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PROBLEME MEDICO-SOCIALE ALE AGRESIVITĂŢII UMANE
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O definiţie simplă şi uzuală a agresivităţii este 
aceea prin care se înţelege comportamentul indi-
vidului, care, conştient sau nu, tinde să distrugă, să 
degradeze etc. Agresivitatea este variată, începând
de la ameninţări verbale până la acte de violenţă. 
Un comportament agresiv poate fi orientat împo-
triva propriei persoane (suicidul) sau a altor persoa-
ne (heteroagresiune). Reieşind din pericolul actelor
agresive interumane, această problemă la momentul
actual este studiată de diferiţi specialişti: sociologi, 
medici, filosofi, jurişti, psihologi etc.

Principalele modele asupra originii agresivităţii
se întemeiază pe mai multe ipoteze: biologică (en-
docrină, neirobiologică); etiologică (onto-filogene-
tic-comportamentală); socio-genetică şi holistic-
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psihologică (stres-frustrare-anxietate-conflict). Din 
aceasta rezultă o diversitate de manifestări agresive: 
defensiv-ofensive, constructiv-distructive, normale 
(latente, mascate sau observabile), intermediare şi
patologice la nivel individual sau de grup, fizice sau 
verbale. Se poate spune că, mai frecvent, agresivita-
tea este o reacţie comportamentală a unei persoane 
în anumite circumstanţe determinate [7]. 

Conform teoriilor contemporane, agresivitatea, ca
formă de comportament, este cunoscută pe parcur-
sul tuturor epocilor de dezvoltare a societății umane. 
Consecințele acestor stări, însă, nu întotdeauna de-
vin obiect de cercetare profundă în aspectele medi-
co-biologic, socio-economic, psihologic, juridic etc.
Acţiunile agresive ale oamenilor prezintă o proble-
mă de care societatea are datoria să se preocupe, în 
sensul identificării mijloacelor adecvate de preveni-
re a posibililor consecinţe nefaste asupra semenilor. 
Infracțiunile deja comise se cer profund analizate și 
sistematizate sub raport cauzal, cu o anumită înca-
drare juridică a faptei, reieşind din împrejurările în 
care aceasta a fost înfăptuită.
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În linii generale, agresivitatea se consideră drept 
un fenomen biologic cu manifestări sociale, care 
exprimă o dispoziție bioafectivă și reacționează la 
situațiile de mediu. Fenomenul include mai multe 
cauze generatoare: psihologice, medicale, sociale, 
economice etc. Însă, motivele ei de bază sun adesea 
asociate cu numeroși factori de risc: consumul de 
alcool, izolare socială, educaţie defectuoasă, aban-
donarea copiilor și multe altele. Unii susţin că natura 
însăşi tinde a anihila agresivitatea în cadrul aceleiaşi 
specii prin procese biologice, care la om, prin subli-
marea instinctelor, provoacă mutaţii ontologice care 
au evoluat paralel cu evoluţia determinată de gene 
[11]. 

Gh. Scripcaru şi coautorii [10] afirmă că agresivi-
tatea apare ca o deviere de la socializarea compor-
tamentului uman. Dacă violența este un fenomen 
social cu manifestări agresive, apoi agresivitatea re-
prezintă un fenomen biologic cu manifestări sociale. 
Dacă violența e o agresivitate liberă, supusă dorinței 
omului marcat de intenție, apoi agresivitatea expri-
mă o dispoziție bioafectivă, reacționară la situațiile 
de mediu și învederează o reacție de apărare față de 
ambianță. 

S. Rădulescu [7] arată că agresivitatea se des-
fășoară într-un câmp situat în afara comunicării sim-
bolice, iar actul agresiv este exclus din comunicarea 
interumană. În această incidență structurală, agre-
sivitatea se dezvăluie ca o imposibilitate de comu-
nicare. Oricum, agresivitatea este expresia alterării 
funcțiilor de libertate, a decăderii persoanei respec-
tive din nivelul autodeterminării umane.

În viziunea noastră [1], în relațiile interumane 
există un mare diapazon de manifestări agresive, 
precum și circumstanțe care declanșează reacțiile 
agresive, iar principalele motive sunt adesea asociate 
cu numeroși factori de risc. Factorii care declanşează 
reacţiile agresive sunt şi ei diferiți (frică, foame, sexu-
alitate) şi pot veni din diferite surse – mediul încon-
jurător, organism, viaţa inconştientă. Totodată, agre-
sivitatea nu trebuie percepută numai în sensul unui 
comportament ostil și distructiv, ea poate fi întâlnită 
și ca element de apărare a omului în fața împrejurări-
lor ostile ale mediului înconjurător. Toate acestea, în 
complex, fac ca în societatea umană să apară diverse 
forme de agresivitate.

M. Plămădeală [7] susţine că, de fapt, criminalita-
tea reprezintă un fenomen socio-juridic, care conține 
un spectru larg de acte infracționale, comise într-o 
societate și perioadă concretă, se caracterizează prin 
indici cantitativi și calitativi. Cauzele infracțiunilor de 
orice gen, dintotdeauna au prezentat interes sporit 
pentru societate, de aceea sarcina principală care stă 

în fața organelor de stat și de drept este prevenirea 
tuturor formelor de agresiuni contra persoanei.

Violenţa, în sens general, semnifică utilizarea for-
ţei şi a constrângerii de către un individ, grup sau cla-
să socială în scopul impunerii voinţei sale asupra al-
tora. Din punct de vedere juridic, violenţa înseamnă 
folosirea forţei fizice sau a altor mijloace persuasive 
pentru a provoca prejudicii unor bunuri sau vătăma-
re a integrităţii corporale unei persoane. Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii defineşte actele de violenţă ca 
fiind „ameninţarea sau utilizarea intenţionată a forţei 
fizice sau a puterii împotriva propriei persoane, a al-
tei persoane, împotriva unui grup sau a comunităţii 
şi care antrenează un risc sporit de a produce un tra-
umatism, o daună psihologică, o dezvoltare anorma-
lă sau o privaţiune”. 

Violenţa intrafamilială prezintă un capitol aparte, 
fiind condiţionată de numeroşi factori motivaţionali, 
inclusiv cel de ordin general. Violenţa intrafamilială 
reprezintă un produs al modului în care este distri-
buită structura de putere în familie şi al modului în 
care această structură este răspândită în societate. 
Amploarea violenţei familiale constituie una dintre 
cele mai grave probleme sociale cu care se confrun-
tă societăţile contemporane. Antrenând o multitu-
dine de forme agresive care se exercită în familie, 
această formă largă de violenţă se adaugă valului de 
agresiuni exercitate în afara familiei, contribuind la 
generalizarea unui climat social dominat de teamă, 
anxietate şi conflict. Nu ocazional, în Raportul Con-
siliului Europei se arată că „violenţa prezintă un mod 
de viaţă obişnuit în 20% din familii”, ceea ce este un 
fenomen alarmant [8].

T. Pirozynschi [5] subliniază: „Deşi familia consti-
tuie elementul fundamental al transmiterii valorilor 
sociale (prima discriminare între bine şi rău apare în 
familie), la antipod – ea poate deveni un calvar în cre-
uzetul de legături interumane şi sociale al structurii 
unor personalităţi anomice, cu îndoieli permanente, 
mai ales atunci când copiii şi adolescenţii au dubii 
faţă de valorile părinţilor”.

În viziunea lui D. Bulgaru-Iliescu, familia dispune 
de un potenţial conflictogen crescut, în care agresi-
vitatea cunoaşte cote ridicate, deseori este un focar 
de producere şi de răspândire socială a agresivităţii. 
Factorii sociali generali – aceeaşi pentru întreaga po-
pulaţie infantilă – sunt receptaţi ca elemente indu-
cătoare ale modificării structurii de personalitate, în 
primul rând la acei copii cărora li s-au transmis mo-
dele comportamentale agresive intrafamiliale. Fami-
lia, evident, participă la formarea comportamentelor 
agresive ale copiilor, în principal prin: erori educative 
intrafamiliale; lipsa afectivităţii; climat conflictual; 
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frustrări îndelungate; dezorganizarea familială etc. 
Cel mai paradoxal şi mai dureros lucru este acela că 
suferinţa victimelor violenţei în cadrul familiei este 
generată de un agresor cunoscut: soţ/soţie, concu-
bin/concubină, prieten/prietenă etc. [3]. 

Conform investigaţiilor noastre [1], în 63,7% din 
victimele heteroagresiunii intrafamiliale au devenit 
femeile. Pentru victimizare, mai frecvent au fost fo-
losite diverse obiecte contondente, cu mult mai rar – 
instrumente ascuţite, arme de foc sau anumite forme 
de asfixii mecanice. În cazuri de omucideri cu obiecte 
contondente, 58,4% din victime au murit la faţa locu-
lui, la omucideri cu instrumente ascuţite – 71% din 
persoane au decedat la locul faptei, iar la omucideri 
cu suprimarea vieţii prin diverse forme de asfixii me-
canice 100% din victime au fost găsite moarte la faţa 
locului. La mai mult de jumătate din cazuri (64,7%), în 
sângele cadaveric al victimelor heteroagresiunii s-a 
depistat diverse concentraţii de alcool etilic, ceea ce 
denotă că stările de ebrietate au favorizat comiterea 
crimei.

La descoperirea infracțiunilor comise împotriva 
sănătății și vieții umane un rol important îi revine ex-
pertizei medico-legale. Ultima este un procedeu fără 
de care normele de drept penal în domeniul ocrotirii 
juridice a dreptului la viață și sănătate ar fi insufici-
ente. Expertiza medico-legală corespunde în cel mai 
înalt grad necesității și posibilității de a constata fap-
tele infracționale în concordanță cu realitatea obiec-
tivă și de a le reflecta fidel în conștiința celor care ad-
ministrează justiția. Ceea ce condiționează valoarea 
probatorie a medicinii legale este folosirea tuturor 
mijloacelor științifice în demonstrarea legăturilor de 
cauzalitate dintre faptele antisociale și consecințele 
lor asupra victimelor [2]. 

Prin examinarea materialelor referitoare la anu-
mite probleme din practica medico-legală se obțin 
informații convingătoare de ordin general și parti-
cular. Informațiile generale cuprind structura, dina-
mica, frecvența, circumstanțele și cauzele faptelor 
infracționale, iar dintre cele particulare fac parte toa-
te semnele morfologice și urmele specifice prin care 
se identifică obiectele și se apreciază mecanismul de 
producere a leziunilor corporale. Succesul descope-
ririi și combaterii infracțiunilor contra ființei umane 
depinde de ambele categorii informative, care, în 
complex cu altele, contribuie la rezolvarea anumitor 
probleme sociale.

Se consideră că cea mai gravă infracțiune care se 
pedepsea aspru încă din antichitate este actul su-
primării premeditate a vieții unui om. Actualmente, 
se pune în evidență importanța aspectelor medi-
co-sociale, juridice și economice ale fenomenului 

de heteroagresiune, abordate prin studii științifice 
cu caracter multidisciplinar. Omorul, ca formă ex-
cesivă a heteroagresiunii, rămâne a fi considerat un 
fenomen antisocial extraordinar, prin esența sa și a 
conduitelor comportamentale deviante, anomice. 
Conștientizarea şi periculozitatea homicidului, pe de 
o parte, implicațiile sale socio-juridice, medico-bio-
logice și moral-psihologice, pe de altă parte, justifică 
necesitatea efectuării unor investigații complexe și 
interdisciplinare.

În baza analizei unui număr impunător de omu-
cideri pe parcursul a 5 ani, s-a constatat că astfel de 
infracțiuni se înregistrează până la 10% din toate ne-
cropsiile efectuate în acest răstimp. Victimele acte-
lor criminale au devenit persoane de diferite vârste, 
începând cu nou-născuți și până la persoane trecu-
te de 90 ani de viață. Nu rareori actele criminale se 
caracterizează prin barbarism deosebit și cruzime 
îngrozitoare. Cruzimea se manifestă prin cauzarea 
multiplelor leziuni corporale și torturarea victimelor. 
Chiar și persoanelor cu mâinile și picioarele legate li 
se aplică zeci de plăgi penetrante în cavitățile corpu-
lui. În unele cazuri, persoanele ucise sunt dezmem-
brate, ciopârțite sau incinerate, pentru a tăinui crima 
comisă [1]. 

Al. Susanu [9] a constatat că în municipiul Chișinău 
omuciderile cu obiecte ascuțite oscilează anual între 
35-40% din numărul total de omucideri. Victime ale 
acestor crime au fost preponderent (64,5%) persoa-
nele cu vârstă tânără (21-40 ani), cu mult mai rar – oa-
menii în etate (după 50 ani), care au constituit 11,8%. 
Cel mai mare număr de crime (66,8%) au fost comise 
la domiciliu. Peste 87 % din femei au fost asasinate 
de către membrii familiei sau de persoane cunoscute. 
Aproximativ 2/3 din victime, în timpul infracțiunii, se 
aflau în stare de ebrietate.

E. Viano [11] consideră că societatea, cu mari re-
zerve, recunoaşte că familia și criminalitatea sunt le-
gate între ele. Autorul evidenţiază: a) crime în cadrul 
familiei – între părinţi, copii, față de un părinte, față de 
un copil, precum şi între generaţii; b) crime împotriva 
familiei – un individ sau mai multe persoane comit 
infracțiuni împotriva familiei în întregime; c) infracţi-
uni comise de membrii familiei, ca grupare criminală. 
Se demonstrează rolul primordial al familiei în pre-
venirea crimelor prin formarea comportamentului 
adecvat al individului. Mult mai efective s-au dovedit 
a fi metodele de încurajare a individului, comparativ 
cu pedepsele. 

Gh. Gladchii [4] arată că violenţa în familie este un 
viciu periculos şi distructiv al societăţii, se exprimă 
prin aplicarea forței fizice sau a ameninţărilor de către 
o persoană în scopul realizării controlului şi deţine-
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rii rolului de autoritate în relaţiile familiale. Fenome-
nul respectiv se poate manifesta prin violenţa fizică, 
emoţională sau psihologică, sexuală, economică sau 
prin izolare. Efectuând analiza unui număr de 523 de 
dosare penale, autorul a stabilit că fiecare al patrulea 
omor şi fiecare a treia vătămare corporală gravă se 
săvârşeşte în familie. Peste 80% din infracţiuni sunt 
precedate de relaţii ostile şi duşmănoase dintre părţi, 
care s-au tensionat pe parcursul mai multor zile, luni 
şi chiar ani. În cazurile de omor în cadrul familiei, 75% 
au fost săvârşite de către bărbaţi asupra femeilor. O 
parte considerabilă (42%) din numărul de femei vic-
time ale infracţiunilor de omor au avut de suferit din 
cauza agresiunilor din partea soţului, concubinului, 
feciorului, tatălui sau fratelui. Numai 2% din toţi băr-
baţii-victime ai omorului au fost săvârşite de către so-
ţiile sau concubinele lor. 

Prin urmare, infracțiunile comise contra vieții, 
integrității corporale și sănătății omului întotdeauna 
au avut o rezonanță socială avansată, deseori provoa-
că un sentiment de insecuritate și solicită aplicarea 
măsurilor respective împotriva făptuitorului. Din ca-
uza pericolului social pe catre îl reprezintă crimele 
săvârșite prin diverse metode și mijloace, uneori des-
tul de grave, este justificată abordarea multilatera-
lă a fenomenului dat. De aceea, pe lângă încadrarea 
practică de combatere și prevenire a omuciderilor de 
către organele de resort ale statului și de către întrea-
ga societate, problema în cauză necesită a fi supusă 
unui studiu complex şi multidimensional de către 
criminologi, juriști, sociologi, medici legiști, psihologi 
etc. 
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