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Badanie sekcyine zwietząt postrzelonych
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Section inuestigation of animals wounded flom fire alms: some lema*s
Summary

Veterinarian is a person who on account of his or her specialized know|edge can be asked through the legal
organs to give an opinion which is connected with that knowledge. This article describes cases of aniĘ,als wounded
by fire arms and recounts the procedure of investigations on the recommendation of the legal organs and private
persons. The analysis of our cases shows that 8 out 9 anima|s in question were wounded by fire arms. In each
case when we suspect a wound from fire arms, it is necessary to do an RTG investigation before the section
investigation Close co-operation with a criminological laboratory is also mandatory. Conduct with animals corpses
before and after the section investigation is of paramount importance for a reliable and professional opinion.
The subject described in this article belongs to one of the most difficult in veterinaryJaw practice.
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Zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej
prawem, każda osoba posiadająca wiadomości specjalne
z danej dziedziny może być powołana przez odpowiedni
organ procesowy do zbadanta i wyjaśnienia istotnych dla
rozsttzygnięcia sprawy okoliczności, a więc do wydania
opinii w zakresie posiadanych przez siebie wiadomości
fachowych. Taką osobą bez wątpienia jest lekarz wete-
rynarii. W zwiagkl zprzystryieniem Polski do UE, do-
konyrvanych jest wiele przemian, które znajdują swoje
odzwierci edlenię także w medycynie weteryna ry jnej, za-
równo w praktycznym działaniu słuzb weterynaryjnych,
jak i w tworzonym pTawie, Powstająnowe sytuacj e,przed
którymi staje lekarz weterynarii. Rodzą się niespotykane
dotąd w naszym obszarzę działania sytuacje konflikto-
genne. Powstawanie tych właśnie sytuacji dotyczących
szeroko pojętej medycyny weterynaryjnej stanowi pod-
stawę dla uprawnionych do tego przezprzępisy obowią-
zuJącego prawa organów do powoływanialekarzy wete-
rynarii w charakterze biegłych (9).

Inspiracj ą do niniej sze go opracowani a, p odaj ąc e go za-
sady postępowania pod czas badania sekcyjnego zslvlerząt,
w stosunku do których istnieje podejrzenie , iżprzyczyną
ich zejścia śmiertelnego był postrzŃ zbroni palnej, sta-
nowi zwięk szająca s ię liczba takich właśnie eksp erlyz do -
konywanych zarówno dla potrzeb sądu, jak i na prośbę
osób prywatnych. Prawidłowe postępowantę ze zwłoka-
mi zwierzęcia ptzesłanego, zarówno przed przystąpie-
niem do badania sekcyjnego, jakipodczas jego wykony-
wania ma bowiem istotne znaczęnie dla późniejszej pra-
widłowej formy protokołu sekcyjnego oraz rzetelnego
wywiązania się z postawionego zadania.

Materiał imetody
Materiał do badań stanowiły zwłoki 9 psów przesłanych

do Katedry Anatomii Patologicznej Wydziału Medycyny We-
terynaryjnej AR w Lublinie w 2003 r. Sześó psów zostało skie-
rowanych przęz organy policji na podstawie postanowienia
o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego instytucji nauko-
wej lub specjalistycznej, natomiast dwa dostarczone zostńy
przez właścicieli. W stosunku do wszystkich przesłanych do
badania sekcyjnego zwieruąt istniało podejrzente, że przyczyną
śmierci był postrzał z broni palnej. We wszystkich przypad-
kach przed przystąpieniem do badania anatomopatologiczne-
go zwłok wykonano badanie radiologiczne (ryc, 1). Badanie
to wykonyrvano w celu potwierdzenia ewentualnej obecności
ciałmętalicznych w ciele zwierzęcia oraz uzyskania dodatko-
wych informacji mogących mieć wpływ na ostateczne ustalę-
nie okoliczności zejścia śmierlelnego. Po otrzymaniu wyniku
badania radiologicznego i wykonaniu fotografi i makroskopo-
wej zwłok zwierzęcia, przystępowano do badania sekcyjne-
go. Charakter wykonywanych czynności podczas sekcji zwłok
zależał od rodzaju pytań zawaĘch w postanowieniu, na któ-
re biegły miał udzielić odpowiedzi, m.in. dotyczącychprzy-
czyrry śmierci psa, czy odniesione rany mogą być skutkiem
postrzału oraz rodzaju uzytej amunicji. Podczas przęprowa-
dzanta sekcji starano się:

zlokalizować ranę wlotowąpocisku w ciele zwieruęcia
oraz ratę wylotową (w przypadku, gdy pocisk wydostał się
z c,iała zwierzęcia);

dokładnie ustalić tor pocisku w ciele oraz opisać po-
wstałe uszkodzenia narządow wewnętrznych;

wyizolowaó z cińa sekcjonowanego zwierzęcia pocisk
lub jego odłamki (w przypadku jego obecności, korzystając



Ryc. 1. Zdjęcie radiologiczne - obecność metalicznych ciał
obcych (śrucin) w ciele zwierzęcia

ze zdjęcia RTG), wykonaó dokumentacje fotograficznąoraz
go zabezpieczyć;

ustalić na podstawie uszkodzenia tkanek lub narządów,
bezpośrednią przy czynę śmierci psa.

Po przeprow adzonym badaniu sekcyjnym przystępowano
do sporządzenia protokołu, w którym w szczegółowy sposób
opisywano stwierdzonę obrażęnia. Po wykonaniu ekspertyzy
sądowo-weterynaryjnej, powiadamiano o jej wyniku osoby
lub instytucje, które jązleclĘ.

Wyniki iomówienie
Z przeprowadzonych badań własnych wynika, iż 8 spo-

śród dostarczonych do Katedry psów padło w wyniku po-
strzału z broni palnej, natomiast śmierć jednego z psów,
dostarczonego przez osobę prywatną spowodowana była
pT zez ur az mechaniczny ciała (narzędzie o strokończyste).
Naj częś ciej użytą bronią p alną była broń myśliwska (8 przy -
padków), a najczęściej lżytymi pociskami - pociski śruto-
we (7 przypadków). Jeden śmiertelny postrzał z broni myś-
liwskiej oddany zostałprzy uĘcillpocisku kulowego. W tym
właśnie przypadku po dczas przepr ow adzonego b adania s ek-
cyjnego, stwierdzono takze obecnośó pojedynczego śrutu
w tkance podskórnej okolicy łopatki prawej strony ciała, po-
cho dząc e go prawdop odobnię z postr zŃu o ddane go z br oni
o charakterze sportowym (wiatrówki). Srutbyłw znacznym
stopniu otoczony tkankąłącznąwłóknistą co moze wskazy-
wać, ze postrzałzwterzęcia śrutem miał miejsce duzo wcześ-
niej niż postrzał pociskiem kulow).rrn, będącym przyczyną
śmierci psa. Pociski śrutowe powodowĄ najczęściej wie-
lomiejscowe uszkodzenia skóry oraz głębiej połozonych tka-
nek (ryc. 2, 3). Powstałe uszkodzeniadotyczyły takżenarzą-
dów wewnętrznych klatki piersiowej lub jamy brzusznej,
a wielokrotnie byĘ to mechaniczne lszkodzenia zarówno
narządów j amy klatki piersiowej , 

j ak i j amy brzusmej . W j ed-
nym z przypadków powstałych w wyniku działania takiego
rodzajl pocisku, śmierć zwierzęcia była wynikiem uszko-
dzęnia centralnego układu nerwowego. Przebtjający narzą-
dy miąższoweliczny śrut doprowadzał w wyniku ich uszko-
dzenia do powstawania ltcznych wylewów krwawych, co
w konsekwencji powodowało wykrwawienie wewnętrzre ba-
danych zwierząt. Obrażęniapowstałe w badanym przypad-
ku, w którym strzał oddano z broni kulowej miĘ takżeroz-
legĘ charakter. Pocisk przeblł zewnętrzną ścianę klatki pier-
siowej psa, następnie przechodząc przęz poszczególne war-
stwy tkanek spowodował ich znaczne mechaniczne uszko-
dzenie stosownie do swoichrozmiarów. Pociskwydostał się
następnie z ctała zwierzęcia na zewnątrą powodując tym
samym powstanie rany wylotowej po drugiej stronie klatki

Ryc. 2. Zdjęcie makroskopowe - widoczne na ciele p§a rany,
powstałe w wyniku postrzału z pocisku śrutowego

piersiowej. Śmierć,
podobniejak pTzy po-
cisku śrutowym,była
wynikiem wykrwa-
wienia, jednakżęmia-
ło ono zarówno cha-
rakter zewnętrzny, jak
iwewnętrzny.

Rany postrzałowe
powstałe w wyniku
działania broni palnej,
jakie najczęściej się

Ryc. 3. Zdjęcie makroskopow€ - wy-
izolowane z ciała psa śruĘ

spotyka w prakĘce sądowo-weterynaryjnej, pochodzą na
ogółzbroni ręcznej, Broń palną możnapodzielić na: krotką
(np. rewolwery i pistolety na amunicję), długą (np. karabi-
ny), sportową (np. wiatrówki), myśliwską (np. strzelby myś-
liwskie), r ęczną strzelaj ącą p ociskami rakietowymi (np. pi s -

tolety samop owtar zalne), laserową (np. pistolety, karabiny),
pochodną (np. aparaty do uboju bydła). W zalezności od
pTzeznaczenia, broń strzelecką ręczną dzieli się na: woj sko-
wą myśliwską sportową. Istnieje także grupa bronizalicza-
na do broni ręcznej o nietypowym charakterze. Wśród tej
broni wyróznia się broń wykonaną fabrycznie, 7ecz znie,
kształconą(np. skrócenie kolby lub obcięcie końcowej częś-
ci luĄl, tmv. lrzyny) orazbroi samodziałową wykonaną ręcz-
niew najrozmaitszy sposób w zależności od jej przeznacze-
nia,tzw. samodziały.

Pociski uzpvane w broni palnej mają różny kształt i bu-
dowę w zależności od rodzaju broni, do jakiej są ptzęzna-
czone oraz pTzezuaczenia samej broni, np. ostrołukowy
ksztah (przekrój pocisku) mają pociski poruszające się po
wystrzale z prędkością ponaddźwiękową. Pociski uzywane
do pistoletów zakończone sąna ogoł kopulasto. Pociski mogą
byóbezpłaszczowe (np. broń sportowa małokalibrowa) lub
pokryte płaszczemmetalowym (4, 6-8, 10). Energia zawarta
w wystrzelonym pocisku w chwili napotkania na swoim to-
rzeptzeszkody w postaci cińarwierzęcia powoduje w nim
powazne uszkodzenia. Uderzający w ciało pocisk możeprze-
nikać na wylot (tzw. przestrzał), tkwić w kanale postrzało-
wym (tzw. postrzał ś|ępy) lub dostać siędo światłanaczynia
krwionośnego i wędrować zprądemkrwi, powoduj ąc zator.
W pierwszym przypadku podczas badania sekcyjnego moz-
na stwierdzić otwór wlotowy, kanał postrzałowy oraz otwor
wylotowy. W drugim i trzecim przypadku brak jest otworu



wylotowego. Wyróżnia sięjeszcze postrzał ude-
rzeniowy zwany kontuzyjnym, np. pocisk ude-
rzaw obrożę obecną na ciele psa, odbija się od
niej nie uszkadzając skóry zwierzęcia, ale wy-
wołuj e uszk o dz eni a Llb zablr zeni a c zynno ś c i o -
we w głęb iej leżący ch narządach. Istniej e takze
postrzń styczny, np. pocisk działa sĘcznie na
powłoki ciała, pozostawiając w miejscu swoje-
go dztałania urazowego otarcie naskórka z pod-
biegnięciami krwawym lub też głębsze rynien-
kowate rany (1-3, 5, 6),

BiegĘ lekarz weterynarii, badajapy sekcyjnie
zw ler zę, które go pr zy czyną zejścia ś mi ertelne-
go był postrz ał zbroni palnej , powinien w miarę
mozliwości ustalić następujące fakty: czy rze-
czywiście w danym przypadku ma się do czy-
nienia zpostrzałem, jakiej broni uzyto do odda-
nia strzału, jaki był kierunek strzaŁu oraz jaka
była odległość strzału (np. z oddali, z pobliża
względnego , z pobliża bezwzględnego, tj. bez-
pośredniego czy z przystawienia). Przy wykonywaniu ba-
dania sekcyjnego, istotne jest określenie kierunku strzału.
Do tego celu słuzy określenie miejsca położenia na ciele
zwierzęcia otworu wlotowego pocisku i otwotu wylotowe-
go (gdy jest on obecny). Otwór wylotowy pocisku ma za-
zwyczaj większą średnicę od otworu wlotowego rany po-
strzałowej, Wyj ątek stanowią jedynie przypadki, gdy strzał
został wykonany zpobliża bezpośredniego, kiedy to gazy
wybuchowe odbijając się od podłoża kostnego mogą uszka-
dzać powłoki ciała na dużej przestrzeni, powodujap duże
rany mające najczęściej kształt gwiaździsty. W brzegach
otworu wlotowego rany postrzałowej wyróznia się dwa kon-
cenĘcznie ułozone pierścienie: wewnętrzny rąbek zabru-
dzenia or az kontlzy jny (zewnętrzny) ra! ek otarcia naskór-
ka (ryc. 4). Oba opisane rąbki powstająw wyniku stycznego
działania pocisku na skórę oraz w wyniku jej przebljania
pt zez ten p o ci s k. Rąb ek zabrudzenta p ows taj e wówc za s, gdy
nabtzegl otworu wlotowego odkładają się substancje, któ-
re pokrywĄ pocisk (np. cząsteczki metalu, sadzy,wazeliny
iĘ.). Ralek kontuzyjny natomiast powstaje w wyniku ociera-
nia naskórka przez boczne powierzchnie pocisku (2, 4 - 6, 8).

Podobnie jak ustalenie kierunku strzałl, istotne zllaczę-
nie ma równiez określenie odległości strzaŁl. Za strzałem
oddanym z bliskiej odległości przemawia obecnośc w oto-
czeniu otworu wlotowego osmalenia, obecność cząstek nie
spalonego prochu i drobin metalu, skutki działania płomie-
nia oraz tzw. objaw Paltaufa, czyli zmiany miejscowe we
kr-wi wywołane nagromadzeniem się tlenku węgla pocho-
dzącego z gazów wybuchowych fi askraworózowa barwa oto-
czenia otworu wlotowego). Strefa osmaleniapowstaje na sku-
tek miejscowego odłozenia się sadzy powstałej ze zwęglo-
nego prochu. Kształtem swoim moze ona wskazywać, jak
była nachylona broń w stosunku do danej powierzchni, na-
tomiast przy niektórych ranach postrzałowych może mieć
charakterystyczny dla danego rodzaju broni palnej urygląd.
W przypadku, gdy od powstania strefy osmalenia upłynął
pewien czas, awynaczyniona krew ciemnieje wskutek zmjan
w niej zachodzących, dostrzezenie osmalenia jest niezmier-
nie trudne. W tym przypadklmożna zastosować fotografię
w podczerwieni, która w sposób wyrażny pozwala na wyka-
zanie osmalenia. Obecność streĘ osmalenia w otoczeniu
otworuwlotowego mozna Wkazać Ęlko do pewnej gtanicz-
nej odległości strzaŁv. broń krótka ok. 25 cm, broń długa -
ok. 30 cm, broń myśliwska - ok. 1 m. Drobiny prochu, które
nie uległy całkowitemu spaleniu. wyrzucane Śąz wylotu lufy
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Ryc.4. Schemat."";ffi;;;ej pocisku: a) przekrój poprzeczny; b) widok
zewnętrzny (ryc. wyk. lek. wet. Elwira Kochan)

naróżnąodległość. Zależy to od rodzajulżytejbroni oraz
od rodzaju amunicji. Wbtlają się one w powierzchnię skóry
w otoczeniu otworu wlotowego. Ich rozproszenie zależy od
o dle gło ś ci, z kt& ej p adł strzał. P r zy struałach o ddanych z tzw.
przystawieni a może by c ich brak na powierzchni skóry w Ęm
przypadku należy ich poszukiwać w początkowej części rany
postrzałowej. Po strzałach z broni krótkiej, ziama prochu
mogą się znajdować w odległości do 40-50 cm w stosunku
do rany wlotowej, a po strzałach z broni długiej do 60-80
cm (.4, 6, B). Istotną sprawą w przypadku ran postrzałowych
jest pobranie znacznych wycinków skóry z rany wlotowej
pocisku i przekazanie ich do laboratorium kryminalistycz-
nego w celu dokładnego określenia odległości strzalu oraz
czasami określenia rodzajubroni lub pocisku. Wycinki skó-
ry o których mowa, powinny być przesłane w stanie zwy-
kĘm (bez uttwalenia w rozĘNorzę formaliny), po uprzed-
nim odpowiednim zabezpieczeniu. W przypadku postrza-
łów z bliskiej odległości zaznacza się takze czasem działa-
nie płomienia pochodzącego z wybuchowego spalenia się
prochu (4).

Ostateczna ocena weterynaryjno-sąd ow a oraz kryrninali-
styczna kazdego rodzaju śrnierci powstałej w wyniku obra-
żeń postrzałowych wymaga wielokierunkowych badań spe-
cjalistycznych. Polegają one w szczegolności na współpra-
cy lekarza weterynarii z laboratorium kryminalistycznym
oTaz z ekspertami z zakces;'l broni palnej. Przypadki te bo-
wiem, wbrewpozorom, naleządo jednych z najtrudniejszych
w praktyce weterynaryj no-sądowej.
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