
 

 

КАЗНЕНИ ЗАКОНИК И КАЗНЕНИ ПОСТУПАК СУДСКИ, 1880. 

 

Садржај 

 

 

I. 

Казнени законик 

 

Уводна правила 

О казнима (Глава I) 

О покушају (Глава II) 

О саучесницима (Глава III) 

О извињујућим и казну умаљућијим околностима (Глава IV) 

O олакшавајућим и отежавајућим околностима (Глава V) 

О стицају (Глава VI) 

О поврату (Глава VII) 

О застарењу (Глава VIII) 

О злочинствима и преступљењима противу владаоца, отачаства и устава (Глава IX) 

О злочинствима и преступљењима противу закона, власти и јавног поретка (Глава X) 

О злочинствима и преступљењима чиновника у званичној дужн. (Глава XI) 

 



 

О злочинствима и преступљењима свештеника у смотрењу венчања и у смотрењу вођења протокола о рођенима, венчанима и умрлима 
(Глава XII) 

О злочинствима и преступљењима због лажних новаца (Глава XIII) 

О злочинствима и преступљењима због лажних исправа (Глава XIV) 

О убиству (Глава XV) 

О убиству деце, нарочито копилади (Глава XVI) 

О побацивању деце (Глава XVII) 

О одбацању деце и слабомоћних (Глава XVIII) 

О повреди тела (Глава XIX) 

О злочинствима и преступљењима противу личне слободе (Глава XX) 

О злочинствима и преступљењима противу благонаравија (Глава XXI) 

О лажном оптужењу, опадању и повреди части (Глава XXII) 

О крађи и утаји (Глава XXIII) 

О разбојништву, ајдуковању и насилном изнуђавању (Глава XXIV) 

О превари (Глава XXV) 

О банкротству (Глава XXVI) 

О кривоклетнику, клетвопреступнику и лажном сведочанству (Глава XXVII) 

О злоупотребљењу поверења (Глава XXVIII) 

О казнимом користољубљу (Глава XXIX) 

О повредитуђих ствари (Глава XXX) 

О опште опасним злочинствима и преступљењима (Глава XXXI) 

О казнима за иступљења (Глава XXXII) 

О иступљењима због непослушности према полицијским наредбама (Глава XXXIII) 



 

О иступљењима тичућима се сигурности живота и здравља људи и домаћих животиња, и о чистоти (Глава XXXIV) 

О путовима и ћупријама, путницима и њиовим пасошима, скитницама и подозривим лицима (Глава XXXV) 

О апсеницима и њиовим чуварима (Глава XXXVI) 

О кућним старешинама и њиовој чељади, о газдама и слугама (Глава XXXVII) 

О повреди личне сигурности и части (Глава XXXVIII) 

О иступљењима у смотрењу тишине и у смотрењу забрањених игара (Глава XXXIX) 

О иступљењима противу вере, наравствености и благих обичаја (Глава XL) 

О касапима, механџијама, цигљарима и топачима (саланџијама) (Глава XLI) 

О иступљењима тичући се општине, нарочито о потрици (Глава XLII) 

О обичним иступљењима при продаји и еснафској радњи, и о мањој превари и крађи (Глава XLIII) 

O иступљењима, којима се чини штета општини, нарочито о онима, која се тичу утврђења обала и река (Глава XLIV) 

О застарењу иступљења (Глава XLV) 

Стварни регистар 

 

II 

Законик о поступку судском у кривичним делима 

 

Општа правила (Глава I) 

О истражујућим и ислеђујућим властима (Глава II) 

О приватном тужиоцу (Глава III) 

О надлежности судова (Глава IV) 

О искључењу ислеђујућих званичника и судија у опште (Глава V) 



 

О претходном ислеђењу дела у опште (Глава VI) 

О вештачком прегледу (Глава VII) 

О истраживању по кући, претресу ствари и лица и узапћивању писама (Глава VIII) 

О испиту сведока (Глава IX) 

О ислеђењу кривице извесног лица (Глава X) 

О позиву, доводу и притвору обвињеног (Глава XI) 

О испиту обвињеног (Глава XII) 

О закључењу полицијског ислеђења (Глава XIII) 

О ислеђењу злочинства и преступљења чиновника и свештеника у званичној дужности (Глава XIV) 

О решењу, оће ли се оптужени под суд ставити, и оће ли се из слободе или из притвора бранити (Глава XV) 

О судском дослеђењу, припреми за коначни претрес и о коначном претресу (Глава XVI) 

О доказима (Глава XVII) 

О пресуђењу (Глава XVIII) 

О изјављивању незадовољства на апелациони суд и суђењу у апелационом суду (Глава XIX) 

О жалби на касациони суд (Глава XX) 

О извршењу пресуде (Глава XXI) 

О накнади штете учињене казнимим делом (Глава XXII) 

О отсуствујућим и одбегшим кривцима (Глава XXIII) 

О трошковима (Глава XXIV) 

О повторном ислеђењу и суђењу (Глава XXV) 

О повраћају права осудом због злочинства изгубљених (Глава XXVI) 

Стварни регистар 



 

III 

Конвенција о издавању криваца између Србије и Италије 

 

IV 

Правила о томе, како ће се обдржавити притворени код судова окружних за време кривичног ислеђења и суђења 

 

V 

Правила о држању реда и чистоће у притворима судским 

 

VI 

Закон о пороти 

 

О избору поротника 

О надлежности, саставу и раду поротних судова 

О жалби на касациони суд 

 

VII 

Закон о печатњи 

 

О штампарској и о књижарској радњи 

О одржавању реда у штампарским пословима 

О кривичном поступку у штампарским парницама 



 

О кажњењу криваца учињених печатњом 

 

VIII 

Закон о министарској одговорности 

 

IX 

Закон о чиновницима грађанског реда и постављању у стање покоја с пензијом свију чиновника у опште 

 

Општи део 

Други део. Дужности и права чиновника 

Трећи део. Привремено удаљавање из службе 

Четврти део. Одржање реда у служби 

Пети део. О поступању са чиновницима, који се због злочинства или преступљења у званичној дужности или ван ове под суд дају 

Шести део. Постављање у стање покоја с пензијом свију чиновника у опште 

 

X 

Закон о правозаступницима 

 

Општи део 

О постављању правозаступника 

О правима и дужностима правозаступника 

О награди и трошковима правозаступника 



 

О дисциплинарном кажњењу правозаступника 

О привременом удаљавању од правозаступничке радње 

О престанку права на правозаступништво 

Закључење 

 

XI 

Правила о домаћем реду апсанског заведења у Пожаревцу 

 

Примање осуђених у заведење 

Поступање са осуђенима 

Издржање осуђених 

Рад осуђених 

Дисциплинарне казне 

Отпуст из заведења 

 

XII 

Пропис о храни осуђеника 

 

XIII 

Домаћа правила за апсенско заведење у Пожаревцу 

 

 



 

XIV 

Дужности управитеља београдског апсанског заведења 

 

XV 

Дужности рачуновође београдског апсенског заведења 

 

XVI 

Дужности свештеника београдског апсенског заведења 

 

XVII 

Пропис дужности апсанџије 

 

XVIII 

Правила, по којима се има управљати у болници казнителног завода у Београду 

 

О примању болесника у болницу и отпуштању из ове 

Дужности лекара 

Дужности комисара болнице 

О болничарима и њиховим дужностима 

Дужности кувара 

О храни болесника 

О поступању у болници 



 

О прибору болнице 

Настављење за извршењe ових правила 

 

XIX 

Правила за чуваре у казнителном београдском заводу 

 

Дужности чувара у опште 

Дужностима простих чувара 

Дужности десетара 

Дужности затварача 

Дужности педесетора 

 

XX 

Закон о условном отпуштању криваца из казнителних заведења 

Упуства за извршење овога закона 

 

XXI 

Уредба о томе, како ће полицијске власти с полицијским преступницима поступати и како ће их оне казнити 
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