnim sporazumom med nevtralno državo in voj- 
skujočo se stranjo, ki ji vojni ujetniki pripadajo, niso 
pred.videne večje pravice. 

Državljani nevtralne države 

299. Državljan nevtralne države. Vojskujoči se 
strani morata praviloma spoštovati državljana nevtral- 
ne države. Le-ta pa se ne more sklicevati na nevtral- 
nost svoje države: 

1) če izvršuje sovražna dejanja proti eni izmed voj- 
skujočih se strani; 

2) če deluje v dobro ene vojskujoče se strani, zlasti 
pa, če prostovoljno vstopi v vrste oboroženih sil ene iz- 
med vojskujočih se strani. 

Ce državljan nevtralne države opravlja kakšno iz- 
med dejavnosti iz prvega odstavka te točke, se z njim 
ravna kot z državljanom sovražne države. 

DRUGI DEL 

POSEBNE DOLOČBE ZA OBOROŽENI SPOPAD V 
ZRAKU 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

300. Uporaba pravil mednarodnega vojnega pra- 
va za oboroženi spopad v zraku. Xa del vsebuje do- 
ločbe o uporabi mednarodnega vojnega prava za obo- 
roženi spopad v zraku. Poleg teh določb se za bojeva- 
nje v zraku uporabljajo tudi določbe prvega dela tega 
navodila, ker je oboroženi spopad v zraku del celotnih 
vojnih dejstvovanj. 

301. Pojem oboroženega spopada v zraku. Z o- 
boroženim spopadom v zraku so јзо tem navodilu miš- 
ljena vojna dejstvovanja v zračnem prostoru in iz tega 
prostora na zemljo ter-vojna dejstvovanja z zemlje na 

' cilje v zraku. 
Za vojna dejstvovanja iz vesolja na cilje na zemlji 

veljajo ista pravila mednarodnega prava kot za dejstvo- 
vanja iz zraka. 

S pojmom »zemlja« so mišljeni kopno, morje, jezera in 
reke. 

»Pogodba o uporabi vesolja, meseca in drugih nebesnih 
teles«, ki so jo tjržave sklenile 19. decembra 1966 in katere 
podpisnica je tudi Jugoslavija, prepoveduje uporabo vesolja, 
vštevši tudi mesec in druga nebesna telesa, v vojne namene. 

302. Prenehanje veljavnosti odobrenj in dovo- 
ljenj za letenje tujih letal v zračnem prostoru SFRJ. 
Ko se začne oboroženi spopad, v katerem sodeluje 
SFRJ, oziroma ko se razglasi vojno stanje in pristojni 
organ odloči, da se več ne uporabljajo vsi ali posamez- 
ni mednarodni sporazumi o letenju tujih letal v zrač- 
nem prostoru SFRJ, nehajo veljati vsa ali posamezna 
odobrenja in dovoljenja za letenje tujih letal v tem pro- 
storu. 

O odločitvi pristojnega organa iz prvega odstavka 
te točke obvesti Zvezni sekretariat za ljusko obrambo 
poveljstvo vojnega letalstva in protizračne obrambe in 
druga ustrezna vojaška poveljstva ter v zvezi s tem izda 
potrebne ukaze in navodila; 

Določbe prvega in drugega odstavka te točke velja- 
jo tudi ob neposredni vojni nevarnosti. 

303. Posebna odobrenja oziroma dovoljenja za 
letenje v zračnem prostoru SFRJ. Med oboroženim 
spopadom, v katerem sodeluje SFRJ, oziroma po raz- 
glasitvi vojnega stanja ali ob neposredni vojni nevar- 
nosti lahko leti tuje letalo v zračnem prostoru SFRJ 
samo s posebnim odobrenjem oziroma dovoljenjem ali 
na podlagi mednarodnega sporazuma, katerega upora- 
ba ni bila razveljavljena z odločitvijo iz prvega odstavka 
302. točke tega navodila. 

II. LETALA 

304. Pojem letala. Letalo je po tem navodilu vsa-' 
ka naprava s posadko ali brez nje, ki se lahko obdrži 
ali giblje v zračnem prostoru. 

Letala so po drugem odstavku 301. točke tega na- 
vodila tudi naprave, ki se gibljejo v nadzračnem pro- 
storu. 

305. Delitev letal. Letala se po tem navodilu delijo 
na vojaška in civilna. 

Vojaška letala so letala s posadko, ki pripadajo o- 
boroženim silam ali se uporabljajo za vojaške namene 
in jih upravlja oziroma jim poveljuje oseba s statusom 
pripadnika oboroženih sil. Vojaška letala so tudi vsa le- 
tala brez posadke. Civilna letala so vsa druga letala s 
posadko. 

Civilna letala so tudi letala, ki pripadajo državnim orga- 
nom (razen vojaških), kot so organi za notranje zadeve, carin- 
ski organi idr. 

306. Sanitetno letalo. Ce se vojaško ali civilno le- 
talo uporablja izključno za prevoz ranjencev, bolnikov 
in iznemoglih ter za prevoz sanitetnega osebja zaradi 
opravljanja poklicnih dolžnosti ali za prevoz sanitetne 
opreme, zdravil in sanitetnega materiala in če je ozna- 
čeno z oznakami iz drugega odstavka 307. točke tega 
navodila, se šteje za sanitetno letalo. 

307. Registracija in oznake letala. Vsako letalo 
mora biti registrirano in označeno z oznakami, na pod- 
lagi katerih se lahko ugotovita njegova državna pripad- 
nost ali pripadnost kakšni izmed priznanih mednarod- 
nih organizacij ter kategorija v skladu s 305. točko tega 
navodila. 

Sanitetno letalo mora imeti razen oznak iz prvega 
odstavka te točke na spodnji in zgornji strani ter na 
bočnih straneh viden znak rdečega križa ali rdečega 
polmeseca ali rdečega leva in sonca oziroma drug 
znak, če je to dogovorjeno med pristojnim poveljstvom 
oboroženih sil SFRJ in drugo stranjo v oboroženem 
spopadu. 

V tej točki in v nadaljnjem besedilu so z oznakami miš- 
ljene tudi druge oznake in signali za identifikacijo, na podlagi 
katerih se lahko ugotovita državna pripadnost in kategorija le- 
tala. 

308. Sovražno letalo. Sovražno letalo je vsako le- 
talo, ki ima oznake sovražnikove državne pripadnosti 
ali je v lasti, službi ali pod kontrolo sovražnika - n6- 
glede na oznake in listine. 

Sovražno letalo je tudi letalo, ki med oboroženim 
spopadom zamenja oznake sovražne strani v spopadu 
z oznakami nevtralne države, da bi se izognilo nevar- 
nosti, ki bi ji bilo izpostavljeno kot sovražno letalo. 
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Sovražno letalo je tudi vsako letalo, ki leti brez oz- 
nak ali z lažnimi oznakami državne pripadnosti. 

Po pristanku lahko letalo dokaže, da ni sovražno 
letalo. 

» 
309. Zavezniško letalo. Zavezniško letalo je vsako 

letalo, ki ima oznake in listine zavezniške države, je v 
, njeni lasti ali službi in pod njeno dejansko kontrolo. 

310. Nevtralno letalo. Nevtralno letalo je vsako le- 
talo, ki ima oznake in listine nevtralne države, je v nje- 
ni lasti ali pod njeno dejansko kontrolo in ga ne upo- 
rablja sovražnik. 

311. Položaj letala na vojni ladji. Letalo je sestav- 
ni del vojne ladje, dokler je na njej. 

Glpj 359. točko. 
312. Letališče. Letališče je po tem navodilu vsaka 

površina, ki je primerna in se uporablja za vzletanje in 
pristajanje letal. 

4 

III. POSTOPEK S TUJIMI LETALI 

Postopek s sovražnim letalom 

313. Napad na sovražno letalo. Ko se začne o- 
boroženi spopad, v katerem sodeluje SFRJ, ali po raz- 
glasitvi vojnega stanja v SFRJ napadajo oborožene sile 
SFRJ sovražna letala ter vsako drugo letalo ne glede na 
oznake njegove državne pripadnosti, ki izvršuje sovraž- 
na dejanja ali se ne odzove pozivu, naj pristane ali leti 
brez dovoljenja v zračnem prostoru SFRJ. 

Ne glede na prvi odstavek te točke se sovražno ci- 
vilno letalo, ki je ob začetku sovražnosti ali po razgla- 
sitvi vojnega stanja v SFRJ v zračnem prostoru SFRJ, 
poprej pozove, naj pristane. Tudi sovražno civilno leta- 
lo, ki leti nad odprtim morjem, se poprej pozove, naj 
pristane, če ga med sovražnostjo prestrežejo jugoslo- 
vanska vojaška letala. 

314. Zaplemba sovražnega letala. Sovražno vojaš- 
ko letalo, ki je ob začetku oboroženega spopada, v ka- 
terem sodeluje SFRJ, ali po razglasitvi vojnega stanja v 
SFRJ na ozemlju, ki ga držijo oborožene sile SFRJ, ali 
rned oboroženim spopadom pristane ali je prisiljeno 
pristati na tem ozemlju, se zapleni. 

Sovražno civilno letalo se v primerih iz prvega od- 
stavka te točke zadrži in izroči pristojnemu sodišču za 
vojni plen v nadaljnji postopek. 

315. Postopek s posadko in potniki. Člani posa- 
dke sovražnega letala iz 314. točke tega navodila in po- 
tniki, ki so pripadniki sovražnih oboroženih sil, se za- 
držijo kot vojni ujetniki, če po pravilih mednarodnega 
prava zanje ne velja ugodnejši postopek. Člani posadke, 
ki so državljani zavezniške ali nevtralne države, in dru- 
gi potniki se privedejo k najbližjemu organu za notra- 
nje zadeve. 

Ce so med oboroženim spopadom na sovražnem 
vojaškem letalu kot člani posadke državljani nevtralne 
države, se ne glede na določbe prvega odstavka te toč- 
ke zadržijo kot vojni ujetniki, če. pa so državljani zavez- 
niške države, se zadržijo do izročitve zavezniškim ob- 
lastem. 

Posadko civilnega letala sestavlja potrebno število letal- 
nega osebja, ki opravlja določena dela za varen let letala (pi- 
loti, navigatorji, radiooperaterji, mehaniki idr.). 

Število članov posadke se določi po vrsti letala in njego- 
vem namenu. Vsak član posadke mora imeti dovoljenje za op- 
ravljanje določenih strokovnih del na letalu. 

Posadko vojaškega letala sestavlja vojaško letalno osebje, 
ki opravlja predpisana funkcionalna dela na letalu med letom. 
Vsak član posadke mora imeti enega izmed letalskih nazivov, 
določenih v predpisih o vojaških letalcih. Posadko vojaškega 
letala določi pristojni starešina. 

316. Postopek z blagom in pošto. Sovražno blago 
in .poštni paketi, ki so na sovražnem letalu, se zapleni- 
jo, sovražne poštne pošiljke pa pošljejo pristojnemu or- 
ganu zaradi pregleda in nadaljnjega postopka'. 

Blago, paketi in poštne pošiljke zavezniških ali nev- 
tralnih držav, ki so v letalu, se pošljejo pristojnemu or- 
ganu v nadaljnji postopek. 

Paketi in poštne pošiljke, poslani vojnim ujetnikom 
ali interniranim osebam, se po opravljenem pregledu 
odpravijo naprej z drugimi sredstvi. O tem, ali naj se 
zaplenjene sovražne pošiljke zdravil, sanitetnega mate- 
riala in sanitetne opreme zadržijo ali naj se jim dovoli 
prost prehod, odloča komandant korpusa, njemu enak 
ali višji starešina. 

317. Zaščita sanitetnih letal. Sanitetna letala so 
zaščitena in se ne smejo napadati, kadar letijo v zrač- 
nem prostoru nad ozemljem, ki pripada istim oborože- 
nim silam kot letala ali zavezniškim oboroženim silam 
oziroma ga te oborožene sile kontrolirajo. 

Prepovedano je letenje sanitetnih letal nad sovraž- 
nim ozemljem ali ozemljem, ki gaje okupiral sovražnik. 
Izjemoma smeta strani v spopadu skleniti sporazum o 
zaščiti sanitetnih letal, ki letijo v zračnem prostoru, ki 
ga kontrolira sovražna stran V spopadu, ter sanitetnih 
letal, ki letijo nad cono stika oboroženih sil strani v 
spopadu. 

Letalo, ki leti nad cono stika oboroženih sil strani 
v spopadu, se ne sme napadati brez poprejšnjega spo- 
razuma iz drugega odstavka te točke, če je identifici- 
rano kot sanitetno letalo. 

318. Omejitev uporabe sanitetnih letal. S sanitet- 
nim letalom se lahko prevažajo sanitetno osebje, ra- 
njenci, bolniki in brodolomci. 

S sanitetnim letalom se lahko prevažajo tudi oseb- 
na oprema oseb iz prvega odstavka te točke, sanitetni 
material in osebno orožje ter strelivo, odvzeto ranjen- 
cem, bolnikom in brodolomcem, ki se prevažajo z le- 
talom. Sanitetno letalo lahko prevaža tudi opremo, ki 
je namenjena izključno za lažjo navigacijo, boljše zveze 
ali lažjo identifikacijo, ter osebno orožje sanitetnega 
osebja v letalu, namenjeno za njegovo osebno obrambo 
in obrambo ranjencev, bolnikov in brodolomcev. 

Sanitetna letala je prepovedano uporabljati za pre- 
voz drugih oseb ali stvari, razen tistih, ki so navedene 
v prvem in drugem odstavku te točke, za zbiranje in 
prenašanje podatkov in gradiva obveščevalnega značaja 
ter za druge aktivnosti, katerih namen je doseči vojaš- 
ko prednost nad drugo stranjo v spopadu. 

319. Notifikacija in sporazumi. Stran v spopadu, 
ki prejme notifikacijo ali predlog za sklenitev sporazu- 
ma o letenju sanitetnega letala, mora drugi strani ne- 
mudoma potrditi prejem notifikacije ali predloga. 
Stran v spopadu, ki je prejela notifikacijo ali predlog, 
mora drugo stran v spopadu čim prej obvestiti o tem, 
ali predlog sprejme ali pa predlaga njegovo spremem- 
bo.' 
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Notifikacija oziroma sporazum o letenju sanitetne- 
ga letala mora vsebovati: številko letala, ki bo letelo, 
načrte za letenje ter način in sredstva za označevanje 
oziroma identifikacijo sanitetnih letal. 

Pristojni vojaški starešina takoj obvesti zainteresi- 
rane vojaške enote o vsebini notifikacije oziroma spo- 
razuma, predvsem pa o načinu in sredstvih za označe- 
vanje oziroma identifikacijo sovražnih ali nevtralnih sa- 
nitetnih letal, katerih letenje je urejeno z notifikacijo 
oziroma sporazumom. 

320. Prisilni pristanek in pregled sovražnih sa- 
nitetnih letal. Strani v spopadu lahko zahtevata prisil- 
ni pristanek sovražnih sanitetnih letal, ki letijo po spo- 
razumu o letenju, na določenem letališču, da bi jih pre- 
gledali in kontrolirali. Sanitetno letalo se mora odzvati 
pozivu za prisilni pristanek. 

Sanitetno letalo, ki mu je bil ukazan prisilni prista- 
nek, se mora pregledati hitro in brez odlašanja. Pri 
pregledu ni treba izkrcati ranjencev in bolnikov, razen 
če je njihovo izkrcanje nujno zaradi pregleda in če se 
z izkrcanjem ne poslabša njihovo zdravstveno stanje. 

Sanitetnemu letalu se dovoli, da brez zadrževanja 
nadaljuje let skupaj z osebami in opremo, ki jih preva- 
ža, če se pri pregledu in kontroli ugotovi, da se letalo 
uporablja v dovoljene namene in da obstajajo določbe 
notifikacije oziroma sporazuma o letenju. 

Sanitetno letalo, za katerega se pri pregledu in 
kontroli ugotovi, da se uporablja v nedovoljene name- 
ne ali krši določbe notifikacije oziroma sporazuma o le- 
tenju, se lahko zapleni skupaj s stvarmi in materialom, 
ki jih prevaža. Člani posadke in vsi pripadniki oboro- 
ženih sil, vkrcani v letalo, postanejo vojni ujetniki, dru- 
ge osebe, vkrcane v letalo, pa se izročijo pristojnemu 
organu za notranje zadeve. 

Sovražno sanitetno letalo, ki med odobrenim le- 
tom slučajno ali iz drugih razlogov pristane na ozemlju 
pod kontrolo oboroženih sil SFRJ, se mora pregledati 
in kontrolirati po pdstopku, predpisanem v drugem 
odstavku te točke. S sovražnim sanitetnim osebjem, ki 
je v letalu, se ravna po določbah 173. do 182. točke 
tega navodila, z ranjenci in bolniki po določbah 160. do 
168. točke, s sanitetnim materialom in drugo opremo 
pa po določbah tretjega odstavka te točke in 183. točke 
tega navodila. 

Glede ravnanja z vojaškim in civilnim sanitetnim letalom 
pri pregledu in kontroli ni razlike. S slučajnim pristankom ali 
pristankom iz drugih razlogov je po tem navodilu mišljen vsak 
pristanek letala, ki ni prisHen oziroma ki ga ne ukaže dnjga 
stran v spopadu. 

321. Prelet sanitetnih letal strani v spopadu čez 
ozemlje nevtralne države in pristanek na njem. Sa- 
nitetnim letalom strani v spopadu ni dovoljen prelet 
ozemlja nevtralnih držav niti pristanek na njem, razen 
če je to predvideno s poprejšnjim sporazumom. Sani- 
tetna letala strani v spopadu, ki po poprejšnjem spora- 
zumu preletijo ozemlje nevtralne države, ali pristanejo 
na njem, so zaščitena in se ne smejo napadati. Ta letala 
se morajo odzvati pozivu za pristanek. 

Sanitetna letala, ki brez poprejšnjega sporazuma 
letijo nad ozemljem nevtralne države ali zaradi naviga- 
cijske napake ali iz varnostnih razlogov letenja kršijo 
določbe poprejšnjega sporazuma, morajo notificirati 
svoj let in omogočiti identifikacijo ter se odzvati pozivu 
za pristanek. 

Sanitetna letala strani v spopadu, ki pristanejo na 
ozemlju nevtralne države, morajo ugoditi zahtevi za 
pregled, da se ugotovi, ali gre res za sanitetna letala. Ce 
se s pregledom ugotovi, da gre res za sanitetno letalo, 
se takemu letalu dovoli nadaljnji let z osebami, ki jih 
prevaža, razen oseb, ki se lahko po pravilih mednarod- 
nega prava in določbah tega navodila zadržijo. Letalo, 
za katero se s pregledom ugotovi, da ni sanitetno, se 
zapleni, z osebami v njem pa se ravna po določbah 
tega navodila. 

Glej 320. točko. 
322. Postopek s sovražnim letalom, ki mu je do- 

voljen vstop v zračni prostor SFRJ. Sovražnemu le- 
talu se lahko izda dovoljenje za vstop v zračni prostor 
SFRJ med oboroženim spopadom, v katerem sodeluje 
SFRJ. Dovoljenje izda komandant korpusa, njemu enak 
ali višji starešina, ki mora o tem dovoljenju obvestiti 
vse zainteresirane vojaške enote. 

Oborožene sile SFRJ ne smejo napasti letala iz pr- 
vega odstavka te točke, če spoštuje pogoje, ki so mu 
bili odobreni za let. Ce se letalo ne odzove pozivu za 
identifikacijo ali ne spoštuje pogojev, odobrenih za le- 
tenje, se lahko k temu prisili ali napade. Ce je tako le- 
talo iz navedenih razlogov prisiljeno pristati, se zapleni, 
s posadko in osebami, ki jih prevaža, pa se ravna po 
določbah 47., 62., 63. in П6. do 135. točke tega navo- 
dila. 

Sovražnemu letalu se lahko izda dovoljenje za vstop v 
zračni prostor SFRJ zaradi prevoza diplomatskih predstavni- 
kov nevtralnih držav, delegatov ali predstavnikov sil zaščitnic. 
Mednarodnega komiteja Rdečega križa in drugih priznanih 
mednarodnih organizacij za pomoč, ter posebnih misij, parla- 
mentarcev idr. 

Postopek s sovražnimi državljani, blagom in pošto 
v jugoslovanskem letalu 

323. Postopek s potniki - sovražnimi državljani, 
blagom in pošto v jugoslovanskem letalu. S potniki 
- sovražnimi državljani ter sovražnikovim blagom in 
poštnimi pošiljkami, ki so v jugoslovanskem letalu, ko 
se začne oboroženi spopad, v katerem sodeluje SFRJ. 
ali po razglasitvi vojnega stanja v SFRJ, se ravna po do- 
ločbah 315. in 316. točke tega navodila. 

Postopek z letali zavezniških držav 

324. Poziv za pristanek in pregled zavezniškega 
civilnega letala. Zavezniško civilno letalo, ki je ob za- 
četku oboroženega spopada, v katerem sodeluje SFRJ, 
ali po razglasitvi vojnega stanja v SFRJ v zračnem pro- 
storu SFRJ, se pozove, naj takoj pristane na določeno 
letališče, na katerem bo pregledano, njegove listine in 
listine posadke in potnikov pa prckontrolirane. 

Pregled in kontrola listin posadke in potnikov sta 
obvezna tudi za vsako zavezniško civilno letalo, ki je 
takrat na ozemlju SFRJ. 

325. Postopek s posadko in potniki. Ce so v le- 
talu iz 324. točke tega navodila člani posadke in potniki 
- sovražni državljani, se privedejo k najbližjemu orga- 
nu za notranje zadeve. Ce je kdo izmed njih pripadnik 
sovražnih oboroženih sil, se zadrži kot vojni ujetnik, 
razen če nima posebnega statusa ali če ne uživa pra- 
vice do ugodnejšega postopka (na primer sanitetno 
osebje, parlamentarci ipd.). 
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Glej 200. točko. 
326. Postopek z blagom in pošto. Ce pripadajo 

zavezniško blago in poštne pošiljke, ki so v zavezniš- 
kem civilnem letalu, zavezniški ali nevtralni državi, os- 
tanejo po opravljenem pregledu v letalu ali pa se po- 
šljejo v namembni kraj z drugim prevoznim sredstvom. 
Blago in pošta sovražne strani v spopadu, ki se tihota- 
pijo, se zaplenijo. 

Drugo blago in poštne pošiljke, namenjene vojnim 
ujetnikom ali interniranim osebam, se po opravljenem 
pregledu izročijo poštni službi za odpravo. 

Glej 442. do 450. točko. 

327. Letenje zavezniških civilnih letal v zrač- 
nem prostoru SFRJ. Ko se začne oboroženi spopad, 
v katerem sodeluje SFRJ, oziroma po razglasitvi vojne- 
ga stanja v SFRJ sme zavezniško civilno letalo leteti v 
zračnem prostoru SFRJ na podlagi posebnega dovolje- 
nja ali sporazuma iz 303. točke tega navodila oziroma 
na podlagi pogodbe o zavezništvu. 

Tako letalo mora spoštovati pogoje, odobrene za 
let, ter pristati, ko dobi poziv za pristanek zaradi pre- 
gleda. 

328. Položaj letal in pripadnikov zavezniškega 
vojaškega letalstva na ozemlju SFRJ. S pogodbo 
tned SFRJ in zavezniško državo se uredi položaj letal 
in pripadnikov zavezniškega vojaškega letalstva, ki med 
oboroženim spopadom letijo ali sodelujejo v zračnem 
prostoru SFRJ ali se spuščajo na ozemlje SFRJ oziroma 
so zaradi sodelovanja na ozemlju SFRJ ali na ozemlju, 
ki ga kontrolirajo oborožene sile SFRJ. 

Z vojaškim letalom zavezniške države, ki se spusti 
na ozemlje SFRJ pred sklenitvijo pogodbe iz prvega 
odstavka te točke, se ravna tako, kot sta se dogovorili 
Pristojni vojaški poveljstvi. 

Postopek z letali nevtralnih držav 

329. Letenje civilnih letal nevtralnih držav v 
zračnem prostoru SFRJ. Ko se začne oboroženi spo- 
Pad, v katerem sodeluje SFRJ, oziroma po razglasitvi 
vojnega stanja v SFRJ sme civilno letalo nevtralne dr- 
žave leteti v zračnem prostoru SFRJ samo pod pogoji, 
določenimi v 303. točki tega navodila. 

Tako letalo mora spoštovati pogoje, odobrene za 
let, ter pristati, ko dobi poziv za pristanek zaradi pre- 
gleda. 

330. Poziv za pristanek in pregled civilnega le- 
tala nevtralne države. Civilno letalo nevtralne države, 
ki je ob začetku oboroženega spopada, v katerem so- 
deluje SFRJ, v zračnem prostoru SFRJ; se pozove, naj 
takoj pristane na določenem letališču, na katerem bo 
pregledano, njegove listine in listine posadke in potni- 
kov pa prekontrolirane. 

Določbe prvega odstavka te točke se glede pregle- 
da letala in kontrole listin nanašajo tudi na vsako ci- 
vilno letalo nevtralne države, ki je takrat na ozemlju 
SFRJ. 

331. Postopek s posadko in potniki. Ce so v ci- 
vilnem letalu nevtralne države člani posadke ali potni- 
ki - sovražni državljani, se privedejo k najbližjemu or- 
ganu za notranje zadeve. Ce je kdo izmed njih pripad- 
nik sovražnih oboroženih sil, se zadrži kot vojni ujet- 

nik, če po pravilih mednarodnega prava nima posebne- 
ga statusa ali ne uživa pravice do ugodnejšega postop- 
ka (na primer sanitetno osebje, parlamentarci ipd.). 

Glej 200. točko. 

332. Postopek s sovražnikovim blagom in po- 
što. Sovražnikovo blago in poštni paketi, ki so v civil- 
nem letalu nevtralne države, ter blago in poštni paketi 
nevtralne države, ki se tihotapijo, se zaplenijo. 

Drugo blago ter paketi in poštne pošiljke, ki so na- 
menjeni vojnih ujetnikom ali interniranim osebam, se 

- po opravljenem pregledu izročijo poštni službi za od- 
pravo. 

Glej 442. do 450. točko. 

333. Postopek z blagom in pošto v letalu nev- 
tralne države. Blago in poštne pošiljke zavezniške in 
nevtralne države, ki so v letalu nevtralne države, ven- 
dar se ne tihotapijo, ostanejo v letalu ali pa se po op- 
ravljenem pregledu pošljejo v namembni kraj z drugim 
prevoznim sredstvom. Blago in pošta, ki se tihotapijo, 
se zaplenijo. 

Glej 442. do 450. točko. 

334. Postopek s civilnim letalom nevtralne drža- 
ve nad sovražnim ozemljem. Jugoslovansko vojaško 
letalo, ki med vojnimi dejstvovanji nad sovražnim 
ozemljem sreča civilno letalo z oznakami pripadnosti 
kakšni nevtralni državi, ne odpre ognja na tako letalo. 
Ce začne tako letalo sovražno dejstvovati proti jugoslo- 
vanskemu letalu, se napade. 

335. Postopek s civilnim letalom nevtralne drža- 
ve. Civilno letalo nevtralne države, ki med oboroženim 
spopadom, v katerem sodeluje SFRJ, leti v zračnem 
prostoru SFRJ brez dovoljenja, se lahko napade, če ne 
ravna po ukazu jugoslovanskih organov. 

336. Zasega civilnega letala nevtralne države. 
Civilno letalo nevtralne države se zaseže v naslednjih 
primerih: 

1) če pride v zračni prostor SFRJ brez dovoljenja; 
2) če se upre ukazu za pristanek in pregled; 
3) če se upre piegledu letala, posadke, potnikov in 

njihovih listin; 
4) če se med sovražnostjo znajde na ozemlju SFRJ, 

opremljeno za vojna dejstvovanja, razen če se tako op- 
remljeno znajde na ozemlju SFRJ ob izbruhu spopada; 

5) če nima listin ali če te niso popolne ali niso v 
redu. 

V vseh primerih zasege civilnega letala nevtralne 
države mora starešina enote, ki je ukazal, naj se letalo 
zaseže, o tem po redni poti takoj obvestiti višje povelj- 
stvo. 

O zaplembi zaseženega letala odloči pristojno so- 
dišče za vojni plen. 

Listine iz pete alinee prvega odstavka te točke; ki niso v 
redu ali niso popolne, so listine, iz katerih ni mogoče ugoto- 
viti: državne pripadnosti letala, državljanstva članov posadke, 
odhodne točke in namembne točke leta ter potrebnih podat- 
kov, ki se nanašajo na tovor in pogoje, pod katerimi se ta to- 
vor prevaža. O postopku s sovražnikovim blagom in pošto glej 
332. točko. 
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IV. POSTOPEK S TRGOVSKIMI LADJAMI TUJIH 
DRŽAV 

337. Postopek s trgovskimi ladjami. S trgovskimi 
ladjami tujih držav ravna jugoslovansko letalo v skladu 
z določbami 366. do 423. točke tega navodila in po po- 
sebnih navodilih pristojnega organa. 

V. SREDSTVA IN NAČINI BOJA, OMEJITVE IN 
PREPOVEDI 

Vojaški objekt 

338. Dovoljeni napad. V vseh dejstvovanjih jugos- 
lovanskih vojnih letal med napadom na vojaške objek- 
te se ravna po določbah 27. do 31. točke ter 71. in 72. 
točke tega navodila in po posebnih navodilih pristojne- 
ga organa. 

Omejitve in prepovedi glede sredstev in načina boja 

339. Omejitve in prepovedi. V vseh dejstvovanjih 
jugoslovanskih vojaških letal med napadom in obram- 
bo se glede sredstev in načina boja ravna po določbah 
65. do 112. točke ter 424. do 427. točke tega navodila 
in po posebnih navodilih pristojnega organa. 

VI. POSTOPEK NEVTRALNE DRŽAVE Z LETALI 
VOJSKUJOČIH SE STRANI 

340. Zaščita zračnega prostora nevtralne drža- 
ve. Nevtralna država ima pravico in dolžnost, da zaščiti 
nevtralnost svojega zračnega prostora z vsemi sredstvi, 
tudi z uporabo sile. 

Uporaba sile zaradi zaščite nevtralnosti se ne šteje 
za sovražno dejanje nevtralne države nasproti vojskujo- 
čima se stranema. 

341. Enak postopek z letali vojskujočih se stra- 
ni. Nevtralna država mora ravnati povsem enako z le- 
tali vojskujočih se strani. 

342. Prepoved vstopa vojaških letal vojskujočih 
se strani v zračni prostor nevtralne države. Vojaš- 
kim letalom vojskujočih se strani je prepovedan vstop 
v zračni prostor nevtralne države. Če tako letalo kljub 
temu vstopi v zračni prostor nevtralne države, ga mora 
le-ta prisiliti k pristanku. 

Ne glede na prvi odstavek te točke ima nevtralna 
država pravico dovoliti let v svojem zračnem prostoru 
vojaškim letalom vojskujočih se strani, s katerimi potu- 
jejo pogajalci ali državne delegacije, in vojaškim sani- 
tetnim letalom iz 344. točke tega navodila. 

343. Letenje tujih civilnih letal v zračnem pro- 
storu nevtralne države. Civilna letala vojskujočih se 
strani smejo leteti v zračnem prostoru nevtralne drža- 
ve pod pogoji, ki jih določi ta država. 

Nevtralna država ima pravico, da v izrednih okoliš- 
činah v interesu javne varnosti in zaščite nevtralnosti 
začasno omeji ali prepove s trenutnim učinkom letenje 
vsem tujim civilnim letalom v vsem svojem zračnem 
prostoru ali samo v enem njegovem delu. 

Omejitve, ki veljajo za civilna letala drugih nevtral- 
nih držav, so lahko drugačne od omejitev ali prepovedi 
za civilna letala vojskujočih se strani. 

Nevtralna država mora z vsemi ukrepi, ki jih sprejme v 
zvezi z začasno omejitvijo ali prepovedjo letenja tujih civilnih 
letal nad njenim ozemljem, z notifikacijo seznaniti zainteresi- 
rane države in vojskujoči se strani. 

344. Letenje sanitetnih letal vojskujočih se stra- 
ni v zračnem prostoru nevtralne države. Sanitetna 
letala vojskujočih se strani lahko ob omejitvah iz dru- 
gega odstavka te točke preletijo ozemlja nevtralnih dr- 
žav in se nanje spustijo ali na njih pristanejo, če je to 
nujno ali zaradi oskrbe. Ta letala so pred napadom za- 
ščitena samo, dokler letijo na višini, v času in po mar- 
šruti, dogovorjenimi med vojskujočima se stranema in 
zainteresiranimi nevtralnimi državami. Njihova dolž- 
nost je, da nevtralno državo poprej obvestijo o vsakem 
svojem preletu čez njeno ozemlje in da upoštevajo vsak 
poziv za pristanek. 

Nevtralna država lahko postavi pogoje ali omejitve 
v zvezi s preletom sanitetnih letal vojskujočih se strani 
čez njeno ozemlje ali v zvezi z njihovim pristankom. Ti 
pogoji ali omejitve veljajo enako za sanitetna letala 
obeh vojskujočih se strani. 

Pri določitvi pogojev iz drugega odstavka te točke morajo 
države, ki so sklenile pogodbo, upoštevati medicinske potrebe 
oseb, ki se prevažajo s sanitetnim letalom. 

345. Zadrževanje ranjencev in bolnikov. Ranjen- 
ce in bolnike, ki se iz sanitetnih letal vojskujočih se 
strani s privolitvijo krajevnih oblasti izkrcajo na ozem- 
lje nevtralne države, mora le-ta, če med nevtralno dr- 
žavo in vojskujočima se stranema ni drugega sporazu- 
ma, zadržati tudi po ozdravitvi, če lahko znova sodelu- 
jejo v vojnih operacijah. Stroške za nastanitev in inter- 
niranje plača stran, ki ji pripadajo ranjenci in bolniki. 

Glej 306. točko. 

346. Postopek s posadko in potniki letal vojsku- 
jočih se strani. Razen v primeru iz drugega odstavka 
342. točke tega navodila, mora nevtralna država posa- 
dko in potnike - pripadnike oboroženih sil. ki so v vo- 
jaškem letalu vojskujočih se strani, ki se je bilo prisi- 
ljeno spustiti ali iz kateregakoli razloga pristati na nje- 
nem ozemlju, internirati, letalo pa zadržati do konca 
sovražnosti. Prav tako mora nevtralna država internira- 
ti člane posadke in potnike - pripadnike oboroženih sil 
vojskujočih se strani, ki so v civilnih letalih vojskujočih 
se strani in v civilnih letalih drugih nevtralnih držav. 

Določbe prvega odstavka te točke se uporabljajo 
tudi za sanitetno letalo iz 344. točke tega navodila, če 
se kršijo pogoji glede preletanja ozemlja nevtralne dr- 
žave. 

347. Postopek s posadko in potniki letala voj- 
skujočih se strani, ki pristane izven obalnega morja 
nevtralne države. Nevtralna država mora ravnati P0 

določbah 346. točke tega navodila tudi s posadko in 
potniki - pripadniki oboroženih sil z letala vojskujočih 
se strani, ki je padlo ali prisilno pristalo izven njenih 
notranjih morskih voda in teritorialnega morja, če do- 
spejo ali So pripeljani v njeno teritorialno morje in not- 
ranje morske vode ali na kopno. 

348. Obveznosti nevtralne države glede prepre- 
čevanja zlorabe njenega ozemlja. Nevtralna država 
mora preprečiti: 

1) pripravo in vzletanje vsakega letala z njenega 
ozemlja, ki je namenjeno za sovražnosti ali ki nosi p^' 
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prkve oziroma material, s katerih postavitvijo oziroma 
uporabo bi bil usposobljen za bojno dejstvovanje kate- 
rekoli vojskujočih se strani; 

2) postavitev ali uporabo naprav za izstreljevanje 
prostih ali vodenih projektilov na letalu katerekoli voj- 
skujoče se strani; 

3) odhod letala, dokler je v njemu pripadnik o- 
boroženih sil katerekoli vojskujoče se strani. 

VII, POLOŽAJ IN DOLŽNOSTI PRIPADNIKOV JUGOS- 
LOVANSKEGA VOJNEGA LETALSTVA IN JUGOSLO- 

VANSKEGA VOJAŠKEGA LETALA NA TUJEM 
OZEMLJU 

349. Položaj pripadnikov jugoslovanskega voj- 
nega letalstva in jugoslovanskega vojaškega letala 
na zavezniškem ozemlju. Položaj pripadnikov jugoslo- 
vanskega vojnega letalstva in jugoslovanskega vojaške- 
ga letala, ki pristajajo na državnem zavezniškem ozem- 
lju oziroma na ozemlju pod njihovo kontrolo ali so na 
teh ozemljih zaradi sodelovanja z oboroženimi zavez- 
niškimi silami, ureja sporazum med SFRJ in zavezniško 
državo. 

Ce se pripadniki jugoslovanskega vojnega letalstva 
in jugoslovansko vojaško letalo znajdejo na zavezniš- 
kem ozemlju precf sklenitvijo takega sporazuma, uredi 
najstarejši letalski starešina vsa vprašanja v sporazumu 
s pristojnim zavezniškim vojaškim starešinom. 

350. Dolžnost posadke jugoslovanskega vojaš- 
kega letala, ko' se znajde na ozemlju, ki je v sovraž- 
nikovih rokah. Posadka jugoslovanskega vojaškega le- 
tala, ki je prisiljena pristati na ozemlju sovražnikove dr- 
žave ali ozemlju, ki je pod sovražnikovo kontrolo, mora 
storiti vse, kar je v njeni moči, da se izogne, da bi bila 
ujeta, ter se priključiti najbližji enoti oboroženih sil 
SFRJ. Ce to ni mogoče, mora letalo uničiti ali ga ob- 
čutno onesposobiti. 

351. Dolžnost posadke jugoslovanskega vojaš- 
kega letala, ki se znajde na ozemlju nevtralne drža- 
ve. Posadka jugoslovanskega vojaškega letala, ki je pri- 
siljena pristati na ozemlju nevtralne države, mora sto- 
riti vse, kar je v njeni moči, da se izogne, da bi ga nev- 
tralna država obdržala, ter se priključiti najbližji enoti 
oboroženih sil SFRJ ali zavezniških oboroženih sil. 

TRETJI DEL 

POSEBNE DOLOČBE ZA OBOROŽENI SPOPAD 
NA MORJU 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

352. Uporaba pravil mednarodnega vojnega pra- 
va v oboroženem spopadu na morju. Ta del navodila 
vsebuje določbe o uporabi pomorskega vojnega prava 
(kot dela mednarodnega vojnega prava) v oboroženem 
spopadu na morju. 

Ce kaj ni predvideno v pravilih tega dela navodila, 
se uporabljajo pravila prvega dela tega navodila. 

Mednarodne pogodbe, ki urejajo razmerja med stranema 
v spopadu pri sovražnem delovanj4 na morju ter razmerja 
strani v spopadu in nevtralnih držav, so naslednje: 

1) pariška deklaracija o pomorskem vojnem pravu iz leta 
1856; 

2) III. haaška konvencija iz leta 1899 o prilagajanju načel 
ženevske konvencije z dne 22. avgusta 1864 na pomorsko voj- 
no; 

3) VI, haaška konvencija o položaju sovražnih ladij na za- 
četku sovražnosti iz leta 1907; 

4) Vil, haaška konvencija o spreminjanju trgovskih ladij v 
vojne iz leta 1907; 

5) VIII. haaška konvencija o postavitvi avtomatskih kon- 
taktnih podmorskih min iz leta 1907; 

6) IX. haaška konvencija o bombardiranju s pomorskimi 
silami med vojno iz leta 1907; 

7) X. haaška konvencija o prilagajanju načel ženevske 
konvencije o pomorski vojni iz leta 1907; 

8) XI, haaška konvencija o nekaterih omejitvah glede pra- 
vice zaplembe v vojni na morju iz leta 1907; 

9) XIII. haaška konvencija o pravicah in dolžnostih nev- 
tralnih držav v vojni na moiju iz leta 1907; 

10) londonska pomorska deklaracija iz leta 1909; 
11) londonski sporazum iz leta 1930 oziroma londonski 

protokol o pravilih za vodenje podmorniške vojne iz leta 1936; 
12)- ženevska konvencija o zboljšanju usode ranjencev, 

bolnikov in brodolomcev oboroženih pomorskih sil iz leta 
1949; 

13) haaška konvencija o varstvu kulturnih dobrin iz leta 
1954; 

14) dopolnilni protokol k ženevski konvenciji z dne 12. av- 
gusta 1949 o zaščiti žrtev mednarodnih oboroženih spopadov 
(protokol I) iz leta 1977; 

15) konvencija o prepovedi ali omejitvi uporabe določe- 
nih vrst klasičnega orožja, za katero se lahko šteje, da ima čez- 
merne travmatične učinke ali da deluje ne glede na cilje iz 
leta 1980. 

353. Pomorsko vojskovališče. Pomorsko vojsko- 
vališče kot del splošnega vojskovališča je določeno 
morsko prostranstvo na vodi, pod vodo in v zraku, ki 
se pripravlja in ureja za bojno dejstvovanje ali se le-to 
že izvaja. Obsega notranje morske vode in teritorialno 
morje strani v spopadu, odprto morje in zračni prostor 
nad temi morskimi površinami. Pomorske sile strani v. 
spopadu morajo v medsebojnih odnosih in v odnosih 
do nevtralnih držav, ladij, oseb in na pomorskem voj- 
skovališču spoštovati pravila pomorskega vojnega pra- 
va. Del teh pravil se uporablja tudi pri bojnem dejstvo- 
vanju pomorskih sil proti kopnem. 

354. Notranje morske vode. Deli morja, ki so 
med obalo in temeljno črto teritorialnega morja, so 
notranje morske vode. Te vode obsegajo praviloma 
luke in zalive na obalah kopna in otoke ter ustja rek. 

Zaliv iz prvega odstavka te točke je jasno viden za- 
tok, ki se zajeda v kopno, katerega morska površina je 
enaka ali večja od površine polkroga s premerom, ena- 
kim dolžini ravne črte, ki ni daljša od 24 morskih milj 
in zapira vhod v zatok na najprimernejšem mestu. 
Morska površina zatoka se meri od črte najnižje oseke 
vzdolž obale zatoka in ravne črte, ki zapira vhod v za- 
tok. 

V notranjih morskih vodah je obalna država suve- 
rena kot na svojem ozemlju. Ce je obalna država v o- 
boroženem spopadu, sme omejiti ali prepovedati vstop 
trgovskih- ladij nevtralnih držav ali predpisati poseben 
postopek, ki ga morajo te ladje spoštovati pri vstopu v 
njene notranje morske vode in muditvi v njih. 

Ob oboroženem spopadu, bodisi daje SFRJ ena iz- 
med strani v spopadu bodisi da je nevtralna, morajo 
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biti poveljniki jugoslovanskih vojnih ladij seznanjeni z 
mejami notranjih morskih voda drugih držav. 

355. Teritorialno morje. Teritorialno morje je 
morski pas določene in enake širine, ki se razprostira 
od temeljne črte teritorialnega morja v smeri odprtega 
morja. 

Temeljno črto sestavljajo: črta najnižje oseke 
vzdolž obal kopnega in otokov; ravne črte, ki zapirajo 
vhode v zalive; ravna črta, ki pri rekah, ki se neposred- 
no vlivajo v morje, seka ustje reke in povezuje točke na 
črti najnižje oseke na obalah; ravne črte, ki v krajih, 
kjer je obala globoko razčlenjena in vsekana ali kjer je 
vzdolž obale v njeni neposredni bližini ogromno oto- 
kov, povezujejo primerne točke na takih obalah kopne- 
ga oziroma otokov, ki jih je določila obalna država. 

Pri določitvi mej teritorialnega morja se šteje, da 
najbolj izpostavljene stalne luške zgradbe, ki so sestav- 
ni del luškega sistema, tvorijo del obale. 

Sidrišča, ki so ladjam normalno namenjena za vk- 
rcanje, izkrcanje in sidranje, sicer pa bi bila v celoti ali 
delno izven zunanje meje teritorialnega morja, so vklju- 
čena v teritorialno morje. Obalna država mora jasno 
zaznamovati ta sidrišča in jih skupaj z njihovimi meja- 
mi označiti na pomorskih kartah. 

Otoki, ki so zunaj notranjih morskih voda, imajo 
svoje teritorialno morje. 

Suverenost obalne države se razprostira nad teri- 
torialnim morjem ob omejitvi, da v miru spoštuje pra- 
vico tujih ladij do neškodljivega prehoda skozi njeno 
teritorialno morje. 

Če bi bila SFRJ ena izmed strani v oboroženem 
spopadu, mora biti vprašanje prehoda ladij nevtralnih 
držav skozi njeno teritorialno morje urejeno s posebni- 
mi predpisi. 

V oboroženem spopadu, bodisi da je SFRJ ena iz- 
med strani v spopadu bodisi da je nevtralna, morajo 
biti poveljniki jugoslovanskih vojnih ladij seznanjeni s 
širino teritorialnega morja drugih držav. 

Temeljno črto teritorialnega morja SFRJ sestavljajo: 
1) črte najnižje oseke vzdolž obal kopnega in otokov; 
2) ravne črte, ki zapirajo vhode v zalive; 
3) ravne črte, ki povezujejo naslednje točke na obali kop- 

nega in na obali otokov: 
a) rt Mendra - rt Platamuni; 
b) rt Zartjbača - jugovzhodni rt otoka Mrkan - južni rt 

otoka Sv. Andrija - rt Gruj (otok Mljet); 
c) rt Korizmeni (otok Mljet) - otok Glavat - rt Struga 

(otok Lastovo) - rt Veljeg mora (otok Lastovo) - jugozahodni 
rt otoka Kopište - rt Velo danče (otok Korčula) - rt Proizd 
- jugozahodni rt otoka Vodnjak - rt Rat (otok Drvenik mali) 
- čer Mulo - čer Blitvenica - otok Purara - otok Balun - otok 
Mrtovac - otok Garmenjak veli - točka na Dugem otoku s 
koordinatama 43°53'12" severne zemljepisne širine in 15'10'00" 
vzhodne zemljepisne dolžine; 

d) rt Veli rat (Dugi otok) - čer Masarine - rt Margarina 
(otok Susak) - plitvina Albanež - otok Grunj - čer Sv. Ivan 
na pučini - plitvina Mramcri - otok Altiež - rt Kastanjija. 

Ravne črte iz prvega odstavka 3. točke te opombe morajo 
biti vrisane v pomorsko karto »Jadransko morje« S-10I v me- 
rilu 1:750.000, ki jo izda organizacija za hidrografska razisko- 
vanja iz petega odstavka 14. člena zakona o obalnem morju in 
epikontinentalnem pasu SFRJ. 

Pri določanju temeljne črte teritorialnega morja se kot del 
obale štejejo tudi najbolj izpostavljene stalne luške zgradbe, ki 
so sestavni del luškega sistema. 

Zunanja meja teritorialnega morja SFRJ je črta, na kateri 
je vsaka točka oddaljena 12 navtičnih milj od najbližje točke 
temeljne črte. 4 

Notranje morske vode in teritorialno moije sestavljajo po 
jugoslovanskih predpisih obalno morje SFRJ. 

356. Odprto morje. Odprto morje obsega vse dele 
morja, ki ne pripadajo teritorialnemu morju ali notra- 
njim morskim vodam kakšne države. 

357. Zunanji morski pas. Zunanji morski pas je 
del odprtega morja, ki se prilega teritorialnemu morju 
zadevne države, v katerem le-ta opravlja kontrolo zara- 
di preprečevanja kršitev carinskih fiskalnih in sanitar- 
nih predpisov ter predpisov o prehodu čez državno' 
mejo na morju ter zaradi kaznovanja kršitev teh pred- 
pisov. 

Zunanji morski pas se ne sme raztezati več kot 24 
navtičnih milj, računano od temeljne črte, od katere se 
meri širina teritorialnega morja. 

V konvenciji Združenih narodov o mednarodnem pomor- 
skem pravu iz leta 1982 je določeno, da se zunanji morski pas 
ne sme raztezati več kot 24 navtičnih milj, računano od te- 
meljne črte, od katere se meri širina teritorialnega morja. 
SFRJ je ratificirala to konvencijo, vendar še ni začela veljati. 

SFRJ ni razglasila zunanjega morskega pasu. 
358. Epikontinentalni pas. Epikontinentalni pas 

obsega morsko dno in podzemlje v podmorskerrt pro- 
storu ob obali kopnega ali otokov izven teritorialnega 
morja do globine 200 metrov, pa tudi čez to mejo - do 
črte, kjer globina vode nad morskim dnom dopušča iz- 
koriščanje naravnih bogastev morskega dna in pod- 
zemlja. 

Pravice obalne države do raziskovanj in izkorišča- 
nja epikontinentalnega pasu ne posegajo v pravni po- 
ložaj voda nad njim. V vodah nad epikontinentalnim 
pasom se uporabljajo pravna pravila, ki veljajo za od- 
prto morje. 

Epikontinentalni pas SFRJ obsega morsko dno in 
podzemlje v podmorskem prostoru izven zunanje meje 
teritorialnega morja do črt, določenih z mednarodnimi 
sporazumi- 

Tudi glede epikontinentalnega pasu so v konvenciji Zdru- 
ženih narodov o pomorskem mednarodnem pravu morja iz 
leta 1982 pomembne novosti. Po definiciji v tej konvenciji ob- 
sega epikontinentalni pas obalne države morsko dno in pod- 
zemlje izven njenega teritorialnega morja čez ves naravni po- 
daljšek njenega kopnega območja do zunanjega roba celinske- 
ga obrobja ali do oddaljenosti 200 navtičnih milj, računano od 
izhodiščnih črt, od katerih se meri širina teritorialnega morja, 
kjer zunanji rob celinskega obrobja ne sega do te oddaljenosti. 
Kadar zunanji rob presega mejo 200 navtičnih milj, epikonti- 
nentalni pas ne sme biti širši od 350 navtičnih milj, računano 
od izhodiščnih črt, od katerih se meri širina teritorialnega 
moija. 

V tem navodilu je na podlagi navedenega ostala definicija 
epikontinentalnega pasu po konvenciji o epikontinentalnem 
pasu iz leta 1958. 

S posebnim sporazumom SFRJ in Republike Italije iz leta 
1968 sta v Jadranskem morju razmejena epikontinentalna 
pasa omenjenih držav. 

II. LADJE IN TOVOR, PREVERJANJE ZASTAVE, US- 
TAVLJANJE, PREGLED, PREISKAVA IN ZASEG 

Vojna ladja 

359. Pojem vojne ladje. Vojna ladja je po tem na- 
vodilu ladja, vštevši podmornico, ki pripada oborože-, 
nim silam tuje države, ima zunanje razpoznavne znake 
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vojne ladje in njene državne pripadnosti, je pod povelj- 
stvom vojaške osebe in ima vojaško posadko. 

Čolni vojne ladje se štejejo za njene sestavne dele, 
prav tako pa tudi letala, dokler so na ladji. 

Jugoslovanska vojna ladja šteje za sovražno vojno 
ladjo vsako vojno ladjo, čeprav nima zunanjih znakov 
vojne ladje ali če uporabi lažne zunanje znake. 

Zunanji znaki vojne ladje so: zastava vojne ladje, plame- 
nec ali poveljniška zastava. 

V nekaterih vojnih mornaricah je zastava vojne ladje ena- 
ka kot državna zastava, ki jo izobešajo ladje njene trgovske 
mornarice (ZDA, Francija idr.). 

Vsaka vojna mornarica ima svoje posebne poveljniške za- 
stave in plamence. 

Zastava vojne ladje, poveljniške zastave, plamenci in zasta- 
ve ranga v vojni mornarici oboroženih sil SFRJ so določeni z 
zakonom o vojaških pomorskih zastavah Socialističke federa- 
tivne republike Jugoslavije ter o poveljniških zastavah in za- 
stavah ranga (Uradni list SFRJ št. 22/73) in pravilnikom o po- 
veljniških zastavah in plamencih in o zastavah ranga ladij voj- 
ne mornarice oboroženih sil Jugoslavije (Uradni list SFRJ št. 
46/75). 

360. Trgovska ladja, ki je spremenjena v vojno. 
Trgovski ladji se priznajo pravice in dolžnosti vojne 
ladje, če poleg pogojev iz prvega odstavka 359. točke 
tega navodila izpolnjuje še tele pogoje: 

1) da je pod neposredno oblastjo, kontrolo in od- 
govornostjo strani v spopadu; 

2) da je pod poveljstvom osebe, ki so jo v službo 
države v redu postavile pristojne oblasti, njeno ime pa 
je vpisano v seznam oficirjev vojne mornarice; 

3) da njena posadka spoštuje pravila vojaške dis- 
cipline; 

4) da je vpisana v popis ladij vojne mornarice stra- 
ni v spopadu, ki je ladjo spremenila v vojno. 

Glej VII. haaško konvencijo o spreminjanju trgovskih la- 
dij v vojne iz leta 1907. 

361. Mesto, kjer je trgovska ladja spremenjena 
v vojno. Trgovska ladja se sme spremeniti v vojno lad- 
jo v notranjih morskih vodah in v teritorialnem morju 
lastne ali sovražne države ali v vodah, ki so na kateri- 
koli podlagi pod oblastjo sovražne države. 
^ Jugoslovanska trgovska ladja se sme spremeniti v 
vojno ladjo v notranjih morskih vodah ali teritorialnem 
morju zavezniške države samo na podlagi posebnega 
dovoljenja Zveznega izvršnega sveta in s poprejšnjim 
soglasjem pristojnega organa zadevne države. 

Zavezniška trgovska ladja se sme spremeniti v voj- 
no ladjo v obalnem morju SFRJ samo s poprejšnjim 
dovoljenjem Zveznega izvršnega sveta. 

Ce je trgovska ladja ene strani v spopadu spreme- 
njena v vojno ladjo v notranjih morskih vodah ali v te- 
ritorialnem morju nevtralne države, lahko druga stran 
v spopadu šteje to za kršitev pravic in dolžnosti nev- 
tralne države, toda do tako spremenjene ladje se obna- 
ša kot do vojne ladje. 

362. Trgovske ladje, uporabljene v boju pred 
sovražnikovim vdorom. Jugoslovanske trgovske ladje, 
ki jih prebivalstvo neokupiranega ozemlja ob sovražni- 
kovem vdoru spontano oboroži v obalnem morju SFRJ 
za boj proti sovražniku, ni pa bilo časa, da se te ladje 
spremenijo v vojne po določbah 360. točke tega navo- 
dila, imajo pravico vojno dejstvovati pod pogojem, da 

spoštujejo zakone in običaje, ki veljajo za oboroženi 
spopad na morju. 

Glej 48. in 265. točko. 

363. Pravica jugoslovanske vojne ladje do voj- 
nega dejstvovanja. Ce kakšna država ali skupina držav 
uporabi oboroženo silo zoper SFRJ, je jugoslovanska 
vojna ladja pooblaščena, da od tega trenutka vojno dej- 
stvuje takole: 

1) da napada in uničuje sovražnikove vojne in jav- 
ne ladje in vse druge sovražnikove vojaške objekte; 

2) da izvaja vse druge oblike bojnega dejstvovanja 
na morju, vštevši tudi pregled, preiskavo in zaseg sov- 
ražnikovih in nevtralnih trgovskih ladij, v skladu s tem 
navodilom. 

364. Kapitulacija vojne ladje. Jugoslovanski vojni 
ladji je prepovedana kapitulacija in predaja sovražniku 
(spuščanje zastave pred sovražnikom ali izobešanje 
bele zastave). Ce je ladja onesposobljena za boj, mora 
poveljnik z vsemi ukrepi poskrbeti, da vojna ladja ne 
pride v sovražnikove roke, po potrebi pa jo tudi poto- 
piti (uničiti). 

Javna ladja 

365. Pojem javne ladje. Javna ladja je ladja v last- 
nini ali v uporabi države, ki ni vojna ladja in je izključ- 
no namenjena za negospodarske države. V to vrsto la- 
dij se pod navedenimi pogoji vštevajo predvsem: držav- 
ne jahte, ladje za oskrbovanje, carinske in patrolne lad- 
je, ladje - svetilniki, šolske in druge ladje, ki se uporab- 
ljajo za podobne namene in so pod upravo državnih 
organov. 

Jugoslovanska vojna ladja ravna nasproti sovražni- 
kovi javni ladji enako kot nasproti sovražnikovi vojni 
ladji. 

Trgovska ladja 

Splošne določbe 

366. Pojem trgovske ladje. Po tem navodilu je tr- 
govska ladja vsaka ladja, ki ni niti vojna niti javna ladja. 

Določbe tega navodila, ki se nanašajo na trgovsko 
ladjo, se uporabljajo tudi za državno trgovsko ladjo, t.j. 
ladjo v lastnini in pod upravo države, in Sicer ko se 
uporablja za gospodarske namene, razen določb, ki se 
nanašajo na pomorski plen. 

367. Orožje trgovske ladje za samoobrambo. Tr- 
govske ladje strani v spopadu in nevtralnih držav imajo 
lahko orožje za samoobrambo, vendar s tem ne izgubi- 
jo statusa tfgovske ladje. 

Orožje trgovskih ladij ene strani v spopadu za sa- 
moobrambo ne sme biti edini povod, da take ladje na- 
padejo sovražnikove vojne ladje. 

Trgovska ladja ene strani v spopadu, ki je oboro- 
žena za samoobrambo, ne sme prv& napasti vojno ladjo 
druge strani v spopadu ali kako drugače vojno dejstvo- 
vati, razen če so dokazi ali če se lahko na podlagi dej- 
stev sklepa, da je sovražnikovim vojnim ladjam ukaza- 
no, da brez opomina napadejo trgovske ladje druge 
strani v spopadu. 
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Ce tovor, ki je na sovražnikovi trgovski ladji, pri- 
pada osebi, ki ni sovražna, se tovor zaseže samo, če po- 
meni tihotapstvo. 

Proizvodi, nastali na sovražnikovem ozemlju ali na 
ozemlju, ki ga je on zasedel, se štejejo, da so sovražni- 
kova lastnina ne glede na to, da njihov lastnik ni sov- 
ražen. 

Lastnik tovora je po tem navodilu oseba, ki ji mora 
brodar v namembi luki izročiti tovor na podlagi pogod- 
be o prevozu, oziroma zakoniti imetnik tovornega lista, 
če je bil izdan. 

Ce je bil tovorni list izdan na.prinosnika ali po od- 
redbi, prejemnik pa ni imenovan, se tovor, na katerega 
se tak tovorni list nanaša, šteje za sovražnega. 

Tovor je sovražen tudi, če ni mogoče ugotoviti nje- 
govega lastnika. 

372. Sprememba lastnine sovražnega tovora, ki 
je zaloten na sovražnikovi ladji. Jugoslovanska vojna 
ladja ne bo priznala spremembe lastnine sovražnega 
tovora, ki je bila opravljena med prevozom po začetku 
oboroženega spopada. 

Nevtralna trgovska ladja in tovor 

373. Pojem nevtralne trgovske ladje. Nevtralna 
trgovska ladja je po tem navodilu ladja, ki ima državno 
pripadnost države, ki ne sodeluje v oboroženem spopa- 
du in katere lastnik ni sovražen. 

374. Nevtralna trgovska ladja, ki je sovražna. 
Nevtralna trgovska ladja je sovražna, če na katerikoli 
način pomaga sovražniku in krši pravila o nevtralnosti. 

375. Pojem nevtralnega tovora. Nevtralni tovor je 
- tisti tovor, ki je na trgovski ladji v lastnini osebe, ki po 

369. točki tega navodila ni sovražna, in ni lastnina ju- 
goslovanskega ali zavezniškega državljana. >■ 

Preverjanje zastave, ustavljanje, pregled, preiskava in 
zaseg trgovske ladje 

Preverjanje zastave trgovske ladje 

376. Preverjanje zastave. Trgovske ladje morajo 
pluti po morju pod zastavo države, ki jo imajo pravico 
izobesiti. 

Kadar se jugoslovanska vojna ladja sreča na po- 
morskem vojskovališču s trgovsko ladjo, ki pluje brez 
zastave ali je poveljnik jugoslovanske vojne ladje mne- 
nja, da trgovska ladja pluje pod tujo zastavo, jo pozove; 
da izobesi zastavo, ki jo ima pravico izobesiti. 

Ce trgovska ladja ne ravna na poziv ali poveljnik 
jugoslovanske ladje še naprej misli, da pluje pod tujo 
zastavo, ravna po 377. točki tega navodila. 

Poveljnik jugoslovanske vojne ladje preneha naprej 
ovirati plovbo trgovske ladje, če meni, da je po izobeša- 
nju njene zastave oziroma po spremembi tuje zastave 
odpravila vsak dvom glede vzrokov za zaseg. 

Poveljnik jugoslovanske vojne ladje lahko po svoji 
lastni presoji takoj ravna po 377. točki tega navodila 
brez poprejšnjega preverjanja zastave. 

Sovražnikova trgovska ladja in tovor 

368. Pojem sovražnikove trgovske ladje. Povelj- 
nik jugoslovanske vojne ladje bo štel za sovražno tr- 
govsko ladjo: 

1) ladjo, ki pripada državi sovražnika ali ki ne 
more dokazati druge državne pripadnosti; 

2) ladjo katerekoli državne pripadnosti, katere last- 
nik ima sovražne namene; 

3) ladjo katerekoli državne pripadnosti, ki je pod 
kontrolo sovražnikove države ali jo kakorkoli uporablja 
sovražnikova država ali oseba, ki ima sovražne namene; 

4) ladjo, ki je v nasprotju s pogoji/ predpisanimi v 
370. točki tega navodila, spremenila pripadnost države 
sovražnika, tako da ji več ne, pripada. 

369. Osebe, ki so sovražne. Po 368. točki tega na- 
vodila šteje poveljnik jugoslovanske vojne ladje, da so 
sovražne naslednje osebe: 

1) fizična oseba, ne glede na njeno državljanstvo, ki 
je stalno nastanjena na ozemlju sovražnikove države; 
ozemlje sovražnikove države je po tej točki tudi ozem- 
lje, nad katerim ima sovražnik svojo oblast (okupirano 
ozemlje); 

2) državljan sovražnikove, nevtralne ali zavezniške 
ladje, ki ne stanuje na ozemlju sovražnikove države, 
vendar je stopil v njeno službo ali opravlja kakšno delo 
v imenu sovražnikove države ali njenega državljana ali 
kakorkoli drugače pomaga sovražniku; 

3) podjetje ali kakšna druga pravna oseba, ki je 
bila ustanovljena po predpisih sovražnikove države ali 
ima na njenem ozemlju glavni ali poslovni sedež; če je 
na sovražnikovem ozemlju samo poslovni sedež, se sov- 
ražni značaj podjetja oziroma pravne osebe nanaša 
samo na premoženje in pravne zadeve, ki so v zvezi z 
delom tega poslovnega sedeža; 

4) podjetje ali druga pravna oseba, ne glede na to, 
kje ima glavni ali poslovni sedež, če oseba, ki dejansko 
kontrolira podjetje, stanuje na sovražnikovem ozemlju, 
ali če, ne glede na to, kje stanuje, dobiva navodila ali 
dela pod sovražnikovo kontrolo ali mu kako drugače 
pomaga. 

Zainteresirane osebe imajo pravico, da pred pri- 
stojnimi jugoslovanskimi organi dokažejo, da niso sov- 
ražne. » 

370. Sprememba zastave sovražnikove trgovske 
ladje. Sovražnikova zasebna trgovska ladja je tudi tista 
ladja, ki je imela državno pripadnost sovražnika, po za- 
četku sovražnega delovanja ali 30 dni pred začetkom 
takega delovanja pa je zamenjala to pripadnost s pri- 
padnostjo zavezniške ali nevtralne države. 

Šteje se, da je državna pripadnost iz prvega odstav- 
ka te točke zamenjana, da bi se izognile posledice v 
zvezi s sovražnikovo ladjo, če ni dokazano nasprotno. 

371. Pojem sovražnikovega tovora. Jugoslovan- 
ska vojna ladja bo štela za sovražen tovor tisti tovor, ki 
je na sovražnikovi, nevtralni, zavezniški ali jugoslovan- 
ski ladji, pripada pa sovražnikovi državi ali osebi, ki je 
sovražna ali jim je tak tovor namenjen (369. točka). 

Tovor, ki je na sovražnikovi ladji, sq šteje za sov- 
ražnega, dokler se ne dokaže nasprotno. 

Sovražen tovor na sovražnikovi ladji deli usodo 
ladje. 

V četrtem odstavku te točke gre za izjemne primere, za 
jugoslovansko trgovsko ladjo, nevtralno trgovsko ladjo, ki plu- 
je v balastu ali po obvestilih nedvomno pluje v jugoslovansko 
luko oziroma v luko, ki je pod oblastjo jugoslovanskih oboro- 
ženih sil. 
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Ustavljanje trgovske ladje 

377. Ustavljanje sovražne in nevtralne trgovske 
ladje. Poveljnik jugoslovanske vojne ladje ustavi sov- 
ražno trgovsko ladjo zaradi zasega, nevtralno trgovsko 
ladjo po lahko ustavi, da bi ugotovil, ali so razlogi za 
zaseg. 

Poziv za ustavitev je lahko poslan na katerikoli pri- 
meren način, če pa se trgovska ladja ne ustavi, se poziv 
pošlje.z izstrelitvijo naboja pred njen premec. Ce se tr- 
govska ladja ne ustavi niti na ta poziv, ima poveljnik ju- 
goslovanske vojne ladje pravico ustaviti jo na silo ali jo 
napasti. 

Pregled trgovske ladje 

378. Pojem pregleda. Pregled trgovske ladje je 
pregled ladijskih listin. Pravico do pregleda imata 
samo strani v spopadu. 

Trgovsko ladjo na morju sme pregledati samo voj- 
na ladja oziroma vojaško letalo, v luki pa tudi določeni 
organi. 

379. Namen pregleda. Namen pregleda trgovske 
ladje je ugotoviti, ali se mora ladja oziroma tovor za- 
seči in ali je treba določene osebe na ladji zadržati. 

Trgovska ladja se pregleda z dolžnimi obziri. 
380. Pošiljanje oficirja za pregled ustavljene tr- 

govske ladje. Poveljnik jugoslovanske vojne ladje po 
prihodu v bližino ustavljene ladje pošlje z ladijskim čol- 
nom na ustavljeno trgovsko ladjo oficirja za pregled s 
potrebnim številom spremljevalcev. Čoln mora imeti 
zastavo, oficir za pregled in spremljevalci pa morajo 
biti v predpisani uniformi in oboroženi. 

Ce poveljnik jugoslovanske vojne ladje oceni, da 
lahko vojna ladja neškodljivo pristane,ob ustavljeni tr- 
govski ladji, pristane, oficir za pregled ter spremljevalci 
Pa preidejo neposredno na ustavljeno ladjo. 

Ce poveljnik jugoslovanske vojne ladje oceni, da 
razmere na morju ne dovoljujejo, da se oficir za pre- 
gled in spremljevalci prepeljejo z lastnim čolnom, mož- 
no pa ni niti neposredno pristajanje, lahko pa se pre- 
peljejo s čolnom ustavljene ladje, zahteva od njenega 
poveljnika, da pošlje čoln za prevoz. Ce poveljnik us- 
tavljene ladje ne ugodi tej zahtevi, ravna poveljnik ju- 
goslovanske vojne ladje po 382. točki tega navodila. 

Z izrazom »oficir za pregled« je mišljen katerikoli oficir, 
ki ga poveljnik vojne ladje odredi, da pregleda oziroma pre- 
'^če sovražno ali nevtralno trgovsko ladjo. 

381. Prinašanje listin na vojno ladjo zaradi pre- 
gleda. Poveljnik jugoslovanske vojne ladje lahko zahte- 
va od poveljnika ustavljene ladje, da prinese na vojno 
ladjo ladijske listine zaradi pregleda. 

Ce poveljnik ustavljene ladje ne ugodi zahtevi iz 
Prvega odstavka te točke, ravna poveljnik vojne ladje 
Po 380. točki tega navodila. 

382. Zavijanje s poti, ker ni mogoč pregled. Ce 
poveljnik jugoslovanske vojne ladje ali vojaškega letala 
zaradi neurja ali zaradi svoje varnosti ali kakšnega dru- 
gega razloga ne more na mestu ustavitve pregledati us- 
tavljeno ladjo, lahko ukaže poveljniku te ladje, da zara- 
di pregleda zavije s svoje poti in odpluje v določeno 
'uko, sidrišče ali v kakšen drug kraj. 

Poveljnik jugoslovanske vojne ladje (vojaškega leta- 
la) pošlje tako ladjo zaradi pregleda predvsem v naj- 

bližjo jugoslovansko luko, če to vojaški razlogi ne do- 
voljujejo, pa v kakšno drugo jugoslovansko ali zavezniš- 
ko luko. 

Ce ustavljena ladja ne izvrši dobljenega ukaza ali . 
poskuša to storiti, ima poveljnik jugoslovanske vojne 
ladje (vojaškega letala) pravico, da jo takoj razglasi za 
zaseženo in glede privedbe v luko po 374. točki tega 
navodila ravna z njo kot z vsako zaseženo ladjo. 

383. Pregled listin. Po prihodu na ustavljeno tujo 
trgovsko ladjo p^ozove oficir za pregled poveljnika tuje 

Tadje, da mu predloži v pregled: 
1) vpisni list (listino o državni pripadnosti in last- 

nini ladje); 
2) dovoljenje o sposobnosti za plovbo; 
3) popis posadke in popis potnikov; 
4) ladijski dnevnik; 
5) radijski dnevnik; 
6) strojniški dnevnik; 
7) manifest tovora; 
8) tovorni list ali ladijsko pogodbo. 
Oficir za pregled lahko po potrebi pregleda tudi 

druge ladijske listine in knjige ter podobne listine po- 
sadke in potnikov. 

Oficir za pregled po prihodu na ladjo ukaže, da la- 
dijska radijska postaja neha delovati (tega že ni storila) 
in jo po potrebi da pod neposredno nadzorstvo enega 
izmed članov svojega spremstva. 

384. Podatki, ki se ugotovijo s pregledom listin. 
S pregledom listin in zaslišanjem poveljnika, po potre- 
bi pa tudi ladijskih oficirjev, posadke in potnikov, 
mora jugoslovanski oficir za pregled ugotoviti nasled- 
nje: 

1) državno pripadnost in namembni kraj ladje in 
tovora; 

2) luko izplovitve, smer prevožene poti, luke, v ka- 
terih je bila ladja, in čas muditve v njih, nadaljnjo smer 
plovbe in luke, v katerih bo ladja, ter njen namembni 
kraj; to se ugotovi predvsem po ladijskem dnevniku, po 
možnosti pa tudi po popisu posadke, carinskih listin, 
tovornih listov ali morebitne ladijske pogodbe; 

3) vrsto tovora, luko vkrcanja in namembno luko 
tovora; to se ugotovi s tovornim listom (konosamen- 
tan), manifestom tovora, spričevalom o izvoru blaga in 
z drugimi carinskimi dokumenti, po možnosti pa tudi 
z ladjarsko pogodbo ali pogodbo o najemu ladje; 

4) državljanstvo članov posadke in potnikov ter na- 
men potovanja potnikov; to se ugotovi iz popisa posa- 
dke in seznama potnikov, po potrebi pa tudi iz osebnih 
listin; 

5) uporabo radiotelegrafske naprave - po potrebi; 
to se ugotovi po radijskem dnevniku prejetih in odda- 
nih depeš; 

6) podatke o tem, ali je oseba, ki je sklenila pogod- 
bo o prevozu ali pogodbo o najemu ladje, sovražna. 

Oficir za pregled preverja tudi vse druge podatke 
in razišče vse okoliščine, ki utegnejo vplivati na zadr- 
žanje ali zaseg ladje, ter na podlagi tega ugotovi, ali so 
ladja, tovor in osebe sovražne. 

385. Preverjanje istovetnosti članov posadke in 
potnikov. Jugoslovanski oficir za pregled preverja isto- 
vetnost članov posadke in potnikov ob pomoči povelj- 
nika ladje, tako da pregleda osebne listine, po potrebi 
pa tudi zasliši člane posadke in potnike. 

t 
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386. Vpisovanje pregleda. Ce se pri pregledu 
ugotovi, da ni razlogov za zaseg trgovske ladje, mora ju- 
goslovanski oficir za pregled ugotovitve pri pregledu 
vpisati v ladijski dnevnik pregledane ladje. Po opravlje- 
nem pregledu je ladji dovoljeno, da nadaljuje pot. 

387. Nevtralna trgovska ladja v spremstvu vojne 
ladje svoje zastave. Nevtralno trgovsko ladjo, ki je v 
spremstvu vojne ladje svoje zastave, tuja vojna ladja 
praviloma ne sme pregledati. 

Poveljnik jugoslovanske vojne ladje ima pravico za- 
htevati od poveljnika nevtralne vojne ladje, da mu da 
obvestila in dokaze o statusu spremljane ladje, njenem 
tovoru, posadki in potnikih. 

Ce poveljnik jugoslovanske vojne ladje opravičeno 
sumi, da je poveljnik nevtralne vojne ladje natančno 
seznanjen z dejanskim stanjem o spremljani ladji, mu 
to sporoči in ga zaprosi, da kot edini za to pooblaščen 
pregleda in po potrebi preišče sumljivo ladjo. Če po- 
veljnik nevtralne vojne ladje iz zbranih dejstev ugotovi, 
da se mora sumljiva trgovska ladja zaseči, jo mora iz- 
ročiti poveljniku jugoslovanske vojne ladje zaradi zase- 
ga- 

Če poveljnik nevtralne vojne ladje noče dati obves- 
tila o spremljani ladji ali je ne izroči, čeprav se mora 
zaseči, ne sme poveljnik jugoslovanske vojne ladje upo- 
rabiti sile, temveč o dogodku po pristojni poti obvesti 
Zvezni izvršni svet. 

Preiskava trgovske ladje 

388. Namen preiskave ladje. Če jugoslovanski ofi- 
cir za pregled iz ladijskih listin ali izjav, dobljenih od 
poveljnika, posadke ali potnikov, ni mogel ugotoviti 
značaja ladje, tovora in oseb na ladji ter namena nje- 
nega potovanja ali če se mu zdi to potrebno, začne s 
preiskavo ladje. 

389. Preiskava in preverjanje tovora. Posadka 
ladje na zahtevo oficirja za pregled odpira po navodilih 
poveljnika prostore, premešča tovor in opravlja podob- 
na dela. 

Če poveljnik ladje noče ukazati posadki svoje ladje, 
da opravi dela, ki so potrebna za preiskavo ladje, lahko 
oficir za pregled sam preišče ladjo ali ukaže, da vpluje 
v določeno luko ali sidrišče ali kakšen drug kraj zaradi 
preiskave. 

Ladja in tovor se morata preiskati z vsemi dolžni- 
mi obziri. 

Določba 386. točke tega navodila se uporablja tudi 
v primeru preiskave ladje in tovora, če se ugotovi, da 
ni podlage za zaseg ladje. 

390. Aktiven odpor proti preiskavi. Če trgovska 
ladja aktivno nasprotuje preiskavi, jo mora poveljnik 
jugoslovanske vojne ladje zaseči. 

Zaseg trgovske ladje in tovora 

391. Zaseg trgovske ladje. Če jugoslovanski oficir 
za pregled s pregledom ali preiskavo ugotovi, da gre za 
sovražno trgovsko ladjo ali-nevtralno trgovsko ladjo, za 
katero so razlogi za zaseg, jo tudi zaseže. Zaseči se 
mora tudi sovražna trgovska ladja, ki je bila v trenutku 
ali po začetku sovražnega delovanja v kakšni izmed ju- 
goslovanskih luk ali v kakšnem drugem delu jugoslo- 
vanskih voda ali v vodah sovražne države ali na odpr- 
tem morju, ne glede na to, ali je bilo poveljniku sov- 

ražne trgovske ladje ali drugi zainteresirani osebi zna- 
no, da se je začel oborožen spopad zadevne države s 
SFRJ. 

392. Zaseg sumljive trgovske ladje. Zaseči se 
mora tudi sumljiva trgovska ladja. 

Poveljnik jugoslovanske vojne ladje oziroma oficir 
za pregled šteje, da je sumljiva trgovska ladja pred- 
vsem: 

1) če se s pregledom listin ugotovi, da ladja ni sov- 
ražna, so pa razlike v bistvenih okoliščinah med ladij- 
skimi listinami in izjavami poveljnika ladje, posadke ali 
potnikov; 

2) če na ladji ni listin iz 383. točke tega navodila; 
3) če ima dvojne, sumljive, nepopolne ali lažne lis- 

tine, ali če se ugotovi, da so bile listine skrite; 
4) če je brez opravičenih razlogov zavila s poti, po 

kateri je morala pluti po ladijskih listinah. 

393. Sovražne ladje, za katere ne velja zaseg. Za- 
seg ne velja za naslednje ladje: 

1) ladjo-parlamentarsko oziroma ladjo, ki je name- 
njena za vzdrževanje odnosov med vojskujočima se 
stranema (kartalna ladja); 

2) sovražna ladja, ki ima prepustnico, ki so jo izdali 
jugoslovanski ali zavezniški organi; 

3) bolnična ladja in ladja za prevoz sanitetnega ma- 
teriala; 

4) ladja, uporabljena izključno za humanitarne ali 
znanstvene namene; 

5) majhna ladja, namenjena izključno za ribolov ob 
obali in v lokalni plovbi, ter njeno orodje, oprema in 
tovor. 

Določbe prvega odstavka te točke se uporabljajo 
tudi za čolne. 

Ladja ali čoln iz prvega in drugega odstavka te toč- 
ke se zaseže, če kakorkoli sodeluje v sovražnostih ali 
pomaga sovražniku, pri čemer krši pravila mednarod- 
nega vojnega prava, ali če ne spoštuje ukazov poveljni- 
ka jugoslovanske vojne ladje. 

394. Sovražni tovor, ki je na nevtralni trgovski 
ladji. Če je na nevtralni trgovski ladji, za katero se ugo- 
tovi, da ni sovražna (373. točka), sovražni tovor zasebne 
lastnine, zanj ne velja zaseg, razen če se tihotapi. 

Če je na nevtralni trgovski ladji, za katero velja za- 
seg, tovor, ki pripada sovražni državi ali osebi, ki je 
sovražna, se mora tudi ta tovor zaseči. 

395. Sporočilo odločitve o zasegu. Jugoslovanski 
oficir za pregled obvesti poveljnika trgovske ladje, da 
je njegova ladja zasežena. Odločitev o zasegu in razloge 
za to vpiše oficir za pregled v ladijski dnevnik zasežene 
ladje. 

Preden oficir za pregled sporoči odločitev o zase- 
gu, lahko zahteva navodila od svojega poveljnika, če 
ugotovi, da je to potrebno. 

396. Odvzem ladijskih listin in drugih predme- 
tov. Po sporočilu odločitve o zasegu odvzame jugoslo- 
vanski oficir za pregled ladijske listine in knjige, kores- 
pondenco in denar, s katerim razpolaga ladja, ter vse 
druge predmete, ki utegnejo biti dokaz za zaseg ladje 

Odvzete ladijske listine da oficir za pregled v po 
seben ovitek, na katerega pritisne pečat vojne ladje, po 
veljnik zasežene ladje pa pečat te ladje. Oficir za pre 
gled sestavi popis odvzetih listin, ki ga podpiše skupaj 
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s poveljnikom zasežene ladje in mu izroči en izvod. Ce 
so kakšne listine pozneje najdene ali so bile uničene ali 
odvržene v morje v navzočnosti prič, zasliši oficir ža 
pregled o tem pričo in sestavi zapisnik o njenem zasli- 
šanju. 

Oficir za pregled sestavi tudi popis denarja in 
vrednih stvari, ki se odvzamejo, in ravna enako kot s 
popisom listin. 

Če so bili ladijski prostori odprti, sestavi oficir za 
pregled zapisnik o njihovem zapečatenju in ravna tako, 
kot z drugimi popisi. 

Oficir za pregled sestavi popis inventarja in tovora, 
če o tem ni ustreznih listin ali teh dejstev ni mogoče 
ugotoviti iz drugih ladijskih listin. Če so ladjo v luki za- 
segli - drugi organi, ne pa jugoslovanska vojna ladja, 
opravi opravila, predvidena s to točko, oseba, ki je za- 
segla ladjo. 

Po vrnitvi na vojno ladjo izroči jugoslovanski oficir 
za pregled poveljniku vse odvzete in sestavljene doku- 
mente in odvzete stvari. 

Če oficir za pregled ne more ravnati po tej točki 
zaradi razlogov iz prvega odstavka 382. točke tega na- 
vodila, ravna poveljnik jugoslovanske vojne ladje po 
382. točki tega zavodila. 

397. Privedba zasežene ladje v luko. Poveljnik ju- 
goslovanske vojne ladje lahko privede zaseženo ladjo v 
določeno luko na enega izmed tehle načinov: 

1) da ukaže poveljniku zasežene ladje, da s svojo 
Posadko odpluje z ladjo v določeno luko; zaradi kon- 
trole izvršitve danega ukaza vkrca na zaseženo ladjo 
oficirja s potrebnim spremstvom; poveljnik in člani po- 
sadke zasežene ladje se ne morejo prisiliti, da vozijo 
ladjo v določeno luko, ali izpostaviti nevarnosti, da bi 
bila ladja potopljena smiselno četrti alinei 408. točke 
tega navodila; 

2) dA na zaseženo ladjo vkrca posadko za zaseg, ki 
bo ladjo pripeljala v določeno luko; oficir iz posadke za 
zaseg, ki je določen za poveljnika zasežene ladje, pre- 
vzame odgovornost za varnost ladje in tovor; 

3) da zaseženo ladjo spremlja ena ali več njegovih 
vojnih ladij ali eno ali več vojaških letal. 

Posadka za zaseg je posadka, ki jo postavlja vojna ladja, 
ki je opravila zaseg. 

398. Izročitev zapisnika o zasegu ter drugih lis- 
tin in dokazov. Spremljevalec zasežene ladje iz 397. 
točke tega navodila izroči določenemu sodniku sodišča 
za pomorski plen skupaj z zaseženo ladjo naslednje: 

1) zapisnik o zasegu; 
2) popis inventarja in tovora, če je sestavljen; 
3) ladijske listine in knjige', odvzete z zasežene lad- 

je, skupaj s popisom; 
4) zapisnik o rekviziciji, če je sestavljen; 
5) denar, stvari in korespondenco, če so bili odv- 

zeti pri zasegu, skupaj s popisom; 
6) zapisnik o zapečatenju ladijskih prostorov; 
7) zapisnik o zaslišanju prič,-če je sestavljen; 
8) druge dokaze, da je treba ladjo zaseči. 
Če je zasežena ladja priplula brez spremljevalca ali 

Posadke za zaseg, izroči poveljnik vojne ladje doku- 
mente in stvari iz prvega odstavka te točke določene- 
mu sodniku sodišča za pomorski plen. 

Če je zasežena ladja pripeljana v luko izven sedeža 
sodišča za pomorski plen, se dokumenti in stvari izro- 

čijo vojaškim oblastem, če teh ni, pa luškim oblastem, 
ki jih morajo hraniti do prihoda določenega sodnika za 
pomorski plen. 

399. Odvzem prostosti osebam, ki ovirajo pre- 
gled, preiskavo ali privedbo ladje. Če poveljnik ladje 
ali kdo izmed članov posadke ali draga oseba na tr- 
govski ladji otežuje pregled, preiskavo ali privedbo lad- 
je, sme oficir za pregled oziroma spremljevalec zaseže- 
ne ladje odvzeti prostost tej osebi, dokler je to potreb: 

no. Taka oseba lahko ostane na trgovski ladji ali je lah- 
ko premeščena na jugoslovansko vojno ladjo. 

400. Izobešanje zastave trgovske ladje pri pri- 
vedbi. Pri privedbi zasežene trgovske ladje na enega iz- 
med načinov iz prve in druge alinee 397. točke tega na- 
vodila izobesi zasežena ladja jugoslovansko zastavo. 

Pri privedbi zasežene trgovske ladje na način iz 
tretje alinee 397. točke pluje zasežena ladja brez zasta- 
ve. 

Če trgovska ladja ni zasežena, temveč ji je ukazano, 
da zavije s poti in odpelje v luko zaradi pregleda ozi- 
roma preiskave, ima še naprej izobešeno svojo zastavo. 

401. Pošiljanje zasežene ladje v zavezniško luko 
oziroma luko nevtralne države. Poveljnik jugoslovan- 
ske vojne ladje pošlje po potrebi zaseženo ladjo v za- 
vezniško luko ali v luko nevtralne države, če so izpol- 
njeni pogoji iz 493. točke tega navodila. 

Če je zasežena ladja nevtralna trgovska ladja, po- 
tem take ladje ni treba pošiljati v nobeno luko nevtral- 
ne države, katere nacionalne pripadnosti je zasežena 
nevtralna trgovska ladja. 

Če poveljnik jugoslovanske vojne ladje pošlje zase- 
ženo ladjo v zavezniško luko ali luko nevtralne države, 
izroči poročilo o zasegu in druge listine jugoslovanske- 
mu konzulu v zadevni državi. Konzularno predstavništ- 
vo opravi po krajevnih zakonih in običajih vse formal- 
nosti z luškimi ali vojaškimi oblastmi zadevne države v 
zvezi s to ladjo. 

402. Varovanje zasežene ladje in tovora do izro- 
čitve oblastem v luki. Spremljevalec zasežene ladje 
mora z vsemi ukrepi poskrbeti, da se obvaruje zaseže- 
na ladja oziroma njen tovor. Od tega je dovoljeno od- 
stopiti samo, če je to nujno potrebno, kar mora biti na- 
vedeno v zapisniku. 

Tovor, ki ni bil zasežen, je na razpolago osebam, ki 
imajo nanj pravico. 

403. Primeri, v katerih se lahko zoper sovražno 
trgovsko ladjo uporabi sila. Poleg primerov iz 377. in 
381. točke tega navodila sme jugoslovanska vojna ladja 
uporabiti silo zoper sovražno trgovsko ladjo: 

1) če jo napade tuja trgovska ladja ali je očitno, da 
le-ta pripravlja napad; 

2) če ladja aktivno nasprotuje zasegu; 
3) če je zalotena pri vojnem dejstvovanju na sov- 

ražnikovi strani, kot na primer: polaganje ali iskanje 
min, prekinitev podmorskih kablov in cevi, pregled ali 
napad na jugoslovanske, zavezniške ali nevtralne tr- 
govske ladje ipd.; 

4) če po radijski zvezi ali kako drugače prenaša ob- 
veščevalne podatke v prid sovražnika, kot so: javljanje 
navzočnosti nasprotnikovih vojnih ladij, pomaganje pri 
usmerjanju ognja ipd.; 

5) če prevaža sovražne čete; 
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6) če še naprej uporablja radijsko zvezo ali signa- 
lizacijo s katerimikoli sredstvi, ko je že bila opozorjena, 
da tega ne dela; 

7) če je v konvoju ali v spremstvu sovražnih vojnih 
ladij ali letal. 

Jugoslovanska vojna ladja sme uporabiti silo zoper 
sovražno trgovsko ladjo brez predhodnega poziva za 
ustavitev tudi, če ta ladja vpluje v obalno morje SFRJ, 
razen če z običajnimi znaki da na znanje, da se je pri- 
pravljena predati ali da prosi za pribežališče. 

Ce so dokazi ali če se lahko na podlagi dejstev 
sklepa, da je sovražnim trgovskim ladjam določene za- 
stave ukazano, da v vseh situacijah napadajo jugoslo- 
vanske vojne in trgovske ladje, sme Zvezni sekretariat 
za ljudsko obrambo ukazati, da jugoslovanske vojne 
ladje napadejo take sovražne trgovske ladje brez opo- 
mina, dokler nasprotna stran ne preneha kršiti pravil 
mednarodnega prava o vodenju vojne na morju. 

404. Primeri, v katerih sme vojna ladja napasti 
nevtralno trgovsko ladjo. Jugoslovanska vojna ladja 
sme uporabiti orožje zoper nevtralno trgovsko ladjo, če 
ta ladja stori kakršnokoli dejanje iz prvega odstavka 
403. točke tega navodila. 

405. Vojne cone na morju. Zvezni izvršni svet lah- 
ko zaradi nespoštovanja pravil vojnega prava sovražni- 
ka ter represalij odredi vojne cone na morju. Meja teh 
con se sporoči vsem nevtralnim državam z opozorilom, 
da se nevtralne trgovske ladje, ki se znajdejo v teh co- 
nah brez posebnega dovoljenja pristojnega jugoslovan- 
skega ali zavezniškega organa, izpostavljajo riziku, da 
bodo potopljene brez opomina. 

Vojne cone na moiju (war zones, millitary aeras at sea, 
Sperrgebiete) so bile uvedene s prakso držav v prvi in drugi 
svetovni vojni. Vojne cone na morju so deli odprtega morja, 
na katerih strani v spopadu zaradi preprečevanja trgovske 
plovbe postavljata minska polja in si zadržita pravico, da v teh 
conah potapljata trgovske ladje brez opomina. Vojne cone na 
morju so v nasprotju z načeli svobode morja, ker omejujejo 
in škodujejo plovbi trgovskih ladij nevtralnih držav in se lah- 
ko odredijo samo kot represalije in samoobrambni ukrepi na 
natančno omejenih ožjih delih odprtega morja, ki se naslanja- 
jo na teritorialno morje. 

406. Reševanje posadke in drugih oseb na sov- 
ražni trgovski ladji. Jugoslovanska vojna ladja ne sme 
potopiti sovražne trgovske ladje, razen če gre za kakš- 
nega izmed razlogov, navedenih v 403. točki tega navo- 
dila, preden so posadka in druge osebe ter ladijske lis- 
tine na varnem. Ladijski čolni se za ta namen ne štejejo 
za varno mesto niti takrat, ko so razmere na morju 
ugodne, če niso blizu obale ali kakšne druge ladje, ker 
je na morju vedno nevarnost za življenje posadke po- 
topljene ladje. 

Ce jugoslovanska vojna ladja potopi sovražno tr- 
govsko ladjo zaradi kakšnega izmed razlogov iz 403. 
točke tega navodila, mora potrebno ukrepati, d^ reši 
posadko in druge osebe, po možnosti pa tudi ladijske 
listine s potopljene ladje, če s tem ne bi bila ogrožena 
varnost vojne ladje ali izpolnitev vojnih nalog. Tako se 
ravna tudi pri potopitvi sovražne vojne ladje. 

407. Izguba zasežene ladje zaradi višje sile. Ce 
je zasežena ladja izgubljena zaradi višje sile, mora po- 
veljnik jugoslovanske vojne ladje, ki- jo je zasegel, ozi- 
roma organ, ki mu je bila zasežena ladja zaupana, z 
vsemi možnimi ukrepi v danih okoliščinah poskrbeti, 
da reši vkrcane osebe, ladijske listine in druge doku- 

mente, ki utegnejo biti dokaz za opravičenost zasega 
ladje ali za morebitno uveljavitev odškodninskega za- 
htevka, ter dragocene stvari, ki so na ladji. Okoliščine, 
pod katerimi je bila ladja izgubljena, se navedejo v za- 
pisniku. 

408. Uničenje zasežene ladje. Zasežena ladja se 
sme uničiti: 

1) če bi njena ohranitev spravila v nevarnost var- 
nost vojne ladje, ki jo je zasegla, ali uspeh operacije, ki 
se izvaja; 

2) če je zaradi približevanja sovražnih sil očitna ne- 
varnost, da jo sovražnik osvobodi; 

3) če zaradi havarije ali kakšnega drugega naviga- 
cijskega vzroka ne more pripluti v luko kaptarja, zavez- 
niško ali nevtralno luko; 

4) če je ni mogoče pripeljati v kakšno luko zato, 
ker jo njen poveljnik in posadka nočeta krmiliti, povelj- 
nik vojne ladje pa nima dovolj posadke za" to ladjo ali 
nima možnosti, da jo spremlja do luke, da s tem ne bi 
oviral naloge vojne ladje. 

409. Dolžnost ob uničenju zasežene ladje. Ce je 
zasežena ladja uničena ali onesposobljena za plovbo, 
ravna poveljnik jugoslovanske vojne ladje po drugem 
odstavku 406. točke tega navodila. 

410. Rekvizicija tovora na zaseženi ladji. Ce ju- 
goslovanska vojna ladja, ki je zasegla kako ladjo, nujno 
potrebuje pogonska sredstva, živež ali podoben mate- 
rial, jih lahko poveljnik jugoslovanske vojne ladje vza- 
me z zasežene ladje, pri čemer mora upoštevati potre- 
be zasežene ladje, da prispe do namembnega kraja. 

411. Postopek pri rekvizijciji tovora. Poveljnik 
jugoslovanske vojne ladje, ki rekvirira tovor na zaseže- 
ni ladji, se obrne njenemu poveljniku in od njega za- 
hteva, da mu izroči material iz 410. točke tega navodila. 
O rekviriranju materiala se sestavi zapisnik, v katerem 
je med drugim navedena tudi vrednost rekviriranega 
materiala. Zapisnik se sestavi v dvojniku in ga podpi- 
šeta poveljnik vojne ladje in poveljnik zasežene ladje, 
ki se mu izroči en izvod zapisnika. 

Ce poveljnik zasežene ladje noče izdati materiala, 
ga poveljnik jugoslovanske vojne ladje vzame s silo in 
izda o tem potrdilo. 

412. Poštna korespondenca. Poštna koresponden- 
ca uradnega ali zasebnega značaja, ki izvira iz sovraž- 
nih ali nevtralnih držav ali je njim namenjena, najdena 
pa je na sovražni ali nevtralni trgovski ladji, je pravi- 
loma nedotakljiva. Ce poveljnik jugoslovanske vojne 
ladje, ki je pregledal oziroma preiskal ali zasegel tr- 
govsko ladjo, opravičeno sumi, da so v poštni kores- 
pondenci obvestila, ki utegnejo koristiti sovražniku, jo 
zaseže in izroči jugoslovanski pošti po vplovitvi v luko. 

Poštni paketi nimajo značaja poštne koresponden- 
ce in zanje velja enak postopek kot za drugo blago na 
ladji. 

413. Postopek s poštno korespondenco, ki je 
poslana v blokirano luko ali iz nje prihaja. Prvi od- 
stavek 412. točke tega navodila ne velja za poštno ko- 
respondenco, ki je poslana v blokirano luko, niti za po- 
štno korespondenco, ki iz take luke prihaja. Ta kores- 
pondenca se mora v vsakem primeru zaseči in izročiti 
jugoslovanski pošti po vplovitvi v -luko. 

414. Prepoved poveljniku jugoslovanske vojne 
ladje, da sklene pogodbo o odkupu (ranson). Povelj- 
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niku jugoslovanske vojne ladje je prepovedano, da skle- 
ne pogodbo o odkupu oziroma izpusti zaseženo ladjo 
ali tovor proti plačilu odkupnine. 

415. Osvoboditev jugoslovanske, zavezniške ali 
nevtralne trgovske ladje, ki jo je zasegel ali zaplenil 
poveljnik sovražne vojne ladje. Poveljnik jugoslovan- 
ske vojne ladje mora, če to razmere dovoljujejo, osvo- 
boditi jugoslovansko, zavezniško ali nevtralno trgovsko 
ladjo, ki jo je zasegel oziroma zaplenil sovražnik. Ose- 
be, ki pripadajo sovražnim oboroženim silam, so pa na 
osvobojeni ladji, postanejo vojni ujetniki. 

O tem, da je osvobojena zavezniška ali nevtralna 
trgovska ladja izpuščena, se sestavi zapisnik o osvobo- 
ditvi, ki se pošlje nadrejenemu poveljstvu. 

416. Odgovornost SFRJ za odškodnino. Povelj- 
nik jugoslovanske vojne ladje bo pri pregledu, odvedbi 
v luko zaradi pregleda, zasegu ali uničenju nevtralne 
ladje ali tovora pazil na to, da strogo spoštuje določbe 
tega navodila, ker je za neutemeljenost navedenih de- 
janj odgovorna SFRJ in nastane podlaga, da se zahteva 
odškodnina. 

417. Posadka sovražne trgovske ladje, ki jo je 
zasegla jugoslovanska vojna ladja. Člani posadke za- 
sežene sovražne trgovske ladje, razen jugoslovanskih 
državljanov, postanejo vojni ujetniki, ne glede na to, či- 
gavi državljani so. 

Članom posadke sovražne trgovske ladje, ki so dr- 
žavljani nevtralne države, nimajo pa stalnega prebiva- 
lišča na sovražnem ozemlju, se dovoli, da se vrnejo na 
ozemlje svoje ali kakšne druge nevtralne, države, če 
dajo slovesno pisno izjavo, da do konca sovražnosti ne 
bodo kakorkoli pomagali sovražniku, seveda pa pri 
tem ne sme biti razlogov za sum v to, da ta obveznost 
ne bo spoštovana. Ce se člani posadke takih ladij - 
nevtralni državljani, ki so dali slovesno pisno izjavo, ne 
želijo vrniti v svojo ali kakšno drugo nevtralno državo, 
se jim sme dovoliti, da živijo v SFRJ v kraju, ki ga sami 
•zberejo, ali če varnostni razlogi to zahtevajo, v kraju in 
Pod pogoji, ki jim jih odredi pristojni jugoslovanski or- 
gan. 

Položaj vojnega ujetnika se prizna tudi članom po- 
sadke sovražne trgovske ladje, ki prva napade jugoslo- 
vansko vojno ali trgovsko ladjo, ne glede na to ali so 
v posadki državljani sovražne ali nevtralne države. O 
takem napadu sestavi poveljnik jugoslovanske vojne 
ladje zapisnik in ga izroči pristojnim vojaškim oblastem 
skupaj s člani posadke. 

418. Jugoslovanski ali zavezniški državljan - 
^lan posadke sovražne trgovske ladje. Ce se jugoslo- 
vanski ali zavezniški državljan znajde kot član posadke 
na sovražni trgovski ladji, se s potrebnim poročilom iz- 
roči organom za notranje zadeve v jugoslovanski luki. 

419. Potniki na zaseženi sovražni ladji. Sovražni 
državljani, ki so kot potniki na zaseženi sovražni i tr- 
govski ladji, postanejo vojni ujetniki v naslednjih pri- 
merih: 

1) če pripadajo sovražnim oboroženim silam; 
2) če so rekrutirani ali mobilizirani, so pa na poti, 

da stopijo v sovražne oborožene sile; 
3) če so na visokih političnih položajih sovražne 

države. 
Poveljnik jugoslovanske vojne ladje, ki je zasegel 

sovražno ladjo, izroči po vplovitvi v prvo jugoslovansko 
luko vse potnike z zasežene ladje vojaškemu poveljstvu. 

če ga ni v tej luki, pa najbližjemu organu za notranje 
zadeve. Vojaško poveljstvo pošlje osebe, ki imajo status 
vojnih ujetnikov, v ujetniško taborišče, druge potnike 
pa izroči organom za notranje zadeve. 

Potnike, sovražne državljane, ki še niso mobilizira- 
ni so pa sposobni za vojaško službo in zanje velja mo- 
bilizacija, ter potnike, ki potujejo, da bi izpolnili kakšno 
nalogo za sovražnika, organi za notranje zadeve inter- 
nirajo ne glede na njihovo državljanstvo. 

420. Pravni položaj posadke na zaseženi nev- 
tralni trgovski ladji. Ce jugoslovanska vojna ladja za- 
seže nevtralno trgovsko ladjo, postanejo člani posadke 
- sovražni državljani vojni ujetniki. 

Državljani nevtralne države - člani posadke posta- 
nejo vojni ujetniki v naslednjih primerih: 

1) če je ladja zasežena zaradi oborožene pomoči 
sovražniku (tretja, četrta in peta alinea 403. točke); 

2) če se je ladja z orožjem uprla pri ustavitvi, pre- 
gledu, preiskavi ali zasegu; 

3) če je ladja v službi sovražne države. 
S posadko nevtralne trgovske ladje, ki prva napade 

vojno ladjo, se ravna po tretjem odstavku 417. točke 
tega navodila. 

Z nevtralnimi državljani - člani posadke trgovske 
ladje iz tretje alinee te točke, če so bili v začetku obo- 
roženega spopada v notranjih morskih vodah ali v te- 
ritorialnem morju SFRJ oziroma na odprtem morju se 
ravna po drugem odstavku 417. točke tega navodila. 

Z jugoslovanskimi državljani - člani posadke iz te 
točke se ravna po jugoslovanskih predpisih. 

421. Pripadniki sovražnih oboroženih sil ali 
njim enake osebe na nevtralni ladji. Osebe, ki so kot 
potniki na nevtralni trgovski ladji, postanejo vojni ujet- 
niki: če pripadajo sovražnim oboroženim silam; če so 
rekrutirane ali mobilizirane, so pa na poti, da stopijo 
v sovražne oborožene sile; če še niso mobilizirane, ven- 
dar so sposobne za vojaško službo in take, da bi se 
pustile, da jih sovražnik mobilizira; če so na visokih po- 
litičnih ali upravnih položajih sovražne države; ali če 
ne glede na državljanstvo potujejo, da bi izpolnile kakš- 
no nalogo za sovražnika. 

Poveljnik jugoslovanske vojne ladje zahteva od po- 
veljnika nevtralne trgovske ladje, da mu izroči osebe iz 
prvega odstavka te točke. Ce poveljnik nevtralne ladje 
izroči te osebe, se njihov prevzem vpiše v ladijski dnev- 
nik nevtralne trgovske ladje. Ce poveljnik nevtralne 
ladje zavrne tako zahtevo ali če take osebe ne izpolnijo 
ukaza poveljnika nevtralne ladje, lahko poveljnik vojne 
ladje te osebe prekrca s silo. Ce se nevtralna ladja 
upre, dobi status sovražne ladje in jo je treba zaseči. 

Sovražno Zdravniško, bolnišnično in versko osebje, 
ki uživa zaščito iz 472. in 473. točke tega navodila, se 
ne sme ujeti. V primeru suma je lahko to osebje zadr- 
žano, dokler se ne dokaže njegov status. 

422. Potniki na zaseženi nevtralni trgovski ladji. 
S potniki, ki so na zaseženi nevtralni trgovski ladji, ra- 
zen z osebami, ki po 421. točki tega navodila postanejo 
vojni ujetniki, se ravna po 419. točki tega navodila. 

423. Diplomatski in konzularni predstavniki ter 
diplomatska oziroma konzularna pošta vojskujočih 
se strani na nevtralni ladji. Nevtralna ladja obdrži ta 
status, če prevaža: diplomatsko-konzularnega predstav- 
nika ene izmed vojskujočih se strani, ki potuje na svojo 



Stran 292 - Številka 10 VOJAŠKI URADNI LIST 

redno dolžnost v nevtralno državo ali se s te dolžnosti 
vrača; osebe, pooblaščene za pogajanja v imenu vojsku- 
jočih se strani; predstavnike vojskujočih se strani, ki 
potujejo na diplomatske konference (če to ni diplomat- 
ska konferenca sovražnih držav - koalicije); diplomat- 
ske kurirje, če prenašajo diplomatsko pošto za diplo- 
matsko in konzularno predstavništvo, ki je v kakšni 
nevtralni državi, oziroma prenašajo pošto, ki jo to 
predstavništvo pošilja svojemu ministrstvu za zunanje 
zadeve. Pošta mora biti naslovljena na diplomatsko ali 
konzularno predstavništvo v nevtralni državi oziroma 
na ministrstvo za zunanje zadeve njegove države. 

III. SREDSTVA IN NAClN BOJA, OMEJITVE IN 
PREPOVEDI 

Uporaba morskih min in torped 

424. Polaganje min. Vsaka stran v spopadu lahko 
po potrebi v svojih notranjih morskih vodah in terito- 
rialnem morju polaga mine pod pogojem, da so pod 
nadzorstvom njenih organov in da je možnost, da so 
nevtralne ladje pri vplovitvi v te vode pravočasno ob- 
veščene o območjih, nevarnih zaradi min, in da se pi- 
lotirajo do njihovega namembnega kraja. 

Kadar stran v spopadu položi mine na odprtem 
morju, v notranjih morskih vodah ali teritorialnem 
morju druge strani v spopadu, je dolžna, takoj ko to 
vojaška potreba dopusti, obvestiti nevtralne vlade in 
pomorščake nevtralnih držav o pozicijah območij, ne- 
varnih zaradi položenih min. 

Prepovedano je polagati nezasidrane (blodne) 
mine, razen če so konstruirane tako, da postanejo neš- 
kodljive uro potem, ko je polagalec izgubil kontrolo 
nad njimi, ter polagati mine, ki so konstruirane tako, 
da so nevarne tudi potem, ko se odtrgajo od sidra. 

Pomorščaki se o pozicijah minskih območij obveščajo 
prek posebnih oglasov za pomorščake, prek radijskih oglasov 
ali na katerikoli drug način. Nevtralne vlade se obveščajo po 
diplomatski poti. 

425. Polaganje min nevtralne države. Nevtralna 
država, ki v svojih notranjih morskih vodah ali terito- 
rialnem morju polaga mine, mora spoštovati medna- 
rodna pravna načela, na katerih temeljijo določbe 424. 
točke tega navodila, in mora vnaprej obvestiti tuje po- 
morščake o morskih območjih, v katerih bo položila 
mine. To objavo mora po diplomatski poti sporočiti 
tudi tujim vladam. 

426. Odstranjevanje min po končanem oborože- 
nem spopadu. Po končanem oboroženem spopadu 
morata strani, ki sta bili udeleženi v spopadu, odstra- 
niti mine iz morja, ki sta jih položili. 

Strani, ki sta bili udeleženi v spopadu, morata dru- 
ga drugi sporočiti položaj minskih polj za mine, ki sta 
jih položili v notranjih morskih vodah in teritorialnem 
morju druge strani v spopadu, in vsaka zase čim prej 
odstraniti mine v svojih notranjih morskih vodah in te- 
ritorialnem morju. 

Pomorščaki se obveščajo o morskih območjih, nevarnih 
zaradi min, o očiščenih plovnih poteh in očiščenih morskih 
predelih prek oglasov za pomorščake in posebnih minskih 
kart, v katere so vrisane zanesljive plovne poti in druga ne- 
varna minska območja. 

Petek, 10. junija 1988 

427. Uporaba torped. Prepovedano je uporabljati 
torpeda, ki so še naprej aktivirana, ko zgrešijo cilj. 

"Bombardiranje sovražnih obal z ladijsko 
artilerijo 

428. Prepoved bombardiranja nebranjenih kra- 
jev. Prepovedano je z vojnimi ladjami bombardirati 
nebranjene luke, mesta in druge naseljene kraje in 
zgradbe na kopnem tudi takrat, ko so pred temi nase- 
ljenimi kraji v morju položene minske ovire. 

V nebranjenih mestih in naseljenih krajih iz prve- 
ga odstavka te točke je dovoljeno bombardirati vojaške 
objekte v skladu s 429. točko tega navodila. 

Glej 77. točko. 

429. Bombardiranje vojaških objektov. Z vojni- 
mi ladjami je dovoljeno bombardirati vojaške objekte 
na kopnem. 

Bombardirati se smejo svetilniki, radijski žarometi 
in drugi pomorski in letalski navigacijski in signalni 
postroji druge strani v spopadu, če ne gre za svetilke 
in druge signalne postroje, ki jih morata strani v spo- 
padu na podlagi mednarodnih pogodb spoštovati tudi 
med vojno. 

Poveljnik jugoslovanske vojne ladje, ki se priprav- 
lja bombardirati objekte na kopnem, mora pred bom- 
bardiranjem storiti vse, kar je v njegovi moči, da o 
bombardiranju obvesti oblast zadevnega kraja in pus- 
titi dovolj časa za evakuacijo civilnega prebivalstva. Od 
tega se sme odstopiti samo, če to zahtevajo vojaške po- 
trebe. 

Z morja je dovoljeno bombardirati tudi posamezne 
objekte v mestih in drugih naseljenih krajih ter posa- 
mezne zgradbe na kopnem, če obstaja objektivna pred- 
postavka, da v njih potekajo vojaške priprave takega 
pomena, ki opravičujejo bombardiranje. 

Ce poveljnik jugoslovanske vojne ladje dobi v pri- 
meru iz četrtega odstavka te točke ukaz svojega nadre- 
jenega starešine za bombardiranje, ga izvrši na podlagi 
ocene nadrejenega starešine o pomenu navedenih РП' 
prav. Ce pa poveljnik jugoslovanske vojne ladje z last- 
nimi sredstvi zbere podatke o takih vojaških pripravah, 
sam odloči, ali so te vojaške priprave takšnega pome- 
na, da-dovoljujejo bombardiranje zadevnega objekta. 0 
navedenem bombardiranju obvesti nadrejenega stareši- 
no. 

Glej 71. točko. 

Podmorniška vojna 

430. Način vodenja podmorniške vojne. Pod- 
mornica mora glede ustavitve, pregleda, preiskave, za- 
sega in potopitve sovražnih in nevtralnih trgovskih la- 
dij ter glede zaščite ranjencev, bolnikov in brodolom- 

cev spoštovati pravila, ki so predpisana v tem navodilu 
za površinske vojne ladje. Izjema tega pravila je poto- 
pitev trgovskih ladij v vojnih conah ria morju (tretji od- 
stavek 403. točke). 

Glej 424. do 429. točko. 
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Vojne zvijače in ukane 

431. Uporaba lažne zastave in maskiranje ladje. 
Dovoljeno je uporabiti lažno zastavo in maskirati videz 
vojne ladje v sovražno ali nevtralno vojno ladjo ter v 
lastno ali tujo trgovsko ladjo. Maskiranje vojne ali tr- 
govske ladje v bolnično ladjo je prepovedano. 

Ce pluje vojna ladja pod lažno ali tujo zastavo, 
mora izobesiti svojo pravo zastavo, preden začne s 
kakšnim vojnim dejstvovanjem iz 363. točke tega navo- 
dila. 

Jugoslovanska vojna ladja ne sme zaradi zvijačnos- 
ti sovražne vojne ali trgovske ladje uporabiti zoper po-' 
sadko te ladje kakšnih posebnih in strožjih ukrepov. 

Trgovska ladja ene strani v spopadu lahko uporabi zasta- 
vo druge strane v spopadu ali zastavo kakšne nevtralne drža- 
ve, da bi se izognila zasegu. 

Z lažno zastavo smiselno tej točki je mišljena tudi upora- 
ba nacionalne zastave trgovske ladje svoje države, če se raz- 
likuje od zastave vojne ladje. 

432. Prepoved lažne predaje vojne ladje. Prepo- 
vedana je lažna predaja vojne ladje, ki je v tem, da lad- 
ja preneha z ognjem, spušča svojo vojno zastavo ali izo- 
besi belo zastavo, nato pa znova začne z ognjem na 
sovražno vojno ladjo. To je ukana (varanje), ne pa voj- 
na zvijača. 

Določba prvega odstavka te točke velja tudi za tr- 
govsko ladjo, ki je prva zavrnila poziv za ustavitev in 
odgovorila na ogenj sovražne vojne ladje, nato je usta- 
vila ogenj in dala znak, da se predaja, potem pa znova 
začela z ognjem na sovražno vojno ladjo. 

Taki ukrepi pomenijo kršitev pravil vojnega prava, odge- 
vorni osebi pa se lahko sodi. 

Podmorski kabli in cevi 

433. Uničevanje podmorskih kablov in cevi. Voj- 
na ladja lahko v notranjih morskih vodah, teritorial- 
nem morju sovražnika in na odprtem morju preseka, 
uniči ali zapleni podmorske kable in cevi, ki povezujejo 
sovražnikovo ozemlje in ozemlje, ki ga je okupiral sov- 
ražnik. 

Vojna ladja lahko uniči in zapleni tudi podmorske 
kable in cevi, ki povezujejo sovražnikova ozemlja in 
ozemlja, ki jih je okupiral sovražnik, z nevtralnimi 
ozemlji, razen v tistem delu, ki je v notranjih morskih 
vodah in teritorialnem morju nevtralne države, če to 
absolutno zahteva vojaška potreba ali če jih sovražnik 
lahko uporabi za vojne operacije. 

434. Nedotakljivost kablov in cevi nevtralne dr- 
žave. Podmorski kabli in cevi, ki med seboj povezujejo 
ozemlje nevtralnih držav, so nedotakljivi. 

IV. VOJNA BLOKADA 

435. Pojem. Vojna blokada je priznana pravica 
vsake vojskujoče se strani, da s svojimi vojnimi ladjami 
onemogoči ladjam vseh zastav vplovitev oziroma jzplo- 
vUev iz sovražnih luk ali obale, ki jo je okupiral sovraž- 
nik (blokirana cona). 

Da bi bila vojna blokada pravnoveljavna, mora biti 
razglašena, notificirana in učinkovita. 

V vojni blokadi smejo sodelovati tudi letala - glej 339. 
točko. 

436. Razglasitev blokade. Blokado razglasi vlada 
ali pomorski poveljnik blokadnih enot po poprejšnjem 
pooblastilu vlade, notifikacijo pa neposredno nevtral- 
nim državam vroči. 

Razglasitev mora vsebovati: 
1)-datum in uro začetka blokade; 
2) začetno in končno mejo blokirane obale (bloki- 

rane cone) z natančnima koordinatama zemljepisne 
dolžine in širine. 

Pisna notifikacija nevtralnim državam mora poleg 
podatkov iz prve in druge alinee te točke vsebovati 
tudi rok, v katerem smejo nevtralne ladje (tudi letala) 
zapustiti blokirane obale. 

437. Učinkovitost blokade. Vojna blokada je 
učinkovita samo, če poteka v navzočnosti pomorskih 
enot, ki zadostujejo, da se prepreči dostop blokirani 
obali oziroma zapustitev blokiranih pristanišč. 

Ce je pred blokirano obalo slabo vreme, se ne šte- 
je, da je blokada ustavljena, če so se blokadne sile za- 
časno umaknile na varnejše mesto. 

438. Učinek blokade nasproti vsem zastavam. 
Vojna blokada mora potekati nepristransko, t.j. enako- 
merno in na enak način nasproti ladjam vseh držav. 

439. Izjemno dovoljenje nevtralnim ladjam za 
vplovitev v blokirana pristanišča. Poveljnik blokad- 
nih sil sme izjemoma dovoliti nevtralnim vojnim ali tr- 
govskim ladjam, da vplujejo v vode blokirane obale, pri 
čemer morajo spoštovati pogoje, ki jih odredi povelj- 
nik: 

1) v primeru višje sile, ki jo oceni poveljnik blo- 
kadnih sil; * ^ 

2) iz humanitarnih razlogov, kadar ladja prevaža 
hrano, zdravila in sanitetni material, namenjen izključ- 
no lačnemu in bolnemu civilnemu prebivalstvu sovraž- 
nika, če ta živila in material pošilja kakšna humanitar- 
na mednarodna organizacija (na primer Rdeči križ). 

440. Kršitev blokade. Kršitev blokade pomeni ne- 
dovoljeno vplovitev v blokirano cono ali izplovitev iz 
nje in vsak tak. poskus. Kršitev vojne blokade pomeni 
tudi vsako nedovoljeno plovbo in sidranje v blokirani 
coni, razen če je to storjeno zaradi višje sile. 

Predpostavka je, da so nevtralne ladje vedele za 
blokado, zato morajo nasprotno dokazovati. 

Nevtralna ladja, ki je kriva za kršitev blokade, se 
mora zaseči. 

441. Prenehanje blokade. Poleg sklenitve mira, ko 
vojna blokada avtomatično preneha, preneha tudi v 
tehle primerih: 

1) če država, ki |e razglasila blokado, umakne svojo 
blokado iz kateregakoli razloga, kar mora sporočiti 
nevtralnim državam; 

2) če oborožene sile druge strani v spopadu pre- 
bijejo blokado in blokadne enote prisilijo, da se umak- 
nejo; če blokadne enote s svojim protinapadom pozne- 
je znova vzpostavijo blokado, je to nova blokada ter se 
znova ravna po 436. točki tega navodila; 

3) če blokada ni več učinkovita; 
4) če blokadne sile osvojijo in okupirajo blokirano 

obalo. 
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V. VOJNO TIHOTAPSTVO 

442. Pojem vojnega tihotapstva. Strani v spopa- 
du štejeta, da so vojno tihotapstvo stvari na nevtralni 
trgovski ladji na morju, namenjene drugi strani v spo- 
padu, ki jih lahko v vsakem pogledu uporabi za vode- 

, nje ali podaljšanje oboroženega spopada. 
Vsaka stran v spopadu izda seznam stvari, ki jih 

razglasi za vojno tihotapstvo, ki je enoten in razdeljen 
na seznam absolutnega (stvari, izključno za potrebe o- 
boroženih sil) in relativnega - pogojnega tihotapstva 
(stvari, ki jih poleg oboroženih sil uporablja tudi civil- 
no prebivalstvo). 

Vsaka stran v spopadu mora seznam tihotapskega 
blaga sporočiti vladam nevtralnih in zavezniških držav. 
Med oboroženim spopadom se lahko seznama tiho- 
tapskega blaga razširita. 

V SFRJ predpiše seznam absolutnega in relativne- 
ga tihotapskega blaga Zvezni izvršni svet in morajo biti 
z njim poleg drugih zainteresiranih seznanjeni tudi vsi 
poveljniki jugoslovanskih vojnih ladij. 

Ce poveljnik jugoslovanske vojne ladje ni sezna- 
njen s seznamom absolutnega in relativnega tihotaps- 
kega blaga, se za tihotapstvo v zvezi s prvim odstavkom 
te točke štejejo: 

1) vojne ladje, letala in njihovi deli; 
■i) orožje in strelivo vseh vrst in njihovi deli; 
3) vsa prevozna in telekomunikacijska sredstva in 

njihovi deli; 
4) obleka, oprema, hrana in vse, kar rabi za življe- 

nje in boj kopenskih, letalskih in pomorskih oborože- 
nih sil druge strani v spopadu. 

443. Stvari, ki se ne morejo šteti za vojno tiho- 
tapsko blago. Za vojno tihotapsko blago se ne štejejo 
irr se ne zasežejo; 

1) stvari, ki se uporabljajo za sanitetno oskrbova- 
nje ranjencev in bolnikov ali za preprečevanje nalezlji- 
vih bolezni; 

2) stvari, nujno potrebne nevtralni trgovski ladji, 
na kateri so, njeni posadki in potnikom; 

3) stvari, ki so izvzete po mednarodnih konvenci- 
jah ali s posebnim sporazumom med stranema v spo- 
padu. s . 

Ženevska konvencija o varstvu civilnih oseb med vojno iz 
leta 1949 v svojem 23. členu nalaga pogodbenicam, da dovolijo 
prehod pošiljk sanitetnega materiala in stvari, potrebnih za 
verske obrede, namenjene civilnemu prebivalstvu sovražnika, 
v 59. členu pa Je predviden prost prehod sanitetnega materia- 
la, hrane in obleke za prebivalstvo okupiranega ozemlja, če ni 
dovolj oskrbljeno. 

444. Zaseg tihotapskega blaga. Poveljnik jugoslo- 
vanske vojne ladje šteje, da- stvari iz 442. točke tega na- 
vodila, ki se prevažajo z nevtralno ladjo, pomenijo voj- 
no tihotapsko blago in jih zaseže le, če ugotovi, da so 
na poti na sovražnikovo ozemlje ali na ozemlje, ki ga 
je okupiral sovražnik, ali za sovražne oborožene Sile, ne 
glede na to, ali se prevažajo neposredno ali posredno, 
t.j. ali se ta tovor тбга prekrcati v kakšni nevtralni luki 
ali na kako drugo nevtralno ladjo, ali se mora naprej 
prevažati po kopnem, notranjih plovnih ali zračnih po- 
teh. 

Ce poveljnik jugoslovanske vojne ladje ugotovi, da 
kakšni predmeti ali deli tdvora na ladji pomenijo vojno 
tihotapsko blago in jih zato zaseže, enako ravna tudi z 

drugimi predmeti ali tovorom na zadevni ladji, ki pri- > 
padajo lastniku tihotapskega blaga, ne glede na to, da 
ne pomenijo tihotapsko blago. 

445. Dokaz, da so stvari namenjene sovražniku. 
Poveljnik jugoslovanske vojne ladje šteje, da so stvari 
namenjene sovražniku v kateremkoli izmed naslednjih 
primerov; 

1) če je iz ladijskih listin razvidno, da jih je treba 
izkrcati v kakšni sovražni luki ali v luki, ki jo je oku- 
piral sovražnik, ali dobaviti sovražnim oboroženim si- 
lam; 

2) če bi morala ladja na svojem potovanju po la- 
dijskih listinah priti samo v stik s sovražnimi lukami; 

3) če bi morala ladja priti v stik s sovražno luko 
ali luko, ki jo je okupiral sovražnik, ali bi morala priti 
v stik s sovražnimi oboroženim silami, preden bi vplula 
y nevtralno luko, ki je po ladijskih listinah namembni 
kraj stvari, ki pomenijo tihotapsko blago; 

4) če se tovorni list glasi po ukazu, prejemnik ni 
naveden ali se glasi na prinašalca, stvari pa so poslane 
v kakšno nevtralno luko v bližini sovražnikovega ozem- 
lja; 

5) če se iz dokumentov vidi, da so stvari poslane 
v kakšno nevtralno luko, ki jo sovražnik uporablja kot 
tranzitno luko, tudi takrat, ko je kot prejemnik nave- 
den državljan nevtralne države. 

V drugih primerih, da bi se lahko z zadevnimi 
stvarmi ravnalo kot s tihotapskim blagom, mora imeti 
poveljnik jugoslovanske vojne ladje zanesljiv dokaz o 
sovražnem namenu teh stvari. 

Ladijske listine se uporabljajo kot dokaz za smer 
potovanja (ruto) ladje, za katero se sumi, da prevaža 
stvari, ki pomenijo vojno tihotapsko blago ter za na- 
membni kraj teh stvari, razen če se ugotovi, da ladja ne 
pluje v smeri potovanja, na katero napotujejo te listine, 
ne more pa opravičiti, zakaj je zavila s smeri potovanja, 
ki izhaja iz njenih listin. 

446. Zaseg ladje zaradi tihotapstva. Poveljnik ju- 
goslovanske vojne ladje zaseže nevtralno trgovsko lad- 
jo: 

1) če je na poti k sovražniku, ki mu je namenjena, 
in že zaradi tega pomeni vojno tihotapstvo; 

2) če prevaža stvari, ki pomenijo vojno tihotapsko 
blago po teži ali prostornini, vrednosti ali voznini pa 
presegajo polovico tovora. 

Ce se pozneje ugotovi, da vojno tihotapsko blago, 
ki ga je prevažala zasežena ladja, ni presegalo polovice 
njenega tovora in se zato ladja osvobodi, plača ta nev- 
tralna ladja vse' stroške, ki jih je imel kaptor. 

Poveljnik jugoslovanske vojne ladje sme zaseči nev- 
tralno trgovsko ladjo samo, dokler je na ladji vojno ti- 
hotapsko blago. 

Z izrazom »kaptor« Je mišljena stran v oboroženem spo- 
padu, katere vojna ladja Je zasegla trgovsko ladjo. 

447. Postopek z ladjo, katere tihotapsko blago 
ne dosega polovice tovora. Poveljnik jugoslovanske 
vojne ladje lahko na podlagi okoliščin, upoštevajoč tudi 
arugi odstavek 444. točke tega navodila, ukaže nevtral- 
ni ladji, ki prevaža vojno tihotapsko blago, ki ne pre- 
sega polovice tov.ora zadevne ladje, da mu takoj izroči 
tihotapsko blago, ki ga lahko potem uniči, nevtralni 
ladji, ki ga je izročila, pa dovoli da nadaljuje potovanje. 
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Poveljnik jugoslovanske vojne ladje po prevzemu 
ali uničenju tihotapskega blaga dovoli nevtralni ladji, 
da nadaljuje potovanje, preden da tako dovoljenje, pa 
zahteva, da se vsi podatki o izročitvi ali uničenju vpi- 
šejo v ladijski dnevnik nevtralne ladje, ter vzame over- 
jeni prepis ali izpisek iz ladijskega dnevnika in drugih 
ladijskih listin, da bi imel dokaz za opravičilo svojega 
postopka. 

. Oficir za pregled sestavi zapisnik o pregledu ladje 
in zasegu tihotapskega blaga v dveh izvodih, od katerih 
enega izroči poveljniku trgovske ladje. 

448. Nevednost o obstoju oboroženega spopada 
ali o razglasitvi določenih predmetov za tihotapsko 
blago. Nevtralna ladja in tovor se ne moreta zaseči, če 
poveljnik nevtralne ladje ni vedel, da obstaja oborožen 
spopad ali da so stvari, ki jih prevaža ladja, razglašene 
za vojno tihotapsko blago. 

Poveljnik jugoslovanske vojne ladje ravna po pr- 
vem odstavku te točke tudi glede nevtralne ladje in to- 
vora, če je poveljnik nevtralne ladje med potovanjem 
zvedel, da obstaja oborožen spopad, ali za to, da so 
stvari, ki jih prevaža, razglašene za vojno tihotapsko 
blago, vendar ni bil v stanju, da te stvari medtem iz- 
krca. 

Domneva se, da je ladja vedela za obstoj oborože- 
nega spopada oziroma da so stvari razglašene za vojno 
tihotapsko blago, če ima radijske naprave in če so bila 
ta dejstva objavljena po radiu. Zoper domnevo, da je 
nevtralna ladja vedela za oborožen spopad med SFRJ 
•n državo, v katere luko naj bi izkrcala tovor, oziroma 
da je tovor razglašen za vojno tihotapsko blago, je tej 
ladji dovoljeno dokazati nasprotno. ' 

449. Posadka in potniki. Glede postopka s posa- 
dko in potniki ladje, zasežene zaradi tihotapstva, se 
uporabljajo določbe 420., 421. in 422. točke-tega navo- 
dila. 

450. Postopek s stvarmi, ki se ne zasežejo, če bi 
bila ladj a zasežena. Ce je nevtralna ladja zasežena 
zato, ker prevaža stvari, ki pomenijo vojno tihotapsko 
blago, se druge stvari na tej ladji, ki niso vojno tiho- 
tapsko blago, po možnosti dajo na razpolago tistim ose- 
bam, ki imajo nanje pravico. 

Ce se odredi prodaja stvari iz prvega odstavka te 
točke, se denar, dobljen s prodajo, po odbitku stroškov 
da na razpolago osebi, ki ji ta pravica pripada, oziroma 
deponira v njeno dobro. 

451. Posebni ekonomski ukrepi glede trgovine s 
sovražnikom. Zvezni izvršni svet lahko kot samoob- 
rambni ukrep odredi uporabo posebnih ekonomskih 
ukrepov glede trgovine s sovražnikom. 

Trgovska ladja, ki nima posebne listine, ki jo je iz- 
dal za to pooblaščeni jugoslovanski ali zavezniški or- 
gan, ali prevaža tovor brez takšne listine, se zaseže. 

Na podlagi odredbe o uporabi posebnih ekonom- 
skih ukrepov poveljnik jugoslovanske vojne ladje v me- 
jah in pod pogoji, predpisanimi v navedeni odredbi, 
uporablja in izvršuje pomorske vojne ukrepe, pred- 
vsem pa tiste, ki presegajo ukrepe dovoljene vojne blo- 
kade (435. do 441. točka), oziroma ukrepe v zvezi z voj- 
nim tihotapstvom (444. do 450. točka). 

VI. POMORSKI PLEN IN VOJNI PLEN NA MORJU 

452. Odločitev o tem, ali sta zasežena ladja in 
tovor pomorski plen oziroma vojni plen na morju. 
Glede izvedbe postopka in odločanja o tem, ali sovraž- 

na ali nevtralna trgovska ladja ali tovor, ki ga je zasegla 
jugoslovanska vojna ladja zaradi kakšnega izmed razlo- 
gov iz tega navodila, izpolnjuje pogoje, da se razglasi za 
pomorski plen, oziroma ali zasežena sovražna vojna 
ladja, ladja v javni službi ali trgovska ladja, ki je last- 
nina sovražne države, postane vojni plen na morju, ve- 
ljajo predpisi o pomorskem plenu in vojnem plenu na 
morju. 

VII. ZAŠČITA RANJENCEV, BOLNIKOV IN BRODO- 
LOMCEV NA MORJU 

Ranjenci, bolniki in brodolome! 

453. Ranjenci, bolniki in brodolomci. Po medna- 
rodnem vojnem pravu imajo v vojni na morju pravico 
do zaščite vsi ranjenci, bolniki in brodolomci - pripad- 
niki oboroženih sil (vojaške in civilne osebe) ter druge 
civilne osebe pod pogojem, da se vzdržijo vsakega sov- 
ražnega dejanja. Zaščito pod tem pogojem imajo brodo- 
lomci tudi /med reševanjem. Ranjenci in bolniki na 
morju so osebe, ki zaradi poškodbe, bolezni ali drugih 
telesnih ali duševnih motenj ali težav potrebujejo 
zdravniško pomoč ali nego, pri čemer so mišljene tudi 
nosečnice, porodnice, novorojenčki in druge osebe, ki 
jim je potrebna neposredna zdravniška pomoč ali nega, 
pod pogojem, da se vzdržujejo vsakega sovražnega de- 
janja. Brodolomci so osebe, ki so v nevarnosti na mor- 
ju ali v drugih vodah kot posledica nesreče, ki se je 
zgodila njim ali njihovi ladji ali letalu, v katerem so bili. 

Ysi ranjenci, bolniki in brodolomci v vojni na mor- 
ju morajo biti ne glede na to, kateri strani v spopadu 
pripadajo, spoštovani in zaščiteni. V vsaki priložnosti 
se z njimi ravna humano in v najkrajšem roku dobijo 
ustrezno medicinsko pomoč in nego glede na njihovo 
zdravstveno stanje. Med njimi se ne dela nobena raz- 
lika, ki bi temeljila na kakršnemkoli merilu, razen na 
medicinskem. 

Osebe iz prvega odstavka te točke postanejo vojni 
ujetniki, ko padejo v sovražnikove roke, in se zanje 
uporabljajo pravila, ki veljajo za postopek z vojnimi 
ujetniki. 

454. Pošiljanje ranjencev, bolnikov in brodo- 
lomcev. Ranjenci, bolniki in brodolomci - pripadniki 
sovražnih oboroženih sil se praviloma pošljejo kot voj- 
ni ujetniki v eno izmed jugoslovanskih luk. Te osebe se 
lahko glede na okoliščine izjemoma pošljejo v eno iz- 
med luk nevtralnih držav. Preden poveljnik jugoslovan- 
ske ladje o tem odloči, zahteva navodila nadrejenega 
starešine. Če to ni mogoče, jih pošlje v jugoslovansko 
luko. 

Ranjenci, bolniki in brodolomci - civilne osebe, ki! 
ne pripadajo sovražnim oboroženim silam, se ne smejo 
ujeti na morju in ne poslati v njim tujo državo. Povelj- 
nik jugoslovanske vojne ladje jih pošlje v jugoslovansko 
luko, če nima navodila, da jih pošlje v luko njihove dr- 
žave. 

455. Prevzem ranjencev, bolnikov in brodolom- 
cev. Vsaka vojna ladja ene strani v spopadu lahko za- 
hteva, da se ji izročijo ranjenci, bolniki in brodolomci, 
ki so na vojaških bolničnih ladjah, na bdlničnih ladjah 
društev za pomoč ali posameznikov ter na trgovskih 
ladjah, jahtah in manjših plovnih objektih katerekoli 
državne pripadnosti so te ladje - če zdravstveno stanje 
ranjencev in bolnikov dovoljuje njihovo izročitev in če 
ima vojna ladja prostor, sanitetno osebje in sanitetni 
material, ki omogočajo, da se jim zagotovi nujno zdrav- 
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Ijenje. Ce ladja, na kateri so ranjenci, bolniki in brodo- 
lomci, noče izročiti teh oseb, je vojna ladja pooblašče- 
na, da jih prekrca ali izkrca iz ladje, v primeru odpora 
posadke in drugih oseb pa da uporabi tudi silo. 

Določbe prvega odstavka te točke se ne nanašajo 
na ranjence, bolnike in brodolomce, ki niso pripadniki 
oboroženih sil. Takih oseb ni mogoče prekrcati na voj- 
no ladjo druge strani v spopadu in ne izkrcati in izro- 
čiti oblastem katerekoli njim tuje države. Ce kot tujci 
pridejo pod oblast oboroženih sil SFRJ, veljajo zanje 
določbe prvega dela IX. poglavja tega navodila. 

456. Postopek s padlimi in umrlimi. Če mora 
ladja ene strani v spopadu zaradi vojne situacije ostati 
na odprtem morju, trupel padlih in umrlih pa ne more 
izročiti kakšni drugi ladji zaradi njihovega izkrcevanja 
na kopno, ukaže poveljnik vojne ladje, da se pazljivo 
pregledajo padli in umrli, da bi se ugotovila smrt, iden- 
tificirali in popisali podatki, na podlagi katerih predloži 
poročilo in sestavi seznam padlih in umrlih. Zdravnik 
oziroma zdravniški pomočnik, če sta na ladji, pregleda- 
ta trupla, da bi ugotovila smrt. Kjer je dvojna ploščica 
o istovetnosti ostane polovica ploščice na truplu. Trup- 
la se nato potopijo. 

Ugotavljanje smrti, pokopavanje, sestavljanje mrliškega 
lista in oporoke ter vzdrževanje grobov padlih in umrlih pri- 
padnikov sovražnih oboroženih sil se opravijo na podlagi 

-predpisov, ki veljajo za umrle in padle pripadnike domačih 
oboroženih sil. 

457. Prostovoljna nega in pomoč nevtralnih la- 
dij. Poveljnik vojne ladje ene vojskujoče se strani lah- 

- ko, sklicujoč se na humanost, pozove poveljnike nev- 
tralnih trgovskih ladij, jaht ali manjših plovnih objek- 
tov, da prevzamejo ranjence, bolnike in brodolomce in 
jim ponudijo potrebno pomoč in nego, pa tudi da po- 
berejo padle in umrle. 

Nevtralne ladje iz prvega odstavka te točke, ki se 
odzovejo pozivu, in nevtralne ladje, ki prostovoljno 
sprejmejo ranjence, bolnike in brodolomce, uživajo po- 
sebno zaščito in olajšave pri opravljanju te humanitar- 
ne naloge. Potrebna zaščita je v tem, da se take ladje 
ne smejo napasti. Teh ladij, jaht in manjših plovnih ob- 
jektov ne sme zaradi takega prevoza zaseči druga stran 
v spopadu, lahko pa so zaseženi zaradi kršitve nevtral- 
nosti, ki bi jo pri tem storili. 

Nevtralne trgovske ladje izgubijo zaščito, če poleg huma- 
nitarne misije, zaradi katere se ne smejo zaseči, pri izpolnje- 
vanju te naloge kakorkoli pomagajo eni strani v spopadu v 
škodo druge strani v spopadu. 

Sanitetni transport na morju 

458. Sredstva sanitetnega transporta na morju. 
Sredstva sanitetnega transporta na morju so bolnične 
ladje in druge ladje ter manjša sanitetna plovila, razli- 
kujejo pa se glede ^pogojev, ki so potrebni za njihovo 
uporabo in zaščito. 

459. Zaščita vojaških bolničnih ladij. Vojaške 
bolnične ladje so ladje, ki so jih države zgradile ali ure- 
dile izključno za prvo pomoč ranjencem, bolnikom in 
brodolomcem, njihovo zdravljenje in prevoz. Te ladje 
ne smejo biti v nobenem primeru predmet napada niti 
zasega, temveč se morajo vedno spoštovati in varovati 
pod pogojem, da so njihova imena in opis sporočeni 
oziroma notificirani stranem v spopadu najmanj deset 
dni pred njihovo uporabo. 

Opis, ki mora biti v notifikaciji, obsega brutoregis- 
trsko tonažo, dolžino od premca do krme in število jar- 
bolov ter dimnikov." 

460. Zaščita bolničnih ladij nacionalnih društev 
Rdečega križa strani v spopadu. Bolnične ladje, ki jih 
uporabljajo nacionalna društva Rdečega križa, uradno 
priznana društva za pomoč ali posamezniki, uživajo 
enako zaščito kot vojaške bolnične ladje in zanje ne ve- 
lja zaseg, če jim je stran v spopadu, ki ji pripadajo, dala 
uradni nalog in če izpolnjujejo pogoje iz 459. točke tega 
navodila, ki se nanašajo na notifikacijo. 

Te ladje morajo imeti listino pristojne oblasti, s ka- 
tero dokažejo, da so pod njeno kontrolo opremljene 
kot bolnične ladje in da so se odpravile na potovanje. 

461. Zaščita bolničnih ladij nevtralnih držav in 
Rdečega križa. Bolnične ladje nevtralnih držav in dru- 
gih držav, ki niso v oboroženem spopadu, nacionalnih 
društev Rdečega križa in priznanih društev za pomoč, 
uživajo enako zaščito kot vojaške bolnične ladje in za- 
nje ne velja zaseg pod pogojem: 

1) da so pod vodenjem ene izmed vojskujočih se 
strani; 

2) da imajo za to poprejšnjo privolitev svoje vlade; 
3) da imajo dovoljenje vojskujoče se strani, ki ji po- 

magajo pri izpolnjevanju te naloge; 
4) da izpolnjujejo pogoje iz 459. točke tega navodi- 

la, ki se nanašajo na notifikacijo. 
462. Obseg zaščite. Zaščita, predvidena v 459., 460- 

in 461. točki tega navodila, velja za bolnične ladje vseh 
tonaž in njihove reševalne čolne, ne glede na to, kje iz- 
polnjujejo nalogo. 

Pod enakimi pogoji, ki so predvideni v 459. in 460. 
točki tega navodila, se morajo spoštovati in varovati 
manjši plovni objekti, ki jih za obalne reševalne opera- 
cije uporabljajo države ali uradno priznana društva za 
pomoč, če to dovoljujejo potrebe vojnih operacij. 

463. Druge ladje in manjša sanitetna plovila. 
Druge ladje in manjša sanitetna plovila, ki ne spadajo 
v bolnične ladje iz 459., 460. in 461. točke tega navo- 
dila, morajo biti pri izpolnjevanju sanitetnih nalog 
spoštovane in zaščitene na način, predviden v 169. toč- 
ki tega navodila. Zaznamovane morajo biti z znakom zž 
razpoznavanje oziroma zaščito rdečega križa oziroma z 
drugim ustreznim znakom, da bi bile kar se da bolj pri- 
lagojene razpoznavnim znakom za bolnične ladje in 
manjše plovne objekte iz 475. točke tega navodila in da 
se vzdržujejo dejanj, ki bi bila škodljiva za drugo stran 
v spopadu. 

Ranjenci, bolniki in brodolomci, ki so na ladjah in 
manjših sanitetnih plovilih iz te točke, so enako zašči- 
teni kot da so na bolničnih ladjah in so v vsakem pri- 
meru spoštovani in zavarovani, ne glede na to, ali so 
pripadniki oboroženih sil strani, ki so v oboroženem 
spopadu, ali so civilne osebe. Za civilne osebe, ki niso 
pripadniki oboroženih sil, se uporablja drugi odstavek 
454. točke tega navodila. 

Stran v spopadu bo pred odhodom ladje oziroma 
sanitetnega'plovila kar se da hitro poslala nasprotniko- 
vi strani notifikacijo z njegovim imenom, značilnostmi^ 
predvidenim časom odhoda, smerjo plovbe in približno 
hitrostjo, zlasti kadar gre za ladjo s tonažo več kot 2000 
brutoregistrskih ton, poslati pa ji mora tudi vse druge 
podatke, ki bi olajšali identifikacijo. Sovražna stran 
mora potrditi prejem teh podatkov. 
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464. Zaščita ladijskih bolnišnic vojnih ladij. V 
primeru boja na sami vojni ladji se morajo ladijske bol- 
nišnice kar se da spoštovati in varovati. Te ladijske bol- 
nišnice in njihov material so zaščiteni, vendar se za 
drug namen ne smejo uporabljati, dokler jih potrebu- 
jejo ranjenci in bolniki. Poveljnik, pod katerega oblast- 
jo so bolnišnice in sanitetni material, sme z njimi raz- 
polagati v primeru nujne vojaške potrebe, vendar mora 
Poprčj poskrbeti, da se ranjencem in bolnikom, ki so 
bili v njih, zagotovi zadostna nega kje drugje. 

^ 465. Pravica do izplutja. Vsaki bolnični ladji, ki je 
v luki takrat, ko jo zasede sovražnik, je treba dovoliti, 
da iz nje neovirano izplove. 

Bolnični ladji, ki je v luki takrat, ko jo zasedejo o- 
borožene sile SFRJ, dovoli poveljnik zasedene luke, da 
neovirano izplove, ko se prepriča, da rabi edindle za 
namene, za katere je namenjena, in da poleg humani- 
tarnih nalog ni pomagala sovražniku. 

466. Druge pravice in dolžnosti bolničnih ladij 
in plovnih objektov. Ladje in manjši plovni objekti, 
navedeni v 459. in 460. točki, drugem ftdstavku 462. toč- 
ke in 463. točki tega navodila, bodo nudile pomoč in 
nego ranjencem, bolnikom in brodolomcem ne glede 
na njihovo državljanstvo. 

Strani v spopadu ne smeta Jeh ladij in manjših 
plovnih objektov uporabljati za vojaške namene. 

Te ladje in manjši plovni objekti ne smejo na no- 
ben način ovirati premikov bojnih enot. 

Med bitko in neposredno po njej nudijo te ladje 
Pomoč na lastni riziko. 

467. Kontrola in pregled bolnične ladje. Povelj- 
niki vojnih ladij strani v spopadu imajo pravico, da 
kontrolirajo in pregledujejo ladje in manjše plovne ob- 
jekte iz 459. do 462. točke tega navodila. Poveljniki voj- 
nih ladij lahko zavrnejo pomoč bolničnih ladij, jim uka- 
Zejo, da se oddaljijo, da plujejo po določenem kurzu, 
da kontrolirajo uporabo njihovega radia in vseh drugih 
sredstev za zveze, lahko pa jih tudi zadržijo največ do 
sedem dni od pregleda ladje, če to zahteva resnost voj- 
nega položaja. 

Poveljnik vojne ladje ene izmed strani v spopadu 
sme začasno vkrcati na bolnično ladjo svojega poverje- 
nika, ki ima izključno pravico, da poskrbi za izvršitev 
ukazov, danih na podlagi prvega odstavka te točke. 

Poveljnik vojne ladje ene izmed strani v spopadu 
odredi, da se v ladijski dnevnik bolničnih ladij po mož- 
nosti v jeziku, ki ga razume poveljnik bolnične ladje, 
ypišejo vsi ukazi, ki jim jih izda, pod pogojem, da jih 
je bilo mogoče vpisati. 

Določbe te točke lahko uporabi poveljnik vsake 
Površinske vojne ladje tudi za druge ladje in manjša sa- 
nitetna plovila iz 463. točke tega navodila, če lahko za- 
gotovi, da se njegov ukaz glede na možnost teh ladij iz- 
vrši takoj. 

Ladjam in sanitetnim plovilom iz četrtega odstavka 
te točke se ne sme na noben način onemogočiti izvr- 
šitev sanitetnih nalog, dokler sta potrebna zdravljenje 
'n nega ranjencev, bolnikov in brodolomcev, ki so na 
njih. 

468. Nevtralni opazovalci na bolničnih ladjah. 
Strani v spopadu smeta bodisi enostransko bodisi na 
Podlagi posebnega mednarodnega sporazuma vkrcati 
na svoje bolnične ladje nevtralne opazovalce, ki prever- 
ijo, ali se izpolnjujejo humanitarne določbe o zaščiti 
ranjencev, bolnikov in brodolomcev oboroženih po- 
horskih sil. 

Poveljnik jugoslovanske vojne ladje mora, kadar 
najde na sovražnih bolničnih ladjah vkrcane nevtralne 
opazovalce, le-te spoštovati in varovati, da bi lahko op- 
ravljali svojo misijo. 

469. Muditev bolnične ladje v luki nevtralne dr- 
žave. Za bolnično ladjo in manjše plovne objekte, na- 
vedene v 459., 460. in 461. točki tega navodila, ne va- 
ljajo omejitve iz 482. točke tega navodila glede trajanja 
muditve in pravic do oskrbovanja v nevtralni luki. 

Glej 486. točko. 
470. Spreminjanje trgovske ladje v bolnično 

ladjo. Trgovska ladja, ki se spremeni v bolnično ladjo, 
svojega namena ne sme več spremeniti, dokler traja 
sovražnost. 

471. Prenehanje zaščite. Zaščita, ki pripada bol- 
ničnim ladjam in ladijskim bolnišnicam, sme prenehati 
samo, če se uporabijo za dejanja, škodljiva za drugo 
stran v spopadu. Zaščita sme prenehati šele po obvez- 
nem opominu ob razumnem roku za prenehanje krši- 
tev in šele potem, ko ta opomin ne zaleže. Odkrita zavr- 
nitev ravnanja po ukazu iz prvega odstavka 467. točke 
tega navodila pomeni dejanje, škodljivo za sovražnika. 

Bolnična ladja ne sme imeti niti uporabljati tajne 
šifre za svoj radijski promet niti za katerokoli drugo 
sredstvo za zveze. 

Bolnični ladji iz prvega odstavka te točke ne sme 
prenehati zaščita, ki ji pripada, zaradi naslednjih dej- 
stev: 

1) ker je nj^no osebje oboroženo in uporablja svo- 
je orožje za vzdrževanje reda, lastno obrambo ali ob- 
rambo ranjencev in bolnikov; 

2) ker so na njej aparati, namenjeni izključno za za- 
gotovitev plovbe ali prenašanje novic; 

3) ker je na njej osebno orožje ali strelivo, ki je 
bilo odvzeto ranjencem, bolnikom in brodolomcem, ni 
pa še bilo izročeno pristojnemu organu; 

4) ker njena humanitarna dejavnost ali dejavnost 
njenega osebja zajema tudi civilne osebe, ki so bile ra- 
njene, bolne ali so doživele brodolom; 

5) ker poleg materiala in osebja, ki ju običajno po- 
trebuje, prevaža material in osebje, ki sta namenjena 
izključno za sanitetno pomoč. 

Sanitetno osebje, ki nosi osebnp orožje zaradi lastne ob- 
rambe in obrambe ranjencev in bolnikov, tega orožja ne sme 
uporabiti proti sovražnim oboroženim silam, ki ravnajo po 
pravilih vojnega prava. To orožje je namenjeno za osebno ob- 
rambo tega osebja in zaščito ranjencev, bolnikov in brodolom- 
cev pred vojaškimi ubežniki in drugimi osebami, ki kršijo voj- 
no pravo. Člani sanitetnega osebja, ki uporabijo orožje v oko- 
liščinah, ki jih vojni zakoni in običaji ne opravičujejo, so lahko 
postavljeni pred sodišče zaradi, kršitve vojnega prava. Ce sa- 
nitetno osebje nedovoljeno uporabi orožje proti sovražniku, ki 
spoštuje vojno pravo, lahko preneha zaščita bolnične ladje ali 
ladijske bolnišnice, kjer so te osebe, in sicer po obveznem 
opominu, naj prenehajo s takimi postopki, in šele potem, ko 
ta opomin ne zaleže. 

Orožje in strelivo, odvzeta ranjencem, bolnikom in brodo- 
lomcem in sta na bolničnih ladjah ali v ladijskih bolnišnicah, 
se v vsakem primeru zaplenita. 

Glej 171. točko. 

Sanitetno in versko osebje 

472. Zaščita osebja bolničnih ladij. Zdravniško, 
bolnično in versko osebje bolničnih ladij ter njihove 
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posadke se morajo spoštovati in varovati. To osebje in 
posadke teh ladij se ne smejo ujeti, dokler so v službi 
na teh ladjah, ne glede na to, ali so na ladji ranjenci 
in bolniki. 

473. Zaščita sanitetnega in verskega osebja, ki 
ne pripada bolničnim ladjam, ko pride pod sovraž- 
nikovo oblast. Zdravniško, bolnično in versko osebje, 
ki je namenjeno zdravniški ali verski službi za potrebe 
oSeb, navedenih v 453. točki tega navodila, ne pripada 
pa bolničnim ladjam, se mora, kadar pride pod sovraž- 
nikovo oblast, spoštovati in varovati. To osebje lahko 
še naprej opravlja svoje dolžnosti, dokler je to potreb- 
no za nego ranjencev in bolnikov. To osebje se mora 
vrniti v lastno državo takoj ko je po mnenju poveljnika 
ladje, ki ga ima pod svojo oblastjo, to mogoče. Pri iz- 
krcanju iz ladje sme vzeti to osebje s seboj predmete, 
ki so njegova osebna lastnina. 

Del osebja iz prvega odstavka te točke se lahko za- 
drži, če je potrebno za sanitetno nego vojnih ujetnikov 
ali za verske potrebe. To zadržano sanitetno osebje se 
izkrca na kopno kolikor je mogoče prej. 

Ža osebje iz drugega odstavka te točke, ki se izkrca 
na kopno, se uporabljajo določbe, ki se nanašajo na po- 
stopek in zaščito ranjencev in bolnikov ter sanitetnega 
osebja v oboroženih silah v vojni na kopnem. 

Proti osebju, ki naj bi se vrnilo v lastno državo, se sme 
nastopiti z opravičenimi ukrepi, da bi se preprečil prenos in- 
formacij, pomembnih za potek vojnih operacij. Gibanje in de- 
javnost tega osebja se smeta omejiti po potrebi, da bi se pre- 
prečilo, da zve za pomembne informacije, vendar zaradi tega 
to osebje ne sme biti prikrajšano za zajamčeno zaščito po tem 
navodilu. Ce to osebje zve za pomembne informacije, se lahko 
njegova vrnitev v lastno državo odloži do tedaj, ko te informa- 
cije niso več pomembne za sovražnika. 

Glej 179. in 180. točko. 

Ladje za prevoz sanitetnega materiala 

474. Najete ladje. Ladje, najete zaradi prevoza sa- 
nitetnega materiala, ki je namenjen izključno za zdrav- 
ljenje ranjencev in bolnikov oboroženih sil ali prepre- 
čevanje bolezni, se ne smejo zaseči niti se sme zaseči 
sanitetni material, ki ga prevažajo, če je bila o njihovih 
potovanjih obveščena sovražna stran in če je ta poto- 
vanja odobrila. Stran v spopadu, ki je odobrila ta'pre- 
voz, ima pravico, da te ladje kontrolira in jih po potre- 
bi pregleda. 

V sporazumu s stranema v spopadu se smejo na te 
ladje vkrcati nevtralni opazovalci zaradi kontrole mate- 
riala, ki ga le-te prevažajo. Ta material mora biti opa- 
zovalcem vedno dostopen zaradi kontrole. 

Razpoznavni znak 

475. Označevanje ladij in manjših plovnih ob- 
jektov. Ladje in manjši plovni objekti iz 459., 460. in 
461. točke tega navodila se razpoznavajo po tehle zna- 
kih: 

1) vse njihove zunanje površine morajo biti belo 
pobarvane; 

2) na vsaki strani ladijskega trupa in na vodorav- 
nih površinah mora biti vsaj po eno znamenje rdečega 
križa temno rdeče barve, da bi bila zagotovljena njiho- 
va najboljša vidljivost iz zraka in morja. 

Zaradi razpoznavanja morajo imeti vse bolnične 
ladje izobešeno nacionalno zastavo. Ce pripadajo te 
ladje kakšni nevtralni državi, morajo imeti poleg nacio- 
nalne zastave izobešeno tudi zastavo strani v spopadu. 
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pod katere nadzorstvom so. Bela zastava z rdečim kri- 
žem mora biti izobešena na velikem, jamboru, in to čim 
višje. 

Čolni za reševanje bolničnih ladij, obalni reševalni 
čolni in vsi manjši plovni objekti, ki jih uporablja sa- 
nitetna služba, morajo biti belo pobarvani in imeti jas- 
no vidna znamenja rdečega križa temno rdeče barve. 
Ti čolni in manjši plovni objekti bodo uporabljali tudi 
druge znake za ugotavljanje identitete. 

Bolnične ladje, čolni in manjši plovni objekti, ki si 
želijo tudi ponoči in ob zmanjšani vidljivosti zagotoviti 
zaščito, do katere imajo pravico, morajo s privolitvijo 
strani v spopadu, pod katere vodstvom so, ukreniti vse 
potrebno, da svojo barvo in svoje razpoznavne znake 
osvetlijo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti in tako za- 
gotovijo, da so ti znaki od daleč vidni. 

Bolnične ladje, ki jih sovražnik na podlagi 467. toč- 
ke tega navodila začasno zadrži, morajo spustiti zastavo 
strani v spopadu, v katere službi so ali pod katere nad- 
zorstvo so prišle, in jo imeti spuščeno, dokler so zadr- 
žane. 

Ce obalni reševalni čolni s privolitvijo okupacijske 
sile še naprej nudijo pomoč iz kakšne okupirane Inke, 
imajo pravico, da takrat, ko zapustijo to luko, izobesijo 
svojo nacionalno zastavo hkrati z zastavo rdečega križa, 
vendar morata biti o tem poprej obveščeni zainteresi- 
rani strani v spopadu. 

Vse določbe te točke, ki se nanašajo na znamenje 
rdečega križa, se uporabljajo tudi za druge priznane 
znake iz 187. točke tega navodila. 

Strani v spopadu si bosta v vsakem času prizade- 
vali, da skleneta sporazume za uporabo najsodobnejših 
metod in sredstev, ki jih imata na razpolago, da bi bila 
olajšana identifikacija ladij, čolnov in plovnih objektov 
iz te točke. 

476. Uporaba pravil za jezera. Določbe 458. do 
475. točke tega navodila se uporabljajo tudi za jezera. 

VIII. PRAVICE IN DOLŽNOSTI NEVTRALNIH DRŽAV 
V POMORSKEM VOJSKOVANJU 

477. Dolžnosti nevtralnih držav. Ob oboroženem 
spopadu mora nevtralna država nepristransko uporab- 
ljati mednarodna pravna pravila o nevtralnosti oziroma 
mora za obe vojskujoči se strani brez diskriminacije 
uporabljati pogoje, prepovedi in omejitve, ki jih pred- 
piše v okviru teh pravil, zlasti pa glede dostopa vojnih 
ladij vojskujočih se strani v njene notranje morske vode 
in v teritorialno morje in glede njihove muditve v teh vo- 
dah ter glede ravnanja z ladjami, ki jih ti vojskujoči se 
strani v oboroženem spopadu pripeljeta v te-vode. 

Nevtralna država ne sme na nobeni podlagi nepos,- 
redno ali posredno odstopati vojskujočima se stranema 
vojne ladje, orožje ali vojni material kakršnekoli vrste. 
Prav tako mora uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, da 
prepreči, da se na njenem ozemlju opremlja ali oboro- 
žuje katerakoli ladja, za katero se utemeljeno sumi, da 
se namerava udeležiti vojnih operacij proti državi, s ka- 
tero je v miru. 

Nevtralna država tudi z vsemi razpoložljivimi sred- 
stvi prepreči, da iz njenih voda odpluje vsaka ladja, ki 
je določena za udeležbo v vojnih operacijah proti dr- 
žavi, s katero je ona v miru, če je bila ta ladja na nje- 
nem ozemlju popolnoma ali delno opremljena za vojne 
namene. 
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478. Dolžnosti vojskujočih se strani v oborože- 
nem spopadu do nevtralnih držav. Strani v oborože- 
nem spopadu morata spoštovati suverenost nevtralnih 
držav. Vzdržati se morata kateregakoli dejanja na kop- 
nem, v notranjih morskih vodah in v teritorialnem 
morju nevtralne države, ki bi pomenilo kršitev njene 
nevtralnosti. 

479. Prepoved sovražnosti na ozemlju nevtralne 
države. Vojna ladja strani v oboroženem spopadu ne 
sme storiti nobenega sovražnega dejanja v notranjih 
morskih vodah in v teritorialnem morju nevtralne dr- 
žave; s tem so mišljeni tudi pregledi, zaseg in zaplemba 
trgovskih ladij. 

480. Osvoboditev zasežene ladje in posadke. Če 
nevtralna država zve, da je v njenih notranjih morskih 
vodah ali v teritorialnem morju zasežena ladja ene iz- 
med vojskujočih se strani, mora takoj ukreniti vse po- 
trebno, da osvobodi zaseženo ladjo s posadko. 

Ce je zasežena ladja iz prvega odstavka te točke 
odpeljana iz notranjih morskih voda oziroma iz terito- 
rialnega morja nevtralne države, zahteva ta država od 
kaptorja, da osvobodi zaseženo ladjo s posadko. Vlada 
kaptorja mora na zahtevo nevtralne države osvoboditi 
zaseženo ladjo s posadko. Ko osvobodi zaseženo ladjo, 
mora nevtralna država internirati posadko, ki jo je kap- 

• tor vkrcal na ladjo. 
Ce je SFRJ nevtralna in če v njenih notranjih mor- 

skih vodah oziroma v teritorialnem morju ena izmed 
vojskujočih se strani zaseže trgovsko ladjo druge voj- 
skujoče se strani, pozove poveljnik jugoslovanske vojne 
ladje kaptorja, da ladjo osvobodi. Ce se kaptor temu 
Pozivu ne odzove, poveljnik jugoslovanske vojne ladje 
o tem takoj obvesti nadrejeno poveljstvo in naprej rav- 
na po dobljenih navodilih. 

481. Prepoved vzpostavitve pomorskih baz, ra- 
dijskih postaj in sodišča za pomorski plen na nev- 
tralnem ozemlju. Stranema v spopadu je prepoveda- 
no: 

1) uporabljati notranje morske vode in teritorialno 
morje nevtralne države kot svoje baze ali postavljati ra- 
dijske postaje in druge postroje, namenjene za vzdrže- 
vanje zveze s silami, ki so udeležene v oboroženem 
sPopadu, na kopnem, v zraku in na morju; 

2) vzpostaviti sodišče za pomorski-plen na ozemlju 
nevtralne države ali na ladji, ki je v notranjih morskih 
vodah oziroma v teritorialnem morju nevtralne države. 

482. Muditev vojnih ladij v vodah nevtralne dr- 
žave. Vojne ladje vojskujočih se strani ne smejo ostati 
v notranjih morskih vodah oziroma v teritorialnem 
morju nevtralne države dlje kot 24 ur, razen iz razlo- 
Sov, navedenih v 485. točki ali drugem odstavku 491. 
točke tega navodila, ali če v zakonodaji nevtralne drža- 
ve ni drugače predpisano. 

483. Poziv vojni ladji za izplutje iz voda nevtral- 
j16 države. Takoj ko nevtralna država zve, da je vojna 
'adja ene izmed vojskujočih se strani v njenih notranjih 
Gorskih vodah ali v njenem teritorialnem morju, jo 
J^ora pozvati, da izplove v 24 urah ali v drugem roku, 

je določen z njenim nacionalnim zakonom. Rok za- 
cne teči od trenutka, ko se to sporoči poveljniku zadev- 
fe vojne ladje. 

Ce je SFRJ nevtralna, mora poveljnik jugoslovan- 
ske vojne ladje takoj ko opazi, da je vojna ladja ene iz- 
rned strani v spopadu v notranjih morskih vodah ozi- 
forna v teritorialnem morju SFRJ, o tem obvestiti svoje 

nadrejeno poveljstvo, da bi spremljal gibanje te ladje i" 
ravnal po dobljenih navodilih. 

SFRJ nima posebnih predpisov za podaljšanje 24-urnega 
roka iz prvega odstavka te točke. Ob oboroženem spopadu se 
ta rok uredi s posebnimi predpisi. 

484. Postopek v primeru, ko vojna ladja ne -za- 
pusti voda nevtralne države. Ce vojna ladja kljub spo- 
ročilu nevtralne države, da mora izpluti v 24 urah ozi- 
roma v roku, določenem z njeno nacionalno zakonoda- 
jo, ne zapusti notranjih morskih voda oziroma terito- 
rialnega morja nevtralne države, ima nevtralna država 
pravico nastopiti z vsemi razpoložljivimi ukrepi, da bi 
taki ladji preprečila, da izplove, dokler traja oboroženi 
spopad. 

Nevtralna država zadrži oficirje in posadko z zadr- 
žane vojne ladje. Lahko jih pusti na vojni ladji ali jih 
premesti na kakšno drugo ladjo ali na kopno. 

Nevtralna država mora na taki vojni ladji pustiti 
potrebno število ljudi za njeno vzdrževanje. Ce meni, 
da je to potrebno, lahko omeji svobodno gibanje oficir- 
jev in drugih članov posadke s take vojne ladje in zanje 
določi tudi druge omejitve, ki so po njenem mnenju 
potrebne. 

Nevtralna država ima tudi pravico zahtevati povr- 
nitev stroškov, ki jih je imela z vzdrževanjem ladje. 

Zaradi uveljavitve odškodninskega zahtevka je treba spra- 
viti vse dokumente o stroških z vzdrževanjem ladje. 

485. Muditev vojne ladje, ki je ob začetku o- 
boroženega spopada v nevtralni luki. Vojna ladja 
ene izmed vojskujočih se §trani, ki je ob začetku oboro- 
ženega spopada v notranjih morskih vodah ali v teri- 
torialnem morju nevtralne države, mora izpluti v 24 
urah po izbruhu oboroženega spopada. V luki nevtral- 
ne države sme ostati tudi po 24 urah, če ne more iz- 
pluti zaradi okvare (havarije) ali zaradi neugodnih vre- 
menskih razmer na morju, vendar mora v 24 urah iz- 
pluti takoj, ko ni več vzroka, zaradi katerega ni mogla 
izpluti. Ali vzrok je in koliko časa traja, ugotovijo orga- 
ni nevtralne države. 

486. Ladje, za katere ne velja omejitev glede 
muditve v vodah nevtralne države. Za ladje vojskujo- 
čih se strani, ki so izključno namenjene in se izključno 
uporabljajo za znanstvene, humanitarne in verske na- 
mene, ter za bolnične ladje ne veljajo omejitve iz tret- 
jega dela VIII. poglavja tega navodila glede muditve v 
notranjih morskih vodah oziroma v teritorialnem mor- 
ju nevtralne države. 

Z ladjami iz prvega odstavka te točke se ravna po 
predpisih, ki veljajo v miru, če nevtralna država ne 
predpiše drugačp. 

487. Omejitev števila vojnih ladij v vodah nev- 
tralne države. Število vojnih ladij ene izmed vojskujo- 
čih se strani, ki smejo biti istočasno v notranjih mor- 
skih vodah ali v teritorialnem morju nevtralne države, 
se določi z nacionalnimi predpisi zadevne nevtralne dr- 
žave. 

S pojmom »ena izmed vojskujočih se strani« so mišljene 
vse države v spopadu, ki so v vojni, pripadajo pa isti zvezi. 

488. Postopek, kadar so v vodah nevtralne drža- 
ve istočasno vojne ladje dveh vojskujočih se strani 
ali vojne in trgovske ladje. Ce so v določeni luki ali 
na določenem sidrišču nevtralne države istočasno voj- 
ne ladje obeh vojskujočih se strani, mora med odho- 
dom ladij ene in odhodom ladij druge vojskujoče se 
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strani miniti najmanj 24 ur. V takem primeru luko ozi- 
roma sidrišče nevtralne države najprej zapusti ladja, ki 
je prej vplula, razen če so razlogi, navedeni v 485. točki 
ali prvem odstavku 489. točke tega navodila. 

Vojna ladja ene izmed vojskujočih se strani ne sme 
zapustiti luke nevtralne države pred potekom 24 ur od 
odhoda trgovske ladje druge vojskujoče se strani. 

489. Popravilo ladij v sidriščih in v lukah nev- 
tralne države. Vojne ladje vojskujočih se strani smejo 
popravljati svoje okvare (havarije) v lukah in sidriščih 
nevtralne države samo, če je to nujno za varnost njiho- 
ve plovbe in če ta popravila ne povečujejo bojne spo- 
sobnosti ladje. Popravila se morajo končati čim prej. 
Potrebna popravila in rok, v katerem jih je treba kon- 
čati, določijo organi nevtralne države. 

Ce je SFRJ nevtralna, določi potrebna popravila iz 
prvega odstavka te točke mornariško poveljstvo luke, v 
katero je ladja vplula. 

Dopustna so na primer popravila ladijskega trupa, stroj- 
nega kompleksa, naprav za krmiljenje ladje in navigacijske op- 
reme, in sicer le v toliko, da je ladja usposobljena za plovbo 
na odprtem morju. Niso dopustna popravila ladijske oborožit- 
ve - bodisi stalno pritrjene ali premične. 

490. Obnavljanje in povečevanje zalog vojnega 
materiala in dopolnjevanje posadke. Vojne ladje voj- 
skujočih se strani ne smejo v notranjih morskih vodah 
oziroma v teritorialnem morju nevtralne države obna- 
vljati ali povečevati zalog vojnega materiala ali oboro- 
žitve niti dopolnjevati posadke. 

V nevtralnih vodah jim to ni dovoljeno niti z last- 
nih pomožnih ladij. 

491. Oskrbovanje vojne ladje s hrano in gori- 
vom v luki nevtralne države. Vojna ladja ene izmed 
vojskujočih se strani se sme oskrbeti s hrano v luki 
nevtralne države samo, da dopolni normalne mirno- 
dobne zaloge. Taki ladji se sme dati samo toliko goriva, 
kolikor ga potrebuje, da priplove v najbližjo svojo ali 
zavezniško luko ali da dopolni svoje ladijske zaloge. 

Ce nacionalna zakonodaja nevtralne države predpi- 
suje, da smejo vojne ladje vojskujočih se strani dobiti 
gorivo šele po 24 urah po priplutju v luko nevtralne 
države, smejo te ladje ostati v luki nevtralne države do 
48 ur. 

SFRJ ni predpisala časovne omejitve za izdajanje goriva. 
492. Obnavljanje zalog goriva v luki nevtralne 

države. Vojne ladje vojskujočih se strani, ki so se os- 
krbele z gorivom v luki kakšne nevtralne države, smejo 
obnoviti svoje zaloge v katerikoli luki zadevne države 
šele po treh mesecih od dneva, ko so se zadnjič oskr- 
bele z gorivom. 

493. Privedba zasežene ladje v luko nevtralne 
države. Vojna ladja ene izmed vojskujočih se strani* 
sme poslati v luko nevtralne države ladjo, ki jo je za- 
segla in na katero je postavila posadko za zaseg, samo 
v tehle primerih: 

1) če je zasežena ladja onesposobljena za plovbo; 
2) zaradi neugodnih vremenskih razmer na morju; 
3) zaradi pomanjkanja goriva; 
4) zaradi pomanjkanja vode in živil za prehrano 

ljudi na zaseženi ladji. 
Takoj ko preneha vzrok, zaradi katerega je vplula 

v luko nevtralne države, mora zasežena ladja izpluti iz 

luke. Če taka ladja ne izpluje sama, ji nevtralna država 
ukaže, da to stori. 

Glej 477. točko. 

494. Osvoboditev zasežene ladje. Ce zasežena 
ladja vplove v kakšno luko nevtralne države, ni pa bilo 
razlogov, navedenih v 493. točki tega navodila, ali če ne 
ravna po ukazu nevtralne države, da iz njene luke iz- 
plove takoj, ko ni več razloga, zaradi katerega je vplula, 
uporabi nevtralna država vsa razpoložljiva sredstva, da 
zaseženo ladjo osvobodi skupaj s posadko, ki je bila ne 
njej pred zasego; 

Takoj ko osvobodi zaseženo ladjo, mora nevtralna 
država internirati posadko za zaseg, ki jo je kaptor vkr- 
cal na to ladjo po zasegu. 

495. Postavitev zasežene ladje pod nadzorstvo. 
Ce nevtralna država dovoli, sme kaptor zaseženo ladjo 
s spremstvom ali brez njega ne glede na prvi odstavek 
493. točke tega navodila zadržati v luki nevtralne drža- 
ve, dokler sodišče za pomorski plen države kaptorja ne 
sprejme svoje odločitve. Nevtralna država postavi zase- 
ženo ladjo pod nadzorstvo svojih organov in lahko od- 
redi, da se zasežena ladja s spremstvom odvede v kakš- 
no drugo njeno luko. 

Ce je ladja iz prvega odstavka te točke v spremstvu 
vojne ladje, nevtralna država dovoli oficirjem in mošt- 
vu, ki jih je kaptor vkrcal na zaseženo ladjo, da presto- 
pijo na vojno ladjo, ki jo spremlja. 

Ce zasežena ladja plove s posadko za zaseg, oficirji 
ali moštvom ali pod kontrolo oficirjev s potrebnim 
spremstvom, se jim dovoli, da zapustijo ladjo. 

496. Prehod vojnih ladij vojskujoče se strani 
skozi teritorialno morje nevtralne države. Prehod 
vojne ladje ene izmed vojskujočih se strani skozi teri- 
torialno morje nevtralne države se ne šteje za kršitev 
njene nevtralnosti, vendar pa sme nevtralna država 
prepovedati prehod skozi svoje teritorialno morje ali 
skozi kakšne dele svojega teritorialnega morja. To velja 
tudi za vojno ladjo vojskujoče se strani, ki spremlja za- 
seženo ladjo zaradi privedbe. 

Podmornica mora v vsakem primeru pluti po po- 
vršini pri prehodu skozi teritorialno morje nevtralne 
države. _ , 

Vkrcana letala ne smejo vzletati z vojnih ladij voj- 
skujočih se strani niti pristajati na njih pri prehodu teh 
ladij skozi teritorialno morje nevtralne države. 

497. Izkrcevanje potnikov s potopljene ali zase- 
žene ladje. Vojna ladja sme v luko nevtralne države iz- 
krcati potnike s potopljene ali zasežene ladje samo ob 
poprejšnji privolitvi krajevnih oblasti. V tem primeru 
ravna nevtralna država z izkrcanimi osebami po pravi- 
lih mednarodnega prava, ki se nanašajo na ranjence, 
bolnike, brodolomce, vojne ujetnike in druge kategorije 
zaščitenih oseb. 

498. To navodilo začne veljati z dnem objave v Vo- 
jaškem uradnem listu. 

R.v.p. št. 15 Zvezni sekretar 
Beograd, 25. maja 1988 za ljudsko obrambo 

generalpolkovnik 
Veljko Kadijević L r- 
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Priloga 1 

5A OSEBJA, 

(Sprednja stran) ' ' (Hrbtna stran) 

OBRAZEC OSEBNE IZKAZNICE ZA ČLANE SANITETNEGA IN VERSKEGA OSEBJA, 
DODANEGA OBOROŽENIM SILAM 

+ (Prostor, rezerviran za navedbo 
države in vojaške oblasti, ki izdaja HI 

to osebno izkaznico) 

OSEBNA IZKAZNICA 
ZA ČLANE SANITETNEGA IN VERSKEGA OSEBJA, DO- 

DANEGA OBOROŽENIM SILAM . 

Priimek     »  

Ime       

Datum rojstva    

Cin  1 .-.      

St. matrike   

Imetnika le osebne izkaznice varuje ženevska konvencija 
o zboljšanju položaja ranjencev in bolnikov v oboroženih 
silah v vojni z dne 12. avgusta 1949 kot 

' f 

Datum izdaje osebne Številka osebne 
izkaznice izkaznice 

Podpis-ali prstni odtisi 
■ -| ali oboje 

I 
i 

Fotogcafija ' imetnika I 1 I 

/ \ 
' \ 

« I 
v / 

Suhi žig vojaške oblasti, 
ki izdaja osebno izkaznico 

Postava Oči Lasje 

Druga morebitna osebna znamenja: 

Opomba: Ta osebna izkaznica mora biti odporna proti vlagi in malega žepnega formata — glej drugi odstavek 40. člena ženevske 
konvencije o zboljšanju položaja ranjencev in bolnikov v oboroženih silah v vojni z dne 12. avgusta'1949. 

Priloga 2 

OBRAZEC OSEBNE IZKAZNICE ZA ČLANE SANITETNEGA IN VERSKEGA OSEBJA, 
DODANEGA OBOROŽENIM SILAM NA MORJU 

(Sprednja stran) (Hrbtna stran)   

(Prostor, rezerviran za navedbo 
države in vojaške oblasti, ki izda- 
ja to osebno izkaznico) 

OSE,BNA IZKAZNICA 
ZA ČLANE SANITETNEGA IN VERSKEGA 

OSEBJA, DODANEGA OBOROŽENIM 
SILAM NA MORJU 

Priimek       
• A ■ ' 

Ime       

Datum rojstva      

Cin       

St. matrike  -   -  

Imetnika te osebne izkaznice varuje ženevska konvencija 
o zboljšanju položaja ranjencev, bolnikov in brodolomcev 
oboroženih sil na morju z dne 12. avgusta 1949 kot 

Datum izdaje Številka osebne 
osebne izkaznice izkaznice 

Podpis ali prstni 
Fotografija odtisi ali oboje imetnika 

Suhi žig vojaške oblasti, 
ki izdaja osebno izkaznico 

Postava Oči Lasje 

Druga morebitna osebna znamenja: 

, Opomba: Ta osebna izkaznica mora biti odporna proti vlagi in malega žepnega formata - glej drugi odstavek 42. člena ženevske 
konvencije o zboljšanju položaja ranjencev, bolnikov in brodolomcev oboroženih sil na morju z dne 12. avgusta 1949. 
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Priloga 3 

OSEBNA IZKAZNICA 

(Sprednja stran) 

\ 1 
i 
' Fotografija 
• imetnika I 

k  

(Navedba države in vojaške oblasti, 
ki izdajata to osebno izkaznico) 

OSEBNA IZKAZNICA 
ZA OSEBO, KI SPREMLJA OBOROŽENE SILE 

Priimek     

Ime       

Datum in kraj rojstva     '.  

Spremlja oborožene sile kot    

Datum izdaje osebne izkaznice Lastnoročni podpis 

(Hrbtna stran) 

Višina Teža Oči Lasje 

C C 
o 0 

P3 S.0 
'S' rt 
S s" c" ~ _. 3 cr C 
C N 
n B 
3 3 
—■ n 

N a 

O a. 

o pr C 

Krvna skupina 

Veroizpoved 

(Žig oblasti, ki izdaja 
osebno izkaznico) 

OPOMBA 

Ta osebna izkaznica se izda osebam, ki 
spremljajo oborožene sile   čeprav 
neposredno ne spadajo v njihovo sestavo. 
Oseba, ki ji je izdana, jo mora imeti vedno 
pri sebi. Če je njen imetnik ujet, izroči to 
osebno izkazn ico oblastem, ki ga držijo uje- 
tega, da bi lahko ugotovile njegovo istovet- 
nost. 

Opomba: Najbolje bi bilo, da bi bila ta osebna izkaznica izdana v dvčh ali treh jezikih, od-katerih bi 
bil eden v mednarodni rabi. Dejanske mere osebne izkaznice, ki se sestavlja po črtkani črti: 13x10 cm. Glej 
4. člen ženevske konvencije o ravnanju z vojnimi ujetniki z dne 12. avgusta 1949. 
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Priloga 4 

IZKAZNICA O UJETJU 

(Sprednja stran) 

POŠTA ZA VOJNE UJETNIKE Oproščeno poštnine 

IZKAZNICA O UJETJU VOJNIH UJETNIKOV 

POMEMBNO 

To izkaznico mora izpolniti vsak ujetnik 
takoj po ujetju in po vsaki spremembi 
naslova zaradi napotitve v bolnišnico ali 
v kakšno drugo taborišče. 

Ta izkaznica ni odvisna od posebne do- 
pisnice, ki jo ima ujetnik pravico poslati 
svoji družini. 

CENTRALNI AGENCIJI 
VOJNIH UJETNIKOV 

MEDNARODNI KOMITE 
RDEČEGA KRIŽA 

ŽENEVA 
(Švica) 

j ' 

(Hrbtna stran) 

Pisati čitljivo in 1. Sila, katere pripadnik 
z velikimi črkami je vojni ujetnik   

2. Priimek 3. Ime (popolno) 4. Očetovo ime 

5. Datum rojstva   6. Kraj rojstva 
7. Cin        
8. St. matrike   
9. Naslov družine  ;  

*10. Ujet: (a'i) 
Prihaja iz (taborišča St., bolnišnice itd.)  -  

*1!. a) Dobrega zdravja - b) Ni ranjen - c) Ozdravljen - d) Konvalescent - 
e) Bolan - f) Lažje ranjen - g) Hudo ranjen. 

12. Moj sedanji naslov: Številka ujetnika        :  
Navedba taborišča    - ... 

13. Datum   ; 14. Podpis  

'Nepotrebno prečrtati - Tem podatkom se ne sme ničesar dodati - Glej pojasnilo na sprednji strani 

Opomba: Ta obrazec bi moral biti sestavljen v dveh ali treh jezikih, predvsem v materinem jeziku ujet- 
nika in v jeziku sile, ki ga ima ujetega. Dejanske mere: 15x10,5 cm vsakega dela - strani. Glej 70. člen že- 
nevske konvencije o ravnanju z vojnimi ujetniki z dne 12. avgusta 1949. 
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Priloga 5 

DOPISNICA IN PISMO 

1. Dopisnica 
(Sprednja stran) 

KORESPONDENCA VOJNIH UJETNIKOV Oproščeno poštnine 

POŠTNA KARTA 

G 

Pošiljatelj: 

Priimek in ime 

Datum in kraj rojstva Namembni kraj 

Številka ujetnika 
Ulica   

Navedba taborišča 

Država odprave 

Država  

Okrožje    
1 

(Hrbtna stran) 

Datum: 

i 
 T 

/ 

(Pisati samo po črtah in zelo čitljivo). 

Opomba: Ta obrazec bi moral biti sestavljen v dveh ali treh jezikih, predvsem v materinem jeziku ujet- 
nika in v jezikiwiile, ki ga ima ujetega. Dejanske mere obrazca: 15x10 cm vsakega dela - strani. 
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2. Pismo 

KORESPONDENCA VOJNIH UJETNIKOV 

Oproščeno poštnine 

Komu se pošilja     

Namembni kraj  

Ulica  

Država 

Okrožje 

  sabzjp zi oirejsodpo 

 B5SUoqBj Bqp9ABiv[ 

  B>{raj3fn 

  BAjsfoj fBJ>[ ш UinjBQ 

    ЗШ1 Ш 

  fpjBfjISOJ 

* * * * * 

Opomba: Ta obrazec bi moral biti sestavljen v dveh ali treh jezikih, predvsem v materinem je- 
ziku ujetnika in v jeziku sile, ki ga ima ujetega. Prepogne se po črtkani črti, pri čemer se zgornji del 
vtakne v zarezo (označeno z zvezdicami*), tako da ima obrazec obliko ovojnice. Hrbtna stran, s čr- 
tami kot na hrbtni strani dopisnice, je namenjena za korespondenco ujetnika in je nanjo mogoče 
napisati približno 250 besed. Dejanske mere razvitega obrazca; 29x15 cm. Glej 71. člen ženevske kon- 
vencije o ravnanju z vojnimi ujetniki z dne 12. avgusta 1949. 
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OBVESTILO O SMRTI 
Priloga 6 

(Navedba pristojne 
oblasti) 

Priimek in ime 

OBVESTILO O SMRTI 
Sila, katere pripadnik je bil 
vojni ujetnik  

Očetovo ime 
Kraj in datum rojstva 
Kraj in datum smrti 
Cin in številka matrike (vpisi, navedeni 
na kovinski ploščici o istovetnosti) 
Naslov družine 
Kdaj in kje je bil ujet 
Vzrok in okoliščine smrti 
Kraj, kjer je pokopan 
Ali je grob označen in ali ga bo lahko 
dru?ina pozneje našla? 
Ali predmete zapuščine varuje sila, pri 
kateri je bil ujetnik ali pa so bili le-ti po- 
slani hkrati s tem obvestilom o smrti? 
Ce so bili poslani, s čigavim posredova- 
njem? 
Ali bi lahko oseba, ki je umrlemu po- 
magala med boleznijo ali v njegovih za- 
dnjih trenutkih (zdravnik, zdravniški 
pomočnik, duhovnik, drug ujetnik), na- 
vedla tukaj ali v prilogi določene po- 
drobnosti o zadnjih trenutkih in o po- 
grebu? 

Datum, pečat in podpis pristojne 
oblasti 

Podpis in naslov 
dveh prič 

Opomba: Ta obrazec bi moral biti sestavljen v dveh ali treh jezikih, predvsem v materinem jeziku ujetnika in v jeziku sile, ki ga 

Ima ujetega. Dejanske mere obrazca: 21x30 cm. Glej 120. člen ženevske konvencije o ravnanju z vojnimi ujetniki z dne 12. avgusta 
1949. 

POTRDILO O REPATRIACIJI Priloga 7 

Datum: 
Taborišče; 
Bolnišnica: 
Priimek: 
Ime: 
Datum rojstva: 
Cin: 
Številka matrike: l 

Številka ujetnika: 
Rana-bolezen: 
Sklep komisije: 

Predsednik 
mešane zdravniške komisije: 

A = neposredna repatriacija 
B = nastanitev v nevtralni državi 
NC = nov pregled pri naslednji komisiji 

Opomba: Glej 11. člen priloge 11. ženevske konvencije o ravnanju z vojnimi ujetniki z dne 12. avgusta 1949. 
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Priloga 8 
DOPISNICA O INTERNACIJI 

(Sprednja stran) 

POSTA INTERNIRANIH CIVILNIH OSEB 

DOPISNICA Oproščeno poštnine 

POMEMBNO 

To dopisnico mora izpolniti vsak intemiranec takoj 
po internaciji in pri vsaki spremembi naslova zaradi 
napotitve v kak drug kraj internacije ali v bolnišnico. 
Ta dopisnica ni odvisna od posebne dopisnice, ki jo 
ima interniranec pravico poslati svoji družini. 

/ 

CENTRALNI AGENCIJI 
ZA OBVESTILA 

0 ZAVAROVANIH OSEBAH 

MEDNARODNI KOMITE 
RDEČEGA KRIŽA 

(Hrbtna stran) 

Napisati čitljivo in z velikimi črkami - 1. Državljanstvo 

2. Priimek 3. Ime (popolno) 4. Očetovo ime,- 

5. Datum rojstva 6. Kraj rojstva 
7. Poklic 
8. Naslov pred internacijo 
9. Naslov družine 

10. Interniran dne; 
ali 

prihaja iz (bolnišnice itd.) 
11. Zdravstveno stanje 

12. Sedanji naslov 
13. Datum 14. Podpis 

*Nepotrebno prečrtati - Tem podatkom se ne sme ničesar dodati - Glej pojasnilo na sprednji 
strani dopisnice. 

Opomba: Velikost dopisnice: 10x15 cm. Glej 106. člen ženevske konvencije o varstvu civilnih oseb med 
vojno z dne 12. avgusta 1949. 
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Priloga 9 
POŠTA INTERNIRANIH CIVILNIH OSEB 

Pismo 
Oproščeno poštnine 

1. Sprednja stran • G. 
Ulica in številka 
Namembni kraj (z velikimi črkami) 
Pokrajina ali okrožje 
Država (z velikimi črkami) 

2. Hrbtna stran „ Pošiljatelj 
Priimek in ime 
Datum in kraj rojstva 
Naslov kraja internacije 

(Velikost pisma: 29x15 cm) 

Dopisnica 
(Sprednja stran) 

POŠTA INTERNIRANIH CIVILNIH OSEB 

DOPISNICA 

Oproščeno poštnine 

S 5' 

ii ^ _ Л <u 
7? E ул O t* CU Qh 

ii 
11 

C3 

(J 
-S E 

■. a ^ 
Z.S 

G. 
Ulica in številka 
Namembni kraj 
(z velikimi črkami) 
Pokrajina ali okrožje 
Država (z velikimi črkami) 

\ 

(Hrbtna stran) 

Datum 

\ 

(Pisati samo na črtah in popolnoma čitljivo). 

(Velikost dopisnice; 10x15 cm) 

Opomba: Glej 107. člen ženevske konvencije o varstvu civilnih oseb med vojno z dne 12. avgusta 1949. 
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Priloga 10 

OSEBNA IZKAZNICA ZA SANITETNO IN VERSKO OSEBJE 

(Sprednja stran) (Hrbtna stran) 

+ (Prostor, rezerviran za ime 
države in oblasti, ki izdaja 

to izkaznico) 

OSEBNA IZKAZNICA 

za osebje sanitetno civilno STALNO 
versko ZAČASNO 

Ime 

Datum rojstva (ali starost)        

Številka identitete (če obstaja)       

Imetnik te' izkaznice je zavarovan z ženevskimi konvenci- 
jami z dne 12. avgusta 1949 in dopolnilnim protokolom k 
ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949, ki se nana- 
ša na varstvo žrtev mednarodnih oboroženih spopadov 
(protokol I) kot 

Datum izdaje  Številka izkaznice   

Datum poteka veljavnosti Podpis oblasti, ki jo izdaja 

Višina Barva oči Barva las . 

Druga posebna znamenja ali opombe: 

FOTOGRAFIJA IMETNIKA 

Pečat Podpis imetnika ali odtis 
palca ali oboje 

Opomba: Velikost obrazca osebne izkaznice: 74x105 mm. Glej 1. in 2. člen pravilnika o identifikaciji k dopolnilnemu protokolu K ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949 o varstvu žrtev mednarodnih oboroženih spopadov (protokol I). 

Priloga 11 

RAZPOZNAVNI ZNAK SANITETNEGA IN VERSKEGA OSEBJA 

Opomba: Glej 3. člen pravilnika o identifikaciji k dopolnilnemu protokolu k ženevskim konvencijam 
z dne 12. avgusta 1949 o varstvu žrtev mednarodnih oboroženih spopadov (protokol I). 
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Priloga 12 

OSEBNA IZKAZNICA ZA OSEBJE CIVILNE ZAŠČITE 

(Sprednja stran) 

i 

(Prostor, rezerviran za ime 
države in oblasti, ki izdajata 

to izkaznico) 

OSEBNA IZKAZNICA 
ZA OSEBJE CIVILNE ZASClTE 

Ime 

Datum rojstva (ali starost)       r      

Številka identitete (če obstaja)        

Imetnik te izkaznice je zavarovan z ženevskimi konvencijami z dne 12. avgusta 1949 in dopolnilnim 
protokolom k ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949, o varstvu žrtev mednarodnih oboro- 
ženih spopadov (protokol I), kot: 

Datum izdaje Številka izkaznice   

Datum poteka veljavnosti Podpis oblasti, ki jo izdaja 

(Hrbtna stran) 

Višina , Barva oči Barva las ........ 

Druga posebna znamenja ali opombe: , 

Orožje 

FOTOGRAFIJA IMETNIKA 

Pečat Podpis imetnika ali odtis 
palca ali oboje 

Opomba: Velikost obrazca osebne izkaznice: 74x105 mm. Glej 14. člen pravilnika o identifikaciji k do- 
polnilnemu protokolu k ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949 o varstvu žrtev mednarodnih o- 
boroženih spopadov (protokol 1). 



4 
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Priloga 13 

MEDNARODNI RAZPOZNAVNI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE 

Opomba: Glej 15. člen pravilnika o identifikaciji k dopolnilnemu protokolu k ženevskim konvencijam 
z dne 12. avgusta 1949 o varstvu žrtev mednarodnih oboroženih spopadov (protokol I). 

Priloga 14 

POSEBNI MEDNARODNI ZNAK ZA ZGRADBE 
IN INSTALACIJE, KI VSEBUJEJO NEVARNE SILE 

i . ' . \ 

i 
Opomba: Glej 15. člen pravilnika o identifikaciji k dopolnilnemu protokolu k ženevskim konvencijam 

z dne 12. avgusta 1949 o varstvu žrtev mednarodnih oboroženih spopadov (protokol I). 

I . 

\ 
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Priloga 15 

OSEBNA IZKAZNICA ZA NOVINARJE NA NEVARNI POKLICNI NALOGI 

(Sprednja stran) 

OBVESTILO 

Ta osebna izkaznica se izda novinarjem na 
nevarnih poklicnih dolžnostih na območjih 
oboroženih spopadov. 

Imetnik izkaznice ima pravico, da je obravna- 
van kot civil po ženevskih konvencijah z dne 
12. avgusta 1949 in dopolnilnem protokolu k 
ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949 
o varstvu žrtev mednarodnih oboroženih spo- 
padov (protokol I). Imetnik mora imeti izkaz- 
nico vedno pri sebi. Ce je priprt, mora izkazni- 
co takoj izročiti oblastem, ki so ga priprle, da 
bi jim olajšal svojo identifikacijo. 

(Ime države, ki izdaja izkaznico) 

OSEBNA IZKAZNICA ZA NOVINARJE 
NA NEVARNI POKLICNI 

NALOGI 

(Hrbtna stran) 

Izdano (navesti pristojno oblast) 
/ • 

Kraj 
Fotografija 
inletnlka Datum 

Uradni pečat Krvna skupina (Rh faktor) 

Priimek Veroizpoved (ni obvezna) 

Ime Prstni odtis (ni obvezen) 

(Levi (Desni 
kazalec) kazalec) 

Kraj in datum rojstva 

Dopisnik 
Posebna znamenja za identifikacijo 

Poklicna kategorija     

Veljavnost izkaznice 

Opomba: Glej tretji odstavek 79. člena dopolnilnega protokola k ženevskim konvencijam z dne 12, av- 
gusta 1949 o varstvu žrtev mednarodnih oboroženih spopadov (protokol I). 
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Priloga 16 

LEGITIMACIJA ZA OSEBJE, ANGAŽIRANO PRI VARSTVU KULTURNIH DOBRIN 

(Sprednja stran) , (Hrbtna stran) 

LEGITIMACIJA 

ZA OSEBJE, ANGAŽIRANO PRI VARSTVU 
KULTURNIH DOBRIN 

Ime            

Priimek       

Datum rojstva   

Naziv ali čin         

je imetnik te legitimacije na podlagi haaške konvencije zp 
varstvo kulturnih dobrin ob oboroženem spopadu zdne 
14. maja 1954. 

Datum izdaje Številka legitimacije 
legitimacije 

• Fotografija 1 

• imetnika I I 
I 

Podpis in prstni 
odtisi ali oboje 

Suhi žig oblasti, ki jc 
i/dala legitimacijo 

Višina Oči Lasje 

Druga morebitna razpoznavna znamenja 

Opomba: Glej drugi odstavek 21. člena pravilnika za izvršitev haaške konvencije o varstvu kulturnih dobrin ob oborož.enem spo- 
padu iz leta 1954. 

i 

Priloga 17 

RAZPOZNAVNI ZNAK KULTURNIH DOBRIN 

5 . 

# 
Opomba: Glej 16. člen haaške konvencije o varstvu kulturnih dobrin ob oboroženem spopadu iz leta 

1954. 
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I 

VSEBINA 

Stran 
476. Navodilo o uporabi pravil mednarodnega voj- 

nega prava v oboroženih silah Socialistične fe- 
derativne republike Jugoslavije   245 

I 


