
Obrażenia ciała i ich kwalifikacja 



Urazowość powodującą uszkodzenia ciała lub 

śmierć dzielimy na : 
 

- urazy mechaniczne, 

- uduszenia gwałtowne, 

- urazy termiczne, 

- działania energii elektrycznej, 

- działanie energii promienistej, 

- urazy i zatrucia chemiczne. 



Urazy mechaniczne 

Do obrażeń ciała dochodzi w następstwie działania 

różnych przedmiotów, które najogólniej dzielimy na: 

- Narzędzia tępe i krawędziste 

- Narzędzia ostre i kończyste 

- Broń palną 

 

Co może być narzędziem? 



Cechy narzędzia 

- Twardość 

- Powierzchnia 

- Kształt 

- Cechy szczególne 
 



Identyfikacja narzędzia 

Identyfikacja grupowa 

 

Identyfikacja indywidualna 

 

Łatwiej identyfikować jeżeli obrażenia są 

obecne w obrębie kości (zwłaszcza kk. 

płaskich) 



Następstwa urazów mechanicznych: 

- Rumień, 

- Wybroczyny śródskórne, 

- Otarcia naskórka, 

- Sińce i podbiegnięcia krwawe, 

- Rany 

- Złamania 
 

 



Kształt otarć naskórka jest bardzo różnorodny – w 

zależności od użytego narzędzia i od kąta, pod jakim 

działało ono na skórę. 

 

Na ogół nie da się odtworzyć rodzaju narzędzia – wyjątkowo 

półksiężycowate otarcia od paznokci np. na szyi przy 

duszeniu. 



Sińce najczęściej mają kształt owalny lub okrągły, rzadziej 

pasmowate. 

Na ich podstawie trudno wysnuć wnioski co do kształtu działającego 

narzędzia – chyba, że obrażenia zadano z dość duża siłą narzędziem 

elastycznym, płaskim lub obłym. 

Charakterystyczna obecność dwóch równoległych pasm zasinienia i 

obrzęku, przedzielonych pasmem bladej, nie zmienionej skóry. 

Przyśrodkowe brzegi są dość równe, a zewnętrzne zatarte. Szerokość 

środkowego pasma zależy od poprzecznego wymiaru narzędzia.  



Rodzaje ran 

Działanie 
narzędzia tępego 

Tłuczone Miażdżone 

Kąsane Darte 



Rany tłuczone 

Brzegi nierówne, otarte z naskórka, ściany 

strzępiaste 

 

W dnie rany obecne są mostki tkankowe! – łączą ze 

sobą ściany rany 



Jeśli narzędzie tępe o dość dużej płaskiej 

powierzchni działa skośnie na skórę napiętą silnie 

nad podłożem kostnym, wówczas skóra może 

pęknąć i wytworzyć linijne przerwanie 

przypominające ranę ciętą, nie okazującą otarcia 

naskórka brzegów. 

Mostki tkankowe będą obecne w dnie i w obrębie 

biegunów rany! 



Rany darte 

Powstają w wyniku silnego urazu zadanego narzędziem 

tępym godzącym stycznie lub skośnie do powierzchni skóry.  

Są to rany płatowe. 

Jeden z brzegów jest szeroko oderwany od podłoża. 



Rodzaje ran 

Działanie narzędzia 
ostrego i kończystego 

Cięte Kłute 

Kłuto-cięte Rąbane 



Rany rąbane 

„Pomost” pomiędzy raną tłuczoną a ciętą 

 

Nie występują mostki tkankowe 

 

Drążą dość głęboko 

 

Zazwyczaj ciężkie narzędzie 



Rany cięte 

Równoczesne wgniatanie i pociąganie ostrza po powierzchni ciała 

 

Kształtu linijnego lub wrzecionowatego (w zależności od kierunku względem 

ciała) lub płatowe 

 

Brzegi ran gładkie, równe, nieotarte (jeżeli narzędzie ustawione skośnie to 

może wystąpić niewielki rąbek otarcia naskórka) 

 

Przekrój poprzeczny najczęściej klinowaty 

 

Rany cięte na dłoniowej powierzchni palców i ręki mogą być obrażeniami 

obronnymi 



Głowa i czaszka 





- podbiegnięcia krwawe w tkance podskórnej, 

- złamania kości 

• bezpośrednie 

• pośrednie 

- krwawienia wewnątrzczaszkowe 

• krwiak nadoponowy 

• krwotok i krwiak podoponowy 

• krwotok podpajęczynówkowy 

• krwotok do komór i struktur istoty białej 

• wstrząśnienie mózgu lub pnia mózgu 

• stłuczenie mózgu 

• rozerwanie mózgu 



Kręgosłup 



- nadmierne odgięcie, 

- nadmierne zgięcie, 

- nadmierna rotacja, 

, 

- uraz bezpośredni: 

• złamanie trzonu, łuków i wyrostków kręgowych 

• rozerwanie aparatu więzadłowego 

• uszkodzenie rdzenia kręgowego 

• krwiaki nad- i podtwardówkowe i stłuczenie 

rdzenia. 



Klatka piersiowa 



Złamanie żeber 

• od urazu bezpośredniego 

• od urazu pośredniego 



Następstwa urazu żeber: 

- krwawienie do jam opłucnych, 

- uszkodzenia płuc z odmą opłucnową, 

- uszkodzenia płuc z odmą opłucnową i krwotokiem 

do jamy opłucnowej. 



Złamania mostka: 

- bezpośredni uraz 

- resuscytacja 



Urazy serca, dużych naczyń oraz płuc: 

- rozerwanie serca, 

- stłuczenie serca, 

- wstrząśnienie serca, 

- tętniak urazowy aorty, 

- stłuczenie i rozerwanie płuca, 

- rozerwanie przepony. 



Jama brzuszna 



- obrażenia narządów miąższowych, 

- obrażenia żołądka i jelit, 

- krwiak jamy otrzewnej, 

- zapalenie otrzewnej. 



Miednica 



- złamanie kości, 

- uraz ciężarnej macicy (odklejenie łożyska i 

śmierć płodu). 



Złamania miednicy 

Zgniecenia w kierunku przednio-tylnym 

Zgniecenia w kierunku dwubocznym 

Obrażenia powstałe w mechanizmie przesuwania 

Złamania złożone 



Kończyny 



Złamania pośrednie 

Złamania z rozciągnięcia 

Złamania kątowe 

Złamania rotacyjne 

Pionowe złamania kompresyjne 

Złamania kątowo-kompresyjne 

Złamania kątowo-rotacyjno-kompresyjne 



Cechy przyżyciowości obrażeń: 

- krwotoki, 

- podbiegnięcia krwawe, 

- aspiracja, 

- zatory, 

- cechy gojenia się. 



Następstwa obrażeń: 

- krwotoki i wykrwawienie, 

- wstrząs, 

- zatory tłuszczowe, 

- zatory powietrzne, 

- aspiracja. 





Art. 156. 

§ 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 

1. pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, 

2. innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, 

choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej 

albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, 

istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,  

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

 

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 

3. 

 

§ 3.Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

 



Art. 157. 

§ 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż 
określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5. 

§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający 
nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2. 

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności 
narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z 
oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa 
zamieszkująca wspólnie ze sprawcą. 

§ 5. Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego 
w § 3 następuje na jej wniosek. 



Art.217 

 

§1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność 

cielesną, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 

do roku. 

§2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się 

pokrzywdzonego albo jeśli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem 

nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary. 

§3. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.  



Przestępstwa o których mowa w art.156 i 157 mają 

charakter skutkowy – do ich istoty należy wystąpienie 

skutku w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art.156) 

lub naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju 

zdrowia człowieka (art.157). 
 



Uszczerbek na zdrowiu 

„Ciężki uszczerbek na zdrowiu” to: 

„pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności 

płodzenia; inne ciężkie kalectwo; ciężka choroba nieuleczalna lub 

długotrwała; choroba realnie zagrażająca życiu; trwała choroba 

psychiczna; całkowita albo znaczna trwała niezdolność do pracy w 

zawodzie; trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała”. 

 

Średni uszczerbek na zdrowiu 

 

Lekki uszczerbek na zdrowiu 



 

Pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, mowy, 

zdolności płodzenia 

 

 

Chodzi tu o całkowite odebranie człowiekowi pewnej 

przyrodzonej zdolności. 

 



Pozbawienie wzroku 

Oznacza trwałą, nieuleczalną utratę zdolności widzenia tj. rozpoznawania kształtów, 

a więc nie tylko całkowitą ślepotę, ale i ograniczenie siły wzroku do rozpoznawania 

poczucia światła. 

 

 

Nieuleczalną w sensie nieustąpienia samoistnego danego stanu. 

 

 

Utrata jednego oka będzie w takim przypadku "innym ciężkim kalectwem" 



Pozbawienie słuchu 

Uznaje się brak zdolności rozpoznawania dźwięku w stopniu 

umożliwiającym porozumiewanie się – obustronną głuchotę. Także 

utratę zdolności odbierania, rozpoznawania i rozumienia dźwięków. 

 

Słyszenie jedynie dźwięków o bardzo dużym natężeniu również 

podobnie kwalifikujemy. 



Pozbawienie mowy 

Niezdolność do wydawania artykułowanych dźwięków, które mogłyby 

być rozumiane przez inne osoby. 



Pozbawienie zdolności płodzenia 

U mężczyzn:  

- niezdolność do podjęcia aktu płciowego 

- niezdolność do zapłodnienia kobiety - mimo zachowanej zdolności do odbycia 

stosunku płciowego. 

 

U kobiet: 

- niezdolność do spółkowania 

-  niezdolność do zajścia w ciążę 

- niezdolność do donoszenia płodu 

- niezdolność do urodzenia dziecka 

 

 Niektórzy dodają jeszcze niezdolność do wykarmienia dziecka 



Inne ciężkie kalectwo 

„Inne ciężkie kalectwo” to taki stan, który jest równie ciężki i 

dolegliwy jak „pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, mowy, 

zdolności płodzenia”. 

 

Poważne lub całkowite zniesienie czynności ważnego dla ustroju 

narządu lub układu, zgodnej z jego przeznaczeniem. 

 

Pewne trudności interpretacyjne w kontekście np. narządów 

parzystych. 

 



Ciężka choroba nieuleczalna lub długotrwała 

Pewne zaburzenia funkcjonowania organizmu spełniające kryterium 

ciężkości. 

„Choroba” oczywiście rozumiana także jako stan pourazowy. 

 

Długotrwała - zwyczajowo 6 miesięcy, nie mniej jednak niż 3 miesiące 

 

„Choroba” ta nie musi być trwała, tak jak ma to miejsce w przypadku 

kalectwa. 



Choroba realnie zagrażająca życiu 

Stanowi poważny problem opiniodawczy. Dzieli medyków sądowych na tych, którzy 

bezwzględnie wymagają wystąpienia biologicznych wykładników realnego 

zagrożenia życia i takich, którzy zgodnie z wykładnią i doktryną karną dopuszczają 

możliwości kwalifikacji w przypadku gdy jedynie w wyniku podjętej interwencji 

medycznej nie doszło do rozwinięcia się poważnych zaburzeń czynności organizmu. 

To powoduje brak spójnego opiniowania w podobnych sytuacjach. 

 

O ile brak pomocy lekarskiej powodowałby zgon – jest to choroba zazwyczaj 

zagrażająca życiu. Bez znaczenia jest natomiast fakt, że pomoc ta nastąpiła i 

skutek biologiczny, ten, który się zrealizował był stosunkowo niewielki. Istotne jest, 

że był groźny dla życia. 



Objawy choroby realnie zagrażającej życiu: 

• Znaczne zaburzenia czynności serca, 

• Spadek ciśnienia tętniczego krwi, 

• Zaburzenia oddychania, 

• Długotrwała utrata przytomności. 



Trwała choroba psychiczna 

Trudność ze względu na to, że w  psychiatrii etiologia większości 

chorób psychicznych w zasadzie nie została w sposób jednoznaczny 

wyjaśniona. 

Pewne stany mogą się mieścić również w pojęciach „ciężkiej choroby 

długotrwałej lub nieuleczalnej”. 

Pojęcie na gruncie praktyki jest martwe. 

Kwalifikacja z udziałem biegłych psychiatrów. 



Całkowita albo znaczna trwała niezdolność do 

pracy w zawodzie 

Pojęcie, które częściowo pokrywa się swym zakresem z „innym 

ciężkim kalectwem”. Pozwala na zakwalifikowanie do „ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu” pewnych szczególnych, niekorzystnych dla 

pokrzywdzonego konsekwencji czynu sprawcy. 

 

Lekarz może na podstawie kryteriów medycznych ustalić czy 

pokrzywdzony będzie w stanie wykonywać określone zajęcie. Może 

wypowiedzieć się czy brak zdolności do wykonywana tego zajęcia jest 

trwały, czy ustąpi samoistnie, bez leczenia i rehabilitacji. Sąd 

powinien określić czy zajęcie to jest pracą w zawodzie. 



Trwałe, istotne zeszpecenie lub 

zniekształcenie ciała 
Trudne do interpretacji. Odwołuje się do estetyki i dość subiektywnych odczuć. 

 

 
dotyczy młodej, pięknej 

niezamężnej kobiety 
dotyczy wszystkich ludzi, 

niezależnie od płci i wieku 

dotyczy zwyczajowo 
odsłanianych części ciała 

dotyczy całego ciała 

o przyjęciu decyduje wrażenie 
estetyczne otoczenia 

pokrzywdzonego 

o przyjęciu decyduje 
dolegliwość odczuwana przez 

pokrzywdzonego 

możliwość usunięcia 
zeszpecenia nie ma wpływu na 

kwalifikację karną 

taka możliwość może mieć 
znaczenie prawne 

przy ocenie „istotności” liczą 
się wiek, płeć, zawód 

nie ma to znaczenia 



Zniekształcenie 

Przez zniekształcenie ciała rozumiemy rażące odchylenie od 

prawidłowej budowy anatomicznej, które nie mieści się jeszcze w 

pojęciu ciężkiego kalectwa, bowiem nie stanowi istotnej przeszkody w 

wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. np. palce <-> kciuk 



Art. 157. 

§ 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż 
określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5. 

§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający 
nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2. 

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności 
narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z 
oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa 
zamieszkująca wspólnie ze sprawcą. 

§ 5. Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego 
w § 3 następuje na jej wniosek. 



Art. 157. 

„Ciałem” są także protezy wewnętrzne, związane z organizmem 

człowieka w sposób trwały. Te mogą być usunięte jedynie z pomocą 

kolejnego zabiegu operacyjnego. Przykłady to protezy naczyniowe, 

implanty zębowe, endoprotezy stawów. Uszkodzenie ich powoduje 

uszkodzenie „ciała” lub „naruszenie czynności narządu ciała”. 



Koniec 

…części pierwszej… 


