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În studiul comparativ dimensional dintre
orificiul de intrare şi cel de ieşire, sunt necesare cunoaşterea
următoarelor:

 Pentru ca orificiul de intrare să fie egal cu orificiul de
ieşire, proiectilul trebuie să treacă prin corp cu mare viteză,
să fie animat de o mişcare elicoidală accentuată, să străbată
ţesuturi având aceeaşi densitatea şi să nu se deformeze pe
traiectorie după pătrundere.

 Pentru ca orificiul de intrare să fie mai mare decât
orificiul de ieşire, trebuie ca proiectilul să intre oblic şi să nu
iasă perpendicular, să antreneze la intrare un corp străin pe
care apoi să îl abandoneze în canal şi asupra orificiului de
intrare să acţioneze şi gazele.

 Pentru ca orificiul de intrare să fie mai mic decât
orificiul de ieşire, trebuie ca proiectilul odată intrat să se
deformeze pe traiectorie, mărindu-si astfel volumul, sau el
să intre perpendicular şi să iasă oblic, în sfârşit acest aspect
mai apare atunci când proiectilul antrenează la ieşire eschile
osoase98.

5.5. Leziunile produse cu arme de foc speciale

În afara leziunilor descrise, produse de armele
de foc obişnuite, trebuie a fi prezentate şi câteva aspecte
lezionale întâlnite în cazul utilizării unor arme speciale cum
ar fi armele de vânătoare sau armele de construcţie

98 *** Consideraţii medico-legale privind expertiza în decesele prin
împuşcare, op.cit.

Extras din volumul: Balan, L. (2014). Balistica judiciara. Iasi, Romania: Lumen.
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personală (cu ţeava retezată, etc.) sau a pistoalelor cu emisie
de gaze şi proiectile de plastic.

În cazul armelor de vânătoare, aspectul
orificiului de intrare prezintă deosebiri de aspect în raport
cu distanţa de la care s-a făcut tragerea.

Traiectul alicelor în spaţiu de la gura ţevii şi
până lapiele, formează un trunchi de con cu baza mare
situată pe piele şi cu vârful la gura ţevii. Alicele folosite în
cazul armelor de vânătoare (indiferent de dimensiunea
acestora) vor intra în corpul victimei înmănunchiat,
formând un singur orificiu de intrare în cazul tragerilor de
foarte aproape (pînă la 50 cm). Între 50 cm-2m începe
dispersia alicelor (se constată un orificiu mare central şi
câteva orificii mici satelit). După 2 m dispersia e totală. La
50 m distanţă de tragere, alicele se dispersează pe o
suprafaţă de 1 m pătrat. La 300 m (limita maximă de bătaie
a armelor de vânătoare cu alice) dispersia e maximă.

Extras din volumul: Balan, L. (2014). Balistica judiciara. Iasi, Romania: Lumen.
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Fig 45

Marginile orificiului de intrare în tragerile cu
arme de vânătoare de la distanţă mică vor fi neregulate,
anfractuoase, cu pierderi de substanţă. În cazul tragerilor de
foarte aproape cu arme de vânătoare, la nivelul orificiului
de intrare se poate înâlni pe lângă aspectul menţionat şi
bura cartuşului de vânătoare.

În cazul în care distanţa de la care s-a tras se
măreşte, putem întâni un orificiu de intrare mare,
anfractuos şi în jurul acestuia câteva mici orificii satelite
fapt ce arată locul de intrare al unui snop compact dar şi a
unor alice separate.

În sfârşit pe măsură ce distanţa de la care s-a
tras creşte, vom constata orificii separate, reprezentând

Extras din volumul: Balan, L. (2014). Balistica judiciara. Iasi, Romania: Lumen.
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orificii de intrare dispuse pe o suprafaţă cu atât mai mare cu
cât distanţa de la care s-a tras este mai mare.

Fig 46

Fig 47

Extras din volumul: Balan, L. (2014). Balistica judiciara. Iasi, Romania: Lumen.
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În ceea ce privesc armele cu ţeava retezată,
acestea se caracterizează din punct de vedere medico- legal
prin producerea unui orificiu de intrare cu aspect rupt,
dilacerat, datorită pe o parte acţiunii gazelor, precum şi
faptului că foarte adesea în aceste cazuri proiectilul nu
pătrunde perpendicular, ci oblic. Armele cu ţeavă retezată
nu au o bataie mare, de multe ori pe suprafaţa tegumentului
evidenţiindu-se un tatuaj sau leziuni de arsură de gradul doi
sau trei.

Armele de foc cu emisie de gaze pot determina
la nivelul tegumentului tatuaje specifice produse prin
acţiunea flăcării sau a gazelor. Acţiunea acestor arme de
descurajare se desfăşoară până la 5 metri şi în aceste
condiţii se pot constata arsuri de gradul doi sau trei inclusiv
la nivelul mucoaselor oculare şi ulceraţii corneene.

Acţiunea specifică a gazului paralizant
(neurotoxic) poate determina intoxicaţii grave. Pe lângă
acţiunea specifică a gazului se pot decela leziuni contuzive
produse prin căderea victimei.

Substanţele toxice care sunt utilizate ca muniţie
de descurajare sunt următoarele: Cloracetofenone şi
clorocipirina.

Acţiunea iritantă se constată la concentraţii de
0,002 - 0,005 mg./l. Simptomatologia generală este de tip
lacrimogen asociat cu fotofobie. La concentraţii mari
acţiunea lacrimogenă poate deveni secundară, acţiunea
primară fiind iritativă.

Proiectilele din platic sau de cauciuc pot genera
leziuni traumatice cu aspect contuziv (asemeni loviturii cu

Extras din volumul: Balan, L. (2014). Balistica judiciara. Iasi, Romania: Lumen.
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sau de un corp dur) sau plăgi contuze clasice care pot ridica
diagnosticul medico-legal de punere în primejdie a vieţii, în
condiţiile în care se pot constata acest gen de leziuni în
zone anatomice specifice.

Proiectilele cu uraniu sărăcit (US) au pe lângă
acţiunea penetrantă directă şi o acţiune de durată, cu
caracter radioactiv considerat minim (US are timp de
înjumătăţire de 4,5 milioane de ani).

Proiectilele de aviaţie conţin ca miez 298 de
grame de US, fapt ce le permite să străbată orice fel de
blindaj şi apoi, după impactul primar, să se fragmenteze în
mii de proiectile secundare cu efect letal variabil.
Proiectilele pentru armele de infanterie au o greutate mai
mică de cca.100 gr.

Prin fragmentare, proiectilul primar eliberează
o cantitate variabilă de oxid de uraniu în aer şi în praf.

Inhalarea particulelor de aerosoli bogate în US
duce la depozitarea particulelor radioactive în plămâni de
unde pot trece în sânge şi apoi către alte organe ţintă
(creier, rinichi, ganglioni limfatici, testicule sau ovare). În
plus aerosolii pot fi ingineraţi cu apă sau cu alimente.

Acţiunea de durată a US constă în producerea
cancerului sub diferite forme, inclusiv leucemie sau
infertilitate, mutaţii genetice şi malformaţii la copiii născuţi
în zonele de conflict. Praful radioactiv va fi decelat la
distanţe de peste 40 de km de zona de conflict, în funcţie
de fenomenele meteorologice. În războiul din Golf,
particule radioactive au fost descoperite în aer la doi ani de
la terminarea conflictului.

Extras din volumul: Balan, L. (2014). Balistica judiciara. Iasi, Romania: Lumen.
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Expertiza medico- legală a leziunilor rezultate prin
împuşcare

Medicul legist are de adus un răspuns la
următoarele întrebări:

 Dacă este sau nu vorba de o leziune produsă prin
arme de foc;

 Numărul împuşcăturilor;
 Care este orificiul de intrare şi cel de ieşire;
 Care este direcţia din care s-a tras;
 Care este diatnaţa de la care s-a tras;
 Tipul de armă folosit în împuşcare;
 Dacă poate fi vorba de autoîmpuşcare;

Pentru rezolvarea acestor probleme expertiza
medico-legală trebuie începută printr-un examen metodic al
locului faptei. Aici vor fi cercetate toate urmele balistice ale
împuşcării: proiectile şi cartuşe găsite, urme de ricoşaj, etc.

Pentru aprecierea direcţiei din care s-a tras, este
de o deosebită importanţă poziţia în care a fost găsită
victima.

Vor fi efectuate fotografii ale locului fapte,
fixând în imagine poziţia în care a fost găsită victima, locul
unde se găseşte arma (posibil în mâna victimei).

Examinarea armei, ridicarea şi transportul ei,
examinarea proiectilului, sunt preocupări pentru laboratorul
criminalistic, ca şi examinarea amprentelor digitale
descoperite pe armă şi mai ales pe încărcător şi pe cartuşe.

Pentru diagnosticul unei plăgi produse prin
arme de foc pledează în mod cert prezenţa factorilor

Extras din volumul: Balan, L. (2014). Balistica judiciara. Iasi, Romania: Lumen.
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suplimentari ai orificiului de intrare, prezenţa în corpul
victimei a proiectilelor sau alicelor, găsirea unui canal frânt
sau multiplu.

Orificiul de intrare al proiectilului trebuie
diferenţiat de o plagă produsă prin instrumente înţepătoare.
Trebuie ţinut cont că există posibilitatea unui singur orificiu
de intrare şi a mai multor orificii de ieşire în cazul în care,
glonţul, întâlnind planuri dure, osoase se fragmentează99.

5.6. Determinarea direcţiei şi distanţei de tragere

Fig 48

99 *** Consideraţii medico-legale privind expertiza în decesele prin
impuşcare, op.cit.

Extras din volumul: Balan, L. (2014). Balistica judiciara. Iasi, Romania: Lumen.
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Fig 49

În literatura de specialitate, ca şi în vocabularul
folosit în mod curent, prin distanţa de tragere sau distanţa
împuşcăturii, se înţelege distanţa în linie dreaptă, măsurată
în centimetri sau metri, de la retezătura dinaintea ţevii armei
cu care s-a tras până la suprafaţa obiectului lovit de glonţ.

Această suprafaţă de tragere nu corespunde
totdeauna cu traiectoria glonţului, care este o linie curbată.
Prin traiectorie se înţelege drumul real parcurs de glonţ, de
la punctul de origine (plecarea din armă) până la obstacolul
în care se opreşte sau punctul de cădere.

Există următoarele trei categorii de distanţe:
 Distanţa nulă;
 Distanţă mică;
 Distanţă mare.

Se impun câteva explicaţii pentru fiecare dintre
aceste distanţe urmând ca în continuare să se analizeze
modul în care ajută urmele rămase la locul infracţiunii la
determinarea lor.

Extras din volumul: Balan, L. (2014). Balistica judiciara. Iasi, Romania: Lumen.
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Tragerea se consideră a fi exercitată cu distanţă
nulă atunci când în momentul împuşcăturii, arma avea
retezătura dinaintea ţevii lipită de obiectul în care s-a tras.
Această situaţie se poate petrece atât în cazul sinuciderilor,
cât şi în cazul când criminalul s-a putut apropia mult de
victimă, lipindu-i astfel ţeava armei de corp. În acest caz,
rămân o serie de urme specifice, pe obiectul asupra căruia
s-a tras (corp omenesc, îmbrăcăminte etc.) care duc rapid la
determinarea distanţei de tragere (a se vedea urmele lăsate
de gaze şi flacără).

Tragerea se consideră a fi trasă de la distanţă
mică în situaţia în care între corpul lovit şi retezătura
dinaintea ţevii armei, îm momentul împuşcăturii, se află o
depărtare începând de la 1-2 cm, până la 1,5 m100.

Printre urmele lăsate în aceste situaţii , cele mai
importante sunt urmele secundare ale împuşcăturii, iar cu
ajutorul acestora, la nevoie pot fi completate cu trageri
experimentale şi se poate stabili distanţa de la care s-a tras.

Tragerea se consideră de la distanţă mare atunci
când între retăzătura dinaintea ţevii armei şi corpul lovit de
proiectil, este o distanţă mai mare de 1,5m. şi lipsesc urmele
secundare ale împuşcăturii, asupra ţintei acţionând numai
glonţul.

În această categorie intră tragerea de la distanţă
de 5 m ca şi cele efectuate de la distanţa de 15 m -50 m sau
chiar câteva sute de metri.

100 Vasile Dragomirescu, Problematica şi metodologia medico-legală, Editura
Medicală, Bucureşti, 1980

Extras din volumul: Balan, L. (2014). Balistica judiciara. Iasi, Romania: Lumen.


