
                        

ОПШТИ ДЕО ОСНОВА КРИВИЧНОГ ПРАВА, 1921. 

 

Садржај 

 
 

                                                              У В О Д 

§ 1. Предмети увода 
 

ГЛАВА I                                   
       Кривично право и Наука кривичног права  
 
§ 2. Појам кривичног права 
§ 3. Извори кривичног права Србије и осталих области Краљевине Срба, Хрвата и 
        Словенаца 
§ 4. Страни Казнени Законици  
§ 5. Појам и систематика Науке кривичног права 
§ 6. Остале кривичне науке и помоћне науке Науци кривичног права 
 

ГЛАВА II        
       Историја кривичног права и Науке кривичног права 
 
§ 7. Историјски развитак кривичног права у опште  
§ 8. Историја римског кривичног права 
§ 9. Историја француског кривичног права 
§ 10. Историја немачког кривичног права 
§ 11. Историја српског 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 
§ 15. Историја Науке кривичног права (Кривичног права) 
 

                                                      ОДЕЉАК I 

                                                  Кривично дело 

                                                          У В О Д 

 
§ 16. Појам кривичног дела 
§ 17. Објекат кривичног дела 
§ 18. Тројна деоба кривичних дела  
§ 19. Политичка кривична дела и остале деобе кривичних дела 
§ 20. Систематика науке о кривичном делу 

 

 



ОДСЕК I 

 
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. Критички преглед теорија о узроку у Кривичном праву 
§ 26. Теорија узрочног разликовања услова према природи њихових последица и 
         времену кад су испуњени 
§ 27. Узрочност нечињења 
§ 28. Врсте радњи. – Радња извршења 
§ 29. Врсте радњи. II – Подстрекавање 
§ 30. Врсте радњи. III – Помагање 
§ 31. Радња извршења, подстрекавање и помагање с гледишта узрочности 
§ 32. Место и време извршења кривичног дела 
 

ГЛАВА II 
       Кривично дело као противправно проузроковање (scil. извесне  
             последице) људском радњом (као противправно дело) 
 
§ 33. Појам противправности 
§ 34. Противправност нечињења код кривичних дела чињењем 
§ 35. Основи искључења противправности  
§ 36. Нужна одбрана 
§ 36. А. Напад 
§ 36. Б. 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 закона 
§ 42. Тумачење казнених закона. Аналогија 
§ 43. Важење казненог закона у погледу времена 
§ 44. Важење казненог закона у погледу места (просторно). Међународно кривично 
         право 
§ 45. Издавање криваца (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. О тужби лица повређеног кривичним делом 
§ 48. Одобрење и заповест (налог) 

 
                                                       ОДСЕК II 

                     
ГЛАВА I 

         Проузроковање више последица једном истом људском радњом, 
                т.зв.  идеални стицај кривичних дела 
 
§ 49. Идеални стицај кривичних дела  
 

ГЛАВА II 
        Кривично дело састављено из више проузроковања (scil.извесних  
             последица) са више људских радњи (из више дела) 
  
§ 50. Сложено кривично дело  
§ 51. Продужено кривично дело. Продужено кривично дело de lege lata 
§ 52. Продужено кривично дело de lege ferenda 
§ 53. Колективно (укупно) кривично дело  
§ 54. Кривична дела, код којих је равнодушно, да ли су састављена из једног или из 
         више проузроковања људском радњом (из једног или из више дела) 
§ 55. Трајно кривично дело и кривично дело стања 
 

ОДЕЉАК II 

Кривац 

 

У В О Д 

§ 56. Појам (формални) кривца 
 

ОДСЕК I 
Кривац код свршеног кривичног дела 

 
ГЛАВА I 

         Кривац као извршилац 
 
§ 57. Појам свршеног кривичног дела 
§ 58. Појам извршиоца 
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ГЛАВА II 
       Кривац као вини извршилац (као извршилац, који има психичке  

односе одређене каквоће са својом радњом и њеном последицом) 
 
§ 59. Појам виности  
§ 60. Умишљај 
§ 61. Врсте умишљаја  
§ 62. Заблуда 
§ 63. Нехат 
§ 64. Виност саизвршиоца 
§ 65. Подобност за урачунљивост (за виност) 
§ 66. Основи искључења подобности за урачунљивост (за виност) 
         I. Душевна недозрелост 
         II. Душевна поремећеност 
         III. Сила и претња 
         IV. Стање нужде 
§ 67. Стање нужде 
         А. Опасност 
         Б. Отклањање опасности 
§ 68. Смањена подобност за урачунљивост 
 

ГЛАВА III 
        Кривац као извршилац, који испуњује објективне личне услове  
            кривичне одговорности 
 
§ 69. Појам објективних личних услова кривичне одговорности 
§ 70. Важење казнених закона у погледу лица 
 

 

ОДСЕК II 

Кривац код покушаног кривичног дела 

 

ГЛАВА I
 

         Кривац као извршилац покушаног кривичног дела  

§ 71. Појам покушаног кривичног дела (покушаја кривичног дела)  

        Кривац код покушаног кривичног дела као извршилац, који има  
            психичке односе одређене каквоће са својом радњом и њеном 
            последицом (као вини извршилац)  

§ 72. Виност извршиоца покушаног кривичног дела  
 
 

ГЛАВА II
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ГЛАВА III 
         Кривац код покушаног кривичног дела као извршилац, који  
              испуњује  објективне личне услове кривичне одговорности 
 
§ 73. Одустанак од покушаја 
 

ОДСЕК III 

Кривац код саучешћа (подстрекавања и помагања) 

 
ГЛАВА  I 

        Кривац код саучешћа као извршилац подстрекавања и помагања 
 
§ 74. Подстрекач и помагач (саучесник) 
 

ГЛАВА II 
        Кривац код саучешћа као извршилац, који има психичке односе 

 одређене каквоће са својом радњом (подстрекавањем и  
помагањем) и њеном последицом (као вини извршилац) 

 
§ 75. Виност саучесника 
 

ГЛАВА III 
        Кривац код саучешћа као извршилац, који испуњује објективне  
             личне  услове кривичне одговорности 
 
§ 76. Акцесорна природа саучешћа 
§ 77. Остали објективни лични услови кривичне одговорности 
 

ОДСЕК IV 

Кривац као криминално-политички појам 

(Материјално-формални појам кривца) 
 

§ 78. Увод 
§ 79. Антрополошка школа 
§ 80. Италијанска позитивна школа 
§ 81. Социјолошка школа 
§ 82. Класична школа 
§ 83. Еквиваленција разних фактора криминалитета 
 

ОДЕЉАК III 

Казна 

У В О Д 

 
         О казни у опште 
§ 84. Појам (формални) казне и њен правни основ   
 



ОДСЕК I 

Врсте казни 

 
§ 85. Казнени систем: 
        1. Главне казне 
        2. Споредне казне 
 

ГЛАВА I 
          Главне казне 
§ 86. Смртна казна 
§ 87. Казна лишења слободе: 

1. Робија 
2. Заточење 
3. Затвор 
1. Робијаши 
2. Заточеници 
3. Затвореници 

§ 88. Новчана казна 
§ 89. Лишење звања 
 

ГЛАВА II 
         Споредне казне 
§ 90. Споредне казне против слободе 
§ 91. Губитак грађанске части 
§ 92. Споредне казне против имовине 
 

ОДСЕК II 

Законско и судско одмеравање казне 

 
§ 93. Законско одмеравање казне 
§ 94. Судско одмеравање казне 
§ 95. Покушај као ублажавна околност 
§ 96. Поврат 
§ 97. Претварање казни 
§ 98. Реторзија или компензација 
§ 99. Реални стицај кривичних дела 
 

ОДСЕК III 

Основи ништења државног права кажњења 

 
§ 100. Појам основа ништења државног права на казну 
§ 101. Застарелост у опште 
§ 102. Застарелост истраге 
§ 103. Застарелост извршења казне 
§ 104. Помиловање 
 



ОДСЕК IV 

Криминална политика 

(Казна као криминално-политички, материјални појам) 

 
§ 105. Појам Криминалне Политике 
§ 106. Циљ казне 
§ 107. Криминално-политичке мере 
 

РЕГИСТАР САДРЖИНЕ 

Бројеви се односе на стране 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































