Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
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Број ЕСПБ
Услов
Циљ
предмета

докторске академске студије права
докторске академске студије
Кривично право
проф. др Драган Јовашевић
мр Душица Миладиновић Стефановић
Статус предмета
(обавезни/изборни)

изборни

Стицање продубљених
знања из области домаћег, упоредног и
међународног кривичног права, разумевање садржине основних појмова и
института у теорији, пракси и упоредном кривичном праву и њихово
систематизовање, изучавање специфичности и правне природе кривичног
права, повезивање дидактичког, научног и практичног знања и вештина ради
унапређења самосталног рада у области кривичног права и оспособљавање
за коришћење различитих метода у проучавању и примени кривичноправних
института уз развијање критичког мишљења у функцији преиспитивања
постојећих решења у овој области.
Очекује се да савладавањем предмета студент може успешно да: 1) врши
Исход
продубљену анализу појмова, принципа и института општег и посебног дела
предмета
кривичног права, 2) критички и аналитички упоређује теоријске ставове и
могућност њихове примене у пракси, 3) компетентно, научно и
аргументовано, истражује и презентује резултате свог научног рада, који ће
допринети развоју научне мисли у области кривичног права, 4) примени
научне методе кроз истраживања у оквиру одабраних тема у области општег
и посебног дела кривичног права.
Садржај предмета
Теоријска Појам, предмет, назив, извори, основни принципи, деоба и историјски развој
кривичног права као гране позитивног права и као гране правне науке; Појам
настава
и елементи кривичног дела; Објект и субјект кривичног дела; Основи
искључења кривичног дела; Појам, елементи и основи искључења кривице;
Стадијуми у извршењу кривичног дела; Облици (форме) извршења
кривичног дела; Појам, карактеристике и облици саучесништва; Појам,
карактеристике, сврха, историјски развој и врсте кривичних санкција; Појам,
елементи, сврха, врсте и услови за изрицање казни, мера упозорења, мера
безбедности и санкција према малолетницима, односно правним лицима;
Посебне кривичноправне мере; Рехабилитација; Гашење кривичних
санкција. Поједине групе кривичних дела против: живота и тела, слобода и
права човека и грађанина, части и угледа, полне слободе, брака и породице,
имовине, привреде, здравља људи, животне средине, опште сигурности људи
и имовине, безбедности јавног саобраћаја, уставног уређења и безбедности
Србије, државних органа, правосуђа, јавног реда и мира, правног саобраћаја,

службене дужности. Међународна кривична дела.

Практичн
а настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражив
а-чки рад)

Критичка анализа судске праксе судова у Републици Србији кроз анализу
елемената бића појединих кривичних дела (обим, динамика и структура
извршених кривичних дела у Републици Србији и на подручју изабраног
суда), кривице њихових учинилаца и врсте и мере изречене казне овим
лицима, укључујући анализу политике кривичног гоњења учинилаца
кривичних дела и казнену политику судова.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавањ Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки
Остали часови
а
рад
Методе
извођења
наставе

Предавања, дискусије, дебате, вежбе, семинарски радови, практични радови,
симулација суђења, консултације, судска пракса, case study.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
0-10
активност у току
писмени испит
предавања
50
активност на вежбама - 0-10
усмени испит
практична настава
0-10
Колоквијуми
0-10
семинари
______
___________________
_
тест провере знања
0-10
Списак тема по недељама
1
Предавања
Уводна предавања о садржини
предмета, начину и динамици

2

Предавања

3

Предавања

4

предавања
дискусија

5
6

Предавања
Предавања

7

предавања
анализа
судске
праксе
Предавања

8

9

10

предавања
тест
провере
знања
Предавања

11

предавања
колоквијум

12

Предавања

13

предавања

рада, испуњењу предиспитних
обавеза, изворима литературе,
начину и облицима рада и
вредновању рада студената
Појам,
назив,
предмет,
функција, деоба и принципи
кривичног права
Појам, методе, системи, врсте
и историјски развој науке
кривичног права
Појам
и
врсте
извора
кривичног права, тумачење и
примена аналогије и важење
кривичног законодавства
Имунитет, екстрадиција и азил
Појам, елементи, деоба, објект
и субјект кривичних дела
Основи
који
искључују
кривично дело
Појам, елементии посебни
облици кривице; Основи који
искључују кривицу
Стадијуми и форме извршења
кривичног дела
Саучесништво у кривичном
праву
Појам, сврха, карактеристике
и историјски развој кривичних
санкција. Основи гашења
кривичних санкција. Посебне
кривичноправне
мере.
Рехабилитација
Кривична дела против живота
и тела, слобода и права човека
и грађанина, части и угледа,
полне слободе, брака и
породице
Кривична
дела
против
имовине, привреде, здравља
људи, опште сигурности људи
и имовине, безбедности јавног
саобраћаја, уставног уређења

14

15

предавања
анализа
семинарски
х радова

и безбедности Србије
Кривична
дела
против
државних органа, правосуђа,
јавног реда и мира, правног
саобраћаја,
службене
дужности.
Међународна
кривична дела.
Евалуација и потписивање
индекса

