СТУДИИ НА СЛУЧАЈ ЗА ТЕСТ
СУДСКА МЕДИЦИНА
Студија на случај 1
Пронајдено починато лице во сопствениот дом. Возраст 45 години. Медицинска
документација – недостасува. Присутни се инспектори по крвни деликти, увидна екипа од
кримтехника, специјалист по судска медицина. Повикани се членови на семејството и
соседи.
1. Специјалистот по судска медицина активно учествува во увидот на местото на
настанот?
2. Што е задачата на специјалистот по судска медицина
3. Причината за смртта може да се одреди со:
Студија на случај 2
Пронајдено обесено машко лице во сопствена гаража. При увид на местото на настанот
проштално писмо не е пронајдено. Членовите на семејството посочиле дека бил
депресивен. Телото е доставено на Институт за судска медицина, рацете се заштитени со
хартиени кеси, но јажето не е доставено.
1. Кои податоци треба да ги знае обдуцентот пред судско медицинската обдукција.
2. Јажето кое е употребено за бесење треба да се достави заедно со телото заради:
3. Судско-медицинска обдукција кај случаи на бесење е потребна заради:
Студија на случај 3
Пронајдена повредена 35 годишна жена, во безсвесна состојба, покрај десниот раб на
регионален пат. Веднаш пренесена во болница. При увид на местото на настанот не се
пронајдени траги на кочење, пронајдени се мали пластични парчиња (од браник или маска
од возило). По една недела жената починала, а како причина за смрт е наведено
нагмечување на главата и мозокот.
1. Зошто е потребна судско медицинска обдукција?
2. Судско медицинската обдукција може да одговори на прашањето:
3. Со судско медицинска обдукција може да се утврди:
Студија на случај 4
Пронајдено тело на мртво новородено бебе во контејнeр. Бебето е голо, свиткано во
најлон, без никакви предмети до него. Дадена е наредба за судско-медицинска обдукција.

1. Надворешен преглед и обдукција на бебето може да даде одговор
2. Со надворешен преглед и обдукција на новороденчето може да се одреди:
3. Со надворешен преглед и обдукција на новороденчето може да се одреди
Студија на случај 5
Од водите на река Вардар извадено е мртво тело на женско лице на возраст од 50-70
години. Телото е делумно облечено (скината и увртена блуза, долна тренерка, гаќи,
прслук) и со започнати трулежни промени. Идентитет непознат. Дадена е наредба за
судско-медицинска обдукција.
1. Со преглед и обдукција на телото може да се одреди:
2. Со преглед и обдукција на телото може да се одреди:
3. Со примена на идентификациони методи (ДНА анализа) може да се одреди:
Студија на случај 6
Во затворска ќелија, во сопствениот кревет, во 6 часот наутро е пронајдено мртвото тело
на 33 годишен затвореник. Во ќелијата биле присутни уште двајца затвореници кои
изјавуваат дека не виделе ништо. На јастукот се пронајдени повратени маси. Направен е
увид на местото на настанот при што се пронајдени повеќе кутивчиња лекови и две
шишенца со непозната прозирна течност. Дадена е наредба за судско-медицинска
обдукција.
1. Заедно со телото треба да се достават:
2. Обдуцентот треба да утврди:
3. Во текот на обдукцијата, обдуцентот треба да обезбеди:
Студија на случај 7
Во сообраќајна несреќа возило излеатало од пат во провалија. Еден е починат, а другите
тројца сопатници се повредени. Во тек на процесот патниците во возилото тврдат дека
управувал со возилото починатиот. Неговата фамилија тврди дека тој не возел, особено
заради тоа што возилото е во сопственост на еден од учечсниците. Во вештачењето
изготвено од Инстутотот за судска медицина врз основа на судкско медицинската
обдукција, медицинските документација за повредите на сите учесници, увид во скицата и
фотодокументацијата е одговорено дека не е можно со сигурност да се утврди кој
управувал со возилото. Постојат неколку различни сообраќајни вештачења, а во едно
сообраќајното вештачење се тврди дека со возилото управувал покојниот.
1. Како треба да се постапи?
2. Како треба да се постапи?
3. Како треба да се постапи?
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Во тек на судскиот процес изготвени се вештачење од вешто лице поединец, и од Одборот
за судски вештачења на Медицинскиот факултет. Заради тоа што вештачењата се
спротивставени, судија ги вика на соочување и усогласување на ставовите вештото лице и
членовите на Одборот.
1. Дали може да се бара усогласување?
2. Дали може да се бара усогласување?
3. Дали може да се бара усогласување?
Студија на случај 9
Вештачењето е изготвено од институција, а е потпишано од две вешти лица или три вешти
лица. Следи и потпис од раководителот на институтцијата. Во тек на претресот се бара
останатите вешти лица да ја напуштат судницата додека едното дава изказ.
1. Дали вештите лице треба да ја напуштат салата кога друго вешто лице дава исказ?
2. Дали вештите лице треба да ја напуштат салата кога друго вешто лице дава исказ?
3. Дали вештите лице треба да ја напуштат салата кога друго вешто лице дава исказ?
Студија на случај 10
Издадено е лекарско уверение во кое лекарот кој го лекувал пациентот дава
квалификација на телесната повреда.
1. Дали мора да се бара судскомедицинско вештачење и дали постои неподобност?
2. Како треба да се постапи?
3. Дали лекарското уверение има вредност на вештачење?
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После породување со царски рез, кај пациентката се јавуваат болки во стомакот. На
контрола кај гинекологот заради постоење на акутен абодмен се поставува индикација за
операција. Во тек на операцијата најдена е газа која е заборавена при царскиот рез и
инфекција на стомачната празнина. Пациентката се опоравува без последици.
1. За каков пропуст се работи?
2. За каков пропуст се работи?
3. Своите права пациентката може да ги оствари во
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Во хотелска соба е пронајден маж кој седи на тросед и се чини дека е настрадан од
огнострелно оружје. Кримтехничарот ги направил сите фотографии и очекува ваши
инструкции во врска со подигањето на доказите. Во десната рака на мажот пронајден е

пиштол. Во собата нема знаци за борба но има многу предмети кои се расфрлани околу
масата. На ѕидот во висина на главата се наоѓа крвна трага во вид на прскотина. На челото
од починатиот се гледа дефект. На лицето од починатиот се гледаат сосушени траги од
крв во вид на слевање со правец кон долу.
1. Кои се вашите првични инструкции кон кримтехничарот:
2. Кој треба да го изврши прегледот на телото
3. Целокупниот случај упатува на
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Жена на 53 години е пронајдена почината на таванот од куќата во која живеела заедно со
нејзиниот сопруг и неговата мајка. Случајот е пријавен во полиција од страна на сопругот
на починатата. При увидот на местото на настанот констатирано е дека телото од
покојната виси на јамка од јаже кое е врзано за греда на таванот. Телото не ја допира
подлогата. Крим техничарот ги фиксира трагите и ги врши потребните мерења. Под
телото пронајдена е превртена столица. Во еден од џеповите на џемперот пронајдено е
писмо адресирано до семејството. Од разговорот со семејството се дознава дека жената во
последните три месеца била повлечена, немала апетит, немала никаков интерес за
семејството, не излегувала од дома. Целата симптоматолгија почнала откако и загинал
братот во сообраќајна несреќа со кого била многу блиска. Во неколку наврати била на
преглед кај психијатар кој и дал апчиња против депресија. Семејството дава податок дека
исто така реагирала кога и починале родителите.
1. Што треба да се направи примарно по симнување на телото од јамката:
2. Што треба да се направи со пронајденото писмо
3. Како ќе го завршите увидот
Студија на случај 14
Пријавен е пожар во стан на трети спрат од стамбена зграда. По гасењето на пожарот
екипите на противпожарната еденица забележуваат дека на креветот во спалната соба се
наоѓаат две тела. Случајот се пријавува во полиција и на местото на настанот
пристигнуваат екипи од криминалистичка техника, инспектори по крвни деликти, јавен
обвинител и лекар од институтот за судска медицина. При вршење на увидот се
забележуваат крвни траги во лавабото од кујната еден делумно опожарен нож во кујната.
На плочките од кујната се забележуваат траги од крв во вид на капки и брисотини кои
водат до спалната соба. Влезната врата од станот е заклучена од внатрешната страна.
Според доказите пожарот започнал во спалната соба. Телата се со непознат идентитет и во
толкава мера оштетени што не можат да се препознаат.
1. Кои се вашите првични инструкции кон кримтехничарот:
2. Како ќе се подигнат крвните траги од плочките
3. Освен причината за смрт што друго треба да се одреди со обдукцијата

Студија на случај 15
Во подрумот на стамбена зграда пронајдено е тело во распаѓање. Околу телото пронајдени
се лажица зацрнета од долната страна, отворено пакување од кесичка на која пишува
Лимонтус и изгасена свеќа. На левата надлаткица има каиш кој е цврсто затегнат а во
десната рака шприц со игла. Недалеку од телото проајдено е бело пластично шишенце со
налепница на која пишува метадон. Телото е облечено во маица со кратки ракави и кратки
пантолони.
1. Каков лекар ќе повикате на местото на настанот:
2. Што треба да се направи со шприцот и пластичното шишенце
3. Освен причината за смрт што друго треба да се одреди со обдукцијата
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На автопатот Велес Скопје се случила сообраќајна несреќа во која патнички автомобил се
урнал преку мостот пред Катланово во реката Пчиња. При извлекување на возилото
утврдено е дека во него има само едно тело на возачката страна додека пак другите тела се
пронајдени во реката Пчиња. Со претрес на облеката и пронајдените лични документи
утврден е идентитетот на сите четири жртви. Според податоците од полицијата сега
покојните се враќале од свадбена свеченост во Велес.
1. Што треба да се направи во статичниот дел од увидот:
2. Како ќе се одреди кој е возачот на патничкото возило
3. Кој учествува при вршење на увидот на местото на настанот
Студија на случај 17
Во полициската станица Беко пријавен е настан кој укажува на можно кривично дело
силување. Настанот го пријавила жртвата. Жртвата изјавила дека е силувана од двајца
нејзини пријатели со кои претходно била на забава. Настанот се случил во автомобил на
еден од нејзините пријатели кога наместо да ја вратат дома ја однеле надвор од градот.
Потоа ја однеле до најблиската автобуска станица и таму ја оставиле. Жртвата дава
податок дека сите тројца консумирале алкохол и пушеле марихуана.
1. Доколку се пронајде возилото што треба да се направи во статичниот дел од увидот:
2. Што треба да се направи со пријавителот на настанот
3. Што треба да се земе од жртвата при прегледот
Студија на случај 18
Дежурни сте и се случува временска непогода каде при поплавата од поројните дождови
се настрадани неколку лица.

1. На увид покрај увидна екипа од МВР ќе повикате:
2. За да се изврши идентификација треба да:
3. Причината за смртта може да ја одреди;
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Најдени се скелетни човечки остатоци и во наредбата за вештачење наведете што се може
да се утврди во интерес на истрагата.
1. При увид на местото на настанот при подигање на скелетните остатоци покрај Крим
техника при МВР треба да повикате:
2. Одредувањето на висината се изведува преку мерење на:
3. За точна идентификација на секелетните остатоци треба да се направи:
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Најден е човек со непознат идентитет без деловна способност и без лични документи.
Наведете со кои методи за идентификација на лице ќе издатете наредба за
идентификација.
1. Брзи методи за идентификација покажување, опишување и препознавање:
2. Брзи но сигурни методи за идентификација се:
3. Сигурни методи за идентификација доколку не се утврди идентитет преку
горенаведените методи се:
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При учество на местото на настанот при убиство, каде се присутни многубројни биолошки
траги начинот на подигање на биолошки траги за ДНК анализа ќе наредите да биде:
1. Изведен од лице кое на себе има:
2. Трагите да бидат спакувани во:
3. Материјал за ДНК анализа од осомничените лица:
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Се случила авионска несреќа каде се настрадани преку 100 жртви. Вие како истражен
орган наведете кои кои постапки ќе и превземете:
1. Ќе го формирате ДВИ тимот за идентификација на лицата со:
2. Кои постапки ќе ги наредите за идентификација на лицата:
3. Кои методи ако се јагленисани телата ќе ги барате за идентифијација:
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Има пријава за сексуално злоставувано малолетно лице пред 5 дена од денот на
пријавување. Треба да одлучиме дали да се направи телесен и гинеколошки преглед.
Можно е да се најдат крвни подливи и гребаници.
1. Препорачливо е:
2. Дали за крвните подливи може да се каже од кога потекнуваат, односно дали се свежи
или стари?
3. Дали за гребаниците може да се каже од кога потекнуваат, односно дали се свежи или
стари?
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Девојка пријавува дека е силувана. На Институтот за судска медицина се прави телесен и
гинеколошки преглед и притоа е земен вагинален брис. Направена е анализа за кисела
фосфатаза, а тестот е негативен.
1. Анализата на киселата фосфатаза се прави за:
2. Ако тестот за кисела фосфатаза е негативен:
3. Aко тестот за кисела фосфатаза е позитивен:
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Во тек на обдукција на починат земен е биолошки материјал за токсиколошки анализи.
Докажано е висока концентрација на етил алкохол во крвта и откако е исклучена друга
причина за смрт дадена е цауса мортис интоксикација со етил алкохол. Кај покојниот во
крвта е измерена концентрација на етил алкохол од 4‰ и бензодиазепини.
1. Смртта настапила поради следното дејство на етил алкохол:
2. Концентрација од 4 ‰ алкохол во крвта е:
3. Дејството на бензодиазепините при интоксикација со етил алкохол е:
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Во тек на критичен настан се случува сообраќајна несреќа помеѓу ПМВ и пешак. Од
лицето кое го управувало возилото е земена крв и урина за одредување на
концентрацијата на етил алкохол. Концентрацијата на етил алкохол во урината е поголема

од таа во крвта. Бидејки настанот се случил седум часа пред да се земе крвта и урината
побарано е вештачење за концентрацијата на етил алкохол за време на критичниот настан.
1. За која фаза станува збор во моментот кога е земена крвта и урината?
2. Може ли прецизно да се одреди концентрацијата на етил алкохол tempore criminis во
овој случај?
3. Какво е влијанието на алкохолот при управување со моторно возило?
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Жена дава податок дека во тек на силувањето се бранела и го изгребала напаѓачот. Од
ноктите нејзини не добиваме мешан профил. Бараме и други докази кои можат евентуално
да го откријат биолошкиот идентитет на сторителот.
1. Што дополнително би побарале?
2. Што би зеле во предвид при прегледот?
3. Другите докази кои би можеле да го откријат идентитетот на сторителот, ги бараме:

