
 

ОСНОВИ КРИВИЧНОГ ПРАВА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ, 1935. 

 

Садржај 

 

У В О Д 

§ 1. Предмети увода 

 

ГЛАВА I 

Кривично право и Наука кривичног права 

 

§ 2. Појам кривичног права 

§ 3. Извори кривичног права Краљевине Југославије 

§ 4.Страни кривични законици. Рад на интернационалној унификацији кривичног законодавства   

      (удружења, конгреси и конференције). Израда светског пројекта кривичног законика 

§ 5. Појам и систематика Науке кривичног права (принципи Науке Кривичног права) 

§ 6. Остале кривичне науке. Помоћне науке Науци Кривичног права 

 

ГЛАВА II 

Историја кривичног права и Науке кривичног права 

 

§ 7. Историјски развитак кривичног права у опште (његови општи принципи или општи део) 

§ 8. Историја римског кривичног права. Византијско и канонско кривично право 

§ 9. Историја француског кривичног права 

§ 10. Историја немачког кривичног права 

§ 11. Историја српског и осталог југословенског кривичног права  

§ 12. Историја постанка српског Кривичног законика 

§ 13. Рад на реформи кривичног законодавства на страни 

§ 14. Рад на реформи кривичног законодавства у Краљевини Србији и у Краљевини Срба, Хрвата и 

         Словенаца, Југославији 

§ 15. Историја Науке кривичног права (Кривичног права) 

 



ОДЕЉАК I 

Кривично дело 

УВОД 

§ 16. Појам (формални и материјални) кривичног дела 

§ 17. Објекат кривичног дела 

§ 18. Тројна деоба кривичних дела (кривичних дела – криваца) 

§ 19. Политичка кривична дела и остале деобе кривичних дела 

§ 20. Систематика учења о кривичном делу 

 

ОДСЕК I 

Обележја кривичног дела 

ГЛАВА I 

Кривично дело као проузроковање (scil. извесне последице) 

                                 људском радњом (као људско дело) 

§ 21. Предмет I главе (саставни делови проузроковања људском радњом) 

§ 22. Људска радња 

§ 23. Последица 

§ 24. Узрок (проузроковање) 

§ 25. Теорије о узроку 

§ 26. Теорија узрочног разликовања услова према природи њихових последица и времену кад су испуњени 

§ 27. Узрочност нечињења 

§ 28. Врсте људске радње. I Радња извршења 

§ 29. Врсте људске радње. II Подстрекавање 

§ 30. Врсте људске радње. III Помагање 

§ 31. Радња извршења, подстрекавање и помагање с гледишта узрочности 

§ 32. Место и време кривичног дела 

 

ГЛАВА II 

Кривично дело као противправно проузроковање (scil. извесне последице) 

људском радњом (као противправно дело) 

 

§ 33. Појам противправности 



§ 34. Противправност нечињења 

§ 35. Основи искључења противправности (основи непротивправности) 

§ 36. Нужна одбрана 

§ 36. Нужна одбрана. Напад 

§ 36. Нужна одбрана. Одбијање напада 

§ 37. Пристанак повређеног 

§ 38. Самоповреда 

§ 39. Остали основи искључења противправности 

 

ГЛАВА III 

Кривично дело као у казненом закону предвиђено проузроковање 

(scil. извесне последице) људском радњом (као у казненом 

закону предвиђено дело) 

 

§ 40. Појам предвиђености у казненом закону 

§ 41. Појам казненог и кривичног закона 

§ 42. Тумачење казнених и у опште кривичних закона. Аналогија 

§ 43. Важење казнених и у опште кривичних закона у погледу времена 

§ 44. Важење казнених и у опште кривичних закона у погледу места (просторно). Међународно кривично 

         право 

§ 45. Издавање (екстрадиција). Међународно кривично право (наставак) 

 

ГЛАВА IV 

Кривично дело као условима инкриминације одговарајуће проузроковање 

(scil. извесне последице) људском радњом (као условима инкриминације 

одговарајуће дело) 

§ 46. Појам услова инкриминације 

§ 47. Приватна тужба 

§ 48. Одобрење и предлог 

 

 

 



ОДСЕК II 

Јединство кривичног дела с гледишта кажњивости 

 

ГЛАВА I 

Јединство кривичног дела с гледишта кажњивости и поред 

правне (законске) вишине кривичних дела 

 

§ 49. Идеални стицај кривичних дела (и криваца) 

 

ГЛАВА II 

Јединство кривичног дела и с гледишта кажњивости и правно (кривично 

 дело састављено из више проузроковања [из више дела]  

са више људских радњи и трајно) 

§ 50. Сложено кривично дело (и кривац) 

§ 51. Продужено кривично дело (и кривац) 

§ 52. Колективно (укупно) кривично дело (и кривац) 

§ 53. Кривична дела, код којих је равнодушно, да ли су састављена из једног или из више проузроковања и 

        према томе, колико је пута извршилац кривац 

§ 54. Трајно кривично дело и кривично дело стања (и кривци) 

 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































