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Претходну годину када је реч о материјалном кривичном законодавству обележиле су обимне измене, које су резултирале доношењем новог
законског текста у овој области – Кривичног законика Републике Српске.
Законски текст је измењен како у материји општег дела, тако и посебном
делу. Посебни део је нарочито претрпео велике промене које су, како и
сами аутори књиге која је предмет приказивања у Предговору истичу, последица „потребе осавремењивања нашег кривичног законодавства и његово усаглашавање са рјешењима у европским кривичним законодавствима и релевантним међународним актима и документима Европске уније“.
Предмет овог приказа је пето измењено и допуњено издање уџбеника
„Кривично право – посебни дио“, чији су аутори проф. др Милош Бабић
и проф. др Иванка Марковић, који су професори Правног факултета Универзитета у Бањој Луци. Он је, управо следећи измене у области основног
материјалног кривичног законодавства, објављен 2018. године од стране
Правног факултета Универизтета у Бањој Луци. Овај уџбеник је задржао
свој обим у смислу броја страница, који износи 394.
Као и у претходним издањима, аутори у првом поглављу (Увод) уџбеника дају сажета и јасна објашњења која се односе на предмет регулисања
посебног дела кривичног законодавства, као и питања његовог односа са
општим делом кривичног законодавства. Са друге стране, аутори и сада у
складу са системом паралелно-подељене надлежности између енититета
и Босне и Херцеговине у области кривичног права, дају основне карактеристике овог система у посебном делу.
Највећи део овог уџбеника, његових двадесет два поглавља за свој предмет имају групе кривичних дела, сврстане према свом заштитном објекту, пратећи законску систематику Кривичног законика Републике Српске.
1 Дипломирани правник, асистент на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, студент
мастер студија Правног факултета Универизтета у Београду.
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Година 24.

СРПСКА ПРАВНА МИСАО

Број 51.

Изузетак у том правцу је последње поглавље у којем аутори дају језгровит
приказ и објашњења најтежих кривичних дела против човечности и вредности заштићених међународним правом, а која су предмет регулисања
Кривичног закона Босне и Херцеговине. Управо, двадесет два горенаведена поглавља су претпрпела највеће измене, као последица измена у Кривичном законику. У том смислу, аутори су књигу допунили потпуно новим
поглављима попут поглавља „Кривична дјела сексуалног злостављања и
искориштавања дјетета“, али и новим кривичним делима која су своје место пронашла у већ постојећим законским поглављима и поглављима овог
уџбеника. Такође, уџбеник је измењен и у оним деловима у којима је дошло до измена у инкриминацији одређеног кривичног дела.
Аутори овог уџбеника, као и претходним издањима, омогућавају да
њихова циљна читалачка публика, а то су пре свега студенти основних и
мастер студија, на најједноставнији начин усвоје знања из области посебног дела кривичног законодавства. У првом реду, они то чине врло квалитетним одабиром обрађених кривичних дела из сваког поглавља Законика. Међутим, они се ту не задржавају. Аутори у оквиру сваког поглавља
дају приказ основних карактеристика дела која су сврстана у ту групу, а
потом и приказ кривичних дела из одређене групе. Уџбеник врло јасно и
систематично указује на основне, лакше, теже и посебне облике појединих
кривичних дела, што значајно доприноси лакоћи припремања материје за
полагање испита. Оно што свакако овај уџбеник чини још пријемчивијим
јесте и велики број примера из судске праксе, што омогућава лакше разумевање ове понекад врло сложене материје.
Иако и сами аутори истичу да је уџбеник намењен пре свега студентима, његовa ширина, указивање на проблеме који могу да се појаве приликом примене појединих инкриминација, указивање на ставове и праксу
судова, како међународних, тако и домаћих чине га корисним и за ширу
читалачку јавност. У том смислу, овај уџбеник се може, као релевантан извор сазнања, препоручити свима чији је предмет интересовање материја
материјалног кривичног права, односно његовог посебног дела.
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