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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Radna skupina za Sveučilišni studij Kriminalistika
ZAGREB
Trg Republike Hrvatske 14
PREDMET: Sveučilišni diplomski studij kriminalistike,
pismo podrške, upućuje se.VEZA: dopis Visoke policijske škole KLASA:NK-602-01/19-01/12
URBROJ:511-01-121-20-24 od 18. veljače 2020.
Poštovani,
po svojoj prirodi Kriminalistika je interdisciplinarna znanost. Njena načela i
pravila nastala su i primjenjuju se još od davnih vremena. U suvremenoj Hrvatskoj koja
smjera biti država vladavine prava, mjesto Kriminalistike kao znanosti ne bi smjelo biti
upitno. Kriminalistika je područje koje zahtijeva sustavno i temeljito obrazovanje po
mjeri najrazvijenijih demokratskih društava.
U svijetu, a kod nas samo u dijelu stručne i kompetentne javnosti Kriminalistika
je faktički priznata kao znanost sui generis što je opće poznato kako među
stručnjacima, tako i među laicima, kod ovih potonjih, prvenstveno zahvaljujući utjecaju
sredstava javnog priopćavanja i masovnih medija.
Međutim, u odsustvu uvrštavanja Kriminalistike u nomenklaturu znanosti sada
u Republici Hrvatskoj imamo situaciju da se kriminaliste i kriminalistiku uvrštava u tzv.
(umjetno stvorene) „sigurnosne i obrambene znanosti“ a obrazovanje kriminalista na
sveučilišnim diplomskim studijima a posebno poslijediplomskim studijima osim što je
dovedeno u pitanje, uglavnom je usmjereno i zapravo jedino moguće na pravnim
znanostima. Ovdje se gubi iz vida činjenica da je Kriminalistika kao znanost
istovremeno i struka. Pravna znanost i Kriminalistika počivaju na dva principijelno
različita procesa.
Pravno mišljenje je primarno ocjenjivanje, a kriminalistički misaoni rad vezan je
uz otkrivanje i dokazivanje kaznenih djela.

Ova činjenica presudna je u radu i suradnji policije i Državnih odvjetništava i u
tom dijelu treba tražiti odgovore na aktualne poteškoće u njihovom međuodnosu, a
bazirane su uglavnom na nedostatku znanja i kompetencija iz područja Kriminalistike
s kojim su suočeni Državni odvjetnici.
Kriminalistika danas egzistira kao samostalna znanost jer raspolaže vlastitim
općim i posebnim objektom proučavanja i istraživanja, jer ima specijalan pristup u
proučavanju i istraživanju svojih objekata spoznaje i posebne samostalne metode i
sredstva istraživanja (metodologija), ima svoju unutarnju strukturu, svoj pojmovni i
terminološki aparat, ima vlastite teorije, načine, fond sistematiziranog znanja u obliku
pravila koja na određenom području omogućavaju ostvarivanje novih znanstvenih
spoznaja, otkrivanje novih do sada nepoznatih činjenica i zakonitosti.
Sukladno iznesenoj argumentaciji, Strukovna udruga kriminalista Hrvatske i
prije je naglašavala potrebu a sada podržava pokretanje Sveučilišnog diplomskog
studija kriminalistike u suradnji Sveučilišta u Zagrebu i Visoke policijske škole u nadi
da će između ostalog, to biti još jedan argument našim ranijim nastojanjima za
uvrštenjem kriminalistike u nomenklaturu znanosti.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Darko Majstorović

O tome obavijest:
Visoka policijska škola, na dopis KLASA:NK-602-01/19-01/12
URBROJ:511-01-121-20-24

