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УВОД

Људско друштво, од почетка свог настанка, познаје начине понашања који се називају
криминалитетом или злочином.

Криминалитет  је  друштвена  појава,  која  подразумева  укупност  кривичних  дела  на
одређеном простору и за одређено време. 

Криминологија  је  једна  од  ретких  наука  где  постоје  супростављени  ставови, и
различите  концепције  о  самом  појму.  Назив  криминологија  преузет  је  из  различитих
језика, а то су: “crimen”- злочин (латинска реч), и “logos”- наука (од грчке речи).

Пешић  дефинише  криминологију  као  научну дисциплину интердисциплинарног  и
мултиметодолошког  карактера, која  се  бави  проучавањем  узрока  преступништва  као
друштвене појаве у циљу његовог спречавања и сузбијања.

Криминологија спада у младе научне дисциплине,  јер се примењује тек од 19. века.
Њен развој се исказао са развојем осталих наука, као што су: социјологија, статистика,
психологија и слично.

Једна  од  дефиниција  криминологије  је,  да  је  она  самостална  наука  која,  користећи
сазнања  и  истраживачке  поступке  науке  о  човеку  и  друштву,  емпиријски  проучава
криминални  феномен,  односно  злочин,  његовог  извршиоца  и  жртву,  криминалитет, и
начин на који друштво реагује на криминално понашање.

Кривично  законодавство  има  посебан  задатак  да  креира адекватну  стратегију  за
сузбијање криминалитета,  која  због својих специфичности, и садржине често доводи у
питање  неке  традиционалне  институте  кривичног  права,  како  материјалног  тако  и
процесног. 

Такође, у сузбијању криминалитета, велику улогу има казнена политика, која значајно
доприноси безбедности  појединца  и  државе.  Казнена  политика,  у  најширем  значењу,
представља  свеукупност  мера  које  се  у  датом  друштву  предузимају, у  борби  против
криминалитета, и у циљу заштите друштва од друштвено опасних појава.

Кривично материјално право, кривично процесно право и право о извршењу кривичних
санкција, чине  једно  недељиво  јединство, и  доприносе  како  превентивној, тако  и
репресивној борби против криминалитета.

Након укратког упознавања са термином криминалитета и саме науке о криминалитету,
у наредном тексту ће детаљније бити анализиране различите дефиниције криминалитета,
фактори који утичу на криминалитет, последице и начини за сузбијање криминалитета.
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