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РЕФЕРАТ 

Тема работы: «Судебно-медицинские исследования при 
насильственной смерти». 

Работа состоит из введения, 4 глав, 11 разделов,  заключения. Объем - 
70  страниц. Использовано 44  источника. 

 
Ключевые слова: КАТЕГОРИЯ СМЕРТИ, НАСИЛЬСТВЕННАЯ 

СМЕРТЬ, РОД НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ, НАРУЖНЫЙ ОСМОТР 
ТРУПА, СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТРУПА, 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

 
Объектом дипломного исследования явились общественные 

отношения, возникающие в связи со смертью человека и при судебно-
медицинских исследованиях трупа. 

Предметом исследования явилось нормативное регулирование в 
связи с социально-правовой классификацией смерти, организация и 
процессуальная регламентация судебно-медицинского исследования трупа.  

Цель работы: исследовать значение и содержание судебно-
медицинских исследований при установлении обстоятельств насильственной 
смерти. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие  
задачи: 1. Определить содержание основных понятий: «смерть человека и 
насильственная смерть», «вид, род и категория  насильственной смерти». 2. 
Установить значение установления категории и рода насильственной смерти 
в правовой оценке ситуации наступления смерти. 3. Дать оценку 
применению судебно-медицинских знаний: - при наружном осмотре трупа, 
регламентацию данного следственного действия; - при назначении и 
проведении судебно-медицинской экспертизы трупа, ее регламентацию; - 
самостоятельно следователем (лицом, производящим дознание). 3. 
Исследовать с применением конструкции «материальная структура 
преступления» различные варианты наступления смерти. 

 
Достоверность материалов и результатов исследования 

подтверждается использованием научных методов познания, приведенным 
списком источников и ссылками на них в основной части работы. 
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РЭФЕРАТ 

Тэма працы: «Судова-медыцынскiя даследавання пры гвалтоўнай 
смерці». 

Праца складаецца з ўвядзення, 4 кіраўнікоў, 11 раздзелаў, заключэння.  
Аб'ём - 70 старонак.  Выкарыстана 44 крыніцы. 

 
Ключавыя словы: КАТЭГОРЫЯ СМЕРЦІ, ГВАЛТОЎНАЯ СМЕРЦЬ, 

РОД ГВАЛТОЎНАЙ СМЕРЦІ, ВОКАВЫ АГЛЯД ТРУПА, СУДОВА-
МЕДЫЦЫНСКАЯ ЭКСПЕРТЫЗА ТРУПА, КРЫМІНАЛІСТЫЧНАЯ 
СТРУКТУРА ЗЛАЧЫНСТВА. 

 
Аб'ектам дыпломнага даследавання з'явіліся грамадскія адносіны, якія 

ўзнікаюць у сувязі са смерцю чалавека і пры судова-медыцынскіх 
даследаваннях трупа. 

Прадметам даследавання з'явілася нарматыўнае рэгуляванне ў сувязі з 
сацыяльна-прававой класіфікацыяй смерці, арганізацыя і працэсуальная 
рэгламентацыя судова-медыцынскага даследавання трупа. 

Мэта працы: даследаваць значэнне і змест судова-медыцынскіх 
даследаванняў пры ўстанаўленні абставін гвалтоўнай смерці. 

Для дасягнення пастаўленай мэты ў працы вырашаюцца наступныя 
задачы: 1. Вызначыць змест асноўных паняццяў: «смерць чалавека і 
гвалтоўная смерць», «від, род і катэгорыя гвалтоўнай смерці». 2. Устанавіць 
значэнне ўстанаўлення катэгорыі і роду гвалтоўнай смерці ў прававой 
ацэнцы сітуацыі наступлення смерці. 3. Даць ацэнку прымяненню судова-
медыцынскіх ведаў: - пры вонкавым аглядзе трупа, рэгламентацыю дадзенага 
следчага дзеяння; - пры прызначэнні і правядзенні судова-медыцынскай 
экспертызы трупа, яе рэгламентацыю; - самастойна следчым (тварам, які 
вырабляе дазнанне). 3. Даследаваць з ужываннем канструкцыі «матэрыяльная 
структура злачынства» розныя варыянты наступлення смерці. 

 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў даследавання пацвярджаецца 

выкарыстаннем навуковых метадаў пазнання, прыведзеных спісам крыніц і 
спасылкамі на іх ў асноўнай частцы работы. 
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SUMMARY 

Topic: "Forensic medical examination in violent death." 
The work consists of introduction, 4 chapters, 11 chapters, conclusion. 

Volume 70 pages. Used 44 sources. 
 
Key  words:  CATEGORY  of  DEATH,  VIOLENT  DEATH,  the  KIND  of  

VIOLENT DEATH, EXTERNAL EXAMINATION of the CORPSE, FORENSIC 
EXAMINATION of the CORPSE, the FORENSIC STRUCTURE of a CRIME. 

 
The object of the thesis of the research is social relations that arise in 

connection with the death of a person and is judicial-medical research of a corpse. 
The subject of the research is the legal regulation in connection with the 

socio-legal classification of death, the organization and the procedural regulations 
of forensic-medical examination of the corpse.  

Objective: to explore the meaning and scope of forensic investigations in 
establishing circumstances of violent death. 

To achieve this goal in the work following tasks are solved: 1. To determine 
the content of basic concepts: "human death and violent death", "the species, genus 
and category of violent death." 2. Set the value to determine the category and the 
kind of violent death in the legal assessment of the situation of death. 3. To 
evaluate the application of forensic medical knowledge: - at external examination 
of the corpse, the regulation of the investigatory action; - the appointment and 
conduct of forensic examination of the corpse, its regulation;  independently by the 
investigator (the person conducting the inquiry). 3. To explore the application of 
design "material structure of a crime" various options of death. 

 
The accuracy of the materials and the results of the study confirmed the use 

of scientific methods of cognition, given a list of sources and references to them in 
the main part of the work. 
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