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У посібнику розкрито особливості опису одягу трупа 

на місці події та в підрозділах бюро судово-медичної 

експертизи, надано алгоритм складання, упакування 

та надсилання одягу на подальше дослідження, а 

також відображено можливості використання 

сучасних криміналістичних методів дослідження 

пошкоджень і накладань на одязі.  

Посібник буде корисним для студентів, 

аспірантів і викладачів кафедр судової медицини, 

лікарів-інтернів, практичних судово-медичних 

експертів, співробітників карного розшуку, слідства 

та суду, адвокатів. 
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