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It is presented a synthesis from the literature regar-
ding psycho-emotional traumas as a medico-social 
and legal issue. There is indicated an increase of stress 
factors in the actual society, with a negative impact 
on the human health, that is misbalancing all forms 
of activities. The action of stress factors depends on di-
verse reasons and conditions. From the thanatogenic 
point of view, psychological traumas can be examined 
under 3 main aspects: their in�uence on healthy peo-
ple; decompensating of the activity of the sick body; 
represent a risk factor that causes the violent death. 
For the justice system and court, conclusions of the 
medico-legal expertise may be useful because of the 
absence of certain signs of this form of action on the 
human body.   

În ultimii ani, organele de urmărire penală și 
instanțele judecătorești din Republica Moldova, 
cu scop de soluționare a unor probleme de 
expertiză medico-legală, adresează tot mai frecvent 
întrebarea: contribuie sau nu trauma psihică la 
agravarea stării de sănătate a persoanelor agresate 
sau dacă această traumă provoacă declanșarea 
morții?

Motivele și condiţiile în care se dezvoltă traume-
le psihice sunt extrem de diversi�cate, nu rareori ele 
au un caracter medico-social cu consecinţe nega-
tive asupra victimelor. Sistematizarea datelor înre-
gistrate în practica medico-legală pe parcursul mai 
multor decenii ne-a permis să stabilim un polimor-
�sm etiopatogenetic pronunţat. Din punct de vede-
re tanatogenerator, traumele psihice pot � exami-
nate sub trei aspecte principale [3]: a) in�uenţa lor 
asupra omului sănătos, b) decompensarea activităţii 
organismului bolnav, c) servesc un potenţial factor de 
risc ce condiţionează moartea violentă. În aceste ca-
zuri, caracterul de in�uență a traumelor psiho-emo-
ţinonale dispune de anumite particularități.

Noţiunea de traumă psiho-emoțională prezintă 
o stare de încordare (tensionare) generalizată atât 

în aspect psihologic, cât și organic, condiționată 
de un dezechilibru dintre solicitările externe și 
posibilitățile adecvate de reacție ale persoanei. Mai 
des, efectul stresului se asociază cu fenomenul de 
pierdere a controlului asupra situațiilor nestandar-
de apărute la moment și reacțiile inadecvate ale 
omului.

O acțiune cu caracter îngrozitor și excesiv, care 
intervine pe neașteptate, poate deveni un excitant 
capabil să provoace esenţiale dereglări funcționale 
ale organismului uman [9, 10, 12]. Rolul negativ al 
traumelor psihice asupra funcționalității întregului 
sistem de reglare și de întreținere a vieții, în calita-
te de factor declanșator al unor stări excepționale 
(critice) pentru sănătate, este dovedit științi�c. Hans 
Selye menționa că toți agenții față de care organis-
mul nu este adaptat funcțional, calitativ și cantitativ, 
pot condiționa o stare de șoc emoţională cu efecte 
imprevizibile.

A. Tiugan și C. Răduț [8] accentuează că stresul 
este principala cauză a bolilor cu care se confruntă 
omenirea. În rapoartele prezentate de Organizația 
Mondială a Sănătății se arată că bolile cardiovas-
culare, afecțiunile aparatului digestiv, cancerul și 
chiar banalele carii dentare apar din cauza factorilor 
stresanți. Supus stresului, indiferent de ce natură ar 
� acesta, sistemul imunitar al organismului cedează 
primul, din care motiv consecințele pot � dramati-
ce. Stresul face ca o persoană să devină agitată, iri-
tabilă, precaută, derutată, presimțită sau optimistă. 
El duce la apariția unui tablou psiho-patologic do-
minant de anxietate, fobie, atacuri de panică sau 
depresie.

Trauma psihică este cea mai frecventă formă de 
abuzare în cadrul familiei. Nu toate persoanele re-
acţionează la acţiunea stresorică în egală măsură, 
iar efectele ei sunt diversi�cate. Deși abuzul psiho-
logic nu face parte din comportamentele cu carac-
ter criminal, totuși această acţiune prezintă o formă 
de violenţă, capabilă să provoace abuzuri cu con-
secinţe grave. Vulnerabilitatea persoanei, asociată 
cu traume psiho-emoţionale, include atât factori 
externi (mediul social, familial etc.), cât și interni (să-
nătatea mintală, nivelul de dezvoltare intelectuală 
etc.), care, în complex, pot in�uenţa interacţiunea 
factorilor de risc. 

Cunoașterea factorilor de vulnerabilitate 
psihologică în grupul populațional ce trăiește 
un eveniment psiho-traumatizant catastrofal 
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are o importanță deosebită pentru prevenirea 
consecințelor nefaste. Se consideră [1] că, în cadrul 
vulnerabilității la stresul psihologic, factorul genetic 
are un rol determinant. Se mai arată că capacitatea 
adaptivă, suportul socio-familial, asocierea câtorva 
patologii psihosomatice și psihiatrice sunt condiții 
care pot in�uența declanșarea și evoluția tulburării 
de stres posttraumatic.

D. Fragus și S. Teran [4] subliniază că în toată lu-
mea se observă o creștere numerică de tulburări 
stresorice de origine posttraumatică. Acest feno-
men se corelează cu natura, intensitatea și frecvența 
evenimentelor stresante, cum ar � accidente indus-
triale și de transport, con�ictele militare, catastrofe-
le naturale (inundații, incendii) etc.

O persoană tânără, practic sănătoasă, poate 
deceda în urma unui șoc emoțional care provoa-
că epuizarea fulgerătoare a posibilităților adaptive 
ale organismului. În cazurile date se produce o su-
primare a funcțiilor neuro-vegetative și endocrine, 
care condiționează crize de hipertensiune arterială 
și ischemie bulbară. Aceasta, la rândul său, gene-
rează sincope cardiace și respiratorii cu consecințe 
letale. Astfel de cazuri sunt înregistrate mai des la 
sportivi, care au suferit un eșec competițional și pe 
care nu l-au putut depăși funcțional. 

Emoțiile negative de scurtă durată, de regulă, 
se soldează cu dereglări funcționale tranzitorii, fără 
consecințe periculoase pentru viața persoanei. În 
cazul în care intervenția stresantă este precedată de 
un surmenaj psiho-emoțional cronic sau este asoci-
ată cu alţi factori de risc, consecințele pot � din cele 
mai grave.

Al. Munteanu și coautorii [5] menționează că, la 
practicarea sportului, stresul emoțional poate con-
tribui la deces în caz de activitate în condiții de oxi-
genare insu�cientă (spații slab ventilate), în concur-
suri responsabile, erori de arbitraj etc. Însăși efortul 
�zic, asociat de emoții avansate, poate declanșa o 
sincopă cardiacă, tahicardie paroxistică cu evoluție 
spre �brilație ventriculară și exitus. Autorii arată că 
în lumea sportului, majoritatea cazurilor sunt condi-
ţionate de boli cardiovasculare, dar se înregistrează 
și așa-zisul cord prea bun pentru a muri!.

În literatura medicală [8, 11] se elucidează pe 
larg in�uența traumelor psiho-emoționale asupra 
organismului bolnav, mai cu seamă în cazul bolilor 
cardiovasculare. În aceste situații acţiunea factorilor 
stresanți are la declanșarea morții subite un meca-
nism etiopatogenetic complicat.

Investigațiile noastre [2] au demonstrat că per-
soanele care au suportat o traumă psihică până la 
deces sufereau mai frecvent de o patologie cardia-
că. Am întâlnit și cazuri în care modi�cări patologice 

din partea sistemului cardiovascular nu s-au depis-
tat, persoanele �ind considerate practic sănătoase, 
ceea ce a arătat de�ciențe la stabilirea cauzei dece-
sului. Dintre factorii de risc care s-au asociat la trau-
mele psihice au fost situații neordinare de con�ict 
relațional la serviciu, în familie sau de ordin juridic, 
decesul rudelor, mai rar - pierderi materiale. În unele 
cazuri, traumele psihice au coincis cu acţiunea altor 
factori de risc (meteorologici, surmenaj �zic, etc.). 
S-a observat că drept factor decisiv în dezvoltarea 
infarctului miocardului este nu atât însuși agentul 
emoțional, cât intensitatea lui de a acționa, precum 
și raportul dintre reacția emotivă și particularitățile 
individuale ale persoanei respective.

Informaţiile din catamneză ne-au demonstrat 
că o parte dintre cei decedați se considerau în tim-
pul vieții practic sănătoși și nu s-au adresat la me-
dic (din spusele rudelor), iar diagnosticul le-a fost 
stabilit doar la necropsie. Alte persoane cunoșteau 
despre existența bolilor de care sufereau și perio-
dic se adresau medicului. Numai la un număr mic 
de persoane, relativ tinere, cauza morții a fost di�cil 
de stabilit, din lipsa modi�cărilor patologice care ar 
� putut explica decesul. Deci, s-a constat necores-
punderea gradului modi�cărilor patologice (cord, 
rinichi, etc.) și consecințele neadecvat de grave.

Practica medicală atestă de mai mulți ani că tra-
umele psiho-emoționale pot favoriza și producerea 
unor forme de moarte violentă (accidente, acte su-
icidale și omucideri). Astfel, înecatul accidental al 
unei persoane poate � provocat de o frică îngrozi-
toare sau de o stare de șoc emoțional în timpul a�ă-
rii acesteia în apă. În cazul în care factorii stresanți 
provoacă o stare de disperare, omul poate recur-
ge la un act de auto-agresiune, iar în cazul în care 
agentul stresant capătă un efect de furie (mânie) ne 
putem aștepta la o acțiune agresivă din partea lui 
față de acei care îl înconjoară, inclusiv cu scop de 
asasinare.

Până în prezent, raportul de cauzalitate dintre 
acțiunea factorilor stresanți și declanșarea morții 
violente se stabilește mai frecvent în baza unui 
complex de informații – cele obţinute de la medici 
și rude sau prin cercetarea cadavrelor și a rezul-
tatelor investigaţiilor suplimentare de laborator.  
D. Bogomolov și coautorii [11] descriu fenomene 
morfologice, considerate drept caracteristice stări-
lor de stres, suportate până la instalarea morţii vi-
olente.

Este dovedit că evenimentele psiho-traumati-
zante in�uenţează diferențiat asupra oamenilor de 
diferite vârste. Copiii sunt acei care recepţionează 
mai dramatic toate formele de abuzuri, inclusiv la 
maltratarea psihologică (ameninţare, umilire, mar-
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ginalizare etc.). Abuzul psihologic de lungă durată 
pune deseori în pericol dezvoltarea psihică, �zică 
și morală a copilului, poate afecta serios starea de 
sănătate mentală și somatică a lui. Pentru unii ado-
lescenţi traumele psihice și abuzurile sexuale ser-
vesc motive pentru tentative suicidale și acte de 
suicid realizat. V. Șarpe [6] a demonstrat că pentru 
copii și adolescenţi actele suicidale sunt provocate 
mai frecvent de con�icte de ordin personal-familial: 
cearta cu părinţii, frica de pedeapsă, dezonorarea și 
avertizarea în cazurile de încălcări penale sau admi-
nistrative etc. 

În cadrul expertizei medico-legale a cadavrului 
nu întotdeauna se constată anumite modi�cări care 
ar permite argumentarea efectelor etiopatogeneti-
ce ale traumei psihice la instalarea morții. De obicei, 
în astfel de cazuri se va lua în considerație prezența, 
durata și intensitatea acțiunii factorului stresant, iar 
pentru aprecierea legăturii de cauzalitate dintre tra-
uma psihică și moarte vor � confruntate toate da-
tele: evaluarea clinică, catamneza, circumstanțele 
evenimentului, rezultatele autopsiei și a cercetărilor 
suplimentare de laborator.

Pentru organele de drept evaluarea stărilor psi-
ho-traumatizante capătă un rol important la cerce-
tarea cazurilor con�ictuale și stabilirea legăturii de 
cauzabilitate dintre acţiune și efect asupra persoa-
nei victimizate [3]. Evaluările necesită a � realizate în 
câteva etape: selectarea informaţiilor, diagnosticul 
psiho-patologic, identi�carea resurselor de care dis-
punea persoana, concretizarea tipului de abuz, a ris-
cului și a severităţii acţiunii violente ș.a. Aceste date 
se a�ă la baza stabilirii obiectivelor și a strategiei de 
intervenţie, suport în decizia juridică (individualiza-
rea măsurilor de protecţie și pedeapsă). O abordare 
e�cientă în descoperirea actelor de violenţă presu-
pune o colaborare  între specialiști și instituţiile care 
pot proteja și recupera victima, respectând valorile 
și principiile de bună practică și de apărare a demni-
tăţii și a dreptului la securitate al persoanei.

Pentru organele de cercetare penală și instanțele 
judecătorești, concluziile expertizei medico-legale 
au mai frecvent o probațiune relativă, întrucât, în 
lipsa unor criterii și probe speci�ce, este imposibil 
de dovedit cu certitudine legătura de cauzalitate 
dintre trauma psihică și efectele ei negative asupra 
omului.
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