Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.ОП.О.12
Студијски програм/студијски програми: Општеправни
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Кривично право - општи део
Наставник(Име, средње слово, презиме):Јелена Д. Матијашевић
Сарадник: Александар Л. Ђорђевић
Статус предмета:Обавезан предмет на основним академским студијама, III семестар
Број ЕСПБ:8
Услов:Положени испити из предмета Увод у право, Уставно право и Историја правних институција
Циљ предмета:Упознавање са догматиком кривичног права, приказ односа кривичног права и других
правних грана, учење о кривичном делу и кривичним санкцијама. Општи део кривичног права уводи
студенте постепено у суштину општих појмова кривичног права неопходних за разумевање ове веома
сложене и значајне гране права у савременом друштву.
Исходпредмета:Студент би требало да покаже детаљно разумевање основних појмова кривичног права
(кривична одговорност, извршење кривичног дела, основи за искључење постојања кривичног дела, стицај
и деоба и сл.) и учења о кривичном делу и кривичним санкцијама; да може да објасни однос кривичног
права са кривичним процесним правом (општи и посебни део), као и са посебним делом кривичног права.
Садржај предмета:
• Појам и предмет кривичног права; Начела;Извори кривичног права;
• Тумачење и аналогија у кривичном праву;
• Временско и просторно важење кривичног закона;
• Однос кривичног права и других грана права;
• Појам међународног кривичног права;
• Настанак и развој међународног кривичног права;
• Међународна кривична дела;
• Кривична и командна одговорност у међународном кривичном праву;
• Кривично законодавство Србије и појам елемента и биће кривичног дела;
• Извршење кривичног дела;
• Основи који искључују постојање дела;
• Стадијуми извршења кривичног дела;
• Стицај и деоба кривичних дела;
• Саучесништво, појам и облици; Извршилаштво и саизвршилаштво;
• Подстрекавање; Помагање; Границе одговорности и кажњивости саучесника;
• Кривица, појам кривице, елементи кривице
• Урачунљивост, неурачунљивост, Битно смањена неурачунљивост, Actioneslibereincausa.
• Кривичне санкције, појам и врсте кривичних санкција;
• Казне; Мере упозорења; Мере безбедности; Кривичне санкције за малолетнике;
• Гашење кривичних санкција;
• Рехабилитација, правне последице осуде, амнестија, застарелост
• Кривична дела од посебног значаја;
Литература:
а) основна: Игњатовић, А.: Кривично право-општи део, Привредна академија, Нови Сад, 2006.
б) додатна: Ђорђевић, М. и Ђорђевић, Ђ.:Кривично право, Привредни саветник, Пројурис, Београд, 2005.;
Стојановић, З.: Кривично право – општи део, Службени Гласник, Београд, 2002.;Стојановић,
З.:Коменатар кривичног законика, Службени гласник, Београд, 2006.;
Остали часови
Број часова активне наставе
/
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски
3x15=45
2x15=30 наставе: /
истраживачки рад: /
Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, семинарски радови, консултације,судска пракса, пракса у
правосудним органима, вежбе гостујућих истакнутих стручњака из праксе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
присуство и активност на предавањима
писмени испит
10
30
присуство и активност на вежбама
усмени испт
15
колоквијуми I иII
20
семинарски рад
25

