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It was established that there are still families, whose climate creates premises for the formation of 
criminal personality such as: conflicting families, hyper-authoritarian families and hyper-permissive 
families, etc. So, the family environment can be appreciated in terms of structure, economic and social 
conditions and educational deficit. The family environment can have very different legal, social, moral, 
pedagogical deficiencies, related to situations such as: infidelity, abandonment, divorce, cohabitation, 
death, drug addiction, sexual vices, etc., without mentioning the very absence of the family environment, 
as in the case of orphaned, abandoned children in public care. Conducting this study, we notice that the 
role of the family in the formation of personality is considerable. We say this because children are born in 
the family, then in the same family they grow up and are educated, they acquire some habits, habits, thus 
forming certain personalities. The study found that the disorganized family has a special influence on the 
formation of deviant personality behavior, which is the family that loses its integrity due to the separation 
of the parties due to reasons such as: dissolution of marriage by divorce, death of one parent, etc.

Keywords: family, delinquency, deviance, crime, personality.

IMPACTUL sITUAŢIEI CRIMInOGEnE A FAMILIEI În COMITEREA 
InFRACŢIUnILOR VIOLEnTE ŞI În FORMAREA sCOPULUI CUPIDAnT

S-a stabilit că există familii, climatul cărora creează premise pentru formarea personalității infracționale 
cum ar fi: familiile conflictuale, hiperautoritare și familiile hiperpermisive, etc. Deci, mediul familial 
poate fi apreciat sub aspectul structurii, al condițiilor economico-sociale și a deficitului educativ. mediul 
familial poate prezenta carente foarte diverse de ordin juridic, social, moral, pedagogic, legate de diferite 
situații: infidelitate, părăsire, divorț, concubinaj, deces, narcomanii, vicii sexuale etc., fără a mai aminti 
de însăși absența mediului familial, ca în cazul copiilor orfani, abandonati, aflați sub tutela asistenței 
publice. Efectuând acest studiu, observăm că rolul familiei în formarea personalităţii este considerabil. 
Aceasta o afirmăm din cauza că în familie se nasc copiii, apoi în aceaaşi familie cresc şi se educă, capătă 
careva deprinderi, obiceiuri, formându-se astfel anumite personalităţi. În concluzie, s-a constatat că o 
influență deosebită asupra formării comportamentului deviant al personalității o are familia dezorganizată 
- familia care îşi pierde integritatea ca urmare a separării părţilor datorită unor motive precum: desfacerea 
căsătoriei prin divorţ, decesul unuia dintre părinţi, etc.

Cuvinte-cheie: familie, delincvență, devianță, criminalitate, personalitate.
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 L’IMPACT DE LA SITUATION CRIMINELLE FAMILIALE DANS LA COMMISSION DE 
CRIMES VIOLENTS ET LA FORMATION DU BUT DE CUPIDON

Il a été établi qu’il existe encore des familles, dont le climat crée des prémisses à la formation de la 
personnalité criminelle telles que : les familles conflictuelles, les familles hyper autoritaires et les familles 
hyper permissives, etc. Ainsi, l’environnement familial peut être apprécié en termes de structure, de 
conditions économiques et sociales et de déficit éducatif. Le milieu familial peut présenter des carences 
juridiques, sociales, morales, pédagogiques très différentes, liées à des situations telles que : infidélité, 
abandon, divorce, concubinage, décès, toxicomanie, vices sexuels, etc., sans parler de l’absence même 
du milieu familial , comme dans le cas des enfants orphelins et abandonnés pris en charge par l’État. En 
menant cette étude, nous remarquons que le rôle de la famille dans la formation de la personnalité est 
considérable. Nous disons cela parce que les enfants naissent dans la famille, puis dans la même famille 
ils grandissent et sont éduqués, ils acquièrent certaines habitudes, habitudes, formant ainsi certaines 
personnalités. L’étude a révélé que la famille désorganisée a une influence particulière sur la formation 
d’un comportement de personnalité déviant, c’est-à-dire la famille qui perd son intégrité en raison de 
la séparation des parties pour des raisons telles que : dissolution du mariage par divorce, décès d’un 
parent , etc.

Mots-clés: famille, délinquance, déviance, crime, personnalité.

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОЙ КРИМИНАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКИ НА СОВЕРШЕНИЕ 
НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ КОРЫСТНОЙ ЦЕЛИ

Установлено, что до сих пор существуют семьи, климат которых создает предпосылки 
для формирования личности преступника. Таковыми являются: конфликтные семьи, 
гиперавторитарные семьи и гиперразрешительные семьи и др. Таким образом, семейную среду 
можно оценить с точки зрения структуры, экономических и социальных условий и дефицита 
образования. Семейная среда может иметь самые разные правовые, социальные, нравственные, 
педагогические недостатки, связанные с такими ситуациями, как неверность, оставление, развод, 
сожительство, смерть, наркомания, половые пороки и т.п., не говоря уже о самом отсутствии 
семейной среды, как и в случае осиротевших детей, брошенных на государственное попечение. 
Проводя данное исследование, авторы замечают, что роль семьи в формировании личности 
существенна. Утверждение обосновано тем, что в семье рождаются дети, затем в этой же семье 
они растут и воспитываются, приобретают какие-то привычки, повадки, формируя тем самым 
определенные личности. В рамках исследования установлено, что особое влияние на формирование 
девиантного поведения личности оказывает дезорганизованная семья, представляющая собой 
семью, утрачивающую целостность в связи с расставанием сторон по таким причинам, как 
расторжение брака путем развода, смерть одного из родителей, и т.д.

Ключевые слова: семья, правонарушение, девиация, преступление, личность.

Inroducere
Familiei, ca şi oricărui alt institut 

social, întotdeauna i-au fost caracteristice 
neînţelegerile. Aceasta este şi de înţeles, 
fiindcă în familie se unesc oameni cointeresaţi 
în comunicarea între ei, pe de-o parte, 
şi posedarea intereselor proprii care nu 
pot întotdeauna să coincidă cu interesele 
partenerului de viaţă, pe de altă parte. La etapa 
actuală institutul social al familiei suferă, 
trece printr-o perioadă de tranziţie, datorită 
schimbării rolului, poziţiei femeii în societate. 

În condiţiile perioadei de tranziţie dă de ştire şi 
neconcordanţa, neînţelegerea între necesităţile 
familiale specifice, istorice şi posibilităţile 
satisfacerii acestor necesităţi în familia 
modernă. Astăzi, familia nu dă populaţiei ceea 
la ce ea, populaţia, se aşteaptă – o aprovizionare 
materială bună şi permanentă; părinţii în etate 
nu mai primesc atenţia şi căldura de la copiii 
care sunt antrenati în cîmpul muncii; copiii 
sunt lipsiţi de controlul sistematic din partea 
părinţilor [8, p. 124].

Subsistemele criminogene a infracţionalităţii 
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sunt indispensabil legate cu comportamentul 
care încalcă legea - subsisteme criminale. 
Nemijlocit această legătură se realizează la 
nivelul comportamentului individual, în forma 
bine cunoscută triade „personalitatea - situaţie 
- crimă”.

Metodele de cercetare. Pentru atingerea 
scopului şi îndeplinirea obiectivelor propuse 
am recurs la metoda analizei şi sintezei 
informaţiei la temă selectate din literatura de 
specialitate şi de asemenea au fost folosite 
şi metodele: metoda istorică şi sistematică, 
metoda juridică comparativă. Analiza practicii 
judiciare reprezintă de asemeni o sursă 
importantă în desfăşurarea cercetării ştiinţifice 
a omorului intenţionat. 

În procesul de studiere au fost utilizate 
lucrările ştiinţifice ale savanţilor din România, 
Federaţia Rusă, Republica Moldova. 
Importanţă la elaborarea acestei lucrări a avut 
baza normativă ce cuprinde actele legislative 
naţionale: Constituţia Republicii Moldova, 
Codul Familiei al Republicii Moldova.

Rezultate obţinute şi discuţii 
Descoperirea mecanismului social de 

acţiune a familiei criminogene - înseamnă de 
a localiza nodurile şi caracterurile infracţiunii 
familiei criminogene cu alte subsisteme a 
criminalităţii.

V. N. Cudreavţev susţine că cauzele 
comportamentului individual ilegal nu pot 
explica cauzele încălcărilor de lege în general, 
ci dimpotrivă „doar pluralitatea condiţiilor 
sociale de viaţă a oamenilor dă posibilitatea 
de a înţelege viaţa unor persoane în parte” [5, 
p. 28]. Se pare corectă atribuirea criminalităţii 
la acelea fenomene sociale, care nu sunt legate 
numai cu careva sfere a vieţii sociale, dar cu 
toate sferele din viaţa societăţii - economice, 
politice, sufleteşti. Criminalitatea trebuie de 
precăutat şi privit din punctul de vedere al 
legăturii sale reale cu macrostructura societăţii, 
cu principalele sale legităţi de funcţionare şi 
dezvoltare.

Criminalitatea are rădăcini comune şi cu alte 
fenomene sociale, de asemenea şi cu fenomene 
pozitive. Nu factorii criminogeni se află în 
contradicţie cu structura socială, dar urmările 
sale, manifestîndu-se prin comportament 
infracţional. În faţa criminologiei stă problema 
de a determina care anume contradicţii a 
nivelului social au legătură cu încălcarea 
interdicţiilor penale şi legale.

Neînţelegerile macrostructurale ale familiei, 
care se află în legătură cu comportamentul 
criminal se reduc la două grupe:

a) caracteristice familiei în toate epocile 
istorice de existenţă;

b) care reies din retrăirile pe care familia le 
suportă acum.

Familiei, ca şi oricărui alt institut 
social, întotdeauna i-au fost caracteristice 
neînţelegerile. Aceasta este şi de înţeles, 
fiindcă în familie se unesc oameni cointeresaţi 
în comunicarea între ei, pe de-o parte, 
şi posedarea intereselor proprii care nu 
pot întotdeauna să coincidă cu interesele 
partenerului de viaţă, pe de altă parte. La etapa 
actuală institutul social al familiei suferă, 
trece printr-o perioadă de tranziţie, datorită 
schimbării rolului, poziţiei femeii în societate. 
În condiţiile perioadei de tranziţie dă de ştire şi 
neconcordanţa, neînţelegerea între necesităţile 
familiale specifice, istorice şi posibilităţile 
satisfacerii acestor necesităţi în familia 
modernă. Astăzi, familia nu dă populaţiei ceea 
la ce ea, populaţia, se aşteaptă – o aprovizionare 
materială bună şi permanentă; părinţii în etate 
nu mai primesc atenţia şi căldura de la copiii 
care sunt antrenati în câmpul muncii; copiii 
sunt lipsiţi de controlul sistematic din partea 
părinţilor [5, p. 28].

Analiza infracţiunii dintre diferite 
subsisteme criminogene, care formează 
criminalitatea, permite de a urmări modul, 
care leagă neclarităţile institutului familiei cu 
alţi factori ai macrostructurii, care formează 
comportamentul infracţional în masă. 
Inegalitatea materială a diferitor contingente 
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de populaţie, care determină formarea 
scopului şi interesului cupidant a celor mai 
puţin îndestulați, se reflectă asupra „politicii 
financiare” a familiei, orientînd familia la 
deposedare, mărimea prin orice mijloace a 
veniturilor. Alcoolismul ca şi narcomania, 
concomitent este şi factor important în 
procesul de formare a persoanei, predispuse 
la comiterea infracţiunii şi situaţiei familiei 
dezorganizate.

Situaţiile conflictuale, în mare parte, se 
determină de calităţile subiective a oamenilor 
care participă, în acelaşi timp şi a infractorului 
şi a părţii vătămate. De aceea relaţiile 
macrostructurale familiale şi extrafamiliale 
care duc la formarea negativă a personalităţii în 
acelaşi timp determină şi situaţia criminogenă 
în familie.

În criminologie factorii socio-culturali au 
un rol predominant în socializarea pozitivă 
sau negativă a indivizilor. Numeroase teorii 
cu privire la cauzele şi condiţiile apariţiei 
comportamentului criminal, se încadrează în 
marea grupă a teoriilor sociologice. Aceste teorii 
se opresc, cu precădere, asupra factorilor socio-
culturali şi evidenţiază neconcordanţa care 
intervine între valorile şi aspiraţiile culturale pe 
de o parte şi, normele şi mijloacele legitime pe 
de altă parte, de unde şi apariţia indivizilor care 
încearcă să-şi realizeze aspiraţiile, idealurile şi 
scopurile sociale şi individuale prin utilizarea 
unor mijloace ilicite.

Încă de la naştere, individul ia cunoştinţă 
cu lumea înconjurătoare şi cu factorii socio-
culturali. De aici, copilul se va socializa pozitiv 
sau negativ în raporturile sale familiale, apoi 
şcolare, profesionale etc. [5, p.  180].

În afirmarea faptului, că factorii biologici 
pot genera de sine stătător comportamentul 
criminal, că predispunerea faţă de asemenea 
comportamente este determinată biologic şi 
poate fi transmisă pe cale ereditară, deseori 
sunt aduse date despre faptul, că printre 
infractori există multe persoane cu dereglări 
psihice [5, p. 80].

Pot fi remarcate astfel de atitudini la 
persoanele care refuză colaborarea, nu pot fi 
impresionaţi de discuţiile morale, argumentele 
de această natură neavând nici o influenţă 
asupra proastelor lor obişnuinţe. Astfel sunt 
caracterizate persoanele care nu se pot abţine 
să nu-şi roadă unghiile, cei care se repăd 
cu lăcomie la mâncare, cei care mănâncă 
zgomotos etc. Tipul acesta de om nu prestează 
o muncă anevoioasă, dar se caracterizează prin 
dezordine exterioară şi aspect neîngrijit [2, p. 
47].

În procesul dificil de infracţiune al 
proceselor şi împrejurărilor, care duc la 
naşterea criminalităţii, un rol important îl 
joacă unele componente negative ale relaţiilor 
familiale. Interacționând ele între ele într-un 
mod anumit, şi de asemenea cu alti determinaţi 
criminogeni, duc la comiterea infracţiunilor.

Cunoaşterea mecanismului de acţiune a 
factorilor familiali criminogeni dă posibilitatea 
de a prognoza, de a planifica, de a forma un 
inel al sistemei de profilaxie a criminalităţii, 
care sunt îndreptate asupra diferitor aspecte a 
acestei sfere. Criminalitatea ne-o închipuim ca 
un sistem, structura căruia include în calitate 
de sub-sisteme blocuri de factori criminogeni 
care se atribuie nivelului de clasă, de grupă sau 
individual, pe de-o parte şi comportamentul 
criminal pe de altă parte.

Mecanismul de acţiune antisocială a 
factorilor criminogeni – aceasta reprezintă 
funcţionarea sistemului de fenomene care 
generează apariţia comportamentului 
infracţional. Acest mecanism apare în urma 
interacţiunii setului de factori, care se află la 
diferite niveluri ale structurii şi de asemenea 
seturilor de acelaşi nivel, rang şi a factorilor 
din cadrul setului. Prin intermediul unei 
legături concrete a mecanismului criminogen 
se produc infracţiunile, tipurile lor aparte, 
cumulul de infracţiuni, şi de asemenea se 
reflectă însăşi factorii infracţionali [3, p. 180].

În sistemul criminalităţii este împletit sau 
mai bine zis încadrat subsistemul factorilor 
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criminogeni din sfera familială - familia 
criminogenă sau criminalitatea familială. 
Fenomenul criminalităţii familiale include 
în sine cauzele familiale de comportament 
infracţional din interiorul familiei.

Studierea problemei referitoare la corelaţia 
biologicului şi socialului în personalitatea 
criminalului necesită o abordare multilaterală, 
cu utilizarea realizărilor din domeniul 
filosofiei, sociologiei, psihologiei, biologiei, 
criminologiei şi altor ştiinţe, examinarea 
individului nu de pe poziţii antropologice 
abstracte, dar ca pe un produs al unui proces 
istoric concret. În acest sens omul are o natură 
socială, iar personalitatea poate fi formată 
numai în condiţiile includerii individului în 
sistemul relaţiilor sociale. Caracterul social 
al activităţii vitale a omului este o trăsătură 
distinctivă a lui. Aceasta nicidecum nu 
înseamnă ignorarea factorilor biologici, care 
pot purta doar caracterul unor condiţii ce 
favorizează comportamentul infracţional.

În afirmarea faptului, că factorii biologici 
pot genera de sine stătător comportamentul 
criminal, că predispunerea faţă de asemenea 
comportamente este determinată biologic şi 
poate fi transmisă pe cale ereditară, deseori 
sunt aduse date despre faptul, că printre 
infractori există multe persoane cu dereglări 
psihice [4, p. 154.].

La nivelul comportamentului individual, 
subsistemul familiei criminogene este 
prezentată în calitate de situaţie familială 
criminogenă, care se află în contact bilateral 
cu orientare antisocială şi infracţiunea.

Comiterea infracţiunii în criminologie e 
primit de privit ca rezultat al interacţiunii 
dintre persoană şi situaţie. Acest moment al 
infracţiunii se caracterizează printr-o perioadă 
mai îndelungată de timp, în care persoana 
acumulează în sine impulsuri care emană 
de la situaţie, judecând situaţia, selectează 
variantele posibile de comportament şi ia 
hotărârea asupra comiterii infracţiunii.

Multiplele cercetări confirmă rolul şi 

importanţa situaţiei familiale criminogene în 
comiterea infracţiunilor violente.

Conţinutul situaţiei familiale criminogene 
constă în contradicţiile care duc la formarea 
conflictelor familiale. Situaţia se poate de 
privit la trei niveluri:

nivelul social - conflictualitatea obiectivă - 
existentă în sfera relatiilor familiale între 
diferite grupe de populaţie: soţi şi sotii, nurori 
şi soacre, părinţi şi copii etc.;

nivel de grup - conflictele în familii - 
concrete;

nivel individual - reflectarea subiectivă a - 
conflictului în psihica participanţilor la conflict, 
concentrate în retrăiri, luarea deciziilor.

În urma unor cercetări efectuate, putem 
spune că fiecare a treia sau a patra infracţiune 
comisă contra soţului, se poate de explicat 
prin aceea că soţia a avut un comportament 
provocator [4, p. 154.].

Analiza situaţiei familiale criminogene 
presupune determinarea cumulului de factori 
care influenţează la comiterea infracţiunii, 
răspândirea lor, clasificarea situaţiilor: 
rezultatele unei astfel de analize sunt necesare 
pentru fundamentarea diferenţiată a profilacticii 
asupra familiilor conflictule.

La etapa actuală se poate de mentionat 
principalii factori criminogeni, care stau la 
baza infracţiunilor grave comise împotriva 
soţilor. Acestea sunt conflictele:

de dominare;- 
infidelităţii soţilor;- 
tendinţa spre eliberare;- 
avaritatea.- 

Bineînteles că în viaţa reală nu rareori aceşti 
factori apar nu izolat, dar se suprapun unul pe 
altul.

Conflictul de dominare. La baza conflictului 
au stat pretenţiile reciproce, apărute în legătură 
cu consumul de alcool al soţului sau soţiei, sau 
a ambilor, neînţelegerile în privinţa obligaţiilor 
casnice, familiale, certurile cu părinţii soţului 
sau a soţiei, neînţelegerile în ceea ce priveşte 
educarea copiilor, distribuirea mijloacelor 
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financiare, tendinţa spre autoritate în familie, 
certurile unuia din soţ cu prietenii celuilalt 
soţ.

Folosirea alcoolului de către unul din 
membrii familiei în corelaţie cu neputinţa de a 
forma relaţii interpersonale, a altora, cu acest 
membru al familiei, după cum arată cercetările 
sociologice, nu rareori atrage apariţia durităţii 
cel mai des îndreptată împotriva soţului. Este 
cunoscut faptul că alcoolul este un catalizator, 
care influenţează asupra comiterii infracţiunilor 
violente.

Mulţi infractori interogaţi au menţionat că 
nu sunt de acord cu aceea cum în familiile lor 
se efectuau, realizau obligaţiile familiale. Îi 
irită de asemenea tendinţa celuilalt soţ de a-1 
împovăra cu unele sau altele chestiuni. Lupta 
pentru împărţirea obiigaţiilor, dar cel mai des 
pentru dreptul de a nu le executa, în geneza 
infracţiunilor împotriva soţului, ocupă locul 
trei, urmînd după alcoolismul infractorului şi 
pe primul loc aflîndu-se sineîncrederea în rolul 
de cap de familie.

Neînţelegerile intrafamiliale cercetate, care 
duc la comiterea infracţiunilor împotriva unuia 
dintre sot, în cele din urmă se reduc la tendinţa 
de a domina, de a nu se supune drepturilor 
căpătate de soţ şi de asemenea după posibilitate 
de a căpăta noi drepturi în faţa soţului.

Aşa deci, conflictul dominării are la bază 
poziţiile opuse ale bărbatului şi femeii în ceea 
ce priveşte problemele cele mai importante 
din cadrul familiei, neputinţa de a fi de acord 
cu interesele partenerului, de a coopera în 
activitatea sa cu el, şi de asernenea cu alte 
persoane apropiate lui.

Conflictul infidelităţii soţilor, care se 
manifestă prin comiterea infracţiunilor violente 
asupra unuia din soţi, se dezvoltă sub influenţa a 
aşa factori ca: depistarea infidelităţii, dubiile în 
ce ea ce priveşte fidelitatea, prezenţa la soţ sau 
la soţie a relaţiilor pînă la căsătorie. În calitate 
de factor individual se poate de evidenţiat şi 
viaţa intimă „dezordonată”, care prezintă în sine 
următoarea treaptă după simpla nepermanenţă, 

care constă în schimbarea deasă a partenerilor. 
O situaţie mai importantă este însăţi infidelitatea 
deja stabilită, şi mai întâi de toate infidelitatea 
părţii vătămate.

Aşa zisă viaţă intimă dezordonată, care duce 
la agresivitatea soţului, este prezentă în 6,7 % a 
tuturor situaţiilor familiale criminogene.

Conflictul tendinţei spre eliberare se 
întâlnește în fiecare al patrulea caz de violenţă 
împotriva soţului sau soţiei. Aceasta este 
situaţia, în care de la un timp, unul din soţi 
devine insuportabil pentru celălalt, fapt 
care este în legătură cu boala, graviditatea, 
caracterul prost al jertfei, cu diferenţă în 
gândirea psihologică a părţilor şi de asemenea 
cu apariţia interesului sau planurilor de a se 
recăsători.

Conflictul cupidantităţii este prezent într-o 
parte neconsiderabilă a infracţiunilor dintre 
soţi. Aici este vorba de omorul în scopul 
primirii moştenirii, asigurării, eschivarea 
de la obligaţia de a plăti alimente. O parte a 
omorurilor cupidante intrafamiliale fac parte 
din aşa zisele afaceri conjugale.

Uneori aşa feluri de infracţiuni întrec limitele 
relaţiilor familiale, de exemplu persoana care 
doreşte să primească mai repede careva 
avantaje, recurge la serviciile unui ucigaş 
profesionist.

Mediul familial poate fi apreciat sub aspectul 
structurii, al condiţiilor economico-sociale şi 
a deficitului educativ. Mediul familial poate 
prezenta carenţe foarte diverse de ordin juridic, 
social, moral, pedagogic, legate de situaţii ca: 
infidelitate, părăsire, divorţ, concubinaj, deces, 
narcomanii, vicii sexual etc., fără a mai aminti 
de însăşi absenţa mediului familial, ca în cazul 
copiilor orfani, abandonaţi, aflaţi în seama 
asistenţei publice.

Diferenţierea claselor sociale determină 
existenţa unor raporturi contradictorii între 
acestea. În această sferă de raporturi, înstrăinarea 
apare mai ales datorită contradicţiei dintre 
egalitatea oamenilor, care este doar declarativă. 
În realitate există o inegalitate enormă în 
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privinţa repartiţiei produsului social. Această 
inegalitate determină apariţia unor forme de 
inechitate socială, fac ca unele grupe sociale 
să ocupe o poziţie dezavantajoasă din punct 
de vedere material şi social, manifestînd, în 
consecinţă, atitudini negative. Datorită acestor 
stări de lucruri, agravate de criză economică din 
ţara noastră, au apărut posibilităţi de înavuţire 
şi îmbogăţire fără muncă, generând un enorm 
parazitizm social. În planul structurilor de 
personalitate au apărut atitudini individualiste, 
dispreţul faţă de muncă, ignorarea sau chiar 
încălcarea drepturilor celorlalţi membri ai 
societăţii.

Distrugerea inegală de cunoştinţe, la rîndul 
său, duce la separarea muncii fizice de muncă 
intelectuală, făcând ca anumite grupuri sociale 
să ocupe o situaţie dezavantajoasă din punct de 
vedere social.

Criminali tatea cupidantă  poate f i 
caracterizată ca un subsistem, care face parte 
din sistemul “criminalitate”. Subsistemul 
„criminalitatea cupidantă” include atît 
pluralitatea infracţiunilor cupidante, cît şi 
multitudinea factorilor cupidanţi.

În cadrul acestor factori, la nivel social un 
rol important îl au trei contradicţii:

între diferite grupuri sociale cu diferite - 
niveluri de dezvoltare materială;

între necesităţile materiale şi posibilităţile - 
legate de realizare a lor;

între normele oficiale şi comportamentului - 
de facto a unei părţi a populaţiei.

Pentru formarea scopului cupidant un rol 
important o are diferenţa de dezvoltare materială 
a diferitor pături sociale. Astfel, disproporţiile 
care stabilesc în veniturile personale le impun 
membrilor societăţii, îndeosebi celor cu un 
venit mic, cerinţe morale, importanţa cărora nu 
poate fi ignorată. Atît timp cît există persoane 
care prosperă din punct de vedere material, vor 
apărea indivizi din rândul celorlalţi, care vor 
pretinde la egalarea situaţiei, sau cel puţin de a 
se apropia de idealul dorit.

Orientarea cupidantă a infractorilor într-o 

mare măsură este determinată de relaţiile 
familiale, care activează neînţelegerile între 
necesităţile stării materiale şi posibilităţile 
realizării lor şi de asemenea naşterea dorinţei 
de a nu rămâne în urmă de alte familii.

Institutul familiei conţine determinatele 
sale proprii în calitatea cărora apar trei 
neînţelegeri: între interesele ordinii materiale; 
între începuturile materiale şi sufletesc; între 
rolul profesional şi familial al femeii. În lipsa 
înţelegerii sufleteşti şi de asemenea dereglarea 
stabilităţii, poate apărea egoismul, ignorarea 
intereselor apropiaţilor, lipsa înţelegerii 
reciproce. În urma acestei situaţii conflictele 
care ţin de avere, în unele cazuri capătă un 
caracter aprig. Aceasta se observă cel mai des 
în rezolvarea cauzelor civile ce ţin de împărţirea 
averii între soţi.

Lipsa unuia din părinţi se reflectă negativ 
caracterului şi intesivităţii controlului familial 
asupra comportamentului copiilor. În aşa un 
mod influenţează şi lipsa bunicilor în familie, 
ceea ce se observă mai mult în familiile unde 
lipseşte unul din părinţi.

Pentru infractorii cupidanţi adulţi o încălcare 
caracteristică a relaţiilor familiale este aceea că, 
majoritatea din ei nu au familii proprii. Nu de 
puţine ori, însăţi infractorii cupidanţi consideră 
că relaţiile cu apropiaţii ca factor ce poate să-i 
reţină de la comiterea unei infracţiuni din frică 
ca să nu-i facă să sufere.

În familiile consumatoare de alcool scade 
înţelegerea reciprocă şi controlul reciproc, şi 
membrii a astfel de familii, îndeosebi minorii 
sunt predespuşi spre acţiunea criminogenă-
cupidantă.

Orientarea cupidantă a unei persoane 
concrete, de obicei, se formează treptat. 
Apariţia ei este legată în mare parte de corelaţia 
nefavorabilă în conştiinţa individuală a trei 
tipuri dominante de comportament:

necesităţile în îmbogăţirea materială,- 
necesităţile în îmbogăţirea sufletească,- 
respectul faţă de proprietate.- 

Regimul educativ familial s-a dovedit 
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principala cauză a eşecului în procesul 
de integrare şi, implicit cauza esenţială a 
devianţei comportamentale a minorilor. 
Părinţii cercetaţi făceau educaţie în mod 
empiric, bazându-se pe intuiţie şi obişnuinţă. 
Carenţele educative ale familiei se manifestă 
prin: lipsa totală de interes pentru educaţia 
copilului; excesul de grijă, răsfăţul din 
afecţiune exagerată; lipsa unităţii de opinie 
în măsurile educative ale membrilor familiei; 
lipsa autorităţii morale a părinţilor datorată 
unor deficienţe caracteriale, a unor vicii 
etc.; neputinţa de a oferi copilului modele 
umane pozitive prin propriul lor exemplu de 
comportare; lipsa de înţelegere şi afectivitate 
datorită egoismului şi indiferenţei faţă de 
copil; severitatea excesivă, inconştientă sau 
voită, care creează un climat familial anxios; 
folosirea actelor de violenţă ca mijloace 
educative.

Cea mai frecventă formă de manifestare 
a inadaptării copiilor, având drept cauză 
carenţele mediului familial, este vagabondajul, 
20% dintre minori au părăsit înaintea 
săvârşirii infracţiunilor familia sau şcoala; 
dintre aceştia 18% provin din familii deficitare 
comportamental. Formele cu deficienţe de 
structură a familiei sunt multiple. În 20% 
din cazuri, familia avea un singur părinte, 
datorită dezorganizării ei prin divorţ, 18% prin 
abandon şi 3% prin deces; în 5% din cazuri 
familia fusese reconstituită prin mariaj, având 
un părinte vitreg, 88% din aceste familii aveau 
un mediu conflictual.

Şocul produs de despărţirea părinţilor a 
constituit momentul hotărâtor care a marcat 
evoluţia spre devianţă comportamentală. 
Afectarea generală a condiţiilor de viaţă le 
determină pe unele persoane să caute soluţii 
de obţinere a unor venituri compensatorii 
prin care să-şi poată ameliora condiţiile de 
existenţă, folosindu-se de căi ilegale. Are 
loc o diminuare a autorităţii şi funcţiei de 
control social al familiei. Se conturează tot 
mai pregnant apariţia unor stări permisive 

accentuate faţă de comportamentele deviante 
ale minorilor.

Permisivitatea în asociere cu indiferenţa faţă 
de viitorul propriilor copii, influenţează negative 
personalitatea acestora, determinându-i chiar 
să comită acte infracţionale. Condiţiile de viaţă 
precare ale unor familii au contribuit la apariţia 
fenomenului social cunoscut sub denumirea 
de “copiii străzii”, care se adăpostesc prin 
gări, autogări, subsolurile clădirilor, reţele 
de termoficare şi a căror sursă de existenţă o 
reprezintă cerşetoria, furtul etc., devenind în 
mod frecvent victime ale unor pedofili.

Familia influenţează formarea 
comportamentului copilului în primul rând 
prin relaţiile dintre părinţi. Când unul dintre 
părinţi este vitreg, el va genera în sufletul 
copilului o anumită rezervă afectivă şi poate 
chiar un sentiment de respingere. Ataşamentul 
faţă de părintele adevărat, plecat din familie 
(prin divorţ sau prin deces) îi creează copilului 
această stare afectivă de respingere sau de 
indiferenţă şi-i determină pe unii la acte 
de vagabondaj. Sînt situaţii în care familia 
este formată din ambii părinţi naturali, dar 
atmosfera este negativă, fie datorită că sunt 
alcoolici, fie că sunt ei înşişi infractori. 
Aceste atitudini extreme generează fie o 
exigenţă exagerată împinsă până la teroare, 
fie o indulgenţă nepermis de mare, copilului 
tolerându-i-se orice fel de comportament. 
Copilul terorizat prin bătăi va căuta în afara 
familiei o desfăşurare printr-un comportament 
agresiv faţă de colegii mai mici. Cel răsfăţat 
prea mult în familie va deveni cu uşurinţă un 
infractor însuşindu-şi bunuri care nu-i aparţin, 
ştiind că părinţii îi vor lua apărarea. Părinţii 
vor trebui să fie preocupaţi să-i ofere copilului 
un model de comportament pe care să-l poată 
imita apoi în calitate de cetăţean major [4, p. 
154.].

După funcţionalitatea sa, mediul familial 
poate fi analizat după mai mulţi indicatori, dintre 
care cei mai importanţi sunt consideraţi:

1) modelul de raportare interpersonală a 
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părinţilor, înțelegându-se prin acesta nivelul de 
apropiere şi înţelegere, acordul sau dezacordul 
în legătură cu diferite probleme;

2) gradul de coeziune a membrilor 
familiei;

3) modul în care este perceput şi considerat 
copilul;

4) ansamblul de atitudini ale membrilor în 
raport cu diferite norme şi valori sociale;

5) modul de manifestare a autorităţii 
părinteşti;

6) gradul de acceptare a unor comportamente 
variate ale copiilor;

7) nivelul de satisfacţie resimţit de membrii 
grupului familial;

8) dinamica apariţiei unor stări tensionale 
şi conflictuale;

9) modelul de aplicare a recompenselor şi 
sancţionărilor;

10) gradul de deschidere şi sinceritate 
manifestat de membrii grupului familial.5 [4]

Alegerea unui comportament pro-social sau 
pro-delincvent al copilului este influenţată de 
stilurile de educaţie şi relaţiile dintre membrii 
familiei şi copil: 

1) autoritate-liberalism sau constrângere-
permisivitate şi

2) dragoste-ostilitate sau ataşament-
respingere[6, p. 119.].

Concluzii 
Aşadar, s-a stabilit că o familie dezorganizată 

produce efecte negative în plenul relaţiilor 
sociale, al personalităţii membrilor, iar prin 
aparenţa sa “onorabilitate” sau “normalitate” 
împiedică de cele mai multe ori intervenţia 
activă a instituţiilor sociale de ocrotire şi 
control social. Evidenţiind rolul negativ al 
acestor carenţe familiale asupra procesului de 
dezvoltare a personalităţii umane, enumerăm 
următoarele reacţii de apărare:

reacţii afective: anxietate, depresie, stări - 
de excitaţie, obsesii, fobii, insecuritate;

reacţii caracterologice: agresivitate, - 
imaturitatea proceselor afective;

reacţii cognitive: eşecuri de performanţelor - 
şcolare;

reacţii psihosociale: conflicte cu familia, - 
comunitatea, identificarea negativă.

Astfel detrminăm că o familie disfuncţională, 
prin structură, prin climat, prin stilul educativ, 
prin abuzuri de tot felul generează disfuncţii la 
nivel psihologic şi de structurare a personalităţii 
începând din perioada minoratului, acestea 
constituindu-se, mai mult sau mai puţin, ca 
premise pentru un comportament deviant 
sau delincvent al copilului şi adolescentului, 
trecând în infracțional la majorat. După cum 
am menţionat, copiii se educă conform situaţiei 
familiale, adică ei asimilează tot ceea ce văd 
în familie. Astfel dacă în familie predomină 
violenta, atunci ei cînd vor deveni maturi vor 
aplica violenţa şi ei asupra copiilor lor.

Regimul educativ familial s-a dovedit 
principala cauză a eșecului în procesul de 
integrare și, implicit cauza esențială a devianței 
comportamentale a minorilor. Părintii ades 
educ copiii în mod empiric, bazându-se pe 
intuiție și obișnuință. Carențele educative 
ale familiei se manifesta prin: lipsa totala 
de interes pentru educatia copilului; excesul 
de grijă, rasfățul din afectiune exagerată; 
lipsa unității de opinie în măsurile educative 
ale membrilor familiei; lipsa autorității 
morale a părinților datorată unor deficiențe 
caracteriale, a unor vicii etc.; neputință de a 
oferi copilului modele umane pozitive prin 
propriul lor exemplu de comportare; lipsa de 
intelegere și afectivitate datorita egoismului și 
indiferenței față de copil; severitatea excesivă, 
inconătientă sau voită, care creează un climat 
familial anxios; folosirea actelor de violență 
ca mijloace educative. 

O problemă stringentă în Republica 
Moldova este violenţa în familie. De regulă, 
puţine persoane supuse violenţei se adresează 
organelor de drept. Este îngrijorător că victime 
ale violenţei sunt femeile şi copiii. Fenomenul 
agresării nu cunoaşte limite socio-economice, 
rasiale, etnice, religioase sau de vârstă.

Mihai MIZDRAN, Cristina BĂLOI 
ThE IMPACT OF FAMILy CRIMINAL SITUATION IN COMMITTINg VIOLENT CRIMES AND FORMINg ThE CUPID PURPOSE



132 № 1, 2022

REVISTĂ ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ „SUPREMAȚIA DREPTULUI”
INTERNATIONAL SCIENTIFIC jOURNAL  „SUPREMACy OF LAw”

Însă, există şi situaţii ce demonstreză într-un 
fel sau altul faptul că nu este absolut necesar 
de o familie cu doi parinţi pentru ca copilul să 
fie fericit. Copiii sunt mult mai fericiţi daca 
cei doi parinţi care au permanent neinţelegeri, 
divorţeaza. Deci, chiar daca familia este 
completă, dar climatul moral din ea lasă de 
dorit, ea nu poate constitui un bun mediu 
educativ.
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