
Значење израза у овом законику

Члан 112

(28) Чланом породице сматрају се: супружници, њихова деца, преци супружника у правој

линији  крвног  сродства,  ванбрачни  партнери  и  њихова  деца,  усвојилац  и  усвојеник,

хранилац  и  храњеник.  Члановима  породице  сматрају  се  и  браћа  и  сестре,  њихови

супружници и деца, бивши супружници и њихова деца и родитељи бивших супружника,

ако живе у заједничком домаћинству, као и лица која имају заједничко дете или је дете на

путу да буде рођено, иако никада нису живела у истом породичном домаћинству.

Глава деветнаеста

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ БРАКА И ПОРОДИЦЕ

Двобрачност

Члан 187

(1) Ко закључи нови брак иако се већ налази у браку, казниће се новчаном казном или затвором до 

две године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко закључи брак са лицем за које зна да се налази у 

браку.

Чл. 188 и 189

(Брисано)

Ванбрачна заједница са малолетником

Члан 190

(1) Пунолетно лице које живи у ванбрачној заједници са малолетником, казниће се затвором до три

године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и родитељ, усвојилац или старалац који малолетнику 

омогући да живи у ванбрачној заједници са пунолетним лицем или га на то наведе.

(3) Ако је дело из става 2. овог члана учињено из користољубља, учинилац ће се казнити затвором 

од шест месеци до пет година.

(4) Ако се брак закључи, гоњење се неће предузети, а ако је предузето, обуставиће се.

Одузимање малолетног лица

Члан 191

(1) Ко малолетно лице противправно задржи или одузме од родитеља, усвојиоца, стараоца или 

другог лица, односно установе, којима је оно поверено или онемогућава извршење одлуке којом је 

малолетно лице поверено одређеном лицу, казниће се новчаном казном или затвором до три 

године.



(2) Ко онемогућава извршење одлуке надлежног органа којом је одређен начин одржавања личних 

односа малолетног лица са родитељем или другим сродником, казниће се новчаном казном или 

затвором до две године.

(3) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из користољубља или других ниских побуда или је 

услед дела теже угрожено здравље, васпитање или школовање малолетног лица, учинилац ће се 

казнити затвором од шест месеци до пет година.

(4) Учиниоца дела из ст. 1. и 3. овог члана који добровољно преда малолетно лице лицу или 

установи којој је оно поверено или омогући извршење одлуке о поверавању малолетног лица, суд 

може ослободити од казне.

(5) Ако изрекне условну осуду за дело из ст. 1. до 3. овог члана, суд може одредити обавезу 

учиниоцу да у одређеном року преда малолетно лице лицу или установи којој је малолетно лице 

поверено или омогући извршење одлуке којом је малолетно лице поверено одређеном лицу или 

установи, односно одлуке којом је одређен начин одржавања личних односа малолетног лица са 

родитељем или другим сродником.

Промена породичног стања

Члан 192

(1) Ко подметањем, заменом или на други начин промени породично стање детета, казниће се 

затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ко заменом или на други начин из нехата промени породично стање детета, казниће се 

затвором до три месеца.

Запуштање и злостављање малолетног лица

Члан 193

(1) Родитељ, усвојилац, старалац или друго лице које грубим занемаривањем своје дужности 

збрињавања и васпитавања запусти малолетно лице о којем је дужно да се стара, казниће се 

затвором до три године.

(2) Родитељ, усвојилац, старалац или друго лице које злоставља малолетно лице или га принуђава

на претеран рад или рад који не одговара узрасту малолетног лица или на просјачење или га из 

користољубља наводи на вршење других радњи које су штетне за његов развој, казниће се 

затвором од три месеца до пет година.

Насиље у породици

Члан 194

(1) Ко применом насиља, претњом да ће напасти на живот или тело, дрским или безобзирним 

понашањем угрожава спокојство, телесни интегритет или душевно стање члана своје породице,

казниће се затвором од три месеца до три године.



(2) Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана коришћено оружје, опасно оруђе или друго 

средство подобно да тело тешко повреди или здравље тешко наруши, учинилац ће се казнити 

затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила тешка телесна повреда или тешко 

нарушавање здравља или су учињена према малолетном лицу, учинилац ће се казнити затвором 

од две до десет година.

(4) Ако је услед дела из ст. 1, 2. и 3. овог члана наступила смрт члана породице, учинилац ће се 

казнити затвором од три до петнаест година.

(5) Ко прекрши мере заштите од насиља у породици које му је суд одредио на основу закона, 

казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.

Недавање издржавања

Члан 195

(1) Ко не даје издржавање за лице које је по закону дужан да издржава, а та дужност је утврђена 

извршном судском одлуком или извршним поравнањем пред судом или другим надлежним 

органом, у износу и на начин како је то одлуком односно поравнањем утврђено, казниће се 

новчаном казном или затвором до две године.

(2) Неће се казнити учинилац дела из става 1. овог члана, ако из оправданих разлога није давао 

издржавање.

(3) Ако су услед дела из става 1. овог члана наступиле тешке последице за издржавано лице,

учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године.

(4) Ако изрекне условну осуду, суд може одредити обавезу учиниоцу да измири доспеле обавезе и 

да уредно даје издржавање.

Кршење породичних обавеза

Члан 196

(1) Ко кршењем законом утврђених породичних обавеза остави у тешком положају члана породице 

који није у стању да се сам о себи стара, казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступило тешко нарушавање здравља члана 

породице, учинилац ће се казнити затвором од једне до пет година.

(3) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила смрт члана породице, учинилац ће се 

казнити затвором од једне до осам година.

(4) Ако изрекне условну осуду за дело из ст. 1. и 2. овог члана, суд може одредити обавезу 

учиниоцу да извршава своје законом утврђене породичне обавезе.

Родоскрвњење

Члан 197



Пунолетно лице које изврши обљубу или са њом изједначен полни чин са малолетним сродником 

по крви у правој линији или са малолетним братом, односно сестром, казниће се затвором од шест 

месеци до пет година.


