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ETIČKI KODEKS VOJNIH OSOBA HRVATSKE VOJSKE

Etičkim kodeksom vojnih osoba Hrvatske vojske (djelatni vojnik/mornar, djelatni
dočasnik, djelatni časnik, vojni specijalist, pričuvnik – u daljnjem tekstu: hrvatski
vojnik) utvrđuju se etička načela koja hrvatski vojnik primjenjuje u službi i izvan
službe.
Etički kodeks definira i odražava temeljna moralna načela i ljudske vrijednosti prema
kojima se hrvatski vojnik treba ravnati u svom profesionalnom, javnom i privatnom
djelovanju.
Etički kodeks je popis univerzalnih civilizacijskih normi koje odlikuju hrvatskog vojnika
čime se jača povjerenje građana, inspirira pripadnost i razvija zajednički identitet i
duh pripadnika Hrvatske vojske te jača homogenost i prepoznatljivost Hrvatske
vojske kao pouzdanog čimbenika sigurnosti Republike Hrvatske.
1. SVRHA ETIČKOG KODEKSA
Svrha etičkog kodeksa je podizanje svijesti hrvatskog vojnika o važnosti poštivanja
etičkih načela i etičkog ponašanja, u službi i izvan nje.
2. POLAZNE OSNOVE I IZVORI VOJNE ETIKE
Vojna etika proizlazi iz tisućljetne vojne tradicije hrvatskog naroda, hrvatske kulture,
običaja i baštine, kao i iz univerzalnih moralnih vrijednosti te počiva na temeljima
domoljublja osvjedočenog tijekom stalne borbe hrvatskog naroda za slobodu,
posebno u Domovinskom ratu te dokazanog kroz doprinos hrvatskih vojnika očuvanju
mira, stabilnosti i sigurnosti sudjelovanjem u misijama i operacijama diljem svijeta.
Hrvatska vojska je nedjeljiv dio hrvatskog društva. Hrvatski vojnik ulaže sve svoje
sposobnosti, uključujući i vlastiti život, u cilju obrane Domovine i njezinih građana,
postupajući u skladu s etičkim kodeksom te poštujući norme hrvatskog i
međunarodnog prava.
3. TEMELJNA NAČELA I VRIJEDNOSTI
Ja sam hrvatski vojnik. Volim i branim svoju Domovinu Hrvatsku i spreman
sam se za nju žrtvovati i dati svoj život.
Temeljna načela i vrijednosti koja se promoviraju ovim Etičkim kodeksom su
slijedeća:
-

Domoljublje

-

3.1.

Čast i poštenje
Dostojanstvo
Odgovornost
Požrtvovnost i ustrajnost
Odvažnost
Odanost

Domoljublje

Hrvatski vojnik voli svoju Domovinu, poštuje i brani njene simbole i vrijednosti.
Hrvatski vojnik uvijek je spreman štititi svoje građane i svoju Domovinu Hrvatsku.
3.2.

Čast i poštenje

Hrvatski vojnik drži do svoje riječi, časti i ugleda, a svojim primjerom i ponašanjem
štiti čast i ugled Hrvatske vojske.
Hrvatskog vojnika krasi poštenje i nesebičnost. U radu i osobnom životu vodi se
moralnim načelima i vrijednostima ne nanoseći štetu drugima u cilju stjecanja osobne
koristi.
Hrvatski vojnik svojim djelima pokazuje da su dobrobit kolega i potrebe zajednice
uvijek ispred njegovih vlastitih probitaka.
Hrvatski vojnik ne smije iskorištavati svoj čin ili položaj za osobni probitak ili korist. U
obavljanju privatnih poslova ne smije se koristiti autoritetom radnog mjesta.
3.3.

Dostojanstvo

Hrvatski vojnik u potpunosti čuva svoje dostojanstvo i poštuje dostojanstvo svojih
podređenih i nadređenih te suradnika i svih drugih osoba.
Hrvatski vojnik djeluje na razborit i siguran način poštujući pri tome vrijednost
ljudskog života kao jednu od najviših vrijednosti. Prema svima se Hrvatski vojnik
uvijek odnosi čovječno, moralno i u skladu s ovim kodeksom i etičkim vrijednostima
hrvatskog društva.
Osobnim primjerom, u radu i osobnom životu, potiče ostale na prihvaćanje istih
načela i vrijednosti. Poštuje dostojanstvo protivnika, sa ranjenima i zarobljenima
postupa humano.
Hrvatski vojnik tretira i štiti jednako sve ljude bez obzira na njihovu rasu, boju kože,
spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalnost ili socijalno podrijetlo,
imovinu, rođenje, naobrazbu, društveni položaj ili druge osobine.

3.4.

Odgovornost

Hrvatski vojnik sebe doživljava kao aktivnog čimbenika u obrani Domovine i njezinih
građana. On sve svoje dužnosti izvršava odgovorno, s maksimalnom inicijativom,
predanošću i marljivošću. Spreman je preuzeti odgovornost za izvršenje zadaća.
Hrvatski vojnik se kontinuirano usavršava te stalno usvaja nova znanja i vještine.
Motiviran je, inovativan i kreativan te potiče druge pripadnike na postizanje izvrsnosti.
Hrvatski vojnik ima razvijenu svijest o sebi i svojoj ulozi u Hrvatskoj vojsci te izraženu
samokontrolu.
3.5.

Požrtvovnost i ustrajnost

Hrvatski vojnik u izvršavanju zadaća je požrtvovan, izvršava ih potpuno predano,
nesebično, ne bojeći se i vlastite žrtve. Uvijek će ustrajati u realizaciji zadaće, pri
čemu će činiti sve što je u njegovoj moći da postigne uspjeh.
3.6.

Odvažnost

Hrvatski vojnik svoje dužnosti izvršava odvažno i odlučno. U svim uvjetima spreman
je suočiti se s izazovima, opasnostima i teškoćama.
Izvršenje bilo koje zadaće, zaštita Domovine i svih njenih građana, hrvatskom vojniku
je ispred vlastite dobrobiti te će se hrabro i nepokolebljivo boriti do krajnjih granica
svojih mogućnosti.
3.7.

Odanost

Hrvatski vojnik odan je svojoj Domovini Hrvatskoj i svim njenim građanima. Hrvatski
vojnici uvijek će djelovati kao „braća po oružju“ i bit će predani i odani jedni drugima i
svojoj postrojbi.
U borbenim djelovanjima, uvijek i svuda, hrvatski vojnik će i pod cijenu ugroze
vlastitog života pružiti pomoć svojim suborcima.




Niti jedan hrvatski vojnik nikada neće biti ostavljen na milost i nemilost protivniku
Svaki ranjeni hrvatski vojnik bit će zbrinut na najbolji mogući način i smješten na
sigurno
Tijelo svakog poginulog hrvatskog vojnika bit će vraćeno njegovoj obitelji ili će biti
dostojno sahranjeno do trenutka kada će biti vraćeno njegovoj obitelji.

4. PRIMJENA NAČELA ETIČKOG KODEKSA
Svaki pripadnik Hrvatske vojske treba biti upoznat sa sadržajem Etičkog kodeksa,
pridržavati se odredbi, načela i vrijednosti Etičkog kodeksa te postupati i raditi u
skladu s njima.

