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MMAARRIILLEE  CCUURREENNTTEE  ÎÎNN  CCRRIIMMIINNOOLLOOGGIIEE  

 

OORRIIEENNTTAARREEAA  BBIIOOLLOOGGIICCĂĂ  

 

 Evoluţia criminologiilor specializate către criminologia generală s-a desfăşurat, cel mai 

adesea, sub semnul unor acerbe lupte de idei. Confruntările de opinii au avut un rol pozitiv, 

propulsând teoriile care s-au impus din punct de vedere ştiinţific pentru momentul concret istoric 

în care au fost lansate, creând curente noi de gândire ştiinţifică, dar generând uneori şi 

controverse din care criminologia a avut de câştigat. 

 Problema tratării marilor curente în criminologie este deosebit de sensibilă deoarece se 

întâmplă frecvent ca oamenii de ştiinţă care au o orientare comună în problemele esenţiale ale 

domeniului cercetat să aibă opinii diferite în privinţa altor aspecte ale aceluiaşi domeniu.  

 S-a constatat că marea majoritate a doctrinelor criminologice s-au concentrat asupra 

cauzalităţii fenomenului infracţional, istoria criminologiei fiind una a modelelor etiologice1. 

Acest criteriu a fost considerat relevant, fiind utilizat de mulţi istorici ai criminologiei în 

includerea teoriilor criminologice în diverse orientări care s-au conturat în decursul timpului. 

 În cadrul orientării biologice, sau antropologic - biologice cum mai este ea denumită, sunt 

reunite teorii care conferă factorilor biologici o importanţă hotărâtoare în geneza crimei. 

Caracteristic pentru ansamblul acestei orientări este limitarea obiectului criminologiei la studiul 

infractorului, încercarea de a demonstra existenţa unor trăsături specifice de ordin 

bioantropologic care diferenţiază infractorul de non-infractor, trăsături care determină 

comportamentul antisocial al individului. 

1. Cesare Lombroso. Teoria atavismului evoluţionist 

 Cesare Lombroso
*
 este considerat drept creatorul criminologiei antropologice. Referitor la 

opera sa, el afirma că a fost pregătită de predecesorii săi. “Eu, sublinia autorul2, n-am făcut decât 

să dau un corp mai organic concluziilor care pluteau în aer, încă nedescoperite”. Atât J.Pinatel3 

cât şi H.Mannheim4 subliniază că originea teoriei lui C.Lombroso se găseşte în teoriile 

evoluţioniste ale lui Darwin, în lucrările de frenologie5 ale medicului vienez Frederik Joseph Gall 

(1758-1828), în studiile de fizionomie ale lui J.K. Lavater (1741-1801), în conceptele lui Charles 

Morel6 asupra rolului degenerescenţei speciei umane etc. 

 După terminarea studiilor de medicină la Padova, Viena şi Pavia, Lombroso a efectuat unele 

cercetări în domeniul patologiei craniului şi psihiatriei. După ce a fost angajat ca medic militar, 

el a efectuat studii antropometrice asupra a 3000 de militari în scopul stabilirii unor diferenţe 

fizice între locuitorii diferitelor regiuni din Italia. În anul 1874 a devenit lector la Catedra de 

                                                 
1  R.M.Stănoiu, Introducere în criminologie, Ed.Academiei, Bucureşti, 1989, p.47. 

2  C.Lombroso, Discurs la deschiderea celui de-al VI-lea Congres de Antropologie Criminologică, în "Archives 

d'anthropologie criminelle", 1906, p.665-671, citat de J.Pinatel, în P.Bouzat et J.Pinatel, Traité de droit pénal et 

de criminologie, Tome III, Criminologie, p.173. 

3  J.Pinatel, op.cit.,p.173-179. 

4  H.Mannheim, Comparative Criminology, London, Routledge and Paul Kegan,  p.212-225.  

5  Studiul craniilor. 

6  Ch.Morel, Traité des dégènerescences de l'espece humaine, Paris, 1857. 



medicină legală şi igienă publică a Universităţii din Torino, iar în anul 1876 a publicat cea mai 

cunoscută lucrare o sa, “L'uomo delinquente” (Omul delincvent). 

 În primele ediţii ale acestei lucrări, Lombroso extinde concepţia lui Gall cu privire la 

corelaţia dintre anomaliile craniului şi funcţiile creierului şi la alte trăsături ale individului. În 

urma efectuării unor examene antropometrice, medicale şi psihologice asupra a 5907 delincvenţi, 

el a formulat ipoteza atavismului evoluţionist, potrivit căreia, caracterele omului primitiv pot 

apare la anumite persoane sub forma unor “stigmate anatomice” (malformaţii ale scheletului şi 

cutiei craniene, asimetrie bilaterală, dezvoltarea masivă a maxilarelor, anumite anomalii ale 

urechilor, ochilor, nasului, mâinilor şi picioarelor). Ulterior Lombroso a lărgit această ipoteză 

incluzând degenerescenţa epileptică, precum şi alte anomalii de natură fiziologică, 

constituţională şi psihologică. Când la o persoană sunt întrunite mai multe anomalii, mai ales de 

natură atavică, acesta ar fi un criminal înnăscut, un individ cu puternice înclinaţii criminogene, 

care nu pot fi neutralizate prin influenţa pozitivă a mediului (termenul de “criminal înnăscut” nu 

a fost inventat de Lombroso, ci de discipolul său, Enrico Ferri7). Totuşi, anomaliile amintite 

(între care insensibilitatea morală, vanitatea, incorigibilitatea) nu presupun în mod necesar 

săvârşirea de infracţiuni, ci constituie doar o predispoziţie în acest sens, printr-un efect de 

daltonism moral. 

 Iniţial, Lombroso a estimat tipul de criminal înnăscut la 65-70% din totalul criminalilor. 

Ulterior, sub efectul criticilor ce i s-au adus, a limitat acest procent la 30-35%. Totodată, el a 

expus o tipologie mai complexă, adăugând, alături de criminalul înnăscut, tipurile pasional, 

epileptic, ocazional şi din obişnuinţă. Studiile de psihiatrie pe care le-a efectuat l-au dus la 

concluzia unor similitudini între criminalul înnăscut şi criminalul alienat, între ei apărând ca o 

categorie intermediară, nebunul moral. 

 Deşi spre sfârşitul carierei sale Lombroso acceptă şi alţi factori în etiologia crimei, 

încercarea sa de a demonstra că există o deosebire de natură între criminal şi noncriminal, opinia 

cu privire la stigmatul şi inferioritatea biologică, rămân ideile fundamentale ale teoriei pe care a 

elaborat-o. 

 Teoriile lui Lombroso au determinat, la vremea respectivă, replici severe, în special din 

partea lui Lacassagne, Manouvrier, Topinard şi Gabriel Tarde, care au subliniat lipsa de 

fundament ştiinţific a conceptelor utilizate, absurditatea unora din principalele teze, ca şi erorile 

de ordin metodologic. 

 La începutul secolului al XX-lea, cercetătorul englez Charles Goring
**

, în lucrarea “The 

English Convict” (Condamnatul englez), a dat o puternică replică teoriei lombrosiene. El a 

efectuat un studiu pe un eşantion de 3000 de deţinuţi recidivişti, sintetizând 96 de trăsături, a 

căror distribuire în cadrul eşantionului folosit o compară cu aceea a unui grup de control 

selecţionat, în cea mai mare parte studenţi ai universităţilor Cambridge şi Oxford. Autorul 

evidenţiază erorile comise de Lombroso, infirmând teoria criminalului înnăscut, dar fără a nega o 

anumită inferioritate de ordin intelectual a infractorului. Goring explică această inferioritate prin 

ereditate, deschizând, astfel, o nouă linie de cercetare. 

3. Teoriile biotipurilor criminale 

 Curentul biotipurilor criminale reprezintă o variantă modernă a antropologiei criminale. El 

are la bază lucrările tipologice realizate de Ernst Kretschmer în Germania, N.Pende în Italia şi 

William Sheldon în S.U.A. 

 În lucrarea “Physique and Character” (Fizic şi caracter), Kretschmer8 şi-a propus să 

analizeze relaţiile complexe existente între diferitele tipuri biologice şi anormalitatea mentală şi a 

caracterului. 

                                                 
7  Conf. J.Pinatel, op.cit., p.176. 

8  E.Kretschmer, Physique and Character, New York, Ed.Harper, 1925. 



 Pornind de la conformaţia fizică a individului, el a stabilit următoarele tipuri: 

a. leptosom sau astenic, caracterizat prin trăsături longiline, umeri înguşti şi musculatură 

subdezvoltată; este tipul rece, rezervat, nesociabil; 

b. atletic, cu musculatură puternică, robust, prezintă o bună stabilitate psihologică dar 

ocazional poate deveni exploziv; 

c. picnic, scund şi rotund, cu tendinţe spre îngrăşare; este prietenos şi sociabil. 

 Autorul apreciază că tipurile mixte au o mare frecvenţă. Între acestea, el a acordat atenţie 

tipului displastic, particularizat prin anumite disfuncţionalităţi glandulare. Concluziile lui 

Kretschmer cu privire la relaţia dintre aceste tipuri şi criminalitate sunt următoarele: 

- există o distribuţie relativ egală a tipurilor identificate, în câmp infracţional; 

- există o anumită corelaţie între tipul constituţional şi tipul de infracţiune, astenicul 

fiind asociat cu infracţiunile contra proprietăţii, atleticul cu  infracţiunile contra 

persoanei, picnicul cu fraudele, escrocheriile, displasticul cu infracţiunile sexuale. 

 Mult mai influentă a fost teoria tipologică elaborată de tipologul american W.Sheldon9. Ea 

se bazează pe dezvoltarea diferită a embrionului uman, stabilind un raport între dezvoltarea 

corporală şi trăsăturile energodinamice ale personalităţii de tipul: 

- endomorf-viscerotonic (cu o dezvoltare mai pronunţată a organelor interne); 

- mezomorf-stomatotonic (cu o dezvoltare puternică a musculaturii); 

- ectomorf-cerebrotonic (cu o mai mare dezvoltare a scoarţei cerebrale şi a 

inteligenţei). 

 Sheldon a stabilit pe cale experimentală că cele mai multe cazuri de delincvenţă apar în 

cazul tipului mezomorf. 

 Teoriile biotipologice au fost analizate şi criticate sever de Edwin Sutherland şi Donald 

Cressey10, care le-au apreciat drept lipsite de suport ştiinţific. Cu toate acestea, linia de cercetare 

tipologică nu a fost abandonată. 

5. Teoria constituţiei delincvente 

 Această teorie a fost promovată de italianul Benigno di Tulio11 care a utilizat un concept 

fundamental similar celui folosit de Kinberg, dar cu o semnificaţie mai largă. În opinia lui di 

Tulio constituţia cuprinde, pe de o parte, elementele ereditare şi congenitale, iar pe de altă 

parte, elemente dobândite în timpul vieţii în special în prima ei parte. 

 Constituţia delincventă ar rezulta dintr-o pluralitate de elemente (ereditare, congenitale, 

înnăscute) ce determină tendinţele criminogene, care însă nu duc în mod automat la săvârşirea de 

infracţiuni, ci numai favorizează ca un subiect să comită crima mai uşor decât altul. 

 Un concept important în teoria lui di Tulio este acela de prag care reprezintă nivelul de la 

care excitaţiile exterioare îl determină pe individ să comită actul infracţional. Astfel, dacă 

toţi indivizii pot prezenta reacţii antisociale, declanşarea acestora nu este condiţionată de o 

intensitate similară a stimulului. Pentru unii stimulul poate fi mai slab, pentru alţii mai puternic. 

Crima, asemănător concepţiei lui Kinberg, ar reprezenta o manifestare de inadaptare socială. 

                                                 
9  W.Sheldon, The Varieties of Human Physique, New York, Ed.Harper, 1940; idem, Varieties of Delinquent 

Youth, New York, Ed.Harper, 1949.  

10  E.H.Sutherland and D.Cressey, Principles of Criminology, Philadelphia and New York, Editura J.B.Lippincott 

Co., seventh edition, 1966, p.130-131.  

11  B.di Tulio, Manuel d'anthropologie criminelle, Paris, Ed.Payot, 1951; idem Le problème de la constitution 

délinquantielle par rapport à à l'état dangereux, Conference du 2
e
 Cours international de criminologie, Melun, 

1954 p.73-94; idem, Principles de criminologie clinique, Paris, PUF, 1967;  



 Aproprierea lui di Tulio de determinismul pozitivist (pe care el îl critică) este evidentă, 

aceasta susţinând teza existenţei unei constituţii delincvente care separă infractorul de 

noninfractor. 

 

 

SSEECCŢŢIIUUNNEEAA  AA  IIII--AA  

OORRIIEENNTTAARREEAA  PPSSIIHHOOLLOOGGIICCĂĂ  

 

1. Caracterizare 

 Orientarea psihologică grupează principalele teorii criminologice care au în comun 

conceptul de personalitate criminală ca bază teoretică a explicării cauzalităţii fenomenului 

infracţional. Atât prin modalităţile de abordare a acestui concept, cât şi prin caracterul mai mult 

sau mai puţin accentuat al determinismului psihologic în etiologia criminalităţii, aceste teorii 

sunt extrem de diverse, în unele situaţii apropiindu-se fie de orientarea biologică, fie de cea 

sociologică12. 

2. Perspectiva psihanalitică 

2.1. Teoria freudiană 

 Doctrina psihanalitică, având ca principal exponent pe austriacul Sigmund Freud (1856-

1939), a dominat orientarea psihologică în criminologie în perioada interbelică. Prin studiile 

efectuate, el a încercat să demonstreze existenţa unei personalităţi antisociale ce ţine de sfera 

psihologiei normale şi să explice mecanismul de formare a acesteia. Pe bună dreptate se 

consideră că psihanaliza a constituit punctul de trecere de la psihologia criminală la criminologia 

psihologică13. 

 Unele din aspectele gândirii psihanalitice sunt de real interes pentru înţelegerea 

mecanismelor umane care îl conduc pe individ spre comiterea infracţiunilor, pe când altele sunt 

de mică relevanţă ori acceptate cu serioase rezerve14. 

 Teoria lui Freud a fost elaborată în două etape. Într-o primă etapă, una din cele mai 

cunoscute idei ale acestei teorii a fost cea referitoare la inconştient, “partea invizibilă a 

aisbergului, care formează cel mai larg şi, într-un anume fel, cel mai puternic sector al minţii 

noastre”15. Acesta este distinct de preconştient care, deşi în mod normal este similar 

inconştientului, poate fi stimulat prin procesele gândirii şi deveni conştient. Inconştientul 

cuprinde toate impulsurile instinctive ale omului şi memoria sa refulată (reprimată, alungată) din 

sfera conştientului în inconştient, în mare parte provenind din experienţele traumatizante din 

timpul copilăriei timpurii. Aceasta înseamnă că atât gândurile omului, cât şi emoţiile şi acţiunile 

sale sunt guvernate de forţe ascunse în procesele memoriei sale şi care pot fi scoase la iveală 

printr-o tehnică specială numită psihanaliză. În viziunea lui Freud, pulsiunile inconştiente 

reprezintă factorul determinant al vieţii psihice. Inconştientul, preconştientul şi conştientul 

sunt concepute de Freud ca nişte entităţi autonome între care impulsurile circulă pe verticală, 

ascendent şi descendent. 

                                                 
12  R.M.Stănoiu, Introducere în criminologie, Bucureşti, Ed.Academiei, 1989, p.60. 

13  J.Pinatel, în P.Bouzat et J.Pinatel, Traite de droit penal et de criminologie, Tome III, Criminologie, Paris, 

Ed.Dalloz, 1963, p.188. 

14  H.Mannheim, Comparative Criminology, London, Ed.Routledge and Kegan Paul, 1965, p.312. 

15  Idem. 



 Ulterior, Freud şi-a îmbunătăţit teoria, propunând o nouă structurare a psihicului uman. Cea 

de-a doua clasificare freudiană se referă la personalitate şi cuprinde Eul, Supereul şi Sinele. 

 Eul (Ego) reprezintă conştiinţa de sine, nucleul personalităţii, în alcătuirea căreia intră 

cunoştinţele şi imaginea despre sine, precum şi atitudinile conştiente sau inconştiente despre cele 

mai importante interese şi valori. 

 Supereul (Super-Ego) este conştiinţa morală şi constituie expresia  existenţei individului 

în mediul social, purtătorul normelor etico-morale şi al regulilor de convieţuire socială. Supereul 

este achiziţia recentă şi relativ fragilă a individului, dezvoltată în conformitate cu normele şi 

nivelul socio-cultural al comunităţii din care face parte. 

 Născut din inconştient, ca şi Eul, Supereul constituie un triumf al elementului conştient, 

element care devine cu atât mai evident cu cât omul este mai matur, mai sănătos şi mai elevat 

sub aspect social. 

 Sinele (Id), una din cele trei entităţi ale personalităţii, constituie un complex de instincte şi 

tendinţe refulate, care are caracter apersonal şi nu este trăit în mod conştient. El constituie polul 

pulsional al personalităţii, depozitar al tendinţelor instinctive predominant sexuale şi 

agresive (expresie a instinctelor vieţii şi morţii), care pune organismul în tensiune. Sinele este 

considerat ca o componentă biologică a personalităţii, reprezentant al influenţelor ereditare, 

rezervorul energiei psihice, exponent al lumii interioare şi a lumii subiective. Totuşi şi condiţiile 

socio-morale ajung să se integreze sinelui. După cum spune Freud, Sinele este o “realitate 

psihică adecvată” care nu are însă conştiinţa realităţii obiective.    

 Din această sumară trecere în revistă a rolului jucat de cele trei entităţi ale personalităţii 

rezultă că Eul este expus atacurilor din partea celor două puteri, ostile şi incompatibile: 

pulsiunile instinctive ale Sinelui şi cenzura exercitată de Supereu. În mod natural, Eul încearcă să 

echilibreze raportul dintre pulsiunile instinctive şi conştiinţa morală a individului, dând o formă 

acceptabilă dorinţelor Sinelui, astfel încât să le facă mai acceptabile pentru Supereu, într-un 

proces numit sublimare. În cele mai multe cazuri sublimarea va reuşi, realizându-se o conciliere 

a celor două forţe oponente, ceea ce conduce la o anumită stabilitate psihică a individului. 

Echilibrul se poate obţine, temporar, şi prin deturnarea de la scopul iniţial a impulsurilor 

transmise de Sine, în vederea eliberării energiilor latente (ex.: prin sport), în cadrul unui proces 

de compensare. 

 Când sublimarea şi compensarea nu reuşesc să producă echilibrul necesar, Supereul 

utilizează represiunea, determinând refularea în inconştient a instinctelor nedorite, unde vor 

rămâne până când vor găsi o ocazie să erupă în mod necontrolat, înlăturând barierele impuse de 

Eu şi Supereu. Aceste răbufniri ale Sinelui pot lua forme dintre cele mai diferite, de la cele 

benigne (ex.: ticurile verbale, de gestică ori comportamentale) până la manifestările periculoase, 

violente.  

 În concepţia lui Freud, diferenţa dintre infractor şi noninfractor s-ar situa la nivelul 

Supereului. Pulsiunile organice antisociale , tendinţele infracţionale, ar fi prezente la toţi 

indivizii, dar rămân ascunse în procesele profunde (“abisale”) ale personalităţii acestora, fiind 

controlate şi stăpânite pe măsura dezvoltării şi trecerii la faza adultă de către Eu, care se 

desăvârşeşte în permanenţă, datorită experienţelor succesive acumulate precum şi prin 

structurarea Supereului. 

 Freud insistă asupra faptului că entitatea psihică vinovată de comportamentul antisocial este 

Supereul, în funcţie de tipul de structurare al acestuia, care ar putea fi interpretat astfel: 

 a) insuficienta structurare a Supereului permite acceptarea nediferenţiată a instinctelor şi 

tendinţelor abisale cu caracter antisocial, cenzura morală fiind abolită din necunoaştere, 

nepricepere, indiferenţă ori lipsă de maturitate socială. Acesta este motivul pentru care, de altfel, 

infractorii minori se bucură de un tratament penal atenuat; 

 b) structurarea negativă a Supereului sugerează existenţa unei personalităţi profund 

antisociale care, în timp, a asimilat norme şi valori total opuse celor general acceptate de 



societate. Principala lor caracteristică, alături de agresivitate, este indiferenţa afectivă, lipsa de 

sensibilitate faţă de suferinţa umană. 

 c) structurarea aberantă a Supereului sugerează constituirea unei conştiinţe morale 

extremiste. Acest tip de Supereu are drept caracteristică faptul că indivizii asimilează, iniţial, 

norme sociale pozitive, din categoria celor dominante în societate. Ulterior, ajung să considere 

drept absolute adevărurile relative configurate de normele respective şi să nege valoarea oricăror 

alte adevăruri posibile. Din această categorie fac parte atât fanaticii de toate nuanţele. Supereul 

fanatic se formează în contextul unor situaţii de frustrare cu bază diversă (rasială, etnică, politică 

sau religioasă). Reprezentanţii fanatici ai unei cauze suferă o diminuare a propriului Eu care se 

contopeşte într-un Eu colectiv, adesea nebulos şi absurd, care utilizează deviza “distruge pentru a 

salva”.  

 Supereul este cel care dictează Eului, acesta din urmă supunându-se, sau nu, ordinului de a 

controla şi stăpâni pulsiunile Sinelui16. Eşuarea tentativelor de sublimare ori de compensare 

a conflictelor interioare ale individului pot conduce la o inadaptare a celui în cauză şi, în 

final, pot determina trecerea la actul infracţional. 

 În clasificarea pe care psihanaliza o face infractorilor un loc important îl ocupă criminalul 

care a săvârşit infracţiunea datorită complexului de vinovăţie. Complexul de vinovăţie ar 

favoriza comiterea crimei în momentul în care acest sentiment ar atinge un grad atât de înalt 

încât devine insuportabil, astfel încât pedeapsa este aşteptată ca o eliberare. În acest mod este 

explicat faptul că unii infractori îşi “semnează” crima, pentru a fi cât mai repede descoperiţi17. 

2.2. Teorii psihanalitice post-Freudiene 

 Freud nu a fost un criminolog. Preocupările sale în legătură cu mecanismele psihologice 

care declanşează comportamentul infracţional au fost mai degrabă episodice. 

 În schimb, viziunea sa asupra acestor mecanisme a influenţat în mare măsură cercetările 

criminologice ulterioare, rezultând un număr important de teorii al căror model etiologic este 

psihanalitic sau psihologic. 

 2.2.1. Una din cele mai importante teorii psihanalitice pentru analiza criminologică a 

comportamentului infracţional aparţine lui Alfred Adler (1870-1937), care a devenit cunoscut în 

urma inventării conceptului de “complex de inferioritate”18. 

 Teoria lui Adler pleacă de la sentimentul de inferioritate al individului, care declanşează 

dorinţa acestuia de a-şi depăşi condiţia proprie, în contextul unor relaţii de compensare sau 

supracompensare. Din acest motiv, teoria sa a fost comparată cu “filosofia puterii” a lui 

Friedrich Nietzsche, cu care, însă, nu are prea multe elemente comune. În timp ce Nietzsche este 

atras în principal de puternicul superman, Adler acordă mai mare atenţie slăbiciunii umane. Când 

individul devine conştient de carenţele sale, încearcă să le compenseze ajungând uneori la 

supracompensare. În acest fel, bâlbâitul Demostene orientându-şi toată energia în lupta împotriva 

acestui handicap, a devenit un mare orator, iar Beethoven, depăşindu-şi surzenia accentuată de 

care suferea, a creat opere nemuritoare. Legea compensaţiei în natură este recunoscută de multă 

vreme şi este pusa în legătură cu conceptul de sublimare al lui Freud. 

 În cazul în care deficienţa nu este depăşită, sentimentul de inferioritate poate degenera 

în complex de inferioritate. Acest concept a devenit unul din cele mai convenabile mecanisme 

de interpretare a comportamentului uman, mai ales că acest complex poate fi atribuit oricărei 

persoane. Inferioritatea este un concept relativ şi de aceea întotdeauna va exista un domeniu în 

care un om se va simţi inferior altuia, fie că e vorba de vârstă, sex, fizic, inteligenţă, rasă, clasă 

socială sau nivel de pregătire. 

                                                 
16  R.M.Stănoiu, op.cit, p.61. 

17  D.Abrahamsen, Crime and the Human Mind, New York, 1944, citat de R.M.Stănoiu, op.cit., p.62. 

18  A.Adler, What Life Should Mean to You, London, 1932.  



 Complexul de inferioritate poate conduce la săvârşirea de infracţiuni, deoarece acesta este o 

cale extrem de facilă ca individul să atragă asupra sa atenţia opiniei publice, în felul acesta 

compensându-şi psihologic propria inferioritate. Astfel de situaţii sunt relativ frecvente în 

societatea industrială, determinate de sentimentele de frustrare şi înstrăinare. Sunt cunoscute 

studiile asupra unor infracţiuni la siguranţa circulaţiei rutiere săvârşite de persoane care, pentru 

a-şi compensa sentimentele de inferioritate, îşi iau ca aliat automobilul, caii-putere ai motorului 

devenind o prelungire a propriei forţe. 

 Pe lângă sentimentul de inferioritate şi slăbiciune, care sunt principalele caracteristici ale 

acestui tip de infractor, Adler adaugă lipsa de cooperare ca urmare a sentimentelor de frustrare 

apărute în condiţiile unei copilării nefericite. 

 Criticii teoriei lui Adler, după ce menţionează importanţa considerabilă a conceptelor şi 

mecanismelor utilizate de autor, apreciază că el este înclinat să simplifice în mod exagerat 

problematica psihologiei infractorului. În contrast cu psihanaliza lui Freud, care apare ca fiind 

sofisticată, Adler are tendinţa să renunţe prea uşor la bogăţia complexităţii vieţii psihologice pe 

care psihanaliza tocmai o câştigase. Se relevă faptul că Adler ia în considerare doar partea 

raţională a fenomenelor pe care le descrie şi nu poate vedea dincolo de determinismele raţionale 

ale comportamentului uman19. 

 2.2.2. Criminologii americani F.Alexander şi H.Staub au utilizat entităţile psihice propuse 

de Freud pentru analiza diferitelor tipologii infracţionale20. Astfel, în cazul infractorilor din 

obişnuinţă nu ar exista un conflict între Eu şi Supereu, întrucât aceştia aparţin unui mediu 

antisocial iar conduita lor este conformă normelor care guvernează acest mediu. În cazul 

criminalilor ocazionali, Supereul acestora îşi suspendă funcţia morală pentru o perioadă de timp, 

Eul fiind incapabil să mai realizeze echilibrul. 

 2.2.3. Psihanalistul August Aichorn21 a utilizat noţiunile referitoare la nevroze şi psihoze 

pentru a explica anumite comportamente antisociale. Acesta considera că, deşi mediul social 

(factorii exogeni) îl influenţează pe individ, acesta nu trece la săvârşirea faptei penale decât dacă 

este predispus în această direcţie. Aichorn a numit această predispoziţie - “delincvenţă latentă”. 

Cercetările lui August Aichorn au fost continuate de Kate Friedlander22. 

 2.2.4. O anumită influenţă asupra criminologiei au avut şi tipologiile construite pe baze 

psihanalitice. Carl Gustav Jung (1875-1960) joacă un rol important în acest domeniu, în 

principal datorită introducerii tipului psihologic şi conceptelor sale de introvertit şi extrovertit. 

Aplicarea acestor concepte în criminologie aparţine, în special, lui H.Eysenck23 care, încercând 

să demonstreze existenţa unei personalităţi specifice a infractorului, consideră că principala 

cauză a criminalităţii trebuie văzută în eşecul unei anumite componente a personalităţii de a se 

comporta acceptabil din punct de vedere social. 

3. Teoria psihomorală 

 Principalul reprezentant al teoriei psihomorale este criminologul belgian Etienne de 

Greef24. El consideră că structurile afective ale individului sunt determinate de două grupuri 

fundamentale de instincte: de apărare şi de simpatie. În cursul copilăriei aceste instincte se pot 

altera, determinând un sentiment de injustiţie, o stare de inhibiţie şi indiferenţă afectivă. În opinia 

autorului, personalitatea infractorului se structurează de-a lungul unui proces lent de degradare 

                                                 
19  E.From, The Fear of Freedom, citat de H.Mannheim, op.cit., p.331. 

20  F.Alexander and H.Staub, op.cit. 

21  A.Aichorn, op.cit. 

22  K.Friedlander, Latent Delinquency and Ego Development, în Searchlights on Delinquency, New York, 

International Universities Press, 1956, p.207. 

23  H.J.Eysenck, Crime and Personality, London, Routledge and Kegan Paul, 1964. 

24  E.de Greef, Introduction à la criminologie, Bruxelles, Ed.Van den Plank, 1946. 



morală a individului, denumit proces criminogen, care îl conduce la comiterea actului 

infracţional. 

 În evoluţia acestui proces se disting trei etape. În prima etapă, numită de autor “faza 

asentimentului temperat”, individul normal suferă o degradare progresivă a personalităţii ca 

urmare a unor frustrări repetate. Convins de injustiţia mediului social în care trăieşte, el nu mai 

găseşte nici o raţiune pentru a respecta codul moral al acestui mediu. 

 În cea de-a doua etapă, denumită a “asentimentului formulat”, individul acceptă comiterea 

crimei, îşi caută justificări, caută un mediu mai tolerant. 

 În cea de-a treia etapă apare “criza”, în decursul căreia este acceptată eliminarea victimei, 

aşteptându-se ocazia favorabilă pentru “trecerea la act”. În această ultimă fază, individul trece 

printr-o “stare psihică periculoasă”, care prefigurează “trecerea la act”. 

 Procesul criminogen este axat de E. de Greef pe un Eu care consimte şi tolerează ideea 

crimei. Elementul de diferenţiere între infractor şi noninfractor constă în faptul că infractorul 

trece mai uşor la comiterea actului, într-o situaţie favorabilă, deci o diferenţă de grad. Trăsătura 

psihică fundamentală care permite trecerea la act ar fi indiferenţa afectivă a individului. 

4. Teoria personalităţii criminale 

 Această teorie aparţine criminologului francez Jean Pinatel şi reprezintă una din cele mai 

complete teorii formulate în cadrul orientării psihologice. Teoria lui Pinatel este axată pe 

conceptul de personalitate criminală în cadrul căruia sintetizează elementele esenţiale ale 

teoriilor anterioare, mai ales viziunea dinamică asupra entităţilor personalităţii şi abordarea 

diferenţiată a mecanismelor şi proceselor criminogene ale trecerii la act din varianta 

psihomorală. 

 Respingând teza existenţei unei diferenţe de natură umană între infractori şi noninfractori, 

Pinatel preia opinia lui Etienne de Greef, conform căreia există o diferenţă de grad25 între 

personalitatea celor două categorii, precum şi între diferitele categorii de infractori (de la 

ocazional la recidivistul înrăit). 

 Autorul consideră că trăsăturile frecvent întâlnite la infractori (egocentrismul, labilitatea 

psihică, agresivitatea şi indiferenţa afectivă), luate izolat, nu sunt specifice doar acestei 

categorii de persoane şi numai reunirea lor într-o constelaţie conferă personalităţii un caracter 

infracţional. Această constelaţie de trăsături ar reprezenta nucleul central al personalităţii 

criminale, care apare ca o rezultantă şi nu ca un destin26. 

 Conform conceptului de personalitate criminală, infracţiunea este o faptă omenească, iar 

infractorii sunt oameni ca toţi ceilalţi; ceea ce îi deosebeşte este “trecerea la act” care constituie 

expresia “diferenţei de grad”. În consecinţă, între personalitatea infractorilor si cea a 

noninfractorilor ar exista doar o diferenţă cantitativă şi nu una calitativă. 

 Pentru Pinatel, teoria personalităţii criminale, construită pe bazele criminologiei generale, a 

constituit o ipoteză de lucru în domeniul criminologiei clinice27, vizând tratamentul şi 

resocializarea infractorilor. 

 

                                                 
25  Gradul este nivelul de la care impulsurile endogene şi excitaţiile exogene îl determină pe individ să comită 

fapta antisocială. 

26  R.M.Stănoiu, op.cit., p.67. 

27  J.Pinatel, op.cit., p.477-478. 



SSEECCŢŢIIUUNNEEAA  AA  IIIIII--AA  

PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  SSOOCCIIOOLLOOGGIICCĂĂ  

1. Bazele istorice ale criminologiei sociologice 

 Atât reprezentanţii orientării biologice, cât şi cei ai orientării psihologice au abordat cu 

prioritate etiologia de ordin endogen a criminalităţii. Teoriile elaborate în acest plan al cercetării 

ştiinţifice au fost considerate nesatisfăcătoare de către adepţii orientării sociologice, care au 

preferat analiza cauzelor de ordin exogen, acordând o deosebită importanţă determinărilor de 

ordin social, absolutizând, uneori, procesul de socializare a omului. 

 Orientarea sociologică în criminologie a furnizat o consistentă literatură de specialitate, 

structurată într-o mare diversitate de curente, teorii şi opinii inspirate de sociologia şi psihologia 

socială. Primele explicaţii etiologice de tip sociologic au fost grupate sub denumirea generică de 

şcoala franco-belgiană a mediului social28, din cuprinsul căreia se detaşează unele aspecte 

interesante care impun o prezentare detaliată. 

1.2. Şcoala sociologică. Teoria lui Durkheim* 

 Emile Durkheim (1858-1917) este unul din fondatorii sociologiei ca ştiinţă şi are mari 

merite în analiza criminologică a fenomenului infracţional. Teoria sa a influenţat profund 

gândirea criminologică modernă. 

 Prima trăsătură definitorie a teoriei lui Durkheim este punctul de vedere conform căruia 

criminalitatea este un fenomen social normal, care se manifestă inevitabil în toate societăţile. 

Inevitabilitatea crimei se datorează eterogenităţii condiţiei umane. Întrucât nu poate exista o 

societate în care indivizii să nu se abată mai mult sau mai puţin da la tipul colectiv este inevitabil 

ca dintre aceste abateri unele să prezinte caracter infracţional29. Din această poziţie teoretică 

rezultă că infracţionalitatea nu este determinată de cauze excepţionale ci, în primul rând, de 

structura socio-culturală căreia îi aparţine. Pe de altă parte, criminalitatea trebuie înţeleasă şi 

analizată nu prin ea însăşi, ci în strânsă legătură cu o cultură determinată în timp şi spaţiu30. 

 Crima, afirmă Durkheim, constituie un factor de sănătate publică, făcând diferenţa între bine 

şi rău şi atrăgând atenţia asupra stării sociale precare a unei naţiuni31. 

 O altă contribuţie valoroasă în planul analizei criminologice este reprezentată de elaborarea 

de către Durkheim a conceptului de anomie (de la grecescul a nomos - fără norme), care 

desemnează o stare obiectivă a mediului social, caracterizată printr-o dereglare a normelor 

sociale, datorită unor schimbări bruşte (războaie, revoluţii, crize economice etc.). Întrucât nici 

o fiinţă umană nu poate fi fericită dacă nu există un echilibru între nevoile sale şi posibilităţile de 

a le satisface, iar dereglarea socială determină dezechilibrul, poate să apară fenomenul de 

suicid32, dar şi comportamentul infracţional al oamenilor, la baza căruia ar sta determinismul 

social şi nu predispoziţiile psihologice ale individului. 

2. Enrico Ferri. Teoria sociologică multifactorială 

 Jurist şi sociolog, profesor universitar şi avocat celebru, redactor şef al ziarului socialist 

“Avanti” şi fondator al revistei juridice “La scuola pozitiva”, autor de cursuri şi lucrări ştiinţifice 

                                                 
28  Raymond Gassin, Criminologie, Paris, Dalloz, Ed. a II-a, 1990, p.159. 

29  E.Durkheim, Regulile metodei sociologice, traducere, Bucureşti, Ed. ştiinţifică, 1974, p.116. 

30  J.Pinatel, op.cit., p.65.; R.Gassin, op.cit., p.163; 

31  L.Siegel, op.cit., p.167. 

32  Conceptul a fost prezentat de Durkheim în anul 1897, în lucrarea Le suicide. 



renumite, Enrico Ferri (1856-1929)*** a fost una din marile personalităţi ale criminologiei, 

considerat drept fondatorul criminologiei sociologice33. 

 Discipol al lui Lombroso, Ferri acceptă determinismul endogen al maestrului său, dar 

propriile sale cercetări s-au oprit mai ales asupra cauzelor exogene, socio-economice ale 

fenomenului infracţional. Totodată, autorul îşi pune întrebarea firească de ce în condiţii exogene 

similare numai anumiţi indivizi comit infracţiuni. Conform opiniilor sale, răspunsul la această 

interogaţie este acela că delictul este un fenomen complex, cu determinare multiplă, atât fizico-

socială cât şi biologică, în modalităţi şi grade diferite în funcţie de caracteristicile persoanei 

implicate, ale locului şi timpului comiterii faptei penale. 

 Cu ocazia celui de-al IV-lea Congres Internaţional de Antropologie Criminală de la Geneva 

(1896), Ferri a prezentat următoarea clasificare a factorilor criminogeni : 

- factori antropologici (endogeni) reprezentaţi în trei grupe : cei care ţin de constituţia 

organică a infractorului, cei care corespund constituţiei sale psihice şi în ultimul rând 

caracteristicile personale (vârstă, sex etc.)34; 

- factori fizici sau cosmo-telurici (climatul, natura solului, anotimpurile, condiţiile 

atmosferice etc.), care constituie o primă varietate de factori exogeni; 

- factorii mediului social: densitatea populaţiei, familia, educaţia, opinia publică, 

producţia industrială, alcoolismul, organizarea economică şi politică etc. 

 Acordând prioritate factorilor sociali, Ferri reliefează faptul că aceştia se regăsesc mai ales 

în planul general al fenomenului infracţional. De altfel, autorul a reformulat “legea saturaţiei 

mediului” aparţinând lui Quetelet, elaborând “legea suprasaturaţiei”, conform căreia orice 

fenomen social anormal, cum ar fi războiul, revoluţia, foametea etc., produce o creştere bruscă a 

criminalităţii. O dată cu epuizarea evenimentului în cauză, criminalitatea revine la limitele sale 

“normale”. 

 În viziunea sa asupra sociologiei criminalităţii, Ferri reuneşte două elemente care vor 

constitui baza teoretică a curentului sociologic asupra criminogenezei: elementul de sinteză 

obţinut prin culegerea datelor oferite de alte discipline cu preocupări criminologice şi studiul 

analitic al fenomenului infracţional considerat ca fiind determinat de viaţa socială35. 

3. Teorii sociologice moderne. Modelul consensual 

 Începutul secolului al XX-lea a fost marcat, pe continentul american, de o puternică 

dezvoltare a sociologiei şi, în cadrul ei, a sociologiei criminologice. Delincvenţa, mai ales cea 

juvenilă, a constituit o preocupare constantă a sociologilor americani, rezultând monografii de 

amploare, studii bine articulate ştiinţific, bazate pe inovaţii metodologice şi studii experimentale 

de mare întindere. 

 Diversitatea acestor teorii face dificilă încercarea de clasificare a lor, de includere într-un 

curent teoretic anume. Unii autori36 au clasificat teoriile sociologice moderne în trei orientări: 

- teoriile structurii sociale, care includ curentul culturalist şi curentul funcţionalist; 

- teoriile proceselor sociale, care cuprind teoriile învăţării, ale controlului social şi ale 

“etichetării” sociale; 

- teoriile conflictului social. 

                                                 
33  J.Pinatel, op.cit., p.69. 

34  R.Gassin, op.cit., p.165. 

35  D.Szabo, Le point de vue socio-cultural dans l'étiologie de la conduite delinquante, în vol. Travaux du XVI 

Cours International de Criminologie, Paris, 1968, p.100, citat de R.M.Stănoiu, op.cit.,p.73. 

36  L.Siegel, op.cit., p.164 şi urm. 



 Alţi autori37 subliniază aspectul multifactorial al acestor teorii care, deşi sunt esenţialmente 

sociologice, iau în considerare modul în care factorii sociali sunt percepuţi şi asimilaţi psihologic 

de indivizi, în cadrul procesului de socializare. 

 Preferăm perspectiva propusă de criminologul canadian Denis Szabo38, conform căreia 

teoriile sociologice moderne sunt subsumate fie modelului consensual, fie modelului conflictual. 

 Modelul consensual inspirat îndeosebi de gândirea teoretică a lui Durkheim, Pareto şi 

Parsons a dominat criminologia sociologică de la începutul secolului XX până în jurul anului 

1960. El se caracterizează prin analogia propusă între sistemul natural şi sistemul social. 

 Cele două sisteme sunt alcătuite din părţi componente care se adaptează şi evoluează în 

consens deoarece altfel s-ar produce conflictul major, ruptura, disoluţia sistemului. Anumite 

conflicte care apar sunt anihilate prin capacitatea interioară a ansamblului de a ajusta, de a se 

autoregla. Se prezumă că adaptarea la condiţiile evolutive constituie regula de funcţionare a 

societăţii. Ruptura, dacă survine, reprezintă un eşec al procesului de adaptare. 

 Teoriile modelului consensual îl consideră pe infractor un neadaptat şi propun, drept 

remediu, diverse modele de resocializare a acestuia. Cercetările întreprinse şi-au propus să 

evidenţieze, prin examinarea multiplelor legături care se stabilesc între mediul social şi diferitele 

grupuri sociale, acei factori care modifică tendinţele normale de adaptare a individului la mediu. 

 Esenţa acestor teorii constă în recunoaşterea existenţei unor norme care ocrotesc valorile 

sociale dominante, a căror încălcare îl plasează pe individ în categoria infractorilor39. 

 Comparând elementele esenţiale ale teoriilor sociologice considerăm că pot fi incluse in 

modelul consensual patru curente relativ distincte: orientarea ecologică, curentul culturalist, 

curentul funcţionalist şi teoriile controlului social. 

3.1. Şcoala ecologică de la Chicago 

 De o mare audienţă în anii '20-'30 s-au bucurat teoriile inspirate de orientarea ecologică a 

şcolii din Chicago, conform căreia, orice element, indiferent de natura sa (animal-vegetal, 

biologic-psihologic etc.) din momentul în care intră în relaţii cu alte elemente este susceptibil de 

a fi implicat într-o relaţie cauzală. În aceeaşi manieră, relaţia dintre om şi societate este 

examinată prin intermediul particularităţilor ecologice. Metodele teoretice ale şcolii ecologice de 

la Chicago au fost popularizate de Henry McKay, Clifford R.Shaw şi Frederick Thrasher. 

 Încercând să explice cauzele criminalităţii în marile concentraţii urbane în care proporţia 

imigranţilor era ridicată, C.R.Shaw şi H.D. McKay au făcut o analogie între grupurile de 

imigranţi şi speciile de plante care încearcă să supravieţuiască pe un pământ ostil; în aceeaşi 

manieră, imigranţii încearcă să supravieţuiască apelând la forme de adaptare impuse de viaţa 

concretă40.  

 Autorii au evidenţiat existenţa unor corelaţii între delincvenţă şi perturbările sociale în 

zonele de deteriorare morală (caracterizate prin sărăcie, şomaj, condiţii de muncă nefavorabile, 

învăţământ dezorganizat etc.). Delincvenţa apare astfel ca un fenomen de respingere, specific 

cartierelor sărace, reprezentanţii şcolii din Chicago formulând conceptul de zonă criminogenă 

specifică (delinquency area)41. 

 Introducând o nouă variabilă - ecologia urbană - în studiul criminalităţii, reprezentanţii 

şcolii ecologice au deschis calea unei întregi generaţii de criminologi care s-au concentrat asupra 

determinării comportamentului delincvent de către factorii sociali. Aceste teorii au determinat 

                                                 
37  R.Gassin, op.cit., p.168 şi urm. 

38  D.Szabo, Criminologie et politique criminelle, Bruxelles - Montreal, Vrin -P.U.M., 1978, p.40 şi urm. 

39  R.M.Stănoiu, op.cit., p.74. 

40  C.R.Shaw, Delinquency Areas, Chicago, U.P., 1929; C.R.Shaw, H.D.McKay, Juvenile Delinquency and Urban 

Areas, Chicago, U.P.,1942. 

41  L.Siegel, op.cit., p.170-174; R.M.Stănoiu, op.cit., p.74. 



reacţii pozitive în sfera politicii penale, concretizate în realizarea unor programe speciale de 

prevenire a criminalităţii, programe care s-au extins până după cel de-al doilea război mondial.  

3.2. Curentul culturalist 

 Un alt grup de teorii din sfera modelului consensual sunt cele care aparţin curentului 

culturalist, care raportează personalitatea individului la cultura în care se dezvoltă şi pe care o 

asimilează. În elaborarea ipotezei de cercetare, promotorii acestor teorii pornesc de la 

recunoaşterea existenţei sistemului social care are menirea de a integra într-un echilibru dinamic 

toate clasele, categoriile şi grupurile care compun societatea. Din acest sistem se detaşează acea 

secvenţă care vine în conflict cu consensul cultural global. 

 Tema centrală a orientării culturaliste în criminologie este raportul dintre cultură şi 

criminalitate. Aceasta din urmă este privită ca o “adaptare inversă” a indivizilor, care asimilează 

norme şi valori opuse celor general acceptate de majoritatea membrilor societăţii. 

3.2.1. Teoria “asociaţiilor diferenţiate”. Învăţarea socială a comportamentului 

delincvent 

 Elaborată de Edwin Sutherland, teoria “asociaţiilor diferenţiate”42 este una din teoriile 

reprezentative ale curentului culturalist. Considerat a fi fondatorul criminologiei sociologice 

nord-americane, Sutherland elaborează o teorie complexă, propunând o abordare multifactorială 

a criminalităţii, privită ca un fenomen socio-cultural43. 

 Conform teoriei sale, comportamentul delincvent se învaţă printr-un proces obişnuit de 

comunicare cu alte persoane, în cadrul unor grupuri. El se dobândeşte prin asocierea cu indivizi 

care apreciază favorabil acest comportament şi prin izolarea (diferenţierea) de persoanele care îl 

apreciază defavorabil. Astfel, “asociaţia diferenţiată a unei persoane cu diferişi indivizi” ar sta la 

baza actului infracţional. 

 Preluarea teoriei “imitaţiei” de la Gabriel Tarde este evidentă. Este adevărat că omul are o 

tentaţie extraordinară de a imita, mai ales la o vârstă tânără şi cu preponderenţă comportamentele 

negative, care îl pun în conflict cu grupul din care face parte (din spirit de frondă, pe baza unui 

complex de inferioritate ori din alte motive). Sutherland arată că, dacă asocierea cu modelele 

criminale este mai timpurie, “învăţarea” se produce mai repede, mai ales dacă “modelul” are un 

“prestigiu” deosebit. “Asociaţiile diferenţiate” apar pe fondul unor conflicte socio-culturale care 

stau la baza proceselor dezorganizării sociale. 

 Continuând linia de gândire a lui Durkheim, Sutherland a integrat studiul comportamentului 

infracţional în studiul sociologic al oricărui tip de comportament. Prin asocierea pe care a făcut-o 

între cultura criminală şi cultura societăţii globale, el a reuşit să identifice forme de criminalitate 

care scăpau de sub incidenţa legii penale (white collar crime - criminalitatea “gulerelor albe”). 

 Teoria lui Sutherland a fost criticată44 pentru că nu clarifică două probleme fundamentale: 

- care este, totuşi, originea criminalităţii, întrucât aceasta trebuie să fi existat înainte să 

fi fost învăţată pe calea “asociaţiilor diferenţiate”; 

- din ce cauză numai anumiţi indivizi învaţă comportamentul infracţional. 

                                                 
42  Utilizăm sintagma "asociaţii diferenţiate" în locul celei consacrate - "asociaţii diferenţiale" - apreciind că este în 

concordanţă cu sensul conceptului folosit de Sutherland. De altfel, în limba română, termenul "diferenţial(ă)" 

are un sens mai ales matematic ori tehnic. 

43  E.Sutherland, Principles of Criminology, Philadelphia, 1924. În realizarea cursului am dispus de Ediţia a VII-a 

a lucrării lui Sutherland, Ed.J.B.Lippincott, Philadelphia, 1966. 

44  H.Mannheim, op.cit., p.559. 



3.2.2. Teoria “conflictului de cultură” 

 Elaborată de criminologul nord-american Thorsten Sellin în faimoasa sa lucrare “Culture 

Conflict and Crime”45 (Conflictul de cultură şi criminalitatea), această concepţie conţine 

fundamentul teoretic al curentului culturalist. 

 Principala premisă a autorului sus-amintit este aceea că normele juridice penale sunt 

expresia normelor culturii dominante în societate. Însă, într-o societate eterogenă, diversificată, 

există mari diferenţe culturale, cum ar fi acelea între localnici şi imigranţi, bogaţi şi săraci, între 

grupuri şi subgrupuri sociale. Conflictele culturale apar fie prin introducerea unor valori, norme 

şi obiceiuri străine într-un sistem închis, fie prin schimbările de ordin social inevitabile în 

interiorul sistemului. Comportamentul delincvent apare pe fondul conflictului real sau imaginar 

între normele şi valorile  pe care le-a însuşit o persoană şi normele şi valorile dominante în 

societate. Ca exemplu, Sellin citează cazul unui tată sicilian din New Jersey. Acesta a ucis un 

tânăr de 16 ani care îi sedusese fiica şi s-a arătat extrem de surprins la arestarea sa, deoarece el 

“apărase onoarea familiei sale într-o manieră tradiţională”46. Autorul consideră că există o relaţie 

direct proporţională între numărul de contradicţii culturale şi rata delincvenţei. 

 Teoria lui Sellin a dat naştere la interpretări tendenţioase, chiar rasiste, cu privire la 

criminalitatea imigranţilor şi a populaţiei de culoare din S.U.A.47. 

 Un continuator al lui Thorsten Sellin a fost sociologul american Walter Miller48 care a 

studiat criminalitatea păturilor sociale defavorizate, dar prin conceptele utilizate el se apropie 

mai mult de curentul funcţionalist. 

3.2.3. Teoria “subculturilor delincvente” 

 O altă variantă a curentului culturalist este reprezentată de teoria lui Albert Cohen 

referitoare la “subculturile delincvente”49. Ideea centrală a acestei teorii este aceea că 

infracţionalitatea tinerilor din clasele defavorizate constituie, de fapt, un protest împotriva 

normelor culturale dominante în S.U.A.. Întrucât condiţiile  sociale nu le permit să obţină un 

succes social legitim, aceşti tineri resimt o puternică stare de frustrare. Delincvenţa, afirmă 

autorul, nu este un rezultat inerent inferiorităţii sociale. Ea este mai degrabă o funcţie a barierelor 

sociale şi economice impuse grupurilor sociale sărace. 

 Acceptând ruptura definitivă cu valorile tradiţionale existente în societate şi alegând calea 

delincvenţei, grupul defavorizat îşi reconstituie un sistem propriu de modele şi norme care poartă 

denumirea de “subcultură delincventă”. Aceasta se caracterizează prin non-utilitate (infracţiunile 

sunt comise nu pentru scopuri materiale, ci pentru faimă), maliţiozitate (faptele vizează necazul 

celorlalţi) şi negativism. 

 Încercând să clarifice problema apariţiei “subculturilor delincvente” în anumite sectoare ale 

vieţii sociale, Cohen a neglijat factorii individuali implicaşi în geneza crimei, ca şi alte aspecte 

ale procesului de socializare a tinerilor. El nu a putut lămuri mecanismele prin care unii tineri 

aleg calea “conformistă”, alţii “subcultura delincventă”, iar alţii “delincvenţa solitară”50. De 

asemenea, el a restrâns nejustificat sfera infracţiunilor comise de bandele de adolescenţi la cele 

non-utilitare, iraţionale, sfidătoare51. Alte studii au dovedit că, dimpotrivă, unele “subculturi 

delincvente” se caracterizează prin comiterea de infracţiuni profitabile. 

                                                 
45  Th.Sellin, Culture Conflict and Crime, New York, Social Science Research Council, bulletin no.41, 1938. 

46  Idem, op.cit., p.68. 

47  R.M.Stănoiu, op.cit., p.79. 

48  W.Miller, Lower-Class Culture as a Generating Milieu of Gang Delinquency, în Journal of Social Issues, 

no.14/1958, p.5-19. 

49  A.K.Cohen, Delinquent Boys: The Culture of the Gang, Glencoe, Free Press, 1955. 

50  R.M.Stănoiu, op.cit., p.80. 

51  H.Mannheim, op.cit., p.512. 



 Problema subculturilor delincvente a fost analizată şi de alţi cercetători. Astfel, Marvin 

Wolfgang şi Frank Ferracuti52, care au introdus ipoteza subculturilor delincvente în analiza 

infracţiunilor săvârşite cu violenţă, au relevat că există o relaţie directă între rata omorurilor şi 

modul în care grupul percepe violenţa. Cu cât un individ este mai integrat într-o “subcultură 

violentă”, cu atât creşte riscul ca el să comită infracţiuni grave, cu violenţă. 

3.3. Curentul “funcţionalist” 

 Sociologia “funcţionalistă”, denumită astfel întrucât plasează indivizii şi grupurile în 

structuri, roluri şi relaţii sociale, analizând funcţiile şi disfuncţiile existente într-o societate dată, 

a inspirat unele teorii criminologice de mare interes teoretic. 

 Ca idee comună, aceste teorii consideră criminalitatea ca un rezultat al stării de frustrare a 

indivizilor şi grupurilor defavorizate social şi economic, incapabile să atingă, prin mijloace licite, 

scopurile (obiectivele) valorizate de societate. Autorii consideră că aceşti oameni împărtăşesc 

aceleaşi dorinţe şi idealuri de realizare socială ca şi componenţii claselor favorizate, dar ei nu le 

pot atinge pe căi licite. De aici ar rezulta o tensiune socială, o stare de frustrare individuală şi 

colectivă care conduce la săvârşirea faptelor penale. 

 De altfel, aceste teorii mai sunt cunoscute şi sub numele de “teorii ale tensiunii sociale” 

(strain theories)53.  

3.3.1. Robert K. Merton. Teoria anomiei sociale 

 Cea mai cunoscută dintre “teoriile tensiunilor sociale” aparţine lui R.K.Merton şi este 

intitulată teoria anomiei sociale . 

 Merton a adaptat conceptul de anomie al lui Durkheim la condiţiile societăţii americane, 

conferindu-i sensuri noi. Conceptul lui Durkheim, aşa cum am arătat, se referea la o anumită 

lipsă a normativităţii sociale determinată de conflicte majore (războaie, revoluţii, crize 

economice) ori de catastrofe naturale. În aceste condiţii, structura socială devine anomică, tinde 

spre dezintegrare, pentru a se restructura pe baze noi. În acest sens, anomia este o proprietate a 

structurii sociale şi nu a individului.  

 Conform teoriei lui Merton, anomia este transferată individului sub forma frustrării sociale. 

Ordinea socială este stabilă atunci când există un echilibru între scopurile ce urmează a fi atinse 

şi mijloacele disponibile pentru a le atinge. Când echilibrul se rupe, îşi face apariţia 

dezorganizarea socială. Deci, anomia se naşte ca rezultat al tensiunii dintre scopuri şi mijloace. 

 Criminalitatea reprezintă reacţia individului faţă de neconcordanţa dintre scopurile 

vehiculate şi valorizate la nivelul societăţii şi mijloacele permise pentru a le realiza. Pentru a 

putea atinge aceste scopuri, individul recurge adesea la mijloace ilicite. Merton arată că, în 

societatea nord-americană se ignoră, în majoritatea cazurilor, dacă anumite obiective pot fi atinse 

pe căi legitime. Cu atât mai mult, tinerii aparţinând grupurilor defavorizate sunt supuşi drumului 

spre delincvenţă54. 

 Insistând asupra faptului că infracţionalitatea este determinată de condiţiile sociale şi nu de 

trăsăturile psihice ori biologice ale individului, Merton, alături de Shaw, McKay, Sellin şi Miller, 

a influenţat considerabil strategiile americane de prevenire a criminalităţii în a doua jumătate a 

secolului XX. 

 Deşi este credibilă, teoria lui Merton nu reuşeşte să explice de ce, totuşi, numai unii dintre 

indivizii aflaşi în stare anomică se angajează în săvârşirea de fapte antisociale în timp ce alţii se 

conformează normelor în vigoare. 

                                                 
52  M.E.Wolfgang, F.Ferracuti, The Subculture of Violence: Towards an Integrated Theory in Criminology, 

London, Ed. Tavistock, 1967. 

53  L.Siegel, op.cit., p.177 şi urm. 

54  L.Siegel, op.cit., p.178-179; R.Gassin, op.cit., p.182-184; R.M.Stănoiu, op.cit., p.82. 



 


