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Реферат 

 

Дипломная работа: 77 стр., 3 главы, 84 источников. 
Тема работы: Формы и методы участия специалиста при осмотре места 

происшествия. 
Ключевые слова: ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, 

СПЕЦИАЛИСТ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ. 
Объектом исследования являются общественные отношения, связанные 

с формами и методами участия специалиста при осмотре места происшествия. 
Предмет исследования выступают юридическая доктрина и правовые 

нормы, правоприменительная практика, касающиеся объекта исследования. 
Целью работы является выявление особенностей форм и методов 

участия специалиста при осмотре места происшествия. 
Методы исследования: Анализ источников и норм права, закрепленных 

в законодательстве проводился на основе различных методов, общенаучных и 
частнонаучных. В частности, использовались аналитический, диалектический, 
формально-логический, историко-правовой, формально-юридический, 
сравнительно-правовой и др. 

 Выводы:  
 Специальные знания – это не связанные с ведением уголовного 

судопроизводства знания, по содержанию выходящие за рамки общеоб-
разовательных и специальных образовательных программ, используемые для 
достижения юридических целей в ходе уголовного процесса. Формы 
использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве делятся на 
процессуальные и непроцессуальные.  

Существенное значение следственного осмотра заключается в том, что с 
помощью этого следственного действия выявляются и изучаются прежде всего 
материальные следы преступления и другие объекты, имеющие отношение к 
этому событию и лицам, причастным к нему.  

При проведении осмотра решающую роль играют технико-
криминалистические методы и средства обнаружения, фиксации, изучения и 
изъятия следов и других вещественных доказательств. Следователь может сам 
применить эти методы и средства, но результативность осмотра возрастает, 
когда их применяет специалист (сведущее, не заинтересованное в исходе дела 
лицо, обладающее специальными знаниями в науке, технике, искусстве, 
ремесле и иных сферах деятельности, которое может быть вызвано органом, 
ведущим уголовный процесс, для участия и оказания содействия в 
производстве следственных и других процессуальных действий). 
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РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная работа: 77 стар., 3 главы, 84 крыніц. 
Тэма работы: Формы і метады ўдзелу спецыяліста пры аглядзе месца 

здарэння. 
Ключавыя словы: АГЛЯД МЕСЦА ЗДАРЭННЯ, СПЕЦЫЯЛІСТ, 

СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ ВЕДЫ, ФОРМЫ І МЕТАДЫ. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, звязаныя з 

формамі і метадамі ўдзелу спецыяліста пры аглядзе месца здарэння. 
Прадметам даследавання выступаюць юрыдычная дактрына і прававыя 

нормы, правапрымяняльная практыка, якія датычацца аб'екта даследавання. 
Мэтай работы з'яўляецца выяўленне асаблівасцяў формаў і метадаў 

ўдзелу спецыяліста пры аглядзе месца здарэння. 
Метады даследавання: Аналіз крыніц і нормаў права, замацаваных у 

заканадаўстве праводзіўся на аснове розных метадаў, общенаучных і 
частнонаучных. У прыватнасці, выкарыстоўваліся аналітычны, дыялектычны, 
фармальна-лагічны, гісторыка-прававой, фармальна-юрыдычны, параўнальна-
прававой і інш. 

Высновы: 
Спецыяльныя веды – гэта не звязаныя з вядзеннем крымінальнага 

судаводства веды, па змесце выходзяць за рамкі агульнаадукацыйных і 
спецыяльных адукацыйных праграм, якія выкарыстоўваюцца для дасягнення 
юрыдычных мэтаў у ходзе крымінальнага працэсу. Формы выкарыстання 
спецыяльных ведаў у крымінальным судаводстве дзеляцца на працэсуальныя і 
непроцессуальные. 

Істотнае значэнне следчага агляду заключаецца ў тым, што з дапамогай 
гэтага следчага дзеяння выяўляюцца і вывучаюцца перш за ўсё матэрыяльныя 
сляды злачынства і іншыя аб'екты, якія маюць дачыненне да гэтай падзеі і 
асобам, датычным да яго. 

Пры правядзенні агляду вырашальную ролю гуляюць тэхніка-
крыміналістычныя метады і сродкі выяўлення, фіксацыі, вывучэння і 
канфіскацыі слядоў і іншых рэчавых доказаў. Следчы можа сам прымяніць 
гэтыя метады і сродкі, але выніковасць агляду ўзрастае, калі іх ужывае 
спецыяліст (сведущее, не зацікаўленая ў зыходзе справы твар, якое валодае 
адмысловымі ведамі ў навуцы, тэхніцы, мастацтве, рамястве і іншых сферах 
дзейнасці, якое можа быць выклікана органам, вядучым крымінальны працэс, 
для ўдзелу і аказання садзейнічання ў вытворчасці следчых і іншых 
працэсуальных дзеянняў). 
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АBSTRACT 
 
Thesis: 77 pages, 3 chapters, 84 sources. 
Topic: Forms and methods of participation of the expert at survey of a scene. 
Keywords: CRIME SCENE EXAMINATION, EXPERT, EXPERTISE, 

FORMS AND METHODS. 
The object of research are public relations related to the forms and methods 

of participation of the expert at survey of a scene. 
The subject of the research are legal doctrine and legal rules, law 

enforcement practice concerning the object of study. 
The aim is to identify characteristics of forms and methods of participation of 

the expert at survey of a scene. 
Research methods: Analysis of the sources and norms of rights enshrined in 

law were based on different methods, General scientific and specially scientific. In 
particular, it was used: analytical, dialectical, formal logical, historical and legal, 
formal-legal, comparative-legal, etc. 

Conclusions: 
Special knowledge is not connected with the criminal justice knowledge, the 

content beyond General education and special education programs used to achieve 
legal purposes during the criminal process. The usage of special knowledge in 
criminal proceedings are divided into procedural and non-procedural. 

Essential investigative inspection is that with this investigatory actions are 
identified and studied primarily material traces of crime and other objects related to 
this event and the persons involved in it. 

In the inspection of the crucial role played by technical and forensic methods 
and tools for identifying, documenting, studying and withdrawal of traces and other 
material evidence. The investigator can apply these methods and tools, but the 
performance of inspection increases when it's done by professionals (competent, not 
interested in the outcome of the case, the person possessing special knowledge in 
science, technology, art, craft and other fields of activity, which may be caused by the 
body conducting the criminal process, to participate and assist in investigative and 
other procedural actions). 
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