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Abstract (en): The homicide crime is particularly serious one. This is due to the fact that serious prejudice
is caused to the most important social value - the right to life, and of consequences - suppressing the victim`s
life and causing suffering to the victim's family and close friends. The investigative authorities have an
important duty, to conduct investigations as thorough to reveal the truth and allow prosecution of the
perpetrator. This obligation is a natural consequence of the fact that all legal systems have that concern of
life defense. Regarding the homicide crime, it has many features. It can be committed by using various
means or methods. The article presents the main ways of committing the homicide crime: homicide
committed with weapons and edged weapons, homicide committed by asphyxia, homicide committed by
shooting guns, homicide by poisoning, homicide followed by dismemberment of the corpse, violent death
caused by other factors (electric shock, temperature high or low). The article presents the factors that should
be taken into consideration during the homicide investigation, depending of way of commission. Also, it
highlights the factors to be taken into account during the crime scene investigation of methods of
commission mentioned above. The article presents the differences between suicide and homicide
committed by using methods and procedures mentioned exposed earlier.
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Abstract (ro): Infracțiunea de omor este una deosebit de gravă. Această gravitate se datorează atât faptului
că se aduce atingere valorii sociale celei mai importante – dreptul la viață, cât și a consecințelor produse –
suprimarea vieții victimelor și producerea de suferințe familiei și apropiaților victimei. Organele de anchetă
au obligația de a desfășura investigații cât mai amănunțite, care să releve adevărul și să permită tragerea la
răspundere a făptuitorului. Această obligația este o consecință naturală a faptului, că toate sistemele de
drept au ca preocupare apărarea vieții cetățenilor. În ceea ce privește infracțiunea de omor, aceasta prezintă
numeroase particularități. Acesta poate fi comisă prin utilizarea unor diferite mijloace sau procedee.
Articolul prezintă principalele modalități de comitere a infracțiunii de omor: omorul săvârșit cu arme albe
și corpuri contondente, omorul săvârșit prin asfixii, omorul săvârșit prin împușcare, omorul prin otrăvire,
omorul urmat de dezmembrarea cadavrului, moartea violentă determinată de alți factori (electrocutare,
temperaturi înalte sau joase). Articolul abordează elementele care trebuie luate în considerarea cu ocazia
investigării fiecărei modalitate de comitere a faptei. Totodată evidențiază elementele care trebuie luate în
considerare cu ocazia cercetării la fața locului a unor astfel de modalități de comitere, precum și diferențele
dintre sinucidere și omorul comis prin utilizarea mijloacelor și procedeelor menționate mai sus.
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