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Др Драгољуб Атанацковић, др Михајло Дукић, др Ђорће Дазин, мр 
Зоран Миловановић, мр Љиљана Рађуловић, КРИВИЧНА ДЕЛА УГРО- 
ЖАВАЊА ЈАВНОГ САОБРАБАЈА НА ПУТЕВИМА, Славија-Прес, Нови Сад, 1987, стр. 294.„Славија-Прес" je објавила студију врупе аугора под насловом 
Кривична дела. угрожавања јавног саобраћаја на путевима са кривично- 
правног, криминолошког, правномеоицинског и кргшиналистичког аспек- 
та. Она je лројект Института за правие и друштвене науке Праиаот факултета Универзитета y Бесираду који je, под истоименим наслово-м, уребен под .руководствам др Драгаљуба АтеиацкЈовића.Студаја je дочекана са великим интересовањем, како научне јав- тности тако и ирактичара, као значајан допринос потпунијем сагледа- вану, a истовремено и решавању сложеиог проблема безбедности јав- ног саобраћаја на путенима. Наиме, наша држава није избегла општој карактеристици неких мање богатих држава да натли развој и масав- п-ост саобраћаја на путевима, хетерогена струк.тура учеоника y овбм са- обраћају, изразито низак ниво саобраћајне културе, доводи, поред оп- штег напретка друштва, до пораста саобраћајних незтода праћених ве- ликим бројем људских жртава и опромним материјалним шгетама. To намеће потребу свестране анализе безбедаости саобраћаја на путевима са циљем побољшања заштите од снецифичног саобраКајног кримина- литета. Тај деликатан задатак, јер ce јаини саобраћај на лутевима мора штитити од делииквенције тако да ce не онемогући његов даљи развој или изврши његово успораиање, успешно je обављен y овој студији. Јединствена студија, висхжо научно и праастичио базирана, омогућава да ce убудуће приближи жељеном нивоу сузбијања друштвено опааних понашања y саобраћају на лутеиима и путем кривичиоираине репресије. При томе ce имало y !ввду да ће адекватно решен низ отворених пи- тања код ових кривичиих цела обезбедити и правилну интерпресгацију интенције законодавца, тј. омогућити да ce тариступи примени санкција само онда када je то y складу са правнополитичким омислом прооиса. Ова студија, због свог комплексног присттупа анализи социј'алних и ин- давидуалних, правномедициноких и криажналистагаких фаЈК.тора агаривич- них дела улрожавања јанног саобраћаја, даје опроман допримос оагле- давану и решавању ове сложене проблематике и свакако ће бити одли- чан путоказ за рад свих заинтересованих субјеката.Због комплементарности проблема и приступа његовом решавању рад je подељен на два дела. Први део ce одаоси на правне, a други на ванправне проблеме безбедности јавиог оаобраћаја на пугевима.У првом одељку студије под насловом Кривична дела угрожавања 
јавног саобраћаја на путевима. y пракси југословенских cyàoea (стр. 1— —115), др Борбе Лазин je приступио систематској анализи ставова изне- тих y више од 300 одлука, како врхониих судова тако и нижих Судова из целе Јутославије. Похвалу заслужује чињеница да y избору питања која су подврпнута анализи иије мимоиђено ниједао од питања на која закон није дао прецизан одгавор евли оних која испољавају различите нидове решавања. Пример je, нарочито, кривигано дело уцрожавања јав- ног 1саобраћаја чија je блаикетна диспозиција довала до говребе ана- лизе читавог камплекса питања. Аутрр je ирло успешно изанализирао све молуће радње извршења овог кривичног дела, да би своју пажњу задржао на сложеном питавиу шта све обухвата ,,пут“. У даљем изла- гању аутор обрађује сва она питања која су проистекла ив околности да je ово кривично дезто с објективним условом Инкримииације, a наро- чито опорно питање да ли je y одаосгу на даај устаов уопште потребно да постоји или не постоји винрст учиниоца. У излагању о кривичном делу угрожавања јавног саобраћаја услсд омамЈвепости, аутор je посеб- но обрадао различило решен пробпем очигледне нестсобноспи за без- бедну вожњу навођењем ових позналих мишљења. Прм том иије про- пустио да ce определи за, по њему, најпрвигаватљивије (алкохол као би- тан фактор иаотупања последице) које судовима ипак даје релативно одређен, мада не до краја прециван критеријум. Последаа излагања ау- тор je посветио питању недовољно примењене мере безбедиооти забра- 779



АПФ, 6/1989 — др Д. Атанацковић, др М. Лукић. . . Кривична дела угрожавања јавногсаобраћаја на путевима Славија-прес, Нови Сад, 1987, стр. 294 — мр М. Цетинић (стр. 779—781)не управљања моторним вовилом код кривичних депа из ове прупе, a нарочито значајном проблему тумачења одлуке по којој je суд обаве- зан при одлучивању да узме y обзир и то да ли je учинипац возач мо- торног возила по професији. Након изношења различитих мишљења ау тор ce определио за схватање, раширено и y судокој пракси, да ce ова околност може узетн y обзир само y карист професионалном возачу, са врло јажим аргументом да ова мера практички повпачи исто дејство као да му je изречена мера безбедности забране вршења позива, де- латности или дужности.У свом делу студаје под насловом Казнена политика и саобраћајни 
криминалитет аутори др Драгољуб Атанацковић и мр Љиљана Радуло- вић су алализирали ову полмтику према учиниоцима кривичних дела против безбедности саобраћаја на путевима користеђи податке Савез- ног завода за статиснтаку y петогодишњем периоду (1978—1982) који ce односе на изречене санкције пунолетним учиниоцима за ова кривична дела за територију СР Србије са покрајинама, које су уггоредили са подацима који ce одаосе на целу територију СФРЈ. Они оу пронашли да полмтика y области кажњавања за ова кривична дела не одражава отав законодавца о њиховој друштвеној опасности, али да су испуњени услови да ce блага казнена политмка судова уклопи y интенцију зако- нодавца. Дилема да ли je друштвеним проблемима ближа политика коју воде судови или она коју je y норме кривичног закона уградао законо- давац треба, по аутарима, би?ги решена тако да санкције не буду одраз само специјалне превенције већ да иду и y функцију генералне превен- ције, с обзиром на павећан сгепен друштвене опасности од ових кривич- •них дела који ce иопољава y тенденцији повећања ионако великог броја учињених кривичних дела.Др Драгољуб Атанацкавић je y делу студије под иасловом Кривична 
дела угрожавања. јавног саобраћаја са криминолошког аспекта (стр. 153—'185) своје излагање о факторима саобраћајне делинквенције поделио на два дела врло добро уочивши да проучавање не треба ограничити искључиво на човека као биолошко биће, већ и на социјалне детерми- нанте његовог понашања. Аутор je веома образложио све социјалне фак- торе саобраћајне делинквенције, приметивши добро да човек за вола- ном представља једну посебну појаву која je никла y међусобном од- нооу између лрироде, ма коју делује човек, и човека, на кога делује природа. Анализи биопсихичке дегермиианте дслинквснтног понашања y јавном саобраћају приступио je са тежњом, y којој je несумњиво успео, да открије узроке девијантног понашања који леже y структури чове- кове личности, a да при .томе није испустио из вида да научна анализа биопсихологије човека мора бити вршена y контексту друштва y ко.ме живи. Посебно треба истаћи ауторова излагања о свеобухватном и зна- чајном проблему да ли ce учинилац ових кривичних дела може сматра- ти исриммналном личношћу. Наиме, његово je мишљење да поента це- локупне ове проблематике лежи на терену етичке оцене, a да ce y са- времаним условима живота не би омело, само наношење другом зла и прибављање неосноване имовинске iKopHcm, већ такође, и невођење ра- чуна о тубим интересима, узети као делинквентни акт.

Кривична дела угрожавања јавног саобраћаја на путевима са прав- 
номедицинског аспекта (стр. 209—241) дело je др Михаила Лукића, с тим што je главу I и II написао др Драгољуб Атанацковић (стр. 187—209). Др Д. Атанацковић прво анализира психофизичке опособности са њихо- вог позитивног аспекта, a затим анализира способности y нетаЈГИВном смиеиу, тј. ова она обољења, повреде или мане за које ce данас сматра да возача чине неспособним за безбеднб учествовање y јаазном саобра- ћају. Он je, чини нам ce оановано, изложио критици концепцију иара- жену y Правилнику о здравственим условима које треба да ислуњавају возачи моторних возила, о разлици између поједаних категорија воза- ча y погледу здравстшених услова који ce тражи за њихову возачку опособност налазећи да би критеријум требало да буде природа одређе- ног обољења или стања, a не чињеница да возачи којима je то профе- сија, као и возачи Ц, Д и Е каггегорије чешће и времеиоки дуже управ- љају моторним возилом. Надовезујући ce, др М. Лукић, као први и нај- 780



АПФ, 6/1989 — др A- Атанацковић, др М. Лукић . . . Кривична дела угрожавања јавногсаобраћаја на путевима Славнја-прес, Нови Сад, 1987, стр. 294 — мр М. Цетинић (стр. 779—781)значајнији фактор који доводи до нарушавања способности учесника y саобраћају да ce понашају на безбедан начин, анализира детаљно алко- хол, затим замор и најбитиије елементе фармацеутских средстава који су с аспекта саобраћајне медицине значајни. Анализи није измакао ни проблем утицаја угљен-моноксида, никотина, метеоролошких услова, физиолошких стања код жена возача, као ни утицај искуства и живот- не доби возача на безбедно учествовање y саобраћају, iirro ове говари о свеобухватносши ауторовог приступа и потпуности приказивања свих сазнања о томе y којој мери и каква овојства возач треба да поседује за безбедну вожњу.Студија ce завршава излагањем мр Зорана Миловановића под нас- ловом Кривична дела угрожавања јавног саобраћаја на путевима са кри- 
миналистичкт аспекта (стр. 241—284). Пошто je закључио да све спе- цифичмости iKoje намећу посебии захтеви предузимања бројних тактич- ких и техничких мстода и сродстава y вези с овим кривичним делима чине садржину једне посебне методике Kojoj y потпуности одговара на- зив саобраћајна крикминалистика, аутор je приступио анализи њене прак- тичне примене y форми поједаних истражних .радаи, издвајајући по свом значају увиђај, истштивање окривљеног и саспуша1ње кжедака, веш- тачење и реконсиру.кцију. Проучавајући циљ и апецифичнасти увиђаја код саобраћајиих незгода, аутор закључује да он има значај и каракте- ристике које га по мпого чеаду чине различитим од увиђаја код других кривичних дела. Највећи криминалистички значај даје обезбеђивању места саобраћајне незгоде, које извршеио благовремено и y складу са правилима техиике и тактике, представља осноину претпоставку и једау од гаранција за успешан исход увиђаја. Утврђивању чињеничног стања поводом саобраћајне незгоде, као разгранатом оклопу читавог низа ак- тивности, дао je одговарајући простор у свом излатању. При томе je основаио приметио да све оне морају бити правилно примењене, те да ниједаа не сме бити занемарена, будући да свака од њих има предности и недостатке де тако тек примењене све заједно омопућавају трајно, потпуно и прецнзно. регисшровање свих околности ■откривених увиБајем. Посебну пажњу аутор je посветио вешггачењу, мотивисан чињеницом његовог значаја и улоге y обезбеђивању оспова за покретање кривичног поступка. Аутор излагање закључује кратким освртом на реконструкци- ју саобраћајиих незгода, мислимо с разлогом, јер исправно примећује да je доказни ефежа/г ове истражне радње релативно мањи уколико му није дата добра подлога солидним спровођењем увиђаја.

мр Маринка Цетинић
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