
PARTEA I 

Capitolul 1 

 
 

Victimologia - o provocare exigent  în 

algoritmul înf ptuirii actului de justi ie 

 

1.1. Scurt istoric 

Considera iile de ordin victimologic care „cerceteaz  rela iile dintre 
criminal i victima sa” apar in avocatului român Bcniamin Mendelsohn. 

B. Mendelsohn supune analizei raportul infractor - victim  începând din 
anul 1937 i apreciaz  c  reac ia victimei la actul agresional este dependent  de 
poten ialul de receptivitate al victimei, diferit de la individ la individ, fiind 
condi ionat de vârst , sex, grad de cultur  i inteligen , aspect bio-psihic, grad 
de obi nuin  fa  de pornirile agresive, stabilitate sau instabilitate. 

Clasific  victimele astfel: victim  total nevinovat  (pruncuciderea), 
victim  mai pu in vinovat  decât criminalul (ignoran a, impruden a), victim  tot 
atât de vinovat  ca i criminalul (provocatoare), victim  total vinovat  
(stimulatoare, agresoare), victim  înn scut . 

Observa ia i m surarea comportamentului concret al victimei, 

întrep trunderea raporturilor cu infractorul i cu mediul social reprezint  

adev ratul obiect de cercetare al victimologiei. 

Profesorul german de drept penal Hans von Hentig (1887-1974), în 
volumul „The criminal and his victim “, ap rut în 1984, a analizat fenomenul 
concret stabilind preno iuni i concepte utilizate în victimologie, eviden iind 
posibilit ile de interac iune dintre infractor i victim , precum i rolul victimei 
în desf urarea activit ii infrac ionale. 

Hans von Hentig propune urm toarea clasificare a victimelor: victime 
izolate de ansamblul organiz rii vie ii i activit ii sociale: str inii, 
marginaliza ii social, persoanele abandonate, inadapta ii psiho-biologic la un 
anumit regim de via  (solitarii i melancolicii), victime generate de nelini tea 
vital  individual  (caracterizate printr-o necesitate intern  de ac iune i 
stabilitate psiho-social ), victime f r  rezisten  ac ional  (de regul , în 
perioada pubert ii sau a senilit ii). 

Sintetizând rolul factorilor fiziologici în producerea victimiz rii, Hans 

von Hentig stabile te urm toarea structur  a victimelor: victime predestinate 
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ereditar, victime recidiviste, victime neputincioase, victime false, victime 
imune, victime care devin infractori, dispera ii, tinerii, femeile, handicapa ii 
mintali, emigran ii, minorit ile, oamenii f r  cultur , oprima ii, iresponsabilii, 
turmenta ii. 

Punând în eviden  rolul unor elemente situa ionale, Hans von Hentig 

elaboreaz  o nou  clasificare a victimelor: 
victime nevârstnice (posibilitatea victimiz rii prin reducerea reac iilor 
i conduitelor de ap rare, sub forma abuzului i h r uielii sexuale, a 

r pirii, a cer etoriei); 
victime femei (se creeaz  o dependen  între determinarea biologic  a 
femeii lipsit  de posibilitatea unei ap r ri dinamice i agresivitatea 
criminalilor motivat  sexual sau material); 
victime vârstnice, dependen ii de alcool i stupefiante (neadaptarea 
comportamentului la solicit rile ce-i sunt adresate de realitatea 
ambiental ); 
imigran ii (rolul adaptiv al psihicului este redus prin lipsa unei 
adecv ri reale de ordin comunica ional care s  asigure ob inerea unui 
echilibru optim al personalit ii); 
etnicii (dificultatea form rii unor comportamente care s  corespund  
unui grad de solicit ri sociale); 
indivizii normali, dar cu o inteligen  redus  (sunt lipsi i de capaci-
tatea de a anticipa rezultatele ac iunilor desf urate, în raport cu 
influen ele mediului); 
indivizii temporar deprima i (prezen a scopului în plan mental este 
redus  datorit  lipsei de voin  i a sentimentului de inferioritate); 
indivizii achizitivi (starea de rela ionare cu mediul este determinat  
de modul în care individul realizeaz  venituri substan iale, prin 
absolutizarea nevoii de a realiza profituri în func ie de contextul în 
care apare orice posibilitate); 
desfrâna ii i destr b la i! (r mân iner i la regulile sociale i morale, 
prezentând tulbur ri legate de structura sistemului comportamental i 
chiar nervos); 
singuraticii (modificarea comportamentului prin absolutizarea izol rii 
în interpretarea tuturor proceselor psihice); 
chinuitorii (dep irea limitelor unei comport ri normale, prin 
participarea la un flux de fapte psihice prin care denatureaz  regulile 
i raporturile interindividuale); 

indivizii „bloca i i cei nesupu i” (î i elaboreaz  un anumit model 
comportamental individual i, în momentul apari iei unor contradic ii 
accept  solu iile unor infractori sau datorit  psihicului lor nu se vor 
l sa victimiza i). 
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În perioada 1947-1961, coala de la Mainz dezvolt  caracteristicile 
victimale, con inutul specific al individualit ii victimale, esen a etic  a 
conflictului agresional deprins din ac iunile comunit ii, necesitatea reintegr rii 
sociale a victimei, cercetarea caracteristicilor infractorilor. 

În anul 1961, Filippo Gramatica, în volumul „Principi di Difesa 
Sociale”, elaboreaz  profilaxia victimal  dup  gradul de victimizare i 
capacitatea de recuperare individual , restabilirea unor rela ii sociale i a 
interac iunii stabilite cu comunitatea. 

În anul 1966, E.A. Fatah, în studiul „Quelques problemes poses a la 
justice penale par la victimologie”, eviden iaz  modul în care actul agresional 
exercit  o presiune constant  i puternic  asupra victimei, obligând-o s  
participe în orice mod la derularea actului agresional, devenind: victim  
participant , victim  latent , victim  predispus , victim  provocatoare, victim  
neparticipant . 

În 1970, Thorsten Sellin i Marvia Wolfgang în volumul „The 
Resurement of Delinquency”, consider  c  exist  urm toarele tipuri de victimizare: 

victimizarea primar  (reprezint  urmarea oric rei agresiuni îndreptat  
împotriva unei victime); 
victimizarea secundar  (are în vedere situa iile de p gubire a unor 
societ i comerciale); 
victimizarea ter iar  (prive te delictele care au ca obiect convie uirea 
social  sau administra ia public ); 
participarea mutual  (vizeaz  adoptarea de c tre victim  fie a unei 
maniere relativ pasive, fie a unei atitudini de p strare „a secretului 
victimiz rii”); 
victimizarea juvenil  (este condi ionat  de caracteristicile reflect rii 
factorilor perturbatori din mediul înconjur tor, rela ia dintre victima 
minor i mediu fiind instabil  i situa ional ). 

 
În 1973, în Israel, a avut loc primul Colocviu Interna ional de 

Victimologie, subliniindu-se influen ele criminologiei, psihologiei, psihanalizei 
privind comportamentul victimei, investigat i descris sub aspectul conceptelor 
de con tiin , tr ire psihic , drepturi i obliga ii. 

În anul 1976, în S.U.A., a fost organizat al doilea Simpozion Interna-
ional de Victimologie, stabilindu-se obiectul i direc iile de dezvoltare a 

victimologiei, fiind definit  structura tiin ei victimologiei, ca obiect distinct de 
criminologie. 

De asemenea, s-a propus înfiin area unor centre de cur  pentru unele 
categorii de victime supuse agres rii sexuale, atacului armat, unor violen e 
grave, acordarea unui sprijin social i adoptarea unor m suri preventive pentru 
o anumit  tipologie de victime. Ca urmare a simpozionului a fost înfiin at  
revista „Jurnalul interna ional de victimologie”. 
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În 1977, criminologul american Stephen Schafer clasific  victimele 
dup  gradul de participare i de r spundere la producerea infrac iunii în: 

victime f r  rela ii anterioare cu criminalul; 
victime provocatoare (gradul de responsabilitate este apreciat în 
func ie de provocarea con tient  sau incon tient  manifestat  de 
victim ); 
victime incitative (victima ini iaz  i particip  la declan area actului 
agresional); 
victime slabe sub aspect biologic (prin neputin a biologic  de a se 
împotrivi constrângerii agresorului); 
victime slabe sub aspect social (prin neasumarea responsabilit ilor 
sociale pentru a schimba ordinea ac iunilor sociale); 
victime politice; 
alte victime. 

 
În cadrul celui de-al treilea Simpozion Interna ional de Victimologie au 

fost precizate i definite conceptele de condi ie i motiva ie existen ial  a 
victimei, metodele de cercetare în victimologie, tratamentul juridic, social, 
aplicat victimei, adoptarea unor m suri adecvate pentru reintegrarea social  a 
victimei. 

În anul 1985, criminologul Vasile V. Stanciu public  la Paris vol. „Les 
droites de la victime”, iar în vol. „Criminalitatea Parisului”, ap rut  în 1987, 
prezint  condi iile în care victima poate fi implicat  în conflictul agresional. 

Consider  c  exist  victime prin defini ie: s racii, bolnavii, b trânii, 
imigran ii, persoanele cu un instinct slab de conservare. 

În 1988, Wolf Moddendorf prezint  gradul de implicare a victimei în 
activitatea economic  i afectiv , clasificând victimele astfel: 

victima generoas  (infractorul pune accent pe naivitatea i 
disponibilitatea material  a victimei); 
victima „ocaziei bune” (infractorul ofer  spre comercializare, la 
pre uri modice bunuri i valori sustrase sau devalorizate); 
victima afectivit ii i devo iunii (apare în cadrul procesului afectiv i 
emo ional datorit  tendin ei de a crede c  psihicul s u se afl  în 
rela ie cu puterile supranaturale, astfel încât procedeaz  la efectuarea 
de dona ii pentru purificare). 

 
În anul 1988, psihologul român Tiberiu Bogdan editeaz , în colaborare, 

volumul „Analiza psihologic  a victimei. Rolul ei în procesul judiciar”. 
Elaboreaz  o viziune dinamic  asupra conceptelor de victim , victimizare, 
riscuri victimale. 
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În 1993, profesorul Aurel Dineu consider  în volumul „Bazele 
criminologiei”, c  victimele pot ini ia acte criminogene „care se integreaz  în 
concret, în procesul socio-uman cauzal la cap tul c ruia se comit i infrac iuni 
inten ionale cu violen ”. 

În anul 1993, Ion Gheorghiu-Br det public  volumul intitulat 
„Criminologia general  româneasc ”, în care relev  cerin a imperioas  a 
cunoa terii victimologiei, ca parte integrant  a criminalit ii. 

Clasific  victimele astfel: victime care din na tere achizi ioneaz  maladii 
i traume care fac parte din zestrea ereditar ; victime ale p rin ilor i mediului 

familial; victime ale societ ii i organiz rii sale politice i juridice; victimele 
legii i puterii judec tore ti; victimele terorismului i genocidului; victimele 
tehnicii avansate; victimele propriilor fapte dorite i nedorite. 

În anul 1994, Iancu T n sescu public  volumul „Victima i agresorul”, în 
care prezint  comportamentul i raportul dintre victim  i criminal. 

Tot în 1994, Nicolae Mitrofan i colab.1 relev  particularit ile specifice 
ale urm toarelor categorii de victime: femei, copii, persoane în vârst , sinuciga i. 
Cercet rile efectuate au scos în eviden  rolul victimei în descoperirea 
infractorilor prin eviden ierea datelor referitoare la încadrarea juridic  a faptei, la 
circumstan ele producerii acesteia, definirea personalit ii victimei. 

În acela i an, psihologul C-tin P unescu consider  c  „atât momentul 
trecerii la act, cât i cel al declan rii sistemului de ap rare sunt rezultatul unei 
ridic ri a tensiunii agresivit ii, cauzalit ii acestora de la natura afectiv , actul 
agresional realizându-se în prezen a factorilor de risc intrapersonali, 
conjuncturali i de mediu”. 

În 1995, Gheorghe Nistorescu i Costic  P un eviden iaz  c  pân  în 
prezent a fost neglijat aproape total studiul victimologiei, de i între f ptuitor i 
victim  exist  rela ii complexe în producerea actului infrac ional, neputând fi 
exclus  contribu ia victimei din sfera unui model cauzal complex, precum i de 
la identificarea dimensiunii criminalit ii reale.2 

1.2. No iuni introductive, puncte de vedere, accep iuni 

Conceptul de victimologie deriv  din latin  - „victima” i „logos” - i 
reprezint  tiin a victimei. În antichitate victima era considerat  fiin a vie 
sacrificat  unei zeit i. Ast zi, prin victim  în elegem orice persoan  uman  

1 Nicolae Mitrofan, Tudorel Butoi, Voicu Zdrenghea, (oper  comun ) Psihologia Judiciar , Editura 
ansa, Bucure ti, 1992, citate selective din contribu ia distinsului profesor, pg. 69-103. 

2 Se sesizeaz  din ce în ce mai frecvent materializarea unei extrem de interesante observa ii în 
studii i cercet ri ale unor autori de forma ie poli i ti, ex. Studiu victomologic, comisar ef 
Nicolae Pescaru, S.C. Cuget liber Poligraf, S.A. Constan a 2003 - dezvoltând extrem de 
interesant algoritmul risc victimal - situa ie conflictual ; protec ia multidimensional  a victimei 
(terapeutic , psihologic , psihiatric , juridic ) etc. 
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care sufer  direct sau indirect consecin ele fizice, materiale sau morale ale unei 
ac iuni sau inac iuni criminale”. 

No iunea de victim  cuprinde unitatea sintetic  a st rii psiho-fizice i 
sociale a persoanei care, suferind o violen  (psiho-fizic ), va fi obligat  s  
suporte regulile practice ale acesteia, dup  cum voin a victimei va fi 
determinat  sau influen at  de actul de agresiune. 

În literatura de specialitate s-au desf urat o serie de dezbateri teoretice, 
în a a fel încât s  poat  fi precis conturat  aria pe care o acoper  conceptul de 
„victim ”. Victima înseamn  întotdeauna fiin a uman . 

Astfel, dac  este evident c  nu pot fi considerate drept victime obiecte 
distruse de r uf c tori sau institu iile prejudiciate de activit ile acestora, în 
ceea ce prive te victima propriu-zis , trebuie s  o diferen iem de alte cazuri de 
persoane care, de asemenea, pot fi lezate în urma unor ac iuni infrac ionale sau 
de alt  natur . 

Victima este persoana care „f r  s - i fi asumat con tient riscul, deci 
f r  s  vrea, ajunge s  fie jertfit  în urma unei ac iuni sau inac iuni criminale”. 
De aceea, nu pot fi considerate victime cazuri precum: 

poli i ti care, în îndeplinirea misiunilor, sunt r ni i sau î i pierd via a; 
lupt tori în confrunt ri militare; 
ini iatorul ac iunii criminale care î i pierde via a în cazul legitimei 
ap r ri. 

 

Înc  în cadrul culturilor antice se întâlnesc preocup ri fa  de victim , 
atunci când exista un sistem de compensa ii i r scump r ri care ac ionau pentru 
revenirea la starea de echilibru a balan ei drept ii. În cadrul evolu iei sociale 
justi ia va p r si îns  aceste forme incipiente pe m sura perfec ion rii ei, figura 
central  devenind infractorul, victima trecând la marginea preocup rilor. 

Tot mai mult for ele legii sunt îndreptate pentru depistarea i pedepsirea 
infractorului, victima având doar dreptul s  se constituie parte civil , situa ia sa 
fiind desp r it  de cea a infractorului. 

În perioada deceniului IV a secolului trecut se constat  o serie de 
preocup ri pentru readucerea victimei la locul pe care îl merit  în preocup rile 
justi iei. S-a considerat c  victimele sunt elemente valoroase de studiu, deoarece 
ele apar ca jum tate a „diadei” infractor - victim . 

Printre primii oameni de tiin  care s-au considerat ei în i i „victimologi”, 
se num r  B. Mendelsohn (1940), care a examinat în lucrarea sa rezisten a oferit  
de victimele violului; Hans von Hentig (1948), care în „The criminal and his 
victim” s-a ocupat de vulnerabilitatea presupus  a unor categorii de indivizi, cum 
ar fi: cei foarte tineri, cei foarte b trâni, imigran ii recen i, membrii unor grupuri 
minoritare, cei cu tulbur ri mentale; Wolfgang (1958) care a studiat unele 
categorii de indivizi, luând în aten ie factori precum: vârsta, sexul, rasa etc., ale 
c ror ac iuni au contribuit la moartea lor violent . 



VICTIMOLOGIE  19 

În perioada anilor 1960 i 1970, criminologii i reformatorii au 
argumentat c  în i i infractorii au fost victime ale s r ciei, preg tirii colare 
insuficiente, lipsei locurilor de munc , discrimin rii, rela iilor familiale 
dezorganizate i altor injusti ii sociale. 

Treptat a avut loc delimitarea con inutului victimologiei ca tiin  
autonom  (subsumat  tiin ei criminologiei), cu un obiect specific: comportarea 
victimei în procesul agresional. 

Victimologia este tiin a despre activitatea i comportamentul 

specific prin care este relevat  tr irea victimei în cadrul raportului cu 

agresorul, respectiv tiin a despre etapele procesului agresional pornind de 

la geneza, structura i finalitatea acestuia. 

Victimologia elaboreaz  categoriile i conceptele care definesc rela ia 
victim  - agresor i raportul agresiune - finalitate. Aceast  rela ie poate fi 
cercetat  din punct de vedere metodologic în cadrul procesului agresional 
integral sau poate fi abordat  pe activit i independente, în contextul acestui 
proces. Ambele aspecte vor trebui îns  cercetate simultan. 

Op iunile victimologilor privind definirea victimologiei sunt diversificate. 
Astfel unii dintre ace tia consider  c  victimologia reprezint  tiin a 
comportamentului i personalit ii victimei raportat  la conceperea, realizarea i 
consecin ele directe ale actului agresional asupra victimei. Victimologia relev  
cauzalitatea i efectele agresiunii asupra victimei, ordinea în care se produc actele 
agresionale i limita reducerii acestora, respectiv toate actele agresionale cu un 
con inut clar: lezarea intereselor unei victime identificat  sau care se va 
individualiza în perioada producerii actului agresional, existând o leg tur  clar  
de cauzalitate între actul agresional i efectul victimal. 

Modul în care victima percepe, în elege, accept  sau respinge violen a 
actului agresiv are valoare pentru stabilirea lan ului cauzelor i efectelor 
fenomenului victimal. 

 

Guglielmo Gulotta precizeaz  c  orice act agresional produce multiple 
efecte victimogene, astfel c  prin victimologie se asigur  „studiul victimei unui 
delict, al personalit ii sale, al caracteristicilor sale biologice, psihologice, 
morale i socio-culturale, al rela iilor sale cu delincventul i al rela iilor pe care 
le-a jucat geneza delictului”. 

 
E.A. Fatah în volumul „Victima este vinovat ”, consider  c  victimologia 

are ca obiect „elaborarea - printr-un studiu aprofundat al victimei - a unui 
ansamblu de reguli generale, de principii comune i de un alt tip de cuno tin e, 
putând contribui la dezvoltarea, evolu ia i progresul fenomenului criminal, al 
procesului criminogen, a personalit ii i caracterului periculos al delincventului”. 
Conform acestuia, agresiunea este reprezentarea unui comportament particular, 
care, în realizarea unui interes individual, determin  agresorul s  justifice 
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folosirea agresiunii (fizice sau psihice), ca fenomen al voin ei proprii, al culturii 
sau al întâmpl rii. 

Victimologia prezint  condi ia victimei situat  în mediul social, starea 
psiho-fizic  general  de v t mare agresional  (propor ional  cu intensitatea 
actului agresional), interac iunea dintre victim  - agresor i social. Sintetic, 
obiectul victimologiei îl reprezint  în concep ia lui E.A. Fatah, tulbur rile 
psiho-fizice (cu excep ia celor de tip maladiv), efecte ale actului agresiv care 
afecteaz  în mod direct echilibrul dinamic (biologic i psihologic) al victimei. 

 

I. Gheorghiu-Br det consider  c  obiectul victimologiei, ca parte a 
domeniului criminalit ii, „care cuprinde consecin ele de orice fel produse de 
criminalitate i suportate de societate, popula ie i victimele infrac iunilor” 
poate fi completat i cu interferen ele raportului dintre agresor i victim , 
precum i cu interven ia social  pentru restabilirea ordinii sociale. 

În volumul „Criminologia general  româneasc ”, define te victimologia 
ca „parte a criminologiei generale i speciale care const  în totalitatea de idei, 
concep ii, explica ii criminologice teoretice i metodologice, despre realitatea 
social-uman  a victimiz rii societ ii, popula iei i indivizilor, prin producerea 
faptelor fenomenului criminalit ii”. 

Acesta subliniaz  faptul c  nu pot fi percepute separat conceptele de 
agresologie i victimologie, întrucât cauzele agresionale i efectele victimale 
sunt inseparabile, ordinea i înl turarea acestora fiind dependente de variabi-
litatea actelor individuale exercitate de participan i, precum i de afectivitatea 
tr irii acestora. 

 

J.A.R. Calderon define te victimologia ca disciplin  care, prin explicarea 
cauzelor, studiaz  victima f r  a planifica i realiza o politic  a victimei. El 
consider  c  obiectul victimologiei va trebui s  se refere la „rela iile dintre victim  
- criminal, profilul victimei, rela ia victimei cu societatea, ac iunea de a deveni 
victim  i victimitatea, comportarea victimelor, prevenirea victimal , criminalul în 
calitate de victim , desp gubirea victimei, victimele delictelor determinate (cu 
caracter sexual, împotriva persoanelor, împotriva bunurilor)”. 

Victimologia trebuie s  reprezinte un sistem de concepte, de principii, de 
reguli, constituit pentru a se ap ra drepturile victimei - din care s  decurg  
m surile de natur  social-moral  i juridic  pentru a restabili situa ia anterioar  
producerii agresivit ii. 

Orice agresiune este negativ , în sensul c  destabilizeaz  o rela ie 
social ; trebuie s  aib  un scop precis (chiar dac  nu va fi declarat), care 
urm re te schimbarea unor atitudini (comportamente) fa  de persoana 
agresorului sau a victimei. Obiectul victimologiei apare astfel ca fiind 
reprezentat de actul obiectiv care constituie fenomenul de ap rare i ripost  la 
agresiune, consecin ele psiho-fizic-obiective suportate de victim , ac iunea de 
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recuperare social  a victimei, precum i ac iunea de preven ie a victimiz rii. 
J.A.R. Calderon porne te de la premisa c  victimologia studiaz  starea 

persoanelor care au suferit „un comportament antisocial” i centreaz  
cercet rile sale asupra profilurilor victimelor, participarea la actul criminal, 
inten ionalitatea lor mai mic  sau mai mare, responsabilitatea, necesitatea de a 
le desp gubi i trata, rela ia victim  - agresor i societate - victime. 

Comportamentul victimei, ca obiect al victimologiei va trebui s  fie 
raportat exclusiv la raportul agresor - victim  - societate sau prin prezentarea în 
dou  variante: 

agresor - victim , urm rindu-se conduita individual  a acestor factori 
(ac iunile - inac iunile exercitate în urma procesului psihic individual 
privind agresivitatea, cât i victimizarea); 
victim  - societate, punându-se accent pe manifest rile de ap rare - 
recuperare social , desp gubirea legal  a victimei i adaptarea 
m surilor de preven ie general  i special  a victimei. 

 
Latura bio-psihic  a raportului victimal în ambele cazuri are caracter social. 
Dac  agresologia are drept obiectiv fundamental identificarea, trans-

formarea i educarea agresorului, victimologia va evalua intercondi ionarea i 
interdependen a rela iilor agresor - victim  - societate, în cadrul raporturilor 
interumane generale. 

Comportamentul complex al victimei, tipurile de ac iuni, acte, situa ii 
care au produs efectul victimal, particularit ile acestuia dependente de cauze 
psiho-sociale multiple, vor fi esen ialmente informative privitor la specificul 
agresiunii, la atributele moral-volitive ale victimei, la regulile de comportare 
(de un anumit tip) ale victimei, la consecin ele directe sau doar inten ionate ale 
victimiz rii. 

1.3. Defini ii i comentarii - clarific ri conceptuale i 

terminologice 

Rezultat al îmbin rii binevenite a no iunilor „victima” i „logos”, 
conceptul de victimologie î i reclam , cu tot mai mult  insisten , un loc 
individualizat în cadrul preocup rilor sociologice, juridice, psihologice etc. 
Dac  aceast  „ tiin ” a victimei, ini ial a fost inclus  în cadrul criminologiei, în 
prezent necesitatea abord rii victimei în întreaga sa complexitate, impune 
victimologia ca o disciplin  de sine st t toare, i asta, cu atât mai mult cu cât 
nici C.pen. i nici C.pr.pen. nu acord  o aten ie deosebit  Jum t ii albe” a 
diadei criminogene: victim  - agresor. 

Conform dic ionarului de psihologie (Ursula chiopu), victimologia este 
considerat  o ramur  a patologiei judiciare i a criminologiei, care se ocup  cu 
studiul caracteristicilor psihologice ale victimelor înainte i în timpul actului 
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criminal, i dup  actul criminal, dac  supravie uiesc. În Dic ionarul enciclopedic 
de psihiatrie (C-tin Gorgos), se apreciaz  c  victimologia este o disciplin  
tiin ific  reprezentând „reversul criminologiei” în în elegerea raporturilor care se 

stabilesc între victim  i agresor în cadrul „complexului criminogen”. 
În opinia noastr , victimologia ar putea fi definit  drept o disciplin  ce 

face parte din categoria tiin elor socio-juridice ce se ocup  cu studiul, în 
dinamic , al victimei, cu rolul acesteia în geneza actului traumatizant - 
victimizant i rela iile ce se stabilesc în cadrul trinomului victim  - agresor - 
societate pe parcursul desf ur rii, evolu iei (etapelor) procesului criminal. 

Defini ia men ionat  situeaz  victimologia în cadrul tiin elor socio-
juridice i accentueaz  faptul c  studiul victimei trebuie s  se fac  în dinamic , 
în special în etapa anterioar  agresiunii. 

Procedând a a vor putea fi surprinse elementele care contribuie la 
declan area mecanismului patologic-agresional la agresor, astfel încât s  se 
poat  elabora o preven ie adecvat . Dac  în cazul victimelor pasive, care nu 
stimuleaz  în nici un fel comportamentul agresorului, ele devenind victime în 
mod întâmpl tor, preven ia este în mai mic  m sur  operant , în cazul 
victimelor active, preven ia cap t  un rol major putând contribui uneori chiar la 
salvarea acestora. 

Prin victime active sau victime activante (Hans von Hentig) trebuie 
în elese acele victime care, prin modul lor de comportament, stimuleaz , 
activeaz , declan eaz  ancestralele dispozitive violente, crude, inumane aflate 
în cripticul psihic uman. Se cunoa te faptul c  o serie de criminali au relatat c  
pornirile criminale le-au fost determinate de îmbr c mintea victimelor, de 
mersul acestora, de felul în care vorbeau etc. 

Pe cât de adev rat este faptul c  numai un psihic patologic poate recurge 
la violen  pentru a- i satisface instinctele ori convingerile mai mult sau mai 
pu in aberante, tot atât de real  este i situa ia în care atitudinea, inuta, 
comportamentul unei persoane devin hot râtoare în manifestarea agresiv  pe 
care o provoac , în mod inten ionat sau nu. 

Ne punem întrebarea cum ar reac iona un b rbat adult, considerat 
normal, în fa a unei tinere femei, sumar îmbr cate, cu un comportament 
provocator, aflat  într-o zon  mai pu in frecventat  i pe lâng  care trece 
întâmpl tor? în r spunsul la aceast  întrebare, trebuie avut în vedere faptul c  
fiin a uman , cel pu in înc , nu s-a transformat într-o ma in rie, într-un robot 
insensibil care are de îndeplinit numai activit i utile pentru deservirea altora! 

Iat  deci, c  hormismul, conform c ruia impulsurile instinctuale au rol 
hot râtor în activitatea psihic  i în comportamentul uman, este o concep ie 
psihologic  care nu a ap rut întâmpl tor. 

F r  a încerca s  lu m ap rarea de circumstan  a infractorului, nu 
putem totu i s  nu atragem i noi aten ia asupra posibilit ii induc iei pornirilor 
violente, agresive chiar de c tre victim . 
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Dac  din punct de vedere gramatical, substantivul comun de genul 
feminin victim , sinonim cu jertfa, nu se deosebe te de alte substantive, din punct 
de vedere al rezonan ei socio-juridice atât pentru speciali tii din diverse domenii 
de activitate, cum ar fi: psihologi, medici, sociologi, juri ti, criminali ti etc., cât i 
pentru profanii inteligen i, are o semnifica ie particular  i un în eles diferit care, 
nu de pu ine ori a iscat controverse. Vom porni pe drumul descifr rii semanticii i 
a impactului pe care no iunea de victim  o are asupra noastr , a tuturor, 
men ionând pentru început unele dintre defini iile care încearc  s  redea 
semnifica ia acestei sintagme. Astfel, în Dic ionarul Enciclopedic Român, 
victima este definit  drept „persoana care a fost prejudiciat  ca urmare a s vâr irii 
unor fapte culpabile i p gubitoare”, în timp ce D.E.X. Îi atribuie trei în elesuri: 1 
- „de persoan  care sufer  chinuri fizice sau morale din partea oamenilor, a 
societ ii, din cauza propriilor gre eli”; 2 - „de persoan  care sufer  de pe urma 
unei întâmpl ri nenorocite (boli, accident, jaf, crim  etc.); 3 - „de animal sau de 
om care era sacrificat unui zeu”. 

Psihologul român T. Bogdan consider  c  prin victim  trebuie s  se 
în eleag  „orice persoan  uman  care sufer  direct sau indirect consecin ele 
fizice, materiale sau morale ale unei ac iuni sau inac iuni criminale”, precum i 
„orice persoan  care f r  s - i fi asumat con tient riscul, deci f r  s  vrea, 
ajunge s  fie jertfit  în urma unei ac iuni sau inac iuni criminale”. 

Aceste câteva defini ii men ionate, de i încearc  s  explice sensul 
no iunii de victim , consider m c  suport  unele anun ri, astfel încât s  poat  
surprind  toate aspectele ridicate de conceptul supus analizei. Din aceste 
considerente, ini ial, dorim s  preciz m c  sintagma victim  este un termen 
generic, aplicabil tuturor fiin elor vii, deci tuturor formelor sub care este 
cunoscut , în prezent, via a. Din aceast  perspectiv  se pot deosebi urm toarele 
variet i de victime: 

victime umane sau victime persoane; 
victime animale sau zoovictime; 
victime plante sau fitovictime. 

 
F r  a considera c  zoo- sau fitovictimele sunt mai pu in importante i 

l sând aspectele mai mult decât interesante, ridicate de aceste tipuri de victime, 
deocamdat , în seama ecologilor, în continuare ne vom îndrepta aten ia asupra 
victimelor umane care, în aceast  lucrare vor fi denumite simplu, VICTIME. 

Sper m s  nu fim prea aspru critica i dac  avans m ipotez  c  no iunea 
de victim  ar putea deriva de la numele zeului arhaic vedic Vikrita - „divinitate 
fenomenologic  a bolilor i schilodirilor monstruoase” -, având în vedere c  în 
sanscrit , viktra înseamn  bolnav, schilod. De asemenea, i termenul de jertfa ar 
putea avea r d cini în Jlia (Jelea) ce personific  în mitologia slav  actul jelirii, 
nenorocirea i care era întotdeauna înso it  de Karna, ce personifica bocetul, 
simbolizând plânsul. 


