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Анотація

У підручнику висвітлюються питання судової медицини та судової психіатрії,
що виникають у правовій практиці.
У розділі І «Судова медицина» розглянуто питання танатології, травматології,
механічної асфіксії, токсикології, впливу критичних температур, електрики та
ін., які мають велике значення при розслідуванні злочинів, пов’язаних із
заподіянням тілесних ушкоджень та смерті людині.
Особливу увагу приділено питанням, що надаються до експертизи того чи
іншого об’єкта. У розділі ІІ «Судова психіатрія» розглянуто
організаційно-правові та науково-практичні засади судової психіатрії, а також
основні розлади психічного здоров’я, симптоми та синдроми, що
супроводжують їх клінічну картину, перебіг та причини виникнення душевних
хвороб.
Приділено увагу судово-психіатричній оцінці окремих психічних захворювань,
що має значення при розгляді кримінальних проваджень і цивільних справ.
Наведено коротку клінічну картину психічних порушень при різного роду
наркоманіях та токсикоманіях.
Для правознавців (слідчих, прокурорів, адвокатів, суддів), студентів
юридичних вищих навчальних закладів.
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