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The aggressiveness as a social phenomenon is placed outside of symbolic com-

munication. It is considering that the aggressive reactions must be perceived 

not only like a hostile or destructive behavior, as the aggressiveness may be a 

kind of human defense in front of hostile environmental circumstance. The ag-

gressiveness itself descending from a lot of causes: economical, psychological, 

familial and not at the last, it is depending of health state. The main reason of 

violence are often associated with multiple risk factors, as alcohol, social isola-

tion etc. Because of dangerous human aggressive acts, this problem is studied 

by diff erent scientifi c specialists: sociologists, doctors, psychologists, political 

scientists etc.

Conform teoriilor contemporane, agresivitatea este un 

fenomen social cu manifestări biologice. Ea se dezvoltă 

numai în cadrul sistemelor relaţionale prin implicarea 

unor indivizi în raport cu ceilalţi. Gh. Scripcaru afi r-

mă că agresivitatea apare ca o deviere de la socializarea 

comportamentului uman, cu etapele sale bine cunos-

cute. Dacă violenţa este o agresivitate liberă, supusă do-

rinţei omului şi având o putere mimetică particulară, 

aspect prin care ea se impune ca un fenomen cultural, 

original şi construit, marcat deci de intenţie, apoi agre-

sivitatea exprimă o dispoziţie bioefectivă, reacţională 

la situaţiile de mediu, şi învederează astfel o reacţie de 

apărare faţă de ambianţă.

Reieşind din pericolul actelor agresive interumane, 

această problemă la momentul actual este studiată de 

diferiţi specialişti: sociologi, medici, jurişti, fi losofi , 

psihologi etc. Toate teoriile şi modelele asupra originii 

agresivităţii se întemeiază pe mai multe ipoteze: biolo-

gică (endocrină, neuro-biologică); etiologică (onto-fi -

logenetic-comportamentală); socio-genetică şi holis-

tic-psihologică (stres-frustrare-anxietate-confl ict). Din 

aceasta rezultă o diversitate de manifestări agresive: 

defensiv-ofensive, constructiv-distructive, normale 

(latente, mascate sau observabile), intermediare şi pa-

tologice la nivel individual sau grup, acţionale sau ver-

bale. Se poate spune că agresivitatea mai frecvent este 

o reacţie comportamentală a unei persoane în anumite 

circumstanţe determinante.

Eduard Panfi l [9] consideră că agresivitatea se desfăşoa-

ră într-un câmp situat în afara comunicării simbolice, 

actul agresiv fi ind exclus din comunicarea interumană. 

Faptul în sine devine agresivitate. În această incidenţă 

structurală agresivitatea se dezvăluie ca imposibilitate 

de comunicare. Oricum, agresivitatea este expresia alte-

rării funcţiilor de libertate, a decăderii persoanei uma-

ne din nivelul autodeterminării morale.

Marele diapazon de manifestări agresive, varietatea 

concretă a acestora, dramatismul unora dintre situaţii 

sunt elemente care suscit un permanent interes nu nu-

mai din partea celor cu competenţe bine precizate în 

acest domeniu, ci şi din partea marelui public. O altă 

formă generală de manifestare a agresivităţii este cea 

camufl ată, derutantă, de exemplu, prin opoziţie activă 

sau pasivă, de evitare, indiferentă, refuz de a acorda aju-

tor etc.

La rândul lor, factorii care declanşează reacţiile agre-

sive sunt şi ei diferiţi (frică, foame, sexualitate) şi pot 

veni din diverse surse – mediul înconjurător, organism, 

viaţa inconştientă. Agresivitatea nu trebuie percepută 

numai în sensul unui comportament ostil şi distructiv, 

ea poate fi  întâlnită şi ca element de apărare a omului în 

faţa împrejurărilor ostile ale mediului înconjurător.

Cu certitudine se poate conchide că agresivitatea are la 

origine multiple cauze de ordin social, psihologic, me-

dical etc. Adesea principalele motive sunt asociate cu 

numeroşi factori de risc, cum ar fi  consumul de alcool, 

izolarea socială etc. Suprasolicitarea simţurilor prin al-

cool, anonimatul care duce la pierderea unor puncte de 

reper şi identifi care, alţi factori ce facilitează trecerea 

la actul agresiv complică reacţiile interumane. Toate 

acestea în complex fac ca în societatea umană să apară 

diverse forme de agresivitate.

Agresivitatea fi zică contra persoanelor în majoritatea 

cazurilor se soldează cu producerea leziunilor corpora-

le. Cercetările penală preliminară şi judiciară, califi ca-

rea juridică corectă a acestor infracţiuni sunt imposibile 

fără efectuarea expertizelor medico-legale, cărora le re-

vine un rol important în descoperirea infracţiunilor co-

mise împotriva sănătăţii şi vieţii omului, procedeu fără 

de care normele de drept în ceea ce priveşte protejarea 

juridică a dreptului la viaţă şi sănătate ar fi  minimalizat. 

Valoarea probatorie a expertizei medico-legale constă 

în folosirea multor date obiective şi posibilităţi concrete 
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în demonstrarea legăturilor de cauzalitate dintre faptele 

antisociale şi consecinţele lor asupra victimelor.[12]

Agresivitatea intrafamilială are la bază multipli factori 

motivaţionali. În acest context Gh. Scripcaru menţio-

nează că violenţa intrafamilială devine un epifenomen 

al unui climat de patologie socială, de anomie conjuga-

lă, care face din familie o instituţie anomică în loc de a 

fi  sanogenetică. Deci şi violenţa domestică prin impli-

caţiile sale psihologice, sociologice, medicale şi juridice 

devine o problemă a abordării multidisciplinare.

Conform datelor din literatura de specialitate [10], con-

secinţele tragice (omuciderile la domiciliu) ale violenţei 

în cadrul familiei sunt constatate în 20-40% din numă-

rul total al omuciderilor, iar la o crimă prin violenţă 

intrafamilială (omucideri realizate) revin cca. 50% de 

cazuri de agresiuni intrafamiliale nemortale. După in-

formaţiile de anchetă, în Republica Moldova în anul 

1994 au fost comise 107 omucideri pe motive de relaţii 

ostile între membrii familiilor, ceea ce constituie 28% 

din numărul total de omoruri.

Analiza materialelor serviciului medico-legal demon-

strat că victime ale heteroagresiunii intrafamiliale mai 

frecvent au fost femeile (63%). Consumul de alcool ca 

factor principal de trecere la acte de violenţă intrafami-

lială este caracteristic atât pentru agresori, cât şi pentru 

victime, care pot chiar provoca declanşarea crimei. În 

materialele analizate alcoolizarea s-a constatat în 63,4% 

de bărbaţi şi la 47,8% din numărul femeilor devenite 

victime în omuciderile de domiciliu. [1, 2]

Materialele studiate de autor reprezintă o diversitate ale 

modurilor de realizare a heteroagresiunii intrafamiliale 

– de la o înjunghiere banală până la aruncarea victi-

mei de la înălţime sau stropirea acestora cu benzină şi 

incendierea ei, mai rar dezmembrarea şi ciopârţirea ei. 

Femeile mai frecvent sunt asasinate cu obiecte conton-

dente (46,3%), leziunile fi ind aplicate în regiunea ca-

pului şi toraco-abdominală în egală măsură; în 23,9% 

cazuri sunt înjunghiate, preponderent la torace; în 10% 

din cazuri au fost folosite armele de foc sau aplicate 

lovituri cu lama toporului. De menţionat că în unele 

cazuri acţiunile agresive se caracterizează printr-o de-

osebită cruzime, victimele fi ind supuse ciopârţirii sau 

dezmembrării şi ascunse pentru a tăinui crimele. [3]

Astfel, consecinţele nefaste ale violenţei intrafamiliale 

justifi că necesitatea cercetărilor sub aspect medico-bio-

logic, socio-juridic, economic în vederea minimalizării 

numărului de omucideri şi combaterii criminalităţii în 

cadrul familiei. [6]

Fenomenul maltratării copiilor şi adolescenţilor atât în 

mediul extrafamilial, cât şi în cel intrafamilial nu a oco-

lit nici Republica Moldova, căpătând proporţii crescân-

de. Astfel, V. Tetercev şi coautorii [13] menţionează că, 

în municipiul Chişinău în anul 1994, în cadrul familiei 

au fost traumaţi 26,8% din copii. Deşi se cunoaşte (Ră-

dulescu) că normele sociale (informale), la fel ca şi cele 

juridice (formale), interzice utilizarea agresiunii şi vio-

lenţei împotriva oricărui membru al societăţii, dar nici 

una dintre ele nu specifi că de la ce nivel bătaia aplicată 

unui copil de către un părinte devine agresiune con-

damnabilă şi sancţionabilă din punct de vedere juridic.

A. Pădure [7] arată că homicidul realizat printre copii 

şi adolescenţi constituie 6,86% din numărul total de 

moarte violentă, cu o creştere semnifi cativă în perioada 

anilor 1990-1999. Tot mai frecvent victime ale asasină-

rilor au devenit cel mai frecvent nou-născuţi (41,86%) 

şi adolescenţi de 16-18 ani (22,78%). Autorul arată că 

cel mai frecvent motiv de agresiune a servit confl ictele 

dintre membrii familiei (11,06%). Conform datelor an-

chetei, huliganismul a fost motivul agresiunii în 2,15% 

cazuri, jafurile 6,77%, iar maltratarea de către colabora-

torii de poliţie în 7,33%. O parte din victime n-au putut 

(sau nu au vrut) să indice motivul maltratării. Relativ 

rar copii au indicat estorcare de bani, acte de răzbuna-

re etc. Consumul alcoolului ca factor declanşator a fost 

stabilit doar în 2,67% din observaţii.

Gh. Gladchi [5] menţionează menţionează că violen-

ţa în familie este un viciu periculos şi distructiv al so-

cietăţii şi se exprimă prin aplicarea forţei fi zice sau a 

ameninţărilor de către o persoană în scopul realizării 

controlului şi deţinerii autorităţii în relaţii familiale. Fe-

nomenul respectiv se poate manifesta prin violenţa fi -

zică, emoţională sau psihologică, sexuală, economică şi 

prin izolare. Autorul arată că fi ecare al patrulea omor şi 

fi ecare a treia vătămare corporală gravă se săvârşeşte în 

familie. Peste 80% din omorurile şi vătămările corpora-

le grave produse în cadrul familiei au fost precedate de 

relaţii ostile şi duşmănoase dintre părţi, care s-au tensi-

onat pe parcursul mai multor zile, luni şi chiar ani.

Agresiunea sexuală, considerată încă din antichitate 

una dintre cele mai grave crime contra personalităţii 

umane, reprezintă un pericol social extrem de mare. 

Nu întâmplător agresorii sexuali sunt pasibili de pe-

deapsă penală severă, la fel ca şi ucigaşii. Cu atât mai 

mult aceasta se referă la abuzurile sexuale printre copii 

şi adolescenţi [4]. Rezultatele obţinute de A. Pădure [8] 

arată o incidenţă de 10, 77% de cazuri privind abuzu-

rile sexuale din totalul copiilor expertizaţi şi 47% din 

structura generală a infracţiunilor sexuale, cu predo-

minarea victimelor din oraşe (72,73%), de sex feminin 

(95,69%), cu vârsta între 15-18 ani (71,3%). Cele mai 

multe victime agresate sexual, la care s-au produs lezi-

uni corporale s-au înregistrat în lunile februarie, iulie 

şi august, fi ind mai frecvent produse la orele 22:00. A. 

Pădure arată că abuzurile sexuale cu minorii au avut 

loc în locuinţe (50,25%) şi în spaţii verzi (18,91%). În 

majoritatea cazurilor (58,61%) abuzurile s-au comis de 
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un singur violator, iar acţiunile în grup au fost carac-

teristice pentru autorii necunoscuţi care au preferat să 

acţioneze în locuinţe necunoscute victimei (13,4%).        

Din punctele de vedere judiciar şi medico-biologic, 

problema infracţiunilor sexuale este foarte difi cilă, ne-

cesită metode specifi ce de cercetare penală şi examinare 

medico-legală. Constatarea infracţiunii sexuale este de 

competenţa organelor de drept şi a judecăţii, dar pentru 

estimarea şi califi carea ei trebuie, în mod obligatoriu, 

de efectuat expertiza medico-legală atât a victimei, cât 

şi a agresorului.
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