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Цель исследования – способствовать повышению качества, 
эффективности и оптимальности производства осмотра места происшествия 
в ходе предварительного расследования,  предложение некоторых мер по 
предупреждению и устранению нарушений при производстве осмотра и 
усовершенствованию уголовно-процессуального законодательства. 

Методологическую основу исследования составляют следующие 
общенаучные и частные методы познания: сравнительный, описание, 
диалектический, логический, индуктивный, дедуктивный методы, а также 
анализ, синтез и аналогия. 

Научная значимость полученных результатов заключается в том, что 
литературы, связанной с проведением осмотра места происшествия, издано 
не мало. Но, в основном, это старые издания, которые не учитывают 
современное состояние развития криминалистической науки и требований, 
предъявляемых к качеству проводимых следственных действий, в частности, 
осмотра места происшествия. 

Автором рассмотрены теоретические положения, касающиеся 
характеристики понятия осмотра места происшествия, дана классификация 
данному виду осмотра; определены задачи, значение, сущность, принципы и 
основные требования данного следственного действия; исследована система 
подготовительных мероприятий к производству осмотра места 
происшествия; сформулированы теоретические положения организационно-
тактического характера, касающиеся рабочего и заключительного этапа 
осмотра; разработаны некоторые рекомендации  прикладного характера, 
направленные на совершенствование организации и тактики осмотра. 

Основные результаты данного исследования могут быть использованы 
в учебном процессе студентов и практической подготовке работников 
следственного аппарата, а предложение по совершенствованию 
законодательства может быть использовано в нормотворческой деятельности 
уполномоченных органов Республики Беларусь. 
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Мэта даследавання – садзейнічаць павышэнню якасці, эфектыўнасці і 
аптымальнасці правядзення агляду месца здарэння ў ходзе папярэдняга 
расследавання, прапанова некаторых мераў па папярэджванню і ўстраненню 
парушэнняў пры правядзенні агляду і ўдасканаленню крымінальна-
працэсуальнага заканадаўства. 

Метадалагічную аснову даследавання складваюць наступныя 
агульнанавуковыя і прыватныя метады пазнання: параўнальны, апісанне,  
дыялектычны, лагічны, індуктыўны, дэдуктыўны метады, а таксама аналіз, 
сінтэз і аналогія. 

Навуковая значнасць атрыманых вынікаў заключаецца ў тым, што 
літаратуры, звязанай  з  правядзеннем агляду месца здарэння, выдана не мала. 
Але, у асноўным, гэта старыя выданні, якія не ўлічваюць сучаснае 
знаходжанне развіцця крыміналістычнай навукі і патрабаванняў,  
прад’яўляемых да якасці правадзімых следчых дзеянняў, у прыватнасці, 
агляду месца здарэння. 

Аўтарам разгледжаны тэарэтычныя палажэнні, якія датычацца 
характарыстыкі тэрміну агляда месца здарэння, дадзена класіфікацыя гэтаму 
віду агляда; вызначаны задачы, значэнне, сутнасць, прынцыпы і асноўныя 
патрабаванні гэтага следчага дзеяння; даследавана сістэма падрыхтовачных 
мерапрыемстваў да правядзення агляду месца здарэння; сфармуляваны 
тэарэтычныя палажэнні арганізацыйна-тактычнага характару, якія датычацца 
рабочага і заключнага этапу агляда; распрацаваны некаторыя рэкамендацыі 
прыкладнога характару, напраўленыя на удасканаленне арганізацыі і тактыкі 
агляду месца здарэння. 

Асноўныя вынікі гэтага даследавання могуць быць выкарыстаны ў 
навучальным працэсе студэнтаў і практычнай падрыхтоўцы супрацоўнікаў 
следчага  апарату, а прапанова па ўдасканаленню заканадаўства можа быць 
выкарыстана ў нарматворчай дзейнасці ўпаўнаважаных органаў Рэспублікі 
Беларусь. 
 


