FORENSIC SCIENCE FORUM / FORU M CRIMINALI STIC
I s s u e 17 / 1 of 2 0 15 ( Jan u ary -Ju n e ) / Vol u m e VI I I

IS S N 1 8 44 - 26 4 1

DOI: 1 0. 1 82 83/ FOR U M. V III. 17. 12 0 15. 3 1 0

Particularities of murder investigation in relation with methods used by the
perpetrator to suppress the victim's life/ Particularităţile cercetării omorului
în funcţie de mijloacele şi procedeele folosite de făptuitor pentru suprimarea
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Homicide is a catch-all term meaning "the killing of a person,". We won't spend much time on the
legal definitions of each type, because laws vary from state to state, and court decisions are
constantly changing the details. Instead, we'll categorize and examine homicides according to
motives and techniques, as these are far more useful in determining the chances of apprehending
the killer. Justifiable homicide is one which is allowed by law. This includes killing in self-defense, and
killing to prevent the escape of a felon by a police or other officer task forces. Citizens can use deadly
force to protect themselves or a third party against a serious attack, but if the felon turns and runs.
Accidental killing can occur in several ways, and some of these can be indictable. Killing with a motor
vehicle can be very serious, especially if the driver is legally under the influence of alcohol or another
drug, or if the investigating officer can show negligence. Felonious killing can be premeditated (FirstDegree), or impulsive (Second-Degree).
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Omuciderea în termeni largi înseamnă "uciderea unei persoane". Nu vom sta mult timp pe definițiile
legale ale fiecărui tip, deoarece legile diferă de la stat la stat, și hotărârile judecătorești sunt în
continuă schimbare. În schimb, vom clasifica și vom examina omucideri în funcție de motivele și
tehnicile abordate, deoarece acestea sunt mult mai utile în determinarea șanselor de arestare a
criminalului. Omuciderea justificată este cea care este permisă de lege. Aceasta include uciderea în
legitimă apărare, uciderea pentru a împiedica evadarea unei infractor, de către poliţie sau alte forţe
ale statului. Cetăţenii pot folosi forţa mortală pentru a proteja propria viată sau a unei terţe persoane
împotriva unui atac serios, dar doar în cazul în care atacatorul se întoarce şi execută un atac direct
şi imediat. Omorul accidental poate apărea în mai multe moduri, iar unele dintre acestea pot fi
condamnabile. Uciderea cu un autovehicul poate fi foarte gravă, mai ales în cazul în care
conducătorul auto este în mod legal sub influenşa băuturilor alcoolice sau a unui medicament, sau
dacă ofiţerul de investigare poate arăta neglijenţă. Omorul poate fi premeditat (de gradul întâi), sau
impulsiv (de gradul doi).
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