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УВОД
Тероризам као врста колективног и политичког криминалитета, није нов и непознат
друштвени феномен. Неки сматрају да је настао истовремено кад и класно друштво,
односно онда када и држава као институција за заштиту интереса владајуће класе.
Други га везују за Блиски Исток, и појаву верско-политичке секте Зелота, у античком
Јерусалиму, односно за појаву муслиманске секте Исмаилиста, у раном феудализму.
Међутим, већина аутора у генези тероризма полази од Француске буржоаске револуције,
тачније од јакобинске диктатуре.
Тек после Другог светског рата, тероризам је почео да доминира у односу на остале
сложене облике политичког насиља, а у последње три деценије постао је глобално и
учестало међународно зло, поготово на Блиском и Средњем Истоку, Латинској Америци,
и Европи. Процењује се да ће се такав тренд наставити и убудуће.
Shafer (1974) наглашава да су, лица која врше оваква кривична дела, у основи
конвенционални преступници, чија је битна црта увереност у сопствену истину, и
оправданост својих убеђења.
Нови приступ дефинисању кривичних дела тероризма, карактеришу доминантно три
особине, прва која се односи на предвиђање јединственог кривичноправног појма
тероризма, без обзира на његову усмереност против домаће државе, стране државе или
међународне организације, друга, која се односи на формално одузимање кривичном делу
тероризма карактера политичког кривичног дела, и трећа, која подразумева предвиђање
чак пет нових кривичних дела, у складу са решењима прихваћеним у међународним
документима и у упоредном праву.
Нормативни развој кривичноправних решења националног законодавства у вези
кривичних дела тероризма, започет је 80-их година прошлог века, да би кроз
вишедеценијски развој и реформске процесе, био тренутно карактеристичан по новом
приступу регулисања кривичних дела тероризма у оквиру важећег Кривичног законика
Србије.
Након укратког упознавања са развојем тероризма, у наредном тексту ће детаљније
бити анализиран појам тероризма, узроци тероризма и његове карактеристике, а у другом
делу рада, сагледавање различитих врста и облика тероризма као кривичног дела, као и
начини за његово сузбијање.
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