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Анотація

Монографію присвячено кримінологічній характеристиці автотранспортних
злочинів, що пов’язані із загибеллю людей або тяжким тілесним ушкодженням
і передбачені частинами 2 і 3 ст. 286 КК України. Розглянуто історичний
аспект кримінально-правової охорони безпеки дорожнього руху та
експлуатації транспортних засобів особами, які ними керують, і надано
кримінологічне обґрунтування виокремлення автотранспортної злочинності.
За результатами узагальнення емпіричного матеріалу встановлено характерні
риси й властивості особи автотранспортного злочинця, а так само визначено
специфіку причин та умов, що призвели до настання тяжких наслідків.
Проаналізовано загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи
запобігання злочинам, передбаченим частинами 2 і 3 ст. 286 КК України.
Узагальнено досвід країн ЄС та США із метою запровадження передових
заходів запобігання.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних навчальних
закладів і факультетів, працівників правоохоронних органів і суду, а також
широкого загалу читачів, що цікавляться проблемами безпеки дорожнього
руху та експлуатації транспортних засобів.
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