Expertiza medico-legală pe cadavru

3. EXPERTIZA MEDICO-LEGALĂ
PE CADAVRU
În conformitate cu normele procedurale privind efectuarea
expertizelor, constatărilor şi a altor lucrări medico-legale (art. 34, al. 1),
expertiza medico-legală pe cadavru implică:
• examinări la locul unde s-a găsit cadavrul sau în alte locuri,
pentru constatarea indiciilor privind cauza morţii şi
circumstanţele ei;
• examinarea exterioară a cadavrului şi autopsia, inclusiv
exhumarea, după caz;
• examinări complimentare de laborator, cum ar fi cele
histopatologice, bacteriologice, toxicologice, hematologice,
serologice, biocriminalistice.

3.1. PRINCIPALELE METODE DE EXAMINARE
FOLOSITE ÎN EXPERTIZA MEDICO-LEGALĂ
PE CADAVRU
În cadrul expertizelor medico-legale pe cadavru se folosesc două
mari categorii de metode de examinare: metodele care nu modifică
caracteristicile fizice şi chimice ale obiectelor examinate şi metodele care
modifică caracteristicile obiectelor examinate.
Din prima categorie fac parte următoarele metode de examinare:
• vizuală macroscopică,
• vizuală microscopică,
• măsurătorile (dimensiuni, greutate, temperatură),
• fotografică,
• radiografică, echografică, tomografică, RMN,
• examinări în raze ultraviolete sau infraroşii,
• traseologică.
Categoria metodelor de examinare care modifică caracteristicile
obiectelor cuprinde metodele:
• histologice,
• histochimice,
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• chimice (cromatografice),
• spectrale,
• microbiologice,
• serologice.
Metodele vizuale macroscopice permit stabilirea: caracteristicilor
marginilor, pereţilor, extremităţilor, fundului leziunilor ţesuturilor moi şi
organelor interne; aspectului fracturilor osoase; existenţei corpurilor străine;
semnelor proceselor reparatorii.
Prin metoda de măsurare se stabilesc dimensiunile urmelor,
leziunilor, corpurilor străine, greutatea corporală şi a unelor organe,
temperatura corpului.
Examinările în raze ultraviolete şi infraroşii permit stabilirea
existenţei, localizării şi dimensiunilor a urmelor de pe piele, îmbrăcăminte
sau alte obiecte ce conţin diferite substanţe ca spermă, sânge, metale,
produse petroliere etc.
Metoda fotografică permite obţinerea imaginilor leziunilor ţesuturilor
moi, organelor interne, fracturilor osoase; fixarea particularităţilor morfologice
microscopice a ţesuturilor şi organelor, precum şi a urmelor de pe îmbrăcăminte
sau alte obiecte.
Metoda radiografică este utilă pentru punerea în evidenţă şi stabilirea
caracteristicilor fracturilor osoase; stabilirea existenţei metalizării în leziuni
prin împuşcare şi electrocuţie; punerea în evidenţă şi localizarea corpurilor
străine ca gloanţe, schije etc.
Prin metodele histologice se stabilesc modificările morfologice
microscopice în ţesuturi şi organe, având ca scop rezolvarea obiectivelor
expertale privind vechimea şi caracterul vital al leziunilor, momentul
declanşării morţii, existenţei fondului patologic.
Metodele chimice se folosesc pentru determinarea în ţesuturi şi organe a
diferitelor substanţe chimice ca etanolul, substanţele medicamentoase şi toxice,
precum şi pentru stabilirea valorilor cantitative a acestora.
Metoda spectrală are scopul de stabilire cantitativă şi calitativă a
substanţelor organice şi anorganice în ţesuturi, organe şi oase.

3.2. EXAMINAREA CADAVRULUI
ŞI CERCETAREA LA LOCUL FAPTEI
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3.2.1. Prevederile procedurale privind cercetarea locului faptei.
Art. 129 CPP prevede că cercetarea la locul faptei se efectuează atunci când
este necesar să se facă constatări cu privire la situaţia locului săvârşirii
infracţiunii, să se stabilească poziţia şi starea mijloacelor materiale de probă
şi împrejurările în care infracţiunea a fost săvârşită.
Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, dacă găseşte
necesar pentru verificarea şi precizarea unor date, poate să procedeze la
reconstituire la faţa locului, în întregime sau în parte, a modului şi a
condiţiilor în care a fost săvârşită fapta (art. 130 C. p. p.).
Din echipa de cercetare la locul faptei fac parte procurorul, ofiţerul
criminalist şi expertul medico-legal.
Este necesară precizarea faptului că procurorul este cel care se ocupă
nemijlocit de cercetarea la faţa locului, atât per ansamblu, cât şi ocupânduse de detalii. Ceilalţi membri ai echipei doar îl ajută. În practică, uneori,
acest principiu nu este respectat, prin aceasta fiind îngreunat procesul de
analiză a consecinţelor materiale a evenimentelor petrecute.
3.2.2. Etapele cercetării la locul faptei. După Belis [1998],
cercetarea la locul faptei cuprinde doua etape: faza statică şi faza dinamică.
Etapa statică presupune examinarea cadavrului fără modificarea
poziţiei acestuia. Această etapă are ca scop fixarea exactă a locului şi
poziţiei cadavrului, stării îmbrăcăminţii acestuia şi poziţia faţă de alte
obiecte.
Etapa dinamică permite modificarea poziţiei iniţiale şi localizării
cadavrului.
Informaţiile primite anterior cercetării la locul faptei, precum şi
informaţiile obţinute în cadrul acestei cercetări fundamentează avansarea
unor ipoteze privind evenimentul cercetat. În consecinţă, neavansarea
ipotezelor pe parcursul desfăşurării cercetărilor duce spre scăderea calităţii
examinărilor şi scăderea eficienţei adunării probelor, ceea ce diminuează
considerabil şansele rezolvării corecte şi rapide a cazului. De regulă, la faţa
locului se avansează ipoteze standard, care se adaptează la fiecare caz în
parte.
În cadrul examinării cadavrului la faţa locului vor fi obligatoriu
avansate şi, dacă este posibil, verificate trei ipoteze principale privind
aspectul evenimentului: omor, suicid sau accident. Pentru ca anchetatorul să
evite ulterior minimalizarea sau ignorarea unor piste de lucru, este
inadmisibilă, chiar dacă există probe evidente, excluderea precipitată a
unora dintre aceste ipoteze.
Examinarea cadavrului de către expertul medico-legal este
reglementată de metodologia de efectuare a autopsiei medico-legale.
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3.2.3. Rolul poliţiei la examinarea cadavrului la locul faptei.
Metodologia prevede clar rolul fiecărui membru al echipei sosite la locul
faptei.
Astfel, în cadrul cercetării la locul faptei, printre altele, ofiţerii de
poliţie au următoarele sarcini:
a. identificarea şi înregistrarea identităţii tuturor persoanelor de la
locul faptei;
b. fotografierea corpului în poziţia în care a fost găsit;
c. să se asigure că toate urmele relative sunt înregistrate şi că toate
probele, cum sunt arme şi proiectile, sunt ridicate pentru examinarea
ulterioară;
d. în cooperare cu expertul medico-legal, să realizeze identificarea
cadavrului şi să obţină alte informaţii pertinente privitoare la circumstanţele
decesului de la martorii de la locul faptei, incluzându-i pe acei martori care
au văzut ultima dată decedatul în viaţă, dacă sunt disponibili;
e. să protejeze mâinile şi capul decedatului cu pungi de hârtie sub
controlul expertului medico-legal;
f. să conserve locul faptei şi împrejurimile.
Este recomandabilă fixarea video sau fotografică a aspectelor atât în
faza statică, cât şi în faza dinamica. Nici o zona anatomică a cadavrului nu
ar trebui să rămână nefotografiată.
3.2.4. Rolul expertului medico-legal la examinarea cadavrului la
locul faptei. În cadrul cercetării la locul faptei expertul medico-legal
urmăreşte:
(a) să fie informat asupra circumstanţelor morţii;
(b) să se asigure că fotografiile corpului sunt corect executate;
(c) să înregistreze poziţia corpului şi relaţiile sale asupra
îmbrăcăminţii şi cu distribuţia şi instalarea rigidităţii cadaverice şi a
lividităţilor cadaverice, ca şi stadiul descompunerii postmortem;
(d) să examineze şi să înregistreze distribuţia leziunilor traumatice
externe şi forma oricăror urme de sânge de pe corp şi de la locul faptei, ca şi
alte probe biologice;
(e) să examineze preliminar cadavrul;
(f) exceptând cazurile în care corpul este descompus sau scheletizat,
să noteze temperatura ambientală şi să estimeze momentul când a survenit
decesul, prin înregistrarea temperaturii, localizarea şi stadiul rigidităţii şi
lividităţilor;
(g) să se asigure că decedatul este transportat şi depozitat într-un loc
sigur şi refrigerat fără a fi lezat.
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În conformitate cu actele normative, organele de drept asigură
crearea unor condiţii optime pentru desfăşurarea activităţilor experţilor
solicitaţi.
Imediat după sosirea la locul faptei medicul legist stabileşte
diagnosticul de deces, prin aceasta asigurându-se că nu mai sunt necesare
manevrele de reanimare a victimei.
Examinarea victimei începe cu verificarea existenţei respiraţiei şi a
bătăilor inimii. Pentru aceasta se recurge la auscultaţia zonei sternale şi
palparea arterelor superficiale de calibru mare şi mijlociu.
Unul dintre semnele certe de moarte este scăderea temperaturii
intrarectale sub 20oC [Dragomirescu, 1996].
După examinarea cadavrului la faţa locului medicul legist îi
comunică anchetatorului următoarele date:
• datele privind vârsta, sexul şi aspectele particulare;
• poziţia cadavrului, inclusiv a extremităţilor acestuia, precum
şi poziţia faţă de alte obiecte;
• existenţa, aspectul şi stadiul modificărilor cadaverice:
precoce (lividităţilor cadaverice, rigidităţii cadaverice, gradul
de răcire a cadavrului şi existenţa semnelor de deshidratare)
şi tardive (putrefacţia, mumificarea, saponificarea etc.),
precum şi a semnelor de acţiune distructivă a animalelor;
• existenţa, localizarea, caracteristicile leziunilor traumatice,
precum şi alte informaţii care pot fi culese la faţa locului;
• descrierea îmbrăcăminţii, inclusiv stării acesteia (defecte,
impurităţi, imbibiţie cu substanţe lichide), precum şi a
obiectelor din buzunare.
Descoperirea şi asigurarea prelevării corecte a urmelor biologice este
de asemenea una dintre obligaţiile expertului medico-legal privind
cercetarea la faţa locului. În categoria urmelor biologice intră toate
substanţele de provenienţă umană sau substanţele suspecte de a fi de
provenienţă umană.
Mult mai frecvent la locul faptei se pot găsi sânge, spermă, fire de
păr, materii fecale, diferite ţesuturi ale corpului şi alte substanţe. Asemănări
aparente le vor avea ţesuturile corespunzătoare de provenienţă animală,
materiile vegetale sau substanţele sintetice sau minerale.
La locul faptei pot fi bine vizibile urmele biologice, în mare parte
urmele de sânge, în special în situaţiile în care se constată multiple leziuni
traumatice sau leziuni ale vaselor sanguine. Lipsa urmelor de sânge
coroborată cu existenţa leziunilor la nivelul cadavrului pledează pentru
producerea leziunilor în alt loc decât locul unde a fost găsit cadavrul.
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În mare parte, descoperirea urmelor biologice nu creează mari
dificultăţi dacă sunt examinate amănunţit toate porţiunile locului faptei.
Urmele descoperite se descriu în procesul verbal de cercetare la locul faptei
(poziţia şi distanţa de cadavru, dimensiuni, formă), se fixează prin
fotografiere sau înregistrare video. Prelevarea urmelor biologice vizibile se
face astfel încât la laborator să fie trimise urmele de toate tipurile, din
diferite zone a locului faptei.
Unele substanţe biologice formează urme slab vizibile. De regulă,
acestea sunt de dimensiuni reduse, contrastul cu suportul fiind estompat,
fiind greu de descoperit cu ochiul liber. Pe suporturile absorbante reliefate
(pământ, gazon), chiar şi petele de sânge de dimensiuni mari creează
dificultăţi pentru punerea lor în evidenţă. Pentru descoperirea acestor urme
este necesară folosirea unor mijloace speciale ca sursa de lumină
ultravioletă sau monocoloră, lupă etc. Aceste mijloace permit punerea în
evidenţă a urmelor biologice fără ca acestea să fie deteriorate, ceea ce este
important în cazurile în care dimensiunile sunt reduse.
Şi urmele din această categorie vor fi fotografiate, dar în astfel de
cazuri pentru documentare se va recurge la tehnici speciale de fotografiere
în lumini amintite anterior. În caz de imposibilitate de fixare prin
fotografiere, urmele se descriu în procesul verbal pe cât posibil de
amănunţit, cu precizarea localizării, formei, dimensiunilor, distanţei de
repere. Prelevarea urmelor slab vizibile se face împreună cu suportul, iar în
caz de dimensiuni mari al acestuia se va preleva un fragment sau se va
îndepărta doar urma sau un fragment a acesteia.
Împachetarea probelor prelevate este precedată de uscarea la
temperatura camerei (16-18oC), fiind ferite de surse de căldură şi de razele
solare. Este recomandabilă expedierea cât mai rapidă a probelor la laborator
pentru evitarea compromiterii acestora prin depozitarea necorespunzătoare.
În ambalaje din plastic la temperaturi pozitive probele biologice se
compromit datorită proceselor de autoliză şi putrefacţie, pe de altă parte,
metodologia analizei amprentei genetice interzice congelarea probelor
prelevate.
În cadrul efectuării cercetării la locul faptei se vor respecta unele reguli
îndreptate spre conservarea, pe cât posibil, a stării iniţiale a cadavrului şi a
urmelor biologice. La locul faptei, în mod special, sunt interzise: (1)
examinările canalelor plăgilor cu ajutorul sondelor, (2) aplicarea oricăror
substanţe pe corpul sau în cavităţile cadavrului, (3) manevrele care pot atinge
integritatea organelor sau a ţesuturilor (secţionarea, detaşarea etc), (4) orice
manevre care duc la compromiterea urmelor biologice.
Dupa efectuarea cercetării la faţa locului medicul legist va răspunde
la următoarele întrebări:
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1. Care este data şi ora la care a survenit decesul?
2. Dacă pe cap, corp sau membre se constată leziuni traumatice
şi, în limitele posibilităţilor, natura acestora?
3. Dacă poziţia iniţială a cadavrului a fost modificată (dacă
locul găsirii cadavrului este acelaşi cu locul unde a survenit
decesul)?
4. Dacă pe corpul sau îmbrăcămintea decedatului există urme
biologice? În caz afirmativ, care este natura acestora?
Având în vedere particularităţile fiecărui caz în parte, medicul legist
va răspunde şi la alte întrebări formulate de anchetator.
De regulă, pentru a evita inducerea în eroare a organelor judiciare,
medicii legişti cu experienţă evită formularea unor concluzii doar pe baza
datelor culese de la locul faptei. Chiar dacă informaţiile au fost furnizate,
acestea au caracter preliminar şi trebuie să fie folosite cu rezervă, deoarece
în cadrul efectuării autopsiei pot fi confirmate sau infirmate.
După efectuarea cercetării la locul faptei datele obţinute se
analizează de către membrii echipei şi se centralizează. În majoritatea
cazurilor, pentru evitarea şi repararea eventualelor omisiuni, este necesară
reevaluarea şi reverificarea sumară a tuturor aspectelor fundamentale de la
locul faptei.
În ultima fază se întocmeşte varianta finală a procesului verbal de
cercetare la faţa locului, care este semnată de toţi membrii echipei şi de
martorii oculari. Procesul verbal se întocmeşte în mai multe copii, una va fi
trimisă la morga împreună cu cadavrul.
3.2.5. Transportul şi depunerea cadavrului la morgă. Cadavrul este
ridicat de la faţa locului, împachetat în husă de plastic şi expediat în condiţii
optime la morgă pentru efectuarea autopsiei medico-legale.
Organele de urmărire penală poartă răspunderea întocmirii dosarului
de identificare al cadavrului, în care se va include şi rezultatul necropsiei
medico-legale:
• În toate cazurile, trebuie asigurată identificarea cadavrului
prin aplicarea unei brăţări de identificare (la mâna dreaptă) pe
care să figureze data aplicării, datele de identificare şi
persoana sau autoritatea care a consemnat datele.
• Aplicarea brăţării de identificare trebuie asigurată de către
unităţi sanitare (în cazul decesului în aceste unităţi), lucrătorii
de poliţie şi medicii legişti.
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•

Odată aplicată, brăţara de identificare nu se mai înlătură nici
cu ocazia exhumării. Eventualele corecţii ale datelor de
identitate se fac prin aplicarea unei alte brăţări, fără
îndepărtarea brăţării/brăţărilor deja aplicate.
• Nu se admite transportarea cadavrelor fără brăţara de
identificare.
Cadavrul va fi depus la morgă împreună cu următoarele acte însoţitoare:
1. Ordonanţa prin care se solicită efectuarea autopsiei medicolegale, din care rezultă: (a) instituţia care solicită efectuarea
autopsiei medico-legale, (b) numărul de înregistrare a
dosarului, (c) datele de identitate a cadavrului (nume,
prenume, vârstă, CNP, domiciliul), (d) scurt istoric (datele
preliminare de anchetă), (e) obiectivele expertizei medicolegale (întrebările la care trebuie să răspundă medicul legist,
formulate de anchetator), (f) elementele de siguranţă
(semnatura anchetatorului şi ştampila instituţiei emitente).
2. Procesul verbal de cercetare la faţa locului.
3.2.6. Cercetarea suplimentară a locului faptei se efectuează în
următoarele situaţii:
1. Imposibilitatea efectuării unei cercetări complete datorită
condiţiilor necorespunzătoare (ploaie, furtună, pe timp de
noapte).
2. Apariţia unor informaţii noi, care urmează să fie verificate
prin examinarea detaliată a unor porţiuni de la faţa locului
sau prin mărirea ariei de cercetare.
3. Efectuarea incompletă sau necorespunzătoare a primei cercetări.
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3.3. PREVEDERILE LEGALE PRIVIND AUTOPSIA
MEDICO-LEGALĂ A CADAVRULUI
În conformitate cu prevederile legale, autopsia medico-legală a
cadavrului se efectuează la solicitarea organelor de urmărire penală, numai
de către medicul legist. Normele Procedurale privind efectuarea lucrărilor
medico-legale (art. 34, al. 2) prevăd obligativitatea efectuării autopsiilor în
următoarele cazuri:
moarte violentă, chiar şi atunci când există o anumită perioadă între
evenimentele cauzale şi deces;
(1) cauza morţii nu este cunoscută;
(2) cauza morţii este suspectă.
Un deces este considerat moarte suspectă în următoarele situaţii:
1. moarte subită;
2. decesul unei persoane, a cărei sănătate, prin latura
serviciului, este verificată periodic din punct de vedere
medical;
3. deces care survine în timpul unei misiuni de serviciu, în
incinta unei întreprinderi sau instituţii;
4. deces care survine în custodie, precum moartea persoanelor
aflate în detenţie sau private de libertate, decesele în
spitalele psihiatrice, decesele în spitalele penitenciare, în
închisoare sau în arestul poliţiei, moartea asociată cu
activităţile poliţiei sau ale armatei în cazul în care decesul
survine în cursul unor manifestaţii publice sau orice deces
care ridică suspiciunea nerespectării drepturilor omului, cum
este suspiciunea de tortură sau oricare altă formă de
tratament violent sau inuman;
5. multiple decese repetate sau concomitent;
6. cadavre neidentificate sau scheletizate;
7. decese survenite în locuri publice sau izolate;
8. moartea este pusă în legatură cu deficienţe în acordarea
asistenţei medicale sau aplicarea măsurilor de profilaxie ori
de protecţie a muncii;
9. decesul pacientului a survenit în timpul sau la scurt timp
după o intervenţie diagnostică sau terapeutică medicochirurgicală;
Înainte de a lua decizia trimiterii sau netrimiterii cadavrului pentru
efectuarea autopsiei medico-legale, organele de urmărire penală fac toate
demersurile pentru adunarea datelor preliminare prin care se va justifica
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decizia luată şi care ulterior vor avea pentru experţii medico-legali un rol
orientativ pentru alegerea metodelor de examinare.
Autopsia medico-legală se efectuează numai în cazul în care
organele de urmărire penală pun la dispoziţia medicului legist:
1. ordonanţa procurorului sau încheierea instanţei de efectuare
a autopsiei, care conţine obiectivele acesteia;
2. procesul-verbal de cercetare la faţa locului;
3. copia de pe foaia de observaţie clinică completă, în cazul
persoanelor decedate în cursul spitalizării.
Conform art. 35 din Normele Procedurale privind efectuarea
lucrărilor medico-legale, autopsiile medico-legale se efectuează numai la
morga instituţiilor medico-legale sau a spitalului în a cărui rază teritorială
s-a produs moartea sau a fost găsit cadavrul. În mod excepţional, dacă nu
există o astfel de morgă şi nici posibilitatea transportării cadavrului la morga
cea mai apropiată, cu acordul medicului legist, autopsia se poate efectua
acolo unde se află cadavrul sau într-un loc anume ales pentru aceasta.
Transportul cadavrelor care urmează să fie autopsiate se asigură, de
la locul faptei până la morgă, cu vehicule special amenajate. Cadavrele se
transportă în huse de plastic impermeabile şi cu brăţări de identificare,
aplicate de lucratorii de poliţie, unităţile sanitare sau medicii legişti, după
caz.
Cadavrele şi probele ajunse la morgă se înregistrează. De regulă,
autopsia se efectuează în următoarea zi după sosire, putând fi efectuată
imediat în caz de urgenţă judiciară sau în situaţiile în care orice întârziere va
influenţa negativ stabilirea corectă a cauzei de deces (de exemplu, dispariţia
sau bio-transformarea unor substanţe toxice).
În majoritatea instituţiilor medico-legale, cadavrele şi probele ajunse
la morgă sunt depozitate în camere frigorifice.
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3.4. CONSIDERAŢII GENERALE
ASUPRA DESFĂŞURĂRII EXPERTIZEI
MEDICO-LEGALE PE CADAVRU
Metodologia de efectuare a autopsiei medico-legale a fost elaborată
de către Consiliul Superior de Medicină Legală (adresa CSML nr.
C1/509/2005) cu respectarea recomandărilor Consiliului Europei privind
armonizarea regulilor autopsiei medico-legale pentru statele membre şi
aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii (ordin MS nr. 321 din 06 aprilie
2005).
Expertul medico-legal desemnat pentru efectuarea autopsiei medicolegale, în primul rând, face cunoştinţă cu conţinutul documentaţiei puse la
dispoziţie în legătură cu cazul de faţă. În cazul în care expertului îi sunt
necesare date suplimentare în legatură cu cazul, acesta are dreptul de a
solicita punerea la dispoziţie a acestor materiale.
Coroborând datele rezultate din actele oficiale puse la dispoziţie cu
obiectivele expertale formulate de organele judiciare în ordonanţă, expertul
medico-legal îşi planifică timpii de efectuare a expertizei, stabilind
succesiunea, tipul şi metodele examinărilor, schiţează lista obiectelor
(ţesuturilor) care vor fi prelevate etc. Pe parcursul efectuării autopsiei, în
funcţie de datele obţinute cu ocazia autopsiei, succesiunea, metodologia şi
tehnica examinărilor pot fi revizuite.
Majoritatea autorilor sunt de părere că rezultatele mai bune ale
autopsiilor medico-legale sunt obţinute de experţii medico-legali care au
participat la cercetarea la faţa locului. Aflarea retrospectivă a adevărului,
uneori pe baza unor semne sărace, este o misiune dificilă, prin urmare
importanţa datelor preliminare de anchetă poate fi cu greu exagerată, oferind
expertului medico-legal mai multă precizie şi posibilitatea detalierii
mecanismului de producere a leziunilor şi morţii.
Practica a demonstrat că cea mai rezonabilă succesiune a timpilor
expertizei medico-legale pe cadavru este următoarea:
(a) studierea documentaţiei puse la dispoziţie (ordonanţa de
efectuare a autopsiei medico-legale, procesul-verbal de cercetare la faţa
locului, foile de observaţie, alte date);
(b) elaborarea unui plan de efectuare a expertizei medico-legale a
cadavrului;
(c) examenul extern al cadavrului;
(d) examenul intern al cadavrului;
(e) prelevarea probelor pentru examene suplimentare de laborator;
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(f) stabilirea diagnosticului anatomo-patologic şi întocmirea
raportului de constatare/expertiză medico-legală.
Este recomandată efectuarea autopsiei cadavrelor la lumina naturală,
care asigură perceperea normală a culorilor obiectelor examinate.
Examinările cadavrului se efectuează nemijlocit de către expertul
medico-legal, pe tot parcursul de la primele manevre şi până la etapa
prelevării probelor biologice pentru examene suplimentare de laborator.
Expertul medico-legal este asistat la efectuarea autopsiei de personal sanitar
mediu sau elementar.
Autopsia poate fi efectuată în prezenţa reprezentanţilor organelor de
urmărire penală şi, cu permisiunea acestora, altor categorii de persoane (de
exemplu, medicul curant). În astfel de cazuri, în Raportul de
Constatare/Expertiză Medico-Legală se vor menţiona toate persoanele care
au fost prezente.

3.5. TIMPII AUTOPSIEI MEDICO-LEGALE
Timpii autopsiei medico-legale sunt următorii:
3.5.1. Descrierea îmbrăcăminţii: enumerarea, materialul din care
este confecţionată, culoarea, deteriorări, defecte (se va căuta concordanţa cu
leziunile de pe corp), impurităţi, conţinutul buzunarelor.
În cazul găsirii unor rupturi, urme de alunecare, secţionări, arsură,
defecte de ţesătură, urme caracteristice (urme de funingine, vopsea, desenul
negativ al anvelopei sau radiatorului) sau impregnări asemănătoare cu
sângele, conţinutul gastric, substanţele corosive sau alte substanţe chimice,
expertul medico-legal ia măsuri de conservare şi punere la dispoziţia
organelor de urmărire penală.
Îmbrăcămintea se fotografiază, se usucă, se împachetează, se
etichetează, după care, este restituită anchetatorului care a dispus efectuarea
autopsiei.
3.5.2. Examinarea externă a cadavrului începe cu stabilirea
sexului, vârstei biologice, grupului etnic, taliei, greutăţii, stării de nutriţie,
caracteristicilor speciale cum sunt cicatricile, tatuajele sau amputările. La
cadavre cu identitate necunoscută descrierea se va efectua prin metoda
„portretului vorbit”.
Urmează descrierea semnelor morţii reale: localizării şi intensităţii
rigidităţii cadaverice, temperaturii corporale, semnelor de deshidratare,
aspectului, coloraţiei, reversibilităţii şi localizării lividităţilor cadaverice,
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semnelor de putrefacţie sau altor modificări cadaverice tardive (adipoceara,
mumificarea, scheletizarea etc).
Vor fi examinate toate regiunile anatomice ale corpului: capul şi
orificiile faciale; gâtul; toracele; abdomenul; anusul şi organele genitale;
extremităţile.
În cazul existenţei semnelor de violenţă, se precizează localizarea,
tipul leziunii, forma, culoarea, dimensiunile, relieful, aspectul marginilor,
pereţilor, extremităţilor, fundului şi alte aspecte. Dacă este necesar, se va
recurge la metode speciale de examinare, cum ar fi: incizarea locală a
echimozelor; în cazul plăgilor, prelevări pentru investigaţii ulterioare
histologice şi histochimice; efectuarea mulajelor în cazul mărcilor dentare
prin muşcătură; efectuarea investigaţiilor radiologice etc.
3.5.3. Examinarea internă a cadavrului presupune deschiderea şi
examinarea obligatorie a tuturor cavităţilor naturale.
Succesiunea deschiderii şi examinării cavităţilor va fi aleasă de
expertul medico-legal în funcţie de particularităţile cazului, obiectivele
expertale stabilite şi recomandările metodologice. Dar, în toate cazurile se
va respecta principiul sistemic de examinare şi de descriere a rezultatelor.
Dacă există posibilitatea, secţionarea ţesuturilor moi se va efectua
fără să fie interesate leziunile externe, plăgile postoperatorii, tuburile de
dren etc., precum şi corpurile străine din plăgi.
La examinarea capului se vor descrie: ţesuturile moi (culoarea,
prezenţa sau absenţa leziunilor sau revărsatelor sanguine, iar în caz
afirmativ, aspectul, culoarea, forma şi dimensiunile acestora); oasele calotei
şi bazei craniului (grosimea, existenţa, aspectul, dimensiunile leziunilor
traumatice); duramater (integritatea, colecţii sanguine sau purulente sub- sau
extradurale); creierul (relieful, arhitectura, leziuni traumatice, consistenţa),
învelişurile şi vasele acestuia; regiunea orală (existenţa corpurilor străine,
leziuni ale limbii, buzelor).
La regiunea gâtului se vor urmări şi descrie ţesuturile moi (revărsate
sanguine, forma, dimensiunile, localizarea), glanda tiroidă (dimensiuni,
aspect, culoarea, consistenţa), esofagul (culoarea mucoasei, conţinutul
lumenului), cartilagele laringiene şi osul hioid (integritatea, revărsate
sanguine, fracturi); laringe (starea mucoasei, permeabilitatea lumenului).
Examinarea peretelui toracic şi organelor cavităţii toracice include
descrierea stării ţesuturilor moi şi peretelui osos (coaste şi stern), pleurelor,
mediastinului, plămânilor, inimii, aortei, esofagului, traheei şi bronhiilor.
Succesiunea examinării organelor abdominale va fi stabilită de
expertul medico-legal. În caz de suspiciune de intoxicaţie se vor efectua
ligaturi la nivelul esofagului, stomacului, intestinului gros şi intestinului
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subţire. Se examinează integritatea, starea pereţilor şi conţinutul stomacului,
intestinelor. Prin examinarea ficatului, splinei, pancreasului, rinichilor şi
suprarelalelor se stabilesc dimensiunile, consistenţa, culoarea, arhitectura
acestor organe, precum şi caracteristicile eventualilor leziuni traumatice. Se
descrie cantitatea şi aspectul conţinutului vezicii urinare, precum şi aspectul
pereţilor vezicii. Se evaluează conformaţia şi aspectul organelor genitale.
3.5.4. Prelevarea probelor pentru examene suplimentare de
laborator se efectuează pe parcursul examinării cadavrului. Expertiza
medico-legala pe cadavru nu se rezumă doar la examinarea macroscopică.
În funcţie de obiectivele expertale formulate de organele judiciare şi de
particularităţile cazului, expertul care efectuează autopsia cadavrului decide
utilitatea tipurilor examinărilor suplimentare de laborator (microscopice,
toxicologice, serologice, traseologice, bacteriologice, balistice, spectrale).
Prelevarea, împachetarea şi etichetarea probelor pentru examinări
suplimentare se vor efectua sub strictă supraveghere din partea medicului
legist.
3.5.5. Întocmirea raportului de constatare/expertiză medico-legală
se efectuează de către expertul medico-legal care a autopsiat cadavrul, pe
baza rezultatelor examinărilor efectuate şi în limitele competenţei
profesionale a acestuia.
Structura şi conţinutul Raportului de Constatare/Expertiză MedicoLegală este prevăzută în actele normative, care prevăd că acesta este alcătuit
din trei părţi: partea introductivă, partea descriptivă şi partea de sinteză.
Raportul trebuie să fie întocmit într-o succesiune logică, bine
structurat şi uşor de înteles în orice secţiune a sa; să fie într-o formă
permanentă şi legală, copiat pe hârtie, chiar dacă este conţinut în fişiere
electronice.
A. În partea introductivă se consemnează: datele expertului care a
efectuat autopsia, numărul ordonanţei şi instituţia care a solicitat efectuarea
autopsiei, datele de identitate a cadavrului, obiectivele expertale formulate
de organele de anchetă, locul unde s-a efectuat autopsia, datele persoanelor
care au fost prezente, istoricul faptelor rezultat din primele cercetări.
B. În partea descriptivă sunt reflectate datele obţinute pe parcursul
autopsiei.
Întocmirea corectă a părţii descriptive este posibilă doar cu condiţia
respectării următoarelor cerinţe:
• descrierea trebuie să fie completă şi detaliată încât să fie
suficientă pentru a răspunde motivat la întrebările (obiectivele) formulate de
anchetator;
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• obiectivitatea expunerii (în partea descriptivă se evită formularea
unor diagnostice sau concluzii, modificările se descriu cu o exactitate
minuţioasă, astfel încât prin descriere să fie posibilă înţelegerea
particularităţilor cazului);
• inteligibilitatea descrierii cu un număr cât mai mic de termeni
profesionali, pentru a fi accesibilă nu numai medicilor, ci şi unor persoane
nefamiliarizate cu domeniul.
Toate datele obţinute de expertul medico-legal, precum şi metodele
prin care au fost obţinute trebuie să fie descrise în această parte a raportului.
Se recomandă ca descrierea să fie însoţită de iconografie şi/sau scheme
(schiţe).
La capitolul „Examene suplimentare” se consemnează organele şi
ţesuturile care au fost prelevate şi trimise în laborator.
După primirea rezultatelor examinărilor suplimentare, medicul legist
le consemnează în raport.
C. În partea de sinteză se include diagnosticul anatomo-patologic
macroscopic şi concluziile, iar în unele cazuri şi discuţia cazului (capitol
facultativ).
Pe baza rezultatelor examinărilor macroscopice (cu ochiul liber) a
cadavrului autopsiat se stabileşte diagnosticul anatomo-patologic macroscopic.
Concluziile raportului de constatare/expertiză medico-legală pe
cadavru, de regulă, sunt expuse sub formă de răspunsuri la întrebări,
trebuind să îndeplinească următoarele cerinţe:
• se vor baza pe datele obiective obţinute în cadrul
examinărilor efectuate;
• vor fi fundamentate ştiinţific în concordanţă cu nivelul actual
de dezvoltare a medicinei şi biologiei;
• nu ar trebui să fie ambigue.
Raportul este semnat şi parafat de medicul legist şi expediat
organului de urmărire penala sau instanţei judecătoreşti, care a dispus
efectuarea autopsiei (art. 122 CPP). Organele de urmărire penală sau
instanţa pot dispune refacerea, completarea raportului sau efectuarea unei
noi expertize în cazurile în care consideră că acesta nu corespunde
cerinţelor, fiind incomplet sau imprecis (art. 115 si 125 CPP). În
conformitate cu prevederile art. 124 CPP se pot cere lămuriri suplimentare
scrise sau verbale.
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3.5.6. Controlul calităţii concluziilor expertale este asigurat:
de către medicul legist şef al instituţiei de Medicină Legală, care verifică şi
contrasemnează raportul înainte de a fi expediat;
• de către Comisiile de Control şi Avizare a Actelor MedicoLegale din cadrul Institutelor de Medicină Legală;
• de Comisia de Control şi Avizare a Actelor Medico-Legale
de pe lângă Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina
Minovici” Bucureşti;
• de către experţii medico-legali angajaţi de părţi, a căror
atribuţii sunt expuse în anexe.
Art. 20 din Normele Procedurale privind efectuarea lucrărilor
medico-legale prevede ca rezultatele examinărilor, finalizate într-un raport
de expertiză sau constatare medico-legală, după caz, se expediază organului
care a dispus examinarea, în termen de 7 zile de la examinare. Orice
depăşire a acestui termen trebuie să fie motivată.

3.6. EXPERTIZA MEDICO-LEGALĂ
A CADAVRELOR EXHUMATE
Exhumarea cadavrelor este o acţiune judiciară, care se efectuează de
către anchetator în prezenţa martorilor oculari, cu participarea medicului
legist. Aceasta constă în autopsia sau reautopsia unui cadavru care a fost
îngropat.
Exhumarea se efectuează numai la solicitarea scrisă a procurorului
sau instanţei judecatoreşti.
Motivele de solicitare a exhumării judiciare pot fi diferite. În
majoritatea cazurilor aceasta este dispusă pentru efectuarea expertizei pe
cadavre neautopsiate, deşi au existat motive de efectuare a autopsiei. Mult
mai rar se efectuează exhumarea cadavrelor autopsiate anatomo-patologic
sau medico-legal, cadavrelor îngropate ilegal, cadavrelor găsite întâmplător,
precum şi în situaţii în care rezultatele primei expertize nu sunt în
concordanţă cu datele de anchetă.
Art. 37, al. 2 a Normelor Procedurale privind efectuarea lucrărilor
medico-legale prevede: „Examinarea cadavrului deja autopsiat se face de
către o comisie de experţi care au un grad profesional mai mare decât cel al
expertului care a efectuat prima expertiză”.
Uneori exhumarea este motivată prin necesitatea prelevării mostrelor
probelor biologice (sânge, fire de păr) şi altor probe de laborator sau altor
tipuri de expertize, pentru identificarea cadavrului, pentru reînhumarea
cadavrului în alt loc, în scop ştiinţific, istoric etc.
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Din punct de vedere juridic, exhumările pot fi de trei feluri: aprobate
oficial (legale), criminale şi întâmplătoare. Din categoria exhumărilor
aprobate oficial fac parte toate exhumările amintite anterior. Exhumările
ilegale pot fi efectuate în scop de profanare a cadavrelor, din motive
religioase, din răzbunare, şantaj, motive necrofilice. Exhumările
întâmplătoare se întâlnesc în domeniul construcţiilor (demolarea clădirilor
vechi, săpături pentru fundament sau ţevi, cabluri), în agricultură etc.

Fig.5. Clasificarea exhumărilor.
Perioada lungă de înhumare sau eventualele modificări cadaverice
distructive avansate nu pot fi motivul prin care se refuză efectuarea
exhumării.
Exhumarea este precedată de măsurile: de identificare a locului unde
se află cadavrul, atât pe baza unor documente, cât şi prin declaraţiile
martorilor; fotografierea sau înregistrarea video a mormântului; descrierea
exactă în procesul verbal a locului înhumării, tipului mormântului, datelor
de identificare de pe obiecte funerare (cruce, piatră funerară, monument).
Fiecare etapă se descrie amănunţit în procesul verbal şi se fixează
prin fotografiere sau înregistrare video.
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Se descriu: tipul şi culoarea solului, adâncimea la care se află sicriul,
inscripţiile de pe sicriu, materialul din care este confecţionat sicriul şi
obiectele din interiorul acestuia, modul de fixare a capacului, existenţa şi
caracterul defectelor sau deformărilor sicriului.
După ridicarea capacului sicriului se fac demersuri pentru
identificarea cadavrului. Se descrie îmbrăcămintea, alte obiecte din
interiorul sicriului.
În conformitate cu actele normative, examinarea cadavrului se
efectuează în locul unde se află cadavrul sau la o morgă din apropiere.
În caz de suspiciune de deces prin intoxicaţie se va recolta solul de
sub sicriu şi deasupra acestuia, obiectele din sicriu care pot conţine
substanţa toxică.
Trebuie subliniat faptul că efectuarea etapelor tehnice de exhumare a
cadavrului, cum ar fi dezgroparea şi scoaterea cadavrului, nu intră în
competenţa experţilor medico-legali, prin urmare anchetatorul este obligat
să asigure prezenţa personalului tehnic.
Având în vedere faptul că exhumarea presupune anumite dificultăţi
în plan organizatoric şi tehnic, precum şi faptul că aceasta poate fi cauza
unor stări de stres pentru rudele decedatului, solicitarea efectuării acesteia
trebuie să fie bine întemeiată. Se recomandă ca înainte de a fi solicitată
oficial exhumarea, anchetatorul să consulte în prealabil un expert medicolegal cu privire la utilitatea, posibilităţile şi limitele acestei expertize
medico-legale pentru rezolvarea cazului de faţă.
Ţinând cont de gradul crescut de dificultate a acestui tip de
expertize, este recomandat ca din componenţa echipei să facă parte cei mai
experimentaţi judiciarişti, criminalişti şi experţi medico-legali.

3.7. PARTICULARITĂŢILE AUTOPSIEI
ÎN CAZURILE DE MOARTE SUBITĂ
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Prin moarte subită se înţelege o moarte patologică ce survine la un
subiect aparent sănătos şi într-un interval de timp relativ scurt, în care
posibilităţile de diagnostic, datorită evoluţiei rapide a accidentului, sunt
dificile [Gh. Scripcaru, 1983].
După Dermengiu [2002], moartea subită reprezintă un deces brusc,
neaşteptat, neexplicat, survenit la un individ în plină stare de sănătate
aparentă, cu simptomatologie premonitorie de scurtă durată sau absentă. În
practica medico-legală cazurile de moarte subită au o pondere de
aproximativ 40-45% din totalul autopsiilor efectuate.
Moartea subită poate surveni în diferite circumstanţe: la domiciliu,
la locul de muncă, la volan etc.; în prezenţa sau fără martori. Mecanismul
morţii (mecanismul tanatogenerator) în deces subit este asemănător
mecanismului de deces în morţi prin acţiunea factorilor externi.
Iată de ce, în astfel de cazuri, pentru excluderea eventualei morţi
violente, este obligatorie efectuarea autopsiei medico-legale a cadavrelor.
Cercetarea la locul faptei în cazurile găsirii unor persoane decedate
subit va fi efectuată cu maximă minuţiozitate, fără să fie ignorate sau
minimalizate unele din etape, deoarece, în cazul constatării ulterioare la
autopsie a unor semne de moarte violentă, pierderile de informaţii de la
locul faptei nu mai pot fi reparate.
Teoretic, este posibil ca unele omoruri de înaltă calificare să fie
reduse prin disimulare până la moarte subită. Se presupune că în mare parte
astfel de omoruri rămân cu autor necunoscut tocmai datorită superficialităţii
cu care a fost efectuată cercetarea la faţa locului.
Cauzele de moarte subită diferă în funcţie de grupa de vârstă.
În aproximativ 80-90% din cazuri, moartea subită la copii de sub un
an se datorează afecţiunilor sistemului respirator.
La persoanele tinere moartea subită este mai rară, putând fi
determinată de: boli latente (mascate) ale inimii, infecţii, alte afecţiuni.
Autopsierea cadavrelor din aceasta grupă de vârstă presupune o atenţie
sporită din partea medicului legist, deoarece tabloul morfologic al bolii este
deseori şters.
Mult mai frecvent moartea subită se întâlneşte la persoanele cu
vârstă înaintată. Cele mai des întâlnite cauze de deces în această categorie
de vârstă sunt: ateroscleroza arterelor coronariene, infarctul miocardic,
hipertensiunea arterială. Bărbaţii decedează subit mai frecvent decât
femeile.
Infarctul miocardic este o boală a inimii consecutivă scăderii
aportului sângelui arterial prin modificări aterosclerotice sau spasm al
arterelor care irigă muşchiul inimii (miocardul). Factorii care favorizează
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apariţia infarctului miocardic sunt: stresul emoţional, fumatul, efortul fizic,
consumul băuturilor alcoolice, factorii meteorologici.
Pe locul doi după boli ale inimii, cu 23-25% din morţile subite
[Dermengiu, 2002], sunt bolile sistemului respirator: astm bronşic, embolii
pulmonare, pneumonii, tuberculoză, cancer, viroze hipertoxice.
Există şi o mulţime de alte cauze de deces subit la persoane aparent
sănătoase. În unele dintre cazuri se pune chiar problema concursului de
cauze, când se constată semnele acţiunii mai multor factori tanatogeneratori
(de exemplu, bronhopneumonia şi infarct miocardic).
În astfel de cazuri, pentru stabilirea cauzei de deces, examinările
macroscopice (cu ochiul liber) a modificărilor organelor sunt suplimentate de
examinările microscopice ale fragmentelor de organe prelevate pentru examen
histopatologic. Mai mult uneori este necesară efectuarea altor examinări
suplimentare: toxicologice, bacteriologice, serologice, tanatochimice etc.
De o mare valoare expertală în cazurile de moarte subită sunt datele
preliminare privind circumstanţele decesului, care au rol orientativ pentru
expertul medico-legal a alegerii celor mai raţionale metode de examinare.

3.8. AUTOPSIA CADAVRULUI
COPILULUI NOU-NĂSCUT
Art. 177 CP defineşte pruncuciderea prin: „Uciderea copilului nounăscut, săvârşită imediat după naştere de către mama aflată într-o stare de
tulburare pricinuită de naştere”. Încadrarea juridică corectă în astfel de
cazuri nu este posibilă fără ajutorul medicilor legişti.
Principalele obiective expertale formulate de organele de urmărire
penală în cazurile de suspiciune la pruncucidere decurg din textul
articolului, fiind următoarele:
1. Dacă copilul este nou-născut?
2. Dacă a fost născut la termen, viu şi viabil?
3. Cât a trăit după naştere?
4. Dacă a fost îngrijit după naştere?
5. Care a fost felul şi cauza morţii?
Stabilirea stării de nou-născut se face prin următoarele semne
caracteristice: (a) cordonul ombilical este umed, turgescent, fără modificări
de mumificaţie, (b) existenţa stratului protector de grăsime (vernix caseosa)
şi de sânge pe corp, în special la nivelul plicilor, (c) existenţa unei
tumefacţii (bosa sero-sanguină) la nivelul capului care dispare după 48 de
ore de la naştere, (d) existenţa meconiului (materiilor fecale ale nounăscutului) în intestinul gros şi (e) unele semne la nivelul inimii.
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Pentru a stabili dacă a fost născut la termen, trebuie să cunoaştem
faptul că durata unei sarcini normale este de 9 luni calendaristice (10 luni
lunare de câte 28 de zile = 40 săptămâni = 280 de zile). La această vârstă
intrauterină fătul are talia de aproximativ 45– 54 cm şi greutatea de 30003500 g. Pentru stabilirea naşterii la termen se folosesc o serie de parametri:
talia, greutatea, lungimea cordonului ombilical, aspectul exterior (lungimea
părului, aspectul unghiilor, aspectul organelor genitale externe) şi existenţa
sau absenţa punctelor de osificare.
În lipsa vieţii fătului în afara organismului matern nu poate exista
omucidere. Dovedirea faptului că fătul s-a născut viu şi a trăit după naştere
se face prin existenţa semnelor de respiraţie sau de alimentaţie. Semnele de
respiraţie se stabilesc prin examinarea plămânilor cu ochiul liber (există
mari diferenţe între aspectul macroscopic între plămânii respiraţi şi
nerespiraţi), prin docimazie (fragmentele de plămân respirat plutesc pe
suprafaţa vasului cu apă) şi prin examen microscopic. Găsirea în stomac a
laptelui va confirma naşterea unui făt viu.
Prin viabilitate se înţelege capacitatea de a se adapta la condiţiile
vieţii în afara organismului matern. Criteriile de stabilire a viabilităţii sunt:
greutatea de peste 1500 g. şi talia de peste 38 cm., lipsa unor malformaţii
grave incompatibile cu viaţa sau a unor afecţiuni dobândite în timpul
sarcinii.
Aprecierea duratei vieţii după naştere se face prin aspectul
tegumentelor, modificările la nivelul cordonului ombilical, la nivelul capului
(cefalhematom şi bosa sero-sanguină), la nivelul inimii şi intestinelor.
Semnele prin care se stabileşte acordarea îngrijirilor sunt: ligaturarea
cordonului ombilical, alimentarea, protejarea împotriva frigului, dezobstruarea
orificiilor respiratorii.
Decesul nou-născutului sau fătului poate surveni după naştere, în
timpul naşterii sau înainte de a fi născut. În oricare dintre aceste perioade
moartea poate fi:
• neviolentă, consecutivă unor afecţiuni din partea
organismului matern sau a organismului noului născut;
• violentă (omucidere sau accident), consecutivă acţiunii unor
factori externi.
Moartea patologică a fătului sau noului născut poate fi determinată
de diferite cauze: tulburări de dezvoltare, malformaţii, bolile mamei,
patologia placentei sau a cordonului ombilical, infecţii.
Moartea violentă intrauterină a fătului este consecinţa acţiunii unor
factori externi: în intoxicaţii, manopere medicale, traumatisme puternice
(căderi, loviri, accidente rutiere).
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Moartea violentă în timpul naşterii se poate datora defecţiunilor de
acordare a asistenţei din partea personalului medical sau chiar de mamă în
naştere auto-asistată.
Moartea violentă dupa naştere poate fi un accident sau omucidere.
Omuciderea comisivă se produce prin asfixie mecanică (sugrumare,
sufocare, compresiune toraco-abdominală, strangulare, înecare, lăsare în
spaţii lipsite de aer), prin acţiunea unor obiecte contondente (lovire cu sau
de corpuri dure), prin acţiunea unor obiecte cu margini sau vârfuri ascuţite,
prin agenţi chimici sau fizici.
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