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INTRODUCERE 
Ancorat profund în existenţa umană, naturală şi 

socială, interesul constituie un element fundamental al 
omului şi al comportamentului lui. De aceea, interesul a 
căzut, mai mult sau mai puţin, în atenţia cognitivă a 
omului încă din trecutul îndepărtat. Primele abordări ale 
fenomenului au avut, după cum s-a dezvoltat şi gîndirea 
umană, un caracter preponderent filozofic. Ulterior, 
interesul ajunge şi printre preocupările cercetătorilor, 
devenind o veritabilă problemă ştiinţifică.  

Dincolo de filozofie, interesul a fost studiat, în 
special, de sociologie şi de psihologie. Cercetările 
ştiinţifice efectuate au o dată recentă şi sunt puţin 
numeroase, deşi termenul interes cunoaşte o utilizare 
largă. De termenul interes ne lovim, de fapt, mai la tot 
pasul: fie că ieşim în stradă sau întreţinem o discuţie, fie 
că ascultăm radioul sau privim televizorul, fie că 
lecturăm o carte sau frunzărim un ziar putem constata 
facil că între celelalte vocabule se strecoară, într-un 
număr relativ mare de cazuri, şi cuvîntul interes. Situaţia 
se repetă şi în literatura ştiinţifică. Termenul interes poate 
fi întîlnit aici în cele mai diferite ştiinţe, evident de natură 
socio-umanistice: sociologie, psihologie, istorie, drept 
etc. În scrierile cu caracter ştiinţific el figurează în 
diverse ipostaze şi cu funcţii deosebite. Remarcăm expres 
faptul că termenul interes poate fi regăsit, nu de puţine 
ori, în contexte explicative, avînd, prin urmare, o funcţie 
metodologică deloc neglijabilă, dacă nu chiar majoră. 

Totuşi, o definire clară a conceptului în discuţie 
lipseşte, în pofida recunoaşterii aproape unanime a 
importanţei categoriei de interes în explicarea 
comportamentului uman, individual sau de grup. De 
altfel, interesul este interpretat în mai toate ştiinţele ca un 
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stimul fundamental al activităţii umane, prin care fapt i se 
conferă o semnificaţie deosebită. Sociologia insistă 
actualmente tot mai pronunţat asupra laturii sociale a 
fenomenului şi, respectiv, asupra rolului interesului 
(intereselor), în calitate de fenomen social, în procesele 
din societate, fiind obţinute o serie de cunoştinţe şi date 
preţioase.  

În criminologie problema interesului a cunoscut însă 
o abordare (teoretică şi practică) unilaterală şi 
neesenţială, fiind atacat doar aspectul psihologic. Astfel, 
interesul apare în studiile criminologice în cadrul 
mecanismului comportamentului criminal ca un element 
de natură psihologică, iar latura socială a fenomenului 
este neglijată aproape cu desăvîrşire. În consecinţă, în 
timp ce sociologia atribuie interesului un rol considerabil 
în procesele sociale, în acţiunea socială, criminologia nu 
s-a preocupat de raportul dintre interes şi crimă, în 
calitate de fenomene sociale. De aceea, dezvăluirea 
aspectelor sociologice ale interesului capătă actualitate 
în ştiinţa criminologică şi deschide noi perspective de 
cercetare.  

Totodată, cerinţa studierii laturii sociale a problemei 
interesului include un substrat metodologic. Plecînd de la 
premisa că crima (criminalitatea) reprezintă un fenomen 
social, ajungem la concluzia că şi factorii care o 
determină au un caracter social. De aici reiese exigenţa 
metodologică de a aborda, esenţialmente, obiectul 
criminologiei, implicit interesul, ca subiect al 
problematicii criminologice, prin prisma teoriei 
sociologice. “Criminalitatea - scria Traian Pop - fiind în 
originea sa un fenomen social, iar în consecinţele sale 
fenomen antisocial, interesează şi sociologia, formează şi 
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un obiect de studiu al sociologiei. Criminalistul1, ca să 
poată face studiul acestui fenomen, trebuie să fie informat 
în materie de sociologie. Astfel într-o lucrare de 
criminologie este binevenit, ba chiar necesar un studiu 
introductiv în sociologia generală şi în sociologia 
criminală”2. Desigur, ştiinţa criminologică este obligată a 
aprofunda şi a completa teoria sociologică după 
necesităţile şi după specificul obiectului propriu. 

În lumina celor menţionate, iese în vileag 
oportunitatea unei abordări a problemei interesului sub 
aspectul socio-criminologic. Or, prezentul studiu îşi 
propune să răspundă unui asemenea imperativ ştiinţific. 
Lucrarea reprezintă, de fapt, doar o iniţiere a unor 
cercetări criminologice sistemice, ample şi bine orientate 
în problemă. 

Ipoteza fundamentală ce stă la temelia acestui studiu 
constă în ideea că între fenomenele interes şi crimă 
există o legătură intimă, dacă nu esenţială. În acelaş 
timp, atît interesul, cît şi crima sunt reflectate conceptual 
drept fenomene de natură socială, iar legătura dintre ele 
se presupune a avea un caracter de determinare.  

În această ordine de idei, studiul propus urmează: 
 

 a determina gradul de cunoaştere a fenomenului 
interes în filozofie şi ştiinţă (în sociologie şi, 
mai ales, în criminologie);  

 

                                                        
1 A se înţelege ,,criminologul”, autorul a folosit termenul 

,,criminalist” deoarece în acel timp terminologia adecvată noii 
ştiinţe criminologice nu era încă elaborată (n.n.). 

2 Traian Pop, Curs de criminologie, Cluj, 1927, p.V. 
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 a defini, sub aspectul filozofico-sociologic, 
conceptul de interes, ca fundament metodologic 
pentru studiul proiectat;  

 

 a elucida legătura (şi caracterul ei) dintre interes 
şi crimă, privite ca fenomene sociale; 

 

 a releva regularităţile ce guvernează raportul 
dintre interes şi crimă;  

 

 a stabili modul de răsfrîngere a acţiunii 
interesului, în calitate de fenomen social, asupra 
mecanismului comportamentului criminal;  

 

 a formula, în baza concepţiei elaborate, noi 
principii de realizare a actului de prevenire a 
criminalităţii;  

 

 a elabora categoria criminologică de interes. 
 

Studierea problemei interesului în criminologie oferă 
o triplă utilitate. În primul rînd, ea va conduce la 
cunoaşterea unei stări de fapt insuficient cercetată: 
legătura dintre fenomenele interes şi crimă, îmbogăţind, 
astfel, ştiinţa criminologică. În al doilea rînd, ea face 
posibilă elaborarea categoriei criminologice de interes. 
Însemnătatea deosebită a acestui instrument metodologic 
consistă în capacitatea euristică ridicată a categoriei de 
interes (bunăoară, ea serveşte la definirea crimei în 
calitate de fenomen social şi la explicarea genezei ei). În 
al treilea rînd, studierea problemei interesului conturează 
noi perspective practice. Ea implică conturarea unei noi 
abordări în soluţionarea socială, practică a problemei 
criminalităţii, pe calea prevenirii acesteia. Mai mult decît 
atît, această abordare este aplicabilă atît acţiunii anticrimă 
întreprinsă la nivel macrosocial, ce produce un efect 
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global asupra criminalităţi şi, deci, asupra societăţii (şi 
viceversa), cît şi celei efectuate la nivel local sau la 
nivelul anumitor grupuri sociale, ce serveşte la rezolvarea 
problemelor zonale ale criminalităţii. 

De remarcat ponderea practică accentuată a 
rezultatelor studiului proiectat asupra problemei 
interesului în conjunctura socială actuală. Societatea 
noastră parcurge o perioadă arhidificilă de tranziţie de la 
modelul socialist imaginar de organizare socială la 
sistemul capitalist obiectiv de organizare a vieţii sociale. 
Sub imperiul unei plurităţi de factori obiectivi şi 
subiectivi societatea noastră a ajuns într-o ruină 
economică, unde sărăcia cuprinde peste 80 la sută din 
populaţie. Sistemul social este dezorganizat, din care 
cauză funcţionează defectuos. Autorităţile publice acuză 
o stare avansată de disoluţie şi de incapacitate. 
Criminalitatea a urcat la cote patologice. Crima a pătruns 
în toate sferele de activitate socială şi în toate instituţiile 
publice. Mai mult decît atît, crima a devenit o banalitate, 
ba chiar a devenit, nu pentru puţini, un mijloc de 
supravieţuire. Organele de ocrotire a dreptului acţionează 
în van. Între lege şi realitate s-a căscat un hău extrem. 
Relaţiile sociale au ieşit, în mare parte, de sub incidenţa 
raporturilor (reglementărilor) juridice, demonstrînd 
imbatabil existenţa unui decalaj între realitatea obiectivă 
şi cadrul juridic al unei societăţi. Statul însuşi s-a 
desprins considerabil de societate, prin care fapt şi-a 
divulgat caracterul său derivat. Crima şi-a pierdut 
semnificaţia imorală, fiind mai mult o abstracţie juridică 
cu consecinţe juridice sporadice. Respectarea strictă a 
multor precepte morale, catalogate drept ,,anacronice” în 
pofida caracterului lor socialmente indispensabil, s-a 
transformat într-un handicap social, iar indivizii care 



 7

continuă a-şi ordona comportamentul după acestea 
manifestă inadaptare socială şi întîmpină o respingere 
colectivă, fiind marginalizaţi. Astfel, crima constituie, în 
circumstanţele create, o stare de fapt omniprezentă şi 
implacabilă, o formă de comportament, de relaţie socială 
acceptată tacit în societate. De remarcat că crima şi-a 
consumat semnificaţia imorală cu precădere în raportul 
cetăţean-stat, păstrîndu-şi o doză de valabilitate în 
raportul individ-individ (omor etc.). Crima a ajuns, 
paradoxal, un factor de salvare individuală şi de 
distrugere socială. În asemenea condiţii, represiunea 
juridică a devenit fără noimă şi, din păcate, imposibilă, 
căci nu poate fi sancţionată majoritatea membrilor 
societăţii. Torentul incomensurabil al crimelor nu poate fi 
oprit decît pe calea prevenirii. De aceea, diminuarea 
drastică a criminalităţii reclamă acţiuni macrosociale, 
realizate nu la nivel poliţienesc, ci la nivel politic. Or, 
principiile necesare elaborării unei asemenea politici 
criminologice pot fi desprinse din studiul problemei 
interesului. Iată din ce cauză cercetarea problemei 
interesului reprezintă nu doar un imperativ teoretic, ci şi 
o certă oportunitate practică. Pe de altă parte, situaţia din 
societatea noastră constituie o ilustraţie, o dovadă 
irefutabilă a importanţei problemei interesului în 
cercetarea criminologică şi a veracităţii conjecturilor 
formulate. 

Problema formulată şi ipoteza fundamentală 
înaintată au determinat direcţia metodologică adoptată la 
efectuarea prezentului studiu. Astfel, realizarea 
cercetării a fost ghidată de paradigma sociologică de 
rezolvare a problemelor criminologice, inclusiv a 
problemei interesului. Cît despre metodele concrete 
aplicate, se poate spune că alegerea lor a fost 
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predeterminată de caracterul teoretic al studiului propus. 
În speţă, a fost aplicată metoda ipotetico-deductivă 
coroborată cu arsenalul metodologic al logicii formale. În 
plus, deoarece cunoştinţele găsite în filozofie şi în ştiinţă 
(sociologie, criminologie etc.) nu au fost suficiente pentru 
efectuarea cercetării concepute s-a recurs la elaborarea 
unor instrumente metodologice proprii: formularea 
noţiunii filozofice şi a conceptului sociologic de interes, 
definirea specifică (prin prisma nevoilor suscitate de 
chiar cercetarea întreprinsă) a conceptelor de societate, 
stat, drept, crimă, criminalitate etc. 

O dată create premisele teoretice, metodologice de 
studiere a problemei interesului în criminologie, sperăm 
că vor urma multiple şi diverse cercetări empirice, 
particulare în materie. 
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CAPITOLUL  I. 

 
 

DEFINIREA CATEGORIEI  
DE INTERES 

 
§ 1. Tratarea categoriei de interes  

în filozofie şi în ştiinţă 
Deşi filozofia şi ştiinţa constituie două moduri distincte 
de cunoaştere a lumii, realizările filozofice sunt valoroase 
pentru studiul ştiinţific al problemei interesului. În timp 
ce ştiinţa îşi fundamentează sistemul de cunoştinţe despre 
lume (se sprijină prioritar în cercetările sale) pe date 
empirice, filozofia încearcă a pătrunde pe cale raţională 
în miezul lucrurilor, edificînd un sistem de cunoştinţe 
despre lume, bazat pe raţionamente. Apoi, filozofia şi 
ştiinţa se completează mutual, potenţîndu-şi substanţial 
capacitatea de cunoaştere a realităţii. Însemnătatea 
filozofiei consistă în puterea ei de a penetra esenţa 
lucrurilor, de a scoate în lumină aspectele lor intrinseci şi 
de a construi raţionamente complexe, profunde şi 
riguroase. Am putea spune metaforic că filozofia are 
menirea de a pătrunde cu cugetul acolo unde ştiinţa nu 
poate ajunge cu ochiul. Ştiinţa însăşi include, de fapt, o 
componentă filozofică, necesară interpretării faptelor 
acumulate şi dezvoltării unor teorii apte a oferi suportul 
metodologic şi explicativ de rigoare. 

Se cere adăugat faptul, arhicunoscut de altfel, că la 
origini cunoaşterea omului se întemeia pe filozofie, iar 
ştiinţa se desprinde abia mai tîrziu din corpul acesteia. 
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Prin urmare, primele reflecţii în problemă s-au înfiripat 
anume în filozofie, evoluînd o perioadă întinsă. 

De aceea, examinarea şi preluarea rezultatelor 
filozofiei în problema interesului este imperioasă.  

 
 

*   *   * 
 

Referirile la interes abundă în scrierile filozofice. 
Diverşi gînditori, din antichitatea îndepărtată pînă în 
zilele noastre, emit opinii privind interesul: unele 
frecvente, altele sporadice, unele directe, altele 
ocolitoare, unele profunde, altele tangenţiale etc. Chiar 
dacă nu au atacat expres problema interesului, puţini 
filozofi au fost care au evitat referirile, fie şi tangenţiale, 
la interes. Faptul se explică atît prin caracterul efectiv al 
acestui fenomen, cît şi prin influenţa considerabilă 
exercitată în societate. Unele studii pe care le-am 
întreprins în direcţia selectării şi examinării unor atare 
referiri3, ne conduc la concluzia că din tezaurul filozofic 
moştenit de umanitate pot fi spicuite idei preţioase 
privitoare la interes. Din păcate, un studiu special lipseşte 
deocamdată, iar realizările noastre sunt modeste şi 
depăşesc cadrul lucrării de faţă.  

 Deşi referirile şi abordările tangenţiale sunt 
numeroase, studiile filozofice circumscrise problemei 
interesului sunt puţine. O cuprinzătoare şi expresă tratare 
a interesului o găsim încorporată în concepţiile filozofice 
aparţinînd lui Claude-Adrien Helvetius şi lui Paul Henri 
Holbach.  
                                                        

3 Unele rezultate au fost expuse în lucrarea: Octavian Bejan, 
Problema interesului în gîndirea socratică, “Analele ştiinţifice 
ale Universităţii de Stat din Moldova”, vol. II, Chişinău, 2001. 
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Claude-Adrien Helvetius a edificat primul sistem 

filozofic de explicare a comportamentului uman axat pe 
fenomenul interes, sesizînd strălucitor semnificaţia 
cognitivă a problemei. Prin studiul realizat în materie a 
fost pusă, de fapt, în discuţie problema interesului şi 
însemnătatea ei pentru înţelegerea conduitei omului. 
Astfel, concepţia elaborată de filozof marchează 
începutul unei preocupări distincte faţă de problema 
interesului, urmată de nenumărate alte cercetări atît în 
filozofie, cît şi în ştiinţă. În plus, studiul reuşit de 
Helvetius a creat premisele metodologice necesare unor 
investigaţii sistematice, oferind, totodată, valoroase idei 
pentru elucidarea problemei. 

În viziunea lui Helvetius interesul se referă la „tot ce 
ne poate produce plăcere şi ne poate feri de suferinţă”4. 
Deşi nu formulează o altă definiţie, el surprinde totuşi 
faptul că interesul are drept temelie necesitatea şi 
condiţiile individului: ,,interesul personal – observă 
filozoful - este deci totdeauna acela care – modificat 
potrivit diverselor noastre nevoi, pasiunilor noastre, 
felului nostru de spirit şi condiţiei noastre, combinîndu-se 
în diferitele societăţi într-un număr infinit de chipuri, 
produce uimitoarea diversitate a părerilor”5. Pentru 
filozof „dacă universul fizic este supus legilor mişcării, 
universul moral nu este mai puţin supus legilor 
interesului. Interesul este, pe pămînt, marele vrăjitor care 
schimbă în ochii tuturor creaturilor forma tuturor 
obiectelor”6. 
                                                        

4 Claude-Adrien Helvetius, Despre spirit, Editura 
Ştiinţifică, Bucureşti, 1959, p.43. 

5 ibidem, p.77. 
6 ibidem, p.48. 



 12

De remarcat că Helvetius relevă o serie de aspecte 
sociologice şi criminologice ale fenomenului interes, în 
condiţiile în care ştiinţa sociologică încă nu exista şi, 
deci, o abordare eminamente sociologică era imposibilă. 
Aşa, el constată că „aceşti primi oameni, povăţuiţi de 
primejdii, de nevoi sau de teamă, şi-au dat seama că era 
în interesul fiecăruia ca toţi să se adune în societate şi să 
formeze o alianţă împotriva fiarelor, duşmanii lor 
comuni”7. Ulterior „din interesele tuturor particularilor s-
a creat un interes comun, care a trebuit să dea diferitelor 
acţiuni calificativul de drepte, îngăduite şi nedrepte, după 
cum erau folositoare, indiferente sau păgubitoare 
societăţilor”8.  

Totuşi, filozoful observă că interesul nu este 
imuabil, ci, dimpotrivă, suportă transformări permanente, 
deoarece „interesul statelor este supus, ca toate lucrurile 
omeneşti, la mii de schimbări”9. În opinia lui Helvetius, 
diversele societăţi se caracterizează prin tipurile 
deosebite de interese pe care le generează, în funcţie de 
forma de guvernămînt10. El atribuia, de altfel, o pondere 
decisivă formei de guvernămînt pentru viaţa unei 
societăţi, a cărei bunăstare o vedea în conjugarea intimă a 
interesului particular cu interesul general. Societăţile 
despotice, bunăoară, sunt dominate, consideră filozoful, 
de imoralitate, declin economic şi suprimarea spiritului 
creativ, pentru că „sub forma despotică de guvernare, 
interesul particular nu este niciodată legat de interesul 
public”11. Ca urmare, Helvetius formulează o lege 
                                                        

7 ibidem, p.215. 
8 ibidem, p.216. 
9 ibidem, p.113. 
10 ibidem, p.156. 
11 ibidem, pp.300-316, 319 ş.a. 
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sociologică importantă precum că ,,nenorocirea publică 
atîrnă numai de potrivirea sau de opoziţia dintre interesul 
particular şi interesul general”12. 

 În genere însă, „interesul fiecărui cetăţean este 
totdeauna legat într-un fel oarecare de interesul public”13. 
Pe de altă parte,  „ori de cîte ori nu este orbit de vreo 
prejudecată sau superstiţie, publicul, fără să-şi dea seama, 
este în stare să facă raţionamentele cele mai subtile cînd e 
vorba de lucruri care îl interesează. Instinctul care îl face 
să raporteze totul la interesele sale este ca eterul care 
pătrunde prin toate corpurile fără să lase vreo urmă 
sensibilă”14. În aprecierile sale, publicul, ca şi societăţile 
restrînse, este determinat exclusiv de interesul său, el nu 
dă numele de fapte oneste, mari, eroice, decît acelora care 
îi sunt utile şi nu măsoară stima sa pentru cutare sau 
cutare acţiune după gradul de putere, de curaj sau de 
generozitate necesar pentru a o executa, ci după însăşi 
importanţa acestei acţiuni şi după folosul pe care poate 
să-l aibă din ea15.  

Helvetius realizează, de asemenea, o inedită tratare, 
prin prisma interesului, a conduitei individului şi a 
preceptelor morale care o reglează, schiţînd o nouă 
perspectivă în ştiinţa eticii. Consideraţiile făcute de 
filozof în această privinţă au utilitate atît pentru 
sociologie, cît şi pentru criminologie. Astfel, el afirmă că 
„îmboldit rînd pe rînd de pasiuni diferite, dintre care 
unele sunt conforme, iar altele contrare interesului 
general, fiecare om este atras în două direcţii deosebite, 
spre viciu şi spre virtute [...] iată de ce pe pămînt nu 
                                                        

12 ibidem, p.123. 
13 ibidem, p.78. 
14 ibidem, p.99. 
15 ibidem, p.97. 
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există nici viciu nici virtute pură”16. Mai mult decît atît, 
„oamenii, fiind sensibili numai pentru dînşii şi indiferenţi 
pentru alţii, nu se nasc nici buni, nici răi, însă gata să 
devină într-un fel sau în celălalt, după cum un interes 
comun îi reuneşte sau îi dezbină”17. Nesocotirea acestor 
adevăruri, susţine pe bună dreptate Helveţius, a condus 
adesea la instituirea unor dogme etice lipsite de 
eficacitatea scontată, dar care au perpetuat, în acest mod, 
comportamentul deviant şi au stîrnit hulirea în van a 
culpabililor. De aceea, numai înlocuind tonul injuriei cu 
limbajul interesului, ar putea moraliştii să-i facă pe 
oameni să le adopte maximele, căci toţi oamenii tind 
numai spre fericirea lor şi nimeni nu le poate înăbuşi 
această tendinţă; ar fi zadarnic dacă cineva ar întreprinde 
şi primejdios dacă ar reuşi în această încercare. Prin 
urmare, nimeni nu poate să-i facă virtuoşi pe oameni 
decît îmbinînd interesul personal cu interesul general18. 
Această concepţie denotă faptul că Helvetius a surprins 
rolul hotărîtor al factorilor obiectivi în determinarea 
conduitei omului şi necesitatea de a respecta legile 
obiective în elaborarea soluţiilor sociale. În concluzie, 
filozoful afirmă că „legarea interesului personal de 
interesul general este capodopera pe care trebuie să şi-o 
propună morala. Dacă cetăţenii nu şi-ar putea realiza 
fericirea lor personală fără să realizeze binele public, nu 
ar mai exista alţi vicioşi decît nebunii”19. 

Din punct de vedere criminologic, interesează în 
special referirile la crimă şi drept. În această ordine de 
idei, Helvetius remarcă faptul că „nu există crimă care să 
                                                        

16 ibidem, p.288. 
17 ibidem, p.187. 
18 ibidem, p.128. 
19 ibidem, p.173. 
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nu fie pusă în rîndul faptelor drepte de către societăţile 
cărora această crimă le este folositoare şi nici faptă utilă 
publicului care să nu fie defăimată de vreo societate 
pentru care aceeaşi faptă este vătămătoare”20. De aici 
rezultă că o faptă este considerată sau nu crimă în funcţie 
de folosul ori prejudiciul cauzat societăţii, iar drept 
criteriu de apreciere serveşte interesul, fiindcă „în fiecare 
societate unicul preţuitor al valorii lucrurilor şi 
persoanelor este interesul personal”21.  

De menţionat, importanţa pe care Helvetius o 
atribuia conştientizării adevăratelor interese şi tangenţa 
pe care o are atare fapt cu crima. Filozoful afirmă în acest 
sens: „Oricine cercetează istoria şi priveşte tabloul 
mizeriilor publice îşi dă numaidecît seama că ignoranţa – 
mai barbară decît interesul – a revărsat cele mai mari 
nenorociri asupra pămîntului. [...] Crima îndrăzneaţă şi 
copleşitoare, dacă aruncă atît de adesea în lanţuri 
dreptatea şi virtutea, dacă ea împilează naţiunile, aceasta 
nu se întîmplă decît cu ajutorul ignoranţei; ea este acea 
care, ascunzînd fiecărei naţiuni adevăratele ei interese, o 
împiedică să acţioneze şi să-şi reunească forţele, şi prin 
acest mijloc pune pe vinovat la adăpost de sabia 
dreptăţii”22. 

Încercînd a pătrunde fenomenul dreptăţii, Helvetius 
face o constatare profundă şi anume că „dreptatea 
judecăţilor şi faptelor noastre nu este niciodată decît o 
îmbinare fericită a interesului nostru cu interesul 
public”23. Această teză deschide, de fapt, o nouă cale în 
                                                        

20 ibidem, p.47. 
21 ibidem, p.78. 
22 ibidem, p.180. 
23Helvetius, Claude-Adrien, Despre spirit, Editura 

Ştiinţifică, Bucureşti, 1959, p.76. 
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cercetarea dreptăţii atît ca principiu normativ (etic, juridic 
etc.), cît şi ca stare reală a societăţii. Din păcate, ea nu a 
fost analizată suficient în sociologie, criminologie şi 
drept. 

Astfel, Helvetius formulează axioma jurisprudenţei 
după care interesul este măsura acţiunilor oamenilor24 şi 
atrage atenţia legiuitorului asupra faptului că „cercetînd 
continuitatea faptelor virtuoase pe care o înfăţişează 
istoria acestor popoare (ale Greciei şi Romei Antice – 
n.n.), dacă vreau să descoper cauza, o găsesc în măiestria 
cu care legislatorii acestor naţiuni au legat interesul 
particular de interesul public”25. 

În fine, Helvetius scoate în lumină însemnătatea 
cognitivă a categoriei de interes, afirmînd: „...trebuie 
recunoscut că din momentul în care principiul interesului 
a fost generalizat şi s-a dovedit cu succes că acest interes 
este principiul tuturor gîndurilor şi acţiunilor noastre, 
enigma a fost în sfîrşit dezlegată, şi că pentru a-l explica 
pe om nu mai este necesar... de a recurge la păcatul 
originar”26. 

 
Paul Henri Holbach a atins problema interesului în 

încercarea de a creiona sistemul naturii. În viziunea 
filozofului „se numeşte interes obiectul de care fiecare 
om, conform temperamentului şi ideilor care-i sînt 
proprii, îşi leagă bunăstarea sa, de unde se vede că 
interesul nu este niciodată decît ceea ce fiecare din noi 
priveşte ca necesar pentru fericirea sa”, în condiţiile în 
care „nici un om în această lume nu este total lipsit de 
                                                        

24 ibidem, p.216. 
25 ibidem, p.316. 
26citat după Iancu Ionel, Contribuţii la studierea categoriei 

de interes, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p.13. 
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interese”27. Interesele reies din esenţa omului, în virtutea 
căreia el tinde, în mod necesar, spre a se conserva şi a-şi 
face viaţa fericită. Deoarece lumea este guvernată de 
legea universală a necesităţii şi interesul are caracter 
necesar, căci toate mişcările sau toate felurile de a acţiona 
ale fiinţelor datorîndu-se unor cauze, iar aceste cauze 
neputînd acţiona şi neputîndu-se desfăşura decît în 
conformitate cu firea lor sau cu proprietăţile lor esenţiale, 
trebuie să conchidem că toate fenomenele sînt necesare şi 
că fiecare fiinţă din natură, în împrejurări date şi avînd 
anumite proprietăţi, nu poate acţiona altfel decît aşa cum 
acţionează28. De aceea, omul trebuie să studieze această 
natură, să înveţe legile ei, să-i cerceteze cu atenţie energia 
şi modul neschimbător în care ea acţionează; să aplice 
descoperirile în scopul propriei sale fericiri şi să se 
supună în linişte unor legi de la care nimeni nu poate să-l 
sustragă29, călăuzindu-se de experienţă, pentru că de 
îndată ce părăsim experienţa, cădem în golul în care 
imaginaţia noastră ne face să rătăcim. Pentru 
P.H.Holbach natura formează un tot întreg care se supune 
unor legi universale, potrivit esenţei ei. Nu se poate 
sustrage acestor legi nici omul şi nici societatea, astfel, 
,,fenomenele lumii morale urmează aceleaşi reguli ca şi 
cele ale lumii fizice”30. Afirmaţia făcută de filozof aduce, 
de fapt, în discuţie spinoasa problemă a interferenţei 
dintre legile naturii şi legile sociale sau a acţiunii legilor 

                                                        
27 Paul Henri Holbach, Sistemul naturii sau despre legile 

lumii fizice şi ale lumii morale, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 
1957, p.276. 

28 ibidem, p.84. 
29 ibidem, p.48. 
30 ibidem, p.228. 
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naturii în mediu social, care suscită discuţii aprige pînă în 
prezent. 

În concepţia lui P.H.Holbach interesul joacă un rol 
central în determinarea comportamentului uman, el 
constituind unicul mobil al acţiunilor omeneşti. „Cînd 
spunem că interesul este unicul mobil al acţiunilor 
omeneşti – precizează autorul - vrem să arătăm prin 
aceasta că fiecare om munceşte în felul său la propria sa 
fericire, pe care o leagă de un obiect oarecare, fie vizibil, 
fie ascuns, fie real, fie imaginar, şi că întregul sistem al 
conduitei sale tinde să-l obţină. Dată fiind aceasta, nici un 
om nu poate fi numit dezinteresat; nu se dă acest nume 
decît aceluia ale cărui mobiluri le ignorăm sau al cărui 
interes îl aprobăm”31. De unde rezultă însemnătatea 
deosebită ce trebuie acordată interesului în cercetarea şi 
explicarea conduitei omului.   

Din considerentele mai sus menţionate, P.H.Holbach 
deduce principiile unor norme etice eficace, capabile a-i 
aduce omului mult rîvnita bunăstare. El pleacă de la 
premisa fundamentală precum că „oamenii prin natura lor 
nu sînt nici buni nici răi, ci sînt la fel de înclinaţi să 
devină buni sau răi, după cum sînt schimbaţi sau după 
cum sînt îndemnaţi să-şi caute interesul în bine sau în rău. 
Oamenii nu sînt atît de înclinaţi să-şi facă rău unul altuia 
decît fiindcă totul îi dezbină în ce priveşte interesele 
lor”32. De aceea, scopul moralei constă în a arăta 
oamenilor că este în interesul lor, ca ei să-şi înăbuşe 
pornirile momentane, spre a-şi asigura un bine mai 
durabil şi mai adevărat decît acela pe care l-ar putea avea 

                                                        
31 ibidem, p.277. 
32 ibidem, p.260. 
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din satisfacerea trecătoare a dorinţelor lor33. Prin urmare, 
„marea artă a moralistului trebuie să fie de a arăta 
oamenilor şi acelora care le conduc voinţele că au 
aceleaşi interese, că fericirea lor reciprocă depinde de 
armonia dintre pasiunile lor şi că liniştea împărăţiilor, 
puterea şi statornicia lor depind în mod necesar de spiritul 
care este insuflat naţiunii, de virtuţile care sînt sădite şi 
cultivate în inimile cetăţenilor”34. În caz contrar, „morala 
ar fi o ştiinţă zadarnică dacă n-ar dovedi oamenilor că 
interesul lor cel mai mare este de a fi virtuos”35.  

Totuşi, filozoful pătrunde faptul că simpla 
conştientizare a necesităţii armonizării intereselor nu este 
suficientă pentru a face morala respectată. „Pentru ca 
omul să fie virtuos, ar trebui ca el să fie interesat în a fi 
virtuos sau să găsească foloase în practicarea virtuţii. 
Pentru aceasta, ar trebui ca educaţia să-i dea idei 
sănătoase, ca opinia publică şi exemplul să-i înfăţişeze 
virtutea ca lucrul cel mai vrednic de stimă, guvernul să-l 
răsplătească cu grijă, ca gloria să-l însoţească totdeauna, 
ca viciul şi crima să fie neîncetat dispreţuite şi 
pedepsite”36. În acest sens filozoful constată că „vicioşii 
şi înrăiţii sînt atît de numeroşi pe pămînt, atît de 
înverşunaţi, atît de legaţi de rădăcinile lor, numai fiindcă 
nici un guvern nu-i face să găsească folos în a fi drepţi, 
cinstiţi şi buni cu semenii lor; dimpotrivă, pretutindeni, 
interesele cele mai puternice îi împing la crime, ocrotind 
pornirile unei organizări vicioase pe care nimic nu vine să 
o îndrepte şi să o împingă la bine.”37  
                                                        

33 ibidem, p.204. 
34 ibidem, p.206. 
35 ibidem, p.278. 
36 ibidem, p.157. 
37 ibidem, p.308. 
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P.H.Holbach a surprins, de asemenea, şi influenţa pe 
care o exercită condiţiile sociale asupra 
comportamentului omului: „societatea – afirmă el - este 
dreaptă, bună şi vrednică de dragostea noastră, atunci 
cînd satisface nevoile fizice ale tuturor membrilor săi şi le 
asigură liniştea, libertatea, stăpînirea drepturilor lor 
naturale; căci în aceasta constă întreaga fericire pe care o 
poate da viaţa în societate; societatea este nedreaptă, rea, 
nevrednică de iubirea noastră, atunci cînd este 
părtinitoare faţă de un mic număr de cetăţeni şi vitregă 
faţă de cei mai mulţi; în acest caz, numărul duşmanilor ei 
sporeşte în mod necesar şi ea îi sileşte să se răzbune prin 
acţiuni criminale, pe care se vede nevoită să le 
pedepsească”38. 

P.H.Holbach pledează pentru o morală a naturii, ale 
cărei principii trebuie să reiasă din esenţa şi din 
proprietăţile omului, adică urmărirea conservării şi a 
fericirii. De aceea, motivele pe care se sprijină morala 
naturii sînt interesele evidente ale fiecărui individ, ale 
fiecărei societăţi, ale întregii omeniri, în toate vremurile, 
în toate părţile lumii, în toate împrejurările39. Prin 
aserţiunea făcută, filozoful pune, totodată, în discuţie 
problema imuabilităţii unor interese proprii naturii fiinţei 
umane. Rezolvarea ei presupune însă a clarifica, mai întîi 
de toate, chiar problema interesului, adică a defini corect 
interesul. 

Prin prisma interesului este analizat şi dreptul. 
Astfel, P.H.Holbach susţine că „pentru a fi juste, legile 
trebuie să aibă drept scop permanent interesul general al 
societăţii, adică să asigure unui număr cît mai mare de 

                                                        
38 ibidem, p.217. 
39 ibidem, p.614. 
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cetăţeni foloasele în vederea cărora s-au asociat. Aceste 
foloase sînt libertatea, proprietatea, siguranţa”40. El 
remarcă în acest sens că ,,în zadar legea îi strigă să nu se 
atingă de bunul altuia, nevoile lui îi strigă şi mai tare că 
trebuie să trăiască în paguba societăţii care nu a făcut 
nimic pentru el, şi care l-a osîndit să geamă în lipsuri şi în 
mizerie; neavînd, el se răzbună prin hoţii, prin furturi, 
prin omoruri; cu riscul vieţii, el caută să-şi îndeplinească 
fie nevoile reale, fie nevoile imaginare pe care totul 
contribuie să le trezească în sufletul lui”41. Şi deoarece 
actele criminale sunt comise sub imperiul necesităţii 
„raţiunea pare să ne indice că legea trebuie să arate faţă 
de crimele săvîrşite de oameni în mod necesar, toată 
îngăduinţa care nu primejduieşte existenţa societăţii”42. 

Aşadar, P.H.Holbach atribuie interesului un rol 
primordial în determinarea comportamentului uman, iar 
ca urmare, şi a altor fenomene sociale, fapt care denotă 
însemnătatea problemei. Contribuţia lui P.H.Holbach în 
cercetarea problemei interesului rezidă, mai ales, în 
relevarea caracterului necesar al interesului şi al 
influenţei pe care acesta o exercită. 

 
Dincolo de realizările remarcabile ale lui A.-C. 

Helvetius şi ale lui P. H. Holbah, contribuţii preţioase la 
dezlegarea problemei interesului au adus filozofii Th. 
Hobbes, J. J. Roussaux, J. Bentham, G. W. F. Hegel, K. 
Marx, J. St. Mill ş.a.     

 
 

                                                        
40 ibidem, p.151. 
41 ibidem, pp.215-216. 
42 ibidem, p.214. 
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*   *   * 
 

În ştiinţă, problema interesului a constituit un 
subiect de cercetare deopotrivă în economie, în 
psihologie, în sociologie, în politologie etc., fiind 
reflectate diverse aspecte ale fenomenului, în funcţie de 
specificul fiecărei ştiinţe. O examinare a tuturor acestor 
realizări nu răspunde însă cerinţelor studiului propus, de 
aceea tratarea lor va fi omisă. O trecere în revistă a 
rezultatelor sociologiei şi, bine-înţeles, ale criminologiei 
se impune însă. 

 
 

*   *   * 
 

Sociologia a pus în discuţie problema interesului 
abia în secolul din urmă. Studiile întreprinse n-au fost 
numeroase, dar au permis formularea problemei în 
termeni ştiinţifici şi sociologici, dobîndirea de noi 
cunoştinţe de valoare, precum şi elaborarea unor principii 
de acţiune practică, socială. Iată o analiză a principalelor 
idei sociologice în problemă. 

 
Iancu Ionel rezervă problemei interesului un 

cuprinzător şi valoros studiu specializat, în care reuşeşte 
o abordare coerentă, profundă şi complexă a 
fenomenului. În lucrarea sa autorul califică interesul 
drept o importantă categorie ştiinţifică de studiere a 
realităţii sociale şi a conduitei umane, trasînd făgaşul de 
cercetare: „pentru a examina interesul ca o categorie a 
materialismului istoric, considerăm necesar să ne referim 
la: 1) semnificaţia interesului ca expresie a unor relaţii ale 
oamenilor în cadrul existenţei lor sociale; 2) baza care 
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determină formarea, apariţia intereselor; 3) exprimarea 
intereselor prin diferite forme ideale; 4) manifestarea, 
acţiunea intereselor ca mobiluri ale activităţii umane în 
procesul căreia se urmăreşte satisfacerea lor”43. 

Concepţia sa despre interes a fost rezumată clar şi 
punctual de chiar însuşi autorul, după cum urmează: 

 „1. Interesele au un caracter obiectiv în sensul că 
ele apar pe baza condiţiilor concret-istorice de viaţă, a 
situaţiei oamenilor în societate, a relaţiilor lor sociale. 
Determinante în ultimă instanţă de relaţiile de producţie 
ale societăţii, interesele sînt o expresie ale acestora, o 
formă de manifestare a lor în societate. 

 2. Interesele reprezintă necesităţi obiective ale 
asigurării existenţei şi dezvoltării oamenilor, ale 
satisfacerii cerinţelor lor materiale şi spirituale, care sînt 
variate şi se deosebesc în diferite orînduiri sociale, la 
diferite comunităţi sociale de oameni, clase sociale, 
grupuri, indivizi. 

 3. Interesele se oglindesc în conştiinţa oamenilor, 
se exprimă prin diferite forme ideale.  

 4. Interesele după care oamenii se călăuzesc, 
interesele cunoscute pe baza cărora oamenii acţionează, 
se prezintă ca expresie a unităţii obiectivului şi 
subiectivului, aspectul obiectiv referindu-se la 
necesităţile determinate pe care le reprezintă, iar cel 
subiectiv la felul cum apar în conştiinţă, la formele ideale 
prin care se exprimă. 

 5. Interesele cunoscute se manifestă ca mobiluri 
ale activităţii oamenilor, care determină orientarea 
gîndurilor şi sensurilor acţiunilor îndreptate spre 

                                                        
43 Iancu Ionel, Contribuţii la studierea categoriei de interes, 

Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p.35. 
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satisfacerea necesităţilor existenţei şi dezvoltării lor, 
finalitatea acestei activităţi”44. 

Explicînd interesul Iancu Ionel remarcă că „prin 
interese înţelegem necesitatea procurării, dobîndirii, 
realizării a tot ceea ce implică satisfacerea nevoilor 
materiale şi spirituale, căile şi mijloacele necesare în 
acest scop, precum şi toate celelalte mijloace şi condiţii 
pe care le reclamă în mod necesar asigurarea existenţei şi 
dezvoltării individului, unui grup, unei clase, unei 
comunităţi social-istorice de oameni, sau societăţii 
întregi”45. La rîndul lor, „nevoile vitale sînt determinate 
în primul rînd de desfăşurarea proceselor biologice ale 
individului, dar în cea mai mare parte a lor însă, ele sînt 
generate, condiţionate, modificate de mediul social. […] 
În procesul satisfacerii lor repetate aceste nevoi se 
dezvoltă, se îmbogăţesc, devin mai variate şi mai 
numeroase sub influenţa condiţiilor vieţii sociale. Nevoile 
au un rol foarte important în viaţa oamenilor, ele 
constituie punctul iniţial al activităţii lor şi forţă 
stimulatorie a acesteia, ele împing pe om spre anumite 
acţiuni menite să le satisfacă, ele sînt atît premise, cît şi, 
parţial, rezultate ale activităţii umane. 

Nevoile precum şi condiţiile concrete de viaţă în 
care oamenii trebuie să acţioneze pentru a le satisface 
constituie elementele iniţiale şi fundamentale pe baza 
cărora apar anumite interese ca expresie a unor necesităţi 
ale satisfacerii nevoilor. 

Satisfacerea nevoilor şi în primul rînd a celor 
materiale, care decurg din natura biologică şi socială a 
oamenilor, este o necesitate obiectivă, o condiţie 

                                                        
44 ibidem, pp.59-60. 
45 ibidem, p.36. 
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principală, primordială a existenţei umane. Necesitatea 
satisfacerii nevoilor materiale determină activitatea de 
producţie, iar producţia şi reproducţia mijloacelor 
materiale de producţie şi de consum constituie cea mai 
importantă necesitate socială”46. 

Cercetătorul nu identifică însă, pe bună dreptate, 
necesitatea cu interesul, ci realizează existenţa unei 
diferenţe esenţiale între acestea: „interesele apar, în 
primul rînd, ca urmare a acţiunii nevoilor. Aceasta nu 
înseamnă însă că nevoile şi interesele sînt identice. 
Nevoile în sine nu constituie interese”47. În formarea 
intereselor intervine hotărîtor şi condiţiile de existenţă ale 
individului, locul pe care îl ocupă el în societate. Astfel, 
interesul constituie „un fenomen social cu un conţinut 
obiectiv variat, economic, politic, cultural etc., rezultat 
din situaţia oamenilor într-un anumit sistem de relaţii 
sociale”48. De aceea, interesele reprezintă „expresia 
anumitor relaţii sociale şi totodată elementele de legătură 
între oameni”49.  

Totuşi, pentru ca interesele obiective să devină 
mobiluri ale comportamentului uman, e nevoie ca ele să 
fie reflectate în conştiinţa omului. „Interesele determină o 
anumită atitudine a individului şi a grupului social faţă de 
ceilalţi oameni, faţă de societate, ele stimulează pe 
oameni să desfăşoare o anumită activitate practică pentru 
satisfacerea lor, nu în mod automat, ci numai dacă sînt 
cunoscute, înţelese, reflectate într-um anumit fel de 
conştiinţă. […] Reflectate în conştiinţă, cunoscute, 

                                                        
46 ibidem, pp.36-37. 
47 ibidem, p.36. 
48 ibidem, p.35. 
49 ibidem, p.40. 
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interesele îmbracă diferite forme ideale, ca sentimente, 
dorinţe, năzuinţe, idei, scopuri, principii etc. 

Fără a se exprima printr-o anumită formă a 
conştiinţei, fără a fi cunoscute, înţelese într-o măsură sau 
alta de oameni, interesele nu determină orientarea 
activităţii umane, nu se materializează în acţiunile 
indivizilor, grupurilor, claselor etc.”50.  

Depănînd firul ideilor, Iancu Ionel face o precizare 
fundamentală: „interesul […] nu este o construcţie 
subiectivă, un produs al conştiinţei, independent de 
realitatea înconjurătoare, ci are un izvor obiectiv, fiind 
determinat de condiţiile concrete de viaţă ale oamenilor. 
Interesul este un produs al existenţei sociale, expresia 
unor raporturi ale vieţii sociale. Interesul cunoscut, 
conştiinţa interesului este o reflectare a unui interes real 
al subiectului, o expresie mintală a unei realităţi obiective 
în raport cu voinţa şi conştiinţa subiectului”51. Într-
adevăr, deoarece interesul este determinat de condiţiile de 
existenţă ale individului, care condiţii au un caracter 
obiectiv, el însuşi capătă o realitate obiectivă, adică prin 
geneza sa interesul depinde de acţiunea unor factori 
obiectivi exteriori şi există numai în raport (graţie) cu 
aceştia. Existenţa interesului este cauzată de condiţiile de 
viaţă ale individului şi în afara lor el îşi pierde substratul 
fundamental desfiinţîndu-se. De aceea, interesul trebuie 
conceput drept un fenomen obiectiv, care există, în 
germene, prin înseşi condiţiile de viaţă ale individului.  

Cercetătorul aduce critici acelor viziuni care 
înfăţişează interesul drept o unitate indisolubilă a 
obiectivului şi a subiectivului. „Înainte de a exista 

                                                        
50 ibidem, pp.46-47. 
51 ibidem, pp.33-34. 
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reprezentate în conştiinţă - subliniază autorul -, înainte de 
a fi cunoscute de către subiecţi, interesele există în primul 
rînd în mod real, ca rezultate ale existenţei şi dezvoltării 
lor. Chiar dacă unele interese ale unui individ, grup, ale 
unei clase etc. nu sînt încă reflectate în conştiinţa lor, nu 
sînt încă cunoscute, înţelese, şi nu determină orientarea 
activităţii subiecţilor respectivi, nu înseamnă că aceste nu 
ar putea exista ca interese “ale” acestor subiecţi, deşi nu 
încă “pentru” ei. Existenţa intereselor, a conţinutului lor 
şi a expresiei lor în conştiinţă, exprimarea lor în diferite 
forme ideale nu este unul şi acelaşi lucru. Primul moment 
îl precede pe cel de al doilea. Fără a deosebi aceste 
aspecte nu pot fi înţelese o serie de fenomene şi procese 
sociale legate de interese. 

De asemenea, a considera că interesul poate fi privit 
numai ca unitate a obiectivului şi subiectivului înseamnă 
a include în structura interesului atît conţinutul său cît şi 
expresia sa ideală. În acest caz s-ar putea spune despre un 
interes că este obiectiv determinat de condiţiile de 
existenţă ale subiectului şi totodată că interesul constituie 
ceea ce şi subiectul doreşte, voieşte să fie, sau crede, 
apreciază, consideră că ar fi interesul lui”52. 

Totuşi, Iancu Ionel nu ignoră însemnătatea factorului 
subiectiv în declanşarea comportamentului uman, din 
care motiv consideră necesar a lua în calcul reprezentarea 
pe care şi-o creează indivizii despre propriile interese. 
„Elaborarea politicii, care presupune cunoaşterea 
condiţiilor concrete de acţiune, nu se poate realiza decît 
pe baza înţelegerii în primul rînd a intereselor obiective, 
dar şi a modului, a gradului de reprezentare a lor în 
conştiinţa subiecţilor cărora aparţin, şi a manifestării lor 

                                                        
52 ibidem, p.53. 
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în acţiunile oamenilor ca expresie a unităţii obiectivului 
şi subiectivului”53.  

La capătul analizei, Iancu Ionel formulează propria 
definiţie a interesului: „interesul reprezintă necesităţi 
obiective ale asigurării existenţei şi dezvoltării oamenilor, 
ale satisfacerii cerinţelor lor materiale şi spirituale (ale 
unor indivizi, grupuri, clase, comunităţi sociale, 
societăţi), expresia unor anumite relaţii sociale, care 
oglindite în conştiinţă şi exprimate prin diferite forme 
ideale, determină finalitatea activităţii oamenilor, 
orientată spre satisfacerea lor”54. Definiţia elaborată este 
una dintre cele mai reuşită în literatura de specialitate, 
deoarece include toate elementele componente ale 
interesului: 1) necesitatea, 2) condiţiile de existenţă, 3) 
orientarea comportamentului uman, deşi ea nu dezvăluie, 
deopotrivă cu celelalte, ce este interesul în sine. 

În încheiere, Iancu Ionel constată că „interesul este 
un punct iniţial şi totodată un punct final în activitatea 
indivizilor, a claselor, a diferitelor comunităţi sociale şi 
am putea afirma fără a exagera că el constituie un 
element principal, hotărîtor, în procesul cercetării 
cauzelor acţiunilor umane, a unor fenomene şi procese 
sociale variate şi complexe”55. 

 
Gavril Sztranyiczki aduce în cercetarea interesului 

o utilă precizare problematizatoare. Astfel, el formulează 
următoarele interogaţii: „definirea categoriei de interes cu 
ajutorul noţiunilor de nevoi, trebuinţe, cerinţe este, fără 
îndoială, întemeiată din punct de vedere ştiinţific, întrucît 

                                                        
53 ibidem, p.54. 
54 ibidem, p.60. 
55 ibidem, p.60. 
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în ultimă instanţă izvorul intereselor, fie că este vorba de 
interese economice, politice sau ideologice, se află în 
necesităţile, cerinţele existenţei umane. Evident însă că o 
astfel de definiţie se dovedeşte a fi încă insuficientă şi 
inexactă, deoarece ea lasă deschise o serie de probleme, 
dintre care cele mai importante ar fi următoarele: a) de ce 
apar nevoile, trebuinţele sub formă de interese ?; b) există 
oare deosebire între nevoi, trebuinţe pe de o parte, şi 
interese pe de altă parte, şi în ce constă ea ?; c) dacă se 
deosebesc între ele, care este raportul concret dintre 
trebuinţe şi interese ?”56. Dezlegarea acestor probleme 
este în măsură a da noi, preţioase cunoştinţe despre 
interes şi, totodată, al defini corect. 

 
 Alexandru Golianu îmbrăţişează viziunea acelor 

cercetători care concep interesul drept o unitate 
indisolubilă a obiectivului şi a subiectivului, cu toate că 
nu neagă caracterul obiectiv al interesului, opinînd că 
,,înţelegerea interesului, ca expresie a unităţii obiectivului 
şi subiectivului, are o deosebită valoare teoretică şi 
practică pentru cercetările filozofice şi sociologice, ca şi 
pentru cele din alte compartimente ale disciplinelor 
sociale, din domeniile istoriei, psihologiei, pedagogiei, 
dreptului etc. Ea vine să atesteze un conţinut unic, 
corespunzător realităţii, pentru o categorie des uzitată şi 
de multe ori interpretată diferit”57. În acest fel, este 
readusă în discuţie chestiunea privind conţinutul obiectiv 
şi subiectiv al interesului. 
                                                        

56 Gavril Sztranyiczki, Despre interes şi rolul lui în 
dinamica socială, în ,,Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series 
Philosophia’’, Cluj, 1969, p.16. 

57 Alexandru Golianu, Dialectica intereselor în socialism, 
Editura Politică, Bucureşti, 1976, p.41. 
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R. M. Mac Iver rezervă problemei interesului o 

atenţie aparte în concepţia sa despre societate. El 
consideră că interesele constituie „izvorul tuturor 
acţiunilor sociale” şi că ele formează „sursa oricărei 
evoluţii sociale”. R. M. Mac Iver realizează o amplă 
tratare a problemie interesului, încercînd a trasa o 
distincţie clară între latura obiectivă şi cea subiectivă a 
interesului, fără însă a reuşi58.   

 
A. W. Small, unul dintre primii sociologi 

profesionişti din America, care în 1892 conducea cea 
dintîi facultate de sociologie din lume, la Universitatea 
din Chicago, apreciază interesul ca o noţiune sociologică 
centrală, ce îndeplineşte un rol asemănător cu cel al 
atomului în fizică59. Cercetătorul american dă o definiţie 
abstractă universală a interesului prin relevarea 
conexiunii dintre elementele (factorii) interne şi externe 
ce îl compun (îl generează), precum şi a rezultatului 
produs de interacţiunea acestora, arătînd, în acelaşi timp, 
ponderea decisivă a intereselor în desfăşurarea vieţii 
sociale. „Interesele, afirmă Small, constituie capacitatea 
nesatisfăcută ce corespunde condiţiei nerealizate, 
reprezentînd o predispoziţie pentru transformarea 
îndreptată spre realizarea acestei condiţii. Întreaga viaţă 
socială este, în ultimă instanţă, după opinia sa, un proces 
de dezvoltare, adaptare şi satisfacere a intereselor pe care 
le examinează sub un dublu aspect: ca nevoi şi ca 
aspiraţii, dorinţe”60. În pofida formei deosebit de 

                                                        
58 vezi: Iancu Ionel, op.cit., pp.29-31. 
59 vezi: Alexandru Golianu, op.cit., p.30. 
60 ibidem, p.31. 
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abstractă, chiar filozofică, a definiţiei propusă de Small, 
ea surprinde esenţa fenomenului, constituind un reper 
însemnat în cercetarea interesului. Sociologia şi 
criminologia necesită însă o definiţie mai operaţională. În 
plus, se cere scoaterea în evidenţă, în prim-plan a laturii 
sociale a fenomenului. 

 
E. A. Ross, exponent al behaviorismului social, 

examinează interesul prin prisma necesităţii integrării 
individului în ansamblul societăţii. El ajunge a elabora 
conceptul de „control social”, care a devenit între timp o 
noţiune fundamentală în sociologie şi în criminologie şi 
nu numai. Ceea ce este mai interesant este că sociologul 
american defineşte acest concept cu ajutorul ideii de 
interes. Astfel, controlul social constituie, în concepţia lui 
Ross, un instrument complex, incluzînd opinia publică, 
legislaţia, religia etc., menit să prevină conflictele în 
societăţile bazate pe interese particulare, de grup, să 
urmărească corelarea intereselor individuale cu cele 
sociale61. Concepţia lui E. A. Ross aduce deci o 
confirmare a importanţei teoriei interesului în elaborarea 
politicilor sociale, inclusiv a celei criminologice. 

 
A. G. Zdravomîslov a realizat numeroase studii în 

problema interesului, încheind prin a elabora un sistem 
teoretic original, deşi marcat sensibil de doctrina 
marxistă. Sistemul lui teoretic se întemeiază pe trei 
categorii de bază şi anume: necesitate, interes şi valoare, 
pe care le concepe într-o legătură indisolubilă. În rest, 
cercetătorul a încercat să diversifice şi să nuanţeze 

                                                        
61 ibidem, pp.31-32. 
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cunoaşterea interesului, reuşind o tratare multiaspectuală 
a problemei.  

A. G. Zdravomîslov concepe, în plan sociologic, 
interesul drept o însuşire a unei colectivităţi sociale 
(clasă, naţiune, grup profesional sau demografic etc.)62 
care o reuneşte într-un tot întreg şi care, în acelaş timp, o 
delimitează de alte colectivităţi cu interese şi 
caracteristici diferite ale poziţiei lor sociale. Spre 
deosebire de necesităţi, interesul este îndreptat spre 
relaţiile sociale, instituţiile, aşezămintele, ce exercită o 
influenţă, mai mică sau mai mare, asupra modului de 
existenţă al colectivităţii date, asupra condiţiilor ei de 
viaţă. Anume interesele – prin confruntările şi prin 
interacţiunea dintre ele – determină mersul principalelor 
evenimente în viaţa socială. Numai interesele, care se 
sprijină pe necesităţi, pot fi privite, consideră autorul, 
drept o forţă reală, pentru că acolo unde sunt interese 
există, în fapt sau în proces de formare, mijloace de 
realizare a lor63.  

O atare viziune este însă unilaterală, deoarece 
interesul se poate manifesta nu numai ca o însuşire a unui 
grup, ci şi ca un atribut al individului izolat sau al 
societăţii în genere. Mai mult decît atît, o asemenea 
definire a interesului dă în vileag doar un aspect al 
fenomenului, în timp ce esenţa lui este omisă. De aceea, 
optica îmbrăţişată de autor poate servi cu succes în 
cercetările aplicative privitoare la grupurile sociale, dar 
este neputincioasă în studiile fundamentale sau cele de 
caz. 
                                                        

62 А.Г. Здравомыслов, Потребности. Интересы. 
Ценности, Издательство политической литературы, 
Москва, 1986, p.75. 

63 ibidem, p.86. 
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Pentru A. G. Zdravomîslov este esenţial în problema 
interesului a releva modul în care condiţiile obiective 
generează necesităţi şi interese şi cum acestea, la rîndu 
lor, creează în oameni stimuli de acţiune64. 

De remarcat, schema originală de intereacţiune a 
intereselor în diverse sfere ale vieţii sociale65, propusă de 
A. G. Zdravomîslov. Ea ilustrează cu multă claritate cum 
interesul formează un autentic liant social, străbătînd 
domeniile economic, social, politic şi spiritual ale vieţii 
sociale. 

 
 

*   *   * 
 

În criminologie cercetările s-au axat pe latura 
psihologică a problemei, interesul fiind studiat în limitele 
mecanismului comportamentului criminal. Ignorarea 
aspectului sociologic al fenomenului contrastează 
pregnant cu recunoaşterea unanimă între criminologi a 
naturii sociale a fenomenului crimă - obiectul de studiu al 
ştiinţei criminologice. Lacuna rămasă este cu atît mai 
surprinzătoare, cu cît sociologia a avansat considerabil în 
cunoaşterea acestui fenomen, iar cunoştinţele obţinute 
permiteau deja formularea problemei interesului în 
termeni criminologici. Din punct de vedere socio-
criminologic, problema interesului a fost, din cîte 
cunoaştem, atinsă doar de G. F. Hohreakov. 

 
G. F. Hohreakov nu supune problema interesului 

unui studiu special, ci o analizează în contextul unui alt 

                                                        
64 ibidem, p.90. 
65 ibidem, p.106. 
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subiect – problema explicaţiei în criminologie66. 
Cercetătorul vede în conceptul de interes o categorie 
criminologică susceptibilă a servi la explicarea 
fenomenelor ce preocupă ştiinţa criminologică.  

În raţionamentele sale, G. F. Hohreakov pleacă de la 
ideea că criminalitatea constituie un produs al 
contradicţiilor sociale, care se nasc între diverse genuri de 
legităţi (imanente sistemului social dat, moştenite sau 
neutre). În acelaş timp, crima reprezintă un conflict, un 
mod de soluţionare a unei contradicţii, bazat pe depăşirea 
caracterului contrar al intereselor. Însuşi conflictul este o 
manifestare a unei acute contradicţii sociale, ajunse în 
fază maximă de dezvoltare, şi o modalitate deosebită de 
soluţionare a ei. Astfel, autorul defineşte crima drept o 
modalitate de soluţionare a contradicţiei dintre interesele 
individului şi interesele societăţii, considerată de individ 
ca fiind preferabilă (comodă, obişnuită, mai eficace etc.) 
în comparaţie cu modalitatea acceptată de societate, şi 
care este apreciată ca fiind socialmente periculoasă, 
pentru că realizarea acestei modalităţi de soluţionare a 
contradicţiei se întemeiază pe utilizarea legităţilor, a 
căror existenţă sau intensificare opune rezistenţă 
funcţionării societăţii în calitate de entitate socială 
distinctă67. 

Referindu-se la interes în calitate de categorie 
criminologică, G. F. Hohreakov presupune că conceptul 
de interes trebuie să dezvăluie legătura dintre 
criminalitate şi condiţiile sociale. De aceea, conceptul de 
interes trebuie să satisfacă următoarele exigenţe: 
                                                        

66 Vezi: Г.Ф.Хохряков, Объяснение в криминологии 
(системный подход в криминологическом исследовании), 
Москва, Изд. ВНИИ МВД СССР, 1979. 

67 ibidem, pp.47-52. 
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conceptul trebuie să dezvăluie legătura cu condiţiile 
sociale, deoarece noţiunea de crimă include numai 
semnele ce fixează o atare legătură; 

conceptul trebuie să corespundă cerinţelor unui 
sistem, fiindcă este nevoie a stabili legătura cu condiţii, 
ce se disting printr-un specific calitativ, printr-un grad 
diferit de influenţă asupra comportamentului etc.; 

conceptul trebuie să reflecte legătura dintre 
condiţiile obiective şi acţiunile individului, adică 
noţiunea trebuie să posede semne ce ţin de sfera 
conştiinţei; 

conceptul trebuie nu doar să fie încadrat în sistemul 
teoretic, ci şi să poată fi verificat empiric68. 

 După G. F. Hohreakov interesul formează acea 
categorie care reflectă legătura dintre individ şi societate, 
normele şi regulile ei de conduită şi care conţine, 
totodată, posibilitatea devierii comportamentale, 
indiferent de imperativele sociale69.  

Încercînd a valorifica din punct de vedere 
criminologic cunoştinţele despre interes preluate din 
sociologie, G. F. Hohreakov trage cîteva concluzii: în 
primul rînd, că interesul este legat de condiţiile obiective 
de existenţă ale subiectului; în al doilea rînd, că condiţiile 
obiective, formînd interesul, determină, prin intermediul 
modului de realizare a interesului, caracterul acţiunilor 
individului70. De asemenea, cercetătorul relevă că 
interesul include în sine modalităţile preferenţiale de 
autoapărare şi de autorealizare (afirmare de sine). Astfel, 
fiind formate în procesul de activitate, cînd sunt utilizate 

                                                        
68 ibidem, p.52. 
69 ibidem, p.49. 
70 ibidem, p.53. 
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anumite legităţi (care reprezintă un pericol pentru 
funcţionarea sistemului social sau viceversa – manifestă 
tendinţe progresiste), interesele influenţează faptul că 
indivizii preferă, pentru realizarea intereselor formate, a 
folosi variantele de comportament uzuale, înrădăcinate71. 

În rest, autorul examinează legătura dintre interes şi 
crimă, la nivelul particular al condiţiilor social-culturale, 
care condiţii determină, prin intermediul intereselor, 
conduita individului. 

Deşi G. F. Hohreakov punctează cîteva aspecte 
semnificative referitoare la interes, el nu realizează totuşi 
o analiză profundă a problemei. Meritul cercetătorului 
rezidă însă în conceperea interesului ca fenomen social şi 
evidenţierea capacităţii lui explicativă în criminologie. 

 
 

*   *   * 
 

Analiza realizărilor obţinute în filozofie şi în ştiinţă 
la studiul problemei interesului, permite a trage cîteva 
concluzii. 

Deşi termenul „interes” cunoaşte o largă utilizare în 
ştiinţă, în diverse ipostaze şi cu funcţii deosebite, 
figurînd, nu arareori, în contexte explicative (individuale 
şi sociale), prin urmare avînd o importantă funcţie 
metodologică, problema în sine a căzut insuficient în 
atenţia cercetătorilor. Astfel, în ciuda studiilor efectuate, 
atît în filozofie, cît şi în sociologie, lipseşte o definiţie 
satisfăcătoare a interesului. În definiţiile elaborate 
cercetătorii prezintă, de regulă, elementele constitutive 
ale interesului, dar nu reuşesc a arăta însuşi interesul, 

                                                        
71 ibidem, p.56. 



 37

adică acel întreg nou şi distinct, acea entitate născută din 
compunerea acestor elemente. Prin urmare, cercetătorii 
ajung a releva din ce este format interesul, fără a putea 
însă surprinde faţeta lui distinctivă, integratoare şi 
rezultantă, fără a putea spune, cu alte cuvinte, ce este 
interesul în sine. Nimeni nu zice ce este interesul, toţi 
numesc elementele din care se constituie, pe cînd o 
definiţie presupune includerea aspectului intrinsec al 
interesului.  

A rămas destulă obscuritate şi în delimitarea laturii 
obiective de latura subiectivă, în explicarea raportului 
dintre ele, a impactului lor social etc. Iată de ce, capătă 
importanţă desfăşurarea de noi cercetări în această 
direcţie. De asemenea, ar mai fi de explorat, multilateral, 
aspectul social al fenomenului. 

Totuşi, au fost înregistrate şi unele succese notabile. 
Pe de o parte, s-a izbutit a scoate în vileag elementele 
constitutive ale interesului, iar pe de altă parte, a fost 
configurat conceptul de interes, fiind dezvăluite 
numeroase însuşiri ale fenomenului. Pe această cale, a 
prins contur şi categoria sociologică a interesului. 
Cunoştinţele căpătate în materie au nu numai o valoare 
teoretică, ci şi aplicativă. Ele servesc la organizarea 
armonioasă şi la dezvoltarea durabilă a vieţii sociale, dar 
şi răspund necesităţii de a depăşi multiplele tensiuni 
iscate.  

În criminologie interesul a fost cercetat, practic, 
numai sub aspectul psihologic, în limitele mecanismului 
comportamentului criminal, în timp ce latura socială a 
fenomenului a fost omisă cu desăvîrşire. Absenţa unei 
preocupări efective pentru aspectul social al interesului 
constituie o carenţă semnificativă în cercetarea 
criminologică, din moment ce crima reprezintă un 
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fenomen de natură socială şi, deci, legătura dintre aceste 
fenomene este mult mai intimă din punctul de vedere 
sociologic. Pe deasupra, sociologia a stabilit deja explicit 
existenţa unei legături cauzale între interes, în calitate de 
fenomen social, şi comportamentul social (individual sau 
de grup), iar ca urmare, se impune şi o abordare 
criminologică a faptului. De altfel, lipsa unei idei 
sociologice clare despre interes a condus la o tratare 
incompletă, iar pe alocuri eronată a problemei interesului 
chiar şi sub aspectul psihologic. De aceea, efectuarea 
unui studiu socio-criminologic în problema interesului 
are temei şi va implica multiple beneficii teoretice şi 
practice.  

Aşadar, putem conchide că nici în filozofie, nici în 
sociologie şi nici în criminologie nu a fost realizat, în 
pofida unor premise teoretice şi practice suficiente, un 
studiu amplu şi profund al problemei interes-crimă.  

 
 

§ 2. Conceptul de interes 
 

Problema interesului preocupă esenţialmente ştiinţa 
criminologică sub aspectul legăturii dintre interes şi 
crimă. Dincolo de această latură a fenomenului, atenţia 
criminologică este captată mai mult de elementele 
capabile a servi rezolvării problemei fundamentale 
menţionate. De aceea, criminologia apelează, pe scară 
largă, la cunoştinţele achiziţionate de filozofie şi de 
sociologie în materie. Asemenea cunoştinţe formează 
temelia metodologică indispensabilă studiului 
criminologic.  

Astfel, ştiinţa criminologică preia din filozofie şi din 
sociologie definiţia interesului. Ea aplică în cercetările 
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sale asupra fenomenului noţiunile filozofică şi 
sociologică ale interesului, dar şi elaborează propriul 
concept, propria categorie de interes. Fireşte, conceptul 
criminologic de interes este mai redus ca volum şi mai 
vast ca conţinut decît noţiunile (categoriile) filozofică şi 
sociologică. 

Totuşi, cunoştinţele valoroase dobîndite de filozofie 
şi de sociologie pînă în acest moment sunt insuficiente 
realizării unui studiu criminologic în materie. Din aceste 
considerente, transpare necesitatea de a crea noi mijloace 
de cunoaştere, în măsură a oferi fundamentul 
metodologic necesar cercetării criminologice şi 
finalităţilor studiului proiectat. În speţă, urmează a fi 
formulată exact definiţia filozofică şi sociologică a 
interesului, ca apoi să fie, în ultimă analiză, modelat şi 
conceptul de interes.  

 
 

*   *   * 
 
Orice fiinţă este înzestrată de natură cu o gamă de 

necesităţi (nevoi, trebuinţe) vitale, a căror satisfacere îi 
asigură organismului viaţă. Necesităţile provin din 
constituţia şi funcţionalitatea organismului. Ele sunt 
consecinţa unei anumite stări a organismului, manifestînd 
condiţia acestuia. Naşterea necesităţii denotă prezenţa 
unor lipsuri, care trebuie compensate întru menţinerea 
viabilităţii organismului. Caracterul vital al necesităţilor 
determină imperativul satisfacerii lor. Astfel, putem 
spune că necesitatea constituie o cerinţă imperioasă 
cauzată de starea de insuficienţă a organismului. 
Necesitatea manifestă însă nu doar starea organismului, 
ci şi relaţia acestuia cu mediul în care îşi desfăşoară viaţa. 
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Prin necesitate acţionează legea conexiunii universale a 
lucrurilor în natură. De aceea, mediul de existenţă al 
fiinţei condiţionează, la rîndul lui, necesităţile 
organismului. 

Legea nevoii guvernează atît viaţa animalelor, sau a 
altor vietăţi, cît şi a omului. Totuşi, în raport cu fiinţa 
umană, se impune o concretizare a definiţiei, deoarece 
omul este supus nu doar legilor biologice, ci şi celor 
sociale. Prin urmare, necesitatea constituie o cerinţă 
cauzată de starea de insuficienţă a individului.  

Nevoia determină, în virtutea caracterului său 
necesar, comportamentul individului în sensul satisfacerii 
ei. Fiinţa umană este împinsă inexorabil de necesitate a 
acţiona întru satisfacerea ei, în caz contrar îi este 
periclitată însăşi viaţa sau, în cazul cel mai bun, îi este 
tulburată, într-o măsură mai mare ori mai mică, existenţa. 
În acest fel, necesitatea reprezintă un mobil fundamental 
al comportamentului uman.  

Aşadar, prin necesitate obţinem o explicaţie primară 
a conduitei individului şi a cauzei acesteia. 

Necesităţile individului constituie o pluralitate. 
Nevoile primare sunt aerul, apa, hrana, odihna, căldura, 
mişcarea etc., şi au o natură biologică. De menţionat că 
necesităţile omului nu sunt date o dată pentru totdeauna. 
Ele cunosc o metamorfoză, în funcţie de dezvoltarea 
condiţiei umane şi de modificarea mediului de existenţă. 
Necesităţile evoluează, devenind mai complexe şi mai 
diverse. Forma trebuinţelor este sensibil influenţată nu 
doar de conjunctura biologică a omului, ci şi de mediul 
social, care se creează la un moment dat al dezvoltării lui. 
„Nevoile vitale sînt determinate în primul rînd de 
desfăşurarea proceselor biologice ale individului, dar în 
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cea mai mare parte a lor însă, ele sînt generate, 
condiţionate, modificate de mediul social”72. 

Astfel, constituirea societăţii marchează o nouă 
treaptă în dezvoltarea fiinţei umane. Din acest moment, 
mediul social exercită o înrîurire predominantă asupra 
necesităţilor omului, fără a suprima însă nevoile de ordin 
biologic. „În procesul satisfacerii lor repetate aceste 
nevoi se dezvoltă, se îmbogăţesc, devin mai variate şi mai 
numeroase sub influenţa condiţiilor vieţii sociale. Nevoile 
au un rol foarte important în viaţa oamenilor, ele 
constituie punctul iniţial al activităţii lor şi forţă 
stimulatorie a acesteia, ele împing pe om spre anumite 
acţiuni menite să le satisfacă, ele sînt atît premise, cît şi, 
parţial, rezultate ale activităţii umane”73. 

Mai mult decît atît, calitatea de homo sapiens 
proprie fiinţei umane, conjugată cu viaţa sa socială 
conduce la naşterea unui nou tip de necesităţi – necesităţi 
spirituale. Aceste noi trebuinţe diferă, sub aspectul 
calitativ, de cele biologice, fiind superioare. Acum, 
asupra nevoilor biologice exercită o influenţă nu numai 
mediul social, ci şi necesităţile spirituale, umanizîndu-le 
parcă. În plus, atunci cînd necesităţile biologice cunosc 
un anumit minim de îndestulare, necesităţile spirituale ale 
omului capătă o vădită prioritate, însemnătate. Trebuie 
neapărat subliniat faptul că trebuinţele spirituale au ca şi 
cele biologice un caracter imperios, adică necesită cu 
tărie a fi satisfăcute, iar în cazul în care individul suportă 
o socializare foarte puternică ele le depăşesc chiar în 
intensitate, fiind mult mai importante pentru el.   

                                                        
72 Iancu Ionel, Contribuţii la studierea categoriei de interes, 

Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p.36. 
73 ibidem, pp.36-37. 
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De precizat că însăşi viaţa şi activitatea comună a 
indivizilor determină apariţia unor necesităţi specifice, de 
ordin economico-social. „Satisfacerea nevoilor şi în 
primul rînd a celor materiale, care decurg din natura 
biologică şi socială a oamenilor, este o necesitate 
obiectivă, o condiţie principală, primordială a existenţei 
umane. Necesitatea satisfacerii nevoilor materiale 
determină activitatea de producţie, iar producţia şi 
reproducţia mijloacelor materiale de producţie şi de 
consum constituie cea mai importantă necesitate 
socială”74. 

Interesul succede necesitatea. Nevoia constituie 
punctul iniţial în formarea interesului, pentru că interesul 
este legat indisolubil de satisfacerea necesităţii. Raţiunea 
de a fi a interesului constă tocmai în satisfacerea unei 
(unor) nevoi. Prin interes individul urmăreşte a-şi 
satisface necesităţile. Totuşi, necesitatea reprezintă doar 
unul dintre elementele ce alcătuiesc interesul. Acţiunea 
necesităţii nu determină, prin ea însăşi, naşterea directă a 
interesului. E nevoie de ceva mai mult decît atît. 
„Interesele apar, în primul rînd, ca urmare a acţiunii 
nevoilor. Aceasta nu înseamnă însă că nevoile şi 
interesele sînt identice. Nevoile în sine nu constituie 
interese”75. 

Naşterea interesului este condiţionată de facultatea 
omului de a gîndi. Or, raţiunea constituie o condiţie 
absolut necesară în apariţia interesului. Capacitatea fiinţei 
umane de a reflecta face posibilă conştientizarea atît a 
necesităţilor pe care ea le are, cît şi a posibilităţilor de 
care dispune pentru a le satisface. Prin urmare, 

                                                        
74 ibidem, p.37. 
75 ibidem, p.36. 
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conştientizarea nevoilor şi a posibilităţilor de satisfacere a 
lor reprezintă al doilea element ce compune interesul. 
Acest fapt explică de ce animalele sau alte vietăţi nu au 
interese, ele au doar necesităţi. Interesul alcătuieşte o 
însuşire exclusivă, distinctivă a fiinţei umane, a fiinţei 
înzestrate cu discernămînt – homo sapiens.  

În formarea interesului rolul capital îi revine însă 
mediului. Anume condiţiile de viaţă ale individului 
concură în mod decisiv la naşterea interesului, deoarece 
ele determină, în mare parte, conţinutul lui. Dacă 
necesitatea îl pune pe om în acţiune, atunci condiţiile lui 
de existenţă îi conferă direcţie, căci posibilităţile 
individului de a-şi îndestula necesităţile depind de 
condiţiile lui de viaţă. Şi cum omul nu renunţă, de regulă, 
la satisfacerea necesităţilor sale, el încearcă şi încearcă a 
găsi noi căi de satisfacere a lor. De aceea, acţiunile lui 
sunt îndreptate spre modificarea acelor condiţii de viaţă 
care nu-i permit satisfacerea necesităţilor, iar interesul 
manifestă această tendinţă. În consecinţă, interesul 
reflectă mediul în care a fost aruncat individul. Astfel, 
interesul individului este predeterminat, în mod obiectiv, 
de condiţiile lui de viaţă. 

Aşadar, se poate spune, într-un fel, că necesitatea 
raportată conştient la mediu dă naştere interesului. 

Sintetizarea elementelor reliefate conduce la 
formularea definiţiei filozofice a interesului. Prin urmare, 
interesul constituie o orientare conştientă a individului 
spre schimbarea sau menţinerea situaţiei sale, în vederea 
creării condiţiilor necesare de satisfacere a nevoilor. 
Definiţia dată are un caracter general ştiinţific, deoarece 
exprimă atît raportul dintre om şi natură, cît şi dintre el şi 
societate, adică surprinde, în esenţă, aspectul universal al 
fenomenului. Totodată, ea aşează temelia pentru 
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elaborarea definiţiilor particulare ale interesului, în 
funcţie de perspectiva gnosiologică îmbrăţişată.  

O dată constituit, interesul devine un mobil 
fundamental al comportamentului uman şi, astfel, cauza 
lui imediată, iar, în consecinţă, un important element în 
lanţul determinativ al conduitei omului. Acum, interesul 
determină orientarea conduitei omului, îi conferă sens. 
Iată de ce, cunoaşterea profundă şi multilaterală a 
fenomenului interes dezleagă vaste posibilităţi de a-l 
înţelege pe om şi conduita sa - înţelegere a fiinţei şi a 
fiinţării omului în univers, după cum s-ar exprima 
filozofic Martin Heidegger -, iar elaborarea şi aplicarea 
categoriei de interes oferă ştiinţelor socio-umaniste, 
inclusiv criminologiei, un instrument percutant de 
elucidare a problemelor explorate. 

Se mai cere adăugat că şi prin interes acţionează 
legea conexiunii universale a lucrurilor în natură, de 
acum însă la un nivel superior de organizare a materiei. 
Interesul, spre deosebire de necesitate, manifestă o relaţie 
calitativ diferită a fiinţei umane cu realitatea 
înconjurătoare şi cu universul său nemijlocit. El poartă o 
reacţie conştientă, activă şi pătrunzătoare a omului faţă de 
acest univers proxim. Ca rezultat, legea nevoii se 
transformă în legea interesului, care guvernează, de aici 
încolo, lumea omului. 

La origine fiinţa umană apare în contextul 
sălbăticiei. Interesele fiinţei umane sunt determinate aici 
de habitatul ei şi de relaţiile pe care le are cu semenii din 
grupul restrîns de indivizi din care făcea parte. Puţinele 
necesităţi biologice şi simplitatea anturajului care îl 
caracterizează prefigurează cercul minim de interese. 
Lucrurile evoluează însă cu timpul. În procesul de 
întreţinere a vieţii, fiinţa înzestrată cu raţiune îşi dezvoltă 



 45

condiţiile de existenţă, dezvoltîndu-se, concomitent, şi ea 
însăşi. În acest fel, condiţiile de trai ale individului capătă 
complexitate, iar comunitatea din care face parte îşi 
măreşte dimensiunea.  

Treptat numărul indivizilor care formează o 
comunitate creşte, iar activitatea desfăşurată pentru 
procurarea mijloacelor de trai se diversifică. Ca urmare, 
se produce, într-un anumit punct al evoluţiei acestor 
laturi, un salt calitativ – constituirea organismului social, 
pe care îl numim societate. Se înfiripă deci realitatea 
socială. Mediul social creat este guvernat tot de legi, dar 
de altă natură. Dacă în comunităţile precedente acţionau 
preponderent legile psihologice de interacţiune umană, 
atunci în societate domină legile sociale. Legile sociale 
îşi au sorgintele în activitatea comună desfăşurată de 
oameni, în timp ce legile psihologice îşi au izvorul în 
instinctele indivizilor. 

Şi interesul suportă transformări, în funcţie de 
particularităţile mediului social constituit. Sesizarea 
acestor transformări şi a noilor însuşiri ale interesului 
presupune cunoaşterea constituţiei, a proprietăţilor, a 
fenomenelor, a proceselor şi a legilor specifice mediului 
social.  

Societatea se compune din indivizi, care 
interacţionează în procesul de întreţinere a vieţii. Şi dacă 
la început indivizii se unesc împinşi fiind de instinctul 
gregar sădit de natură în făptura umană, mai tîrziu ei îşi 
unifică eforturile ghidaţi fiind de conştientizarea 
necesităţii de a conlucra întru dobîndirea mijloacelor de 
satisfacere a nevoilor. Astfel, în procesul de activitate şi 
de convieţuire oamenii stabilesc diverse legături, 
manifestări ale interacţiunii lor. Uniformitatea muncii, a 
situaţiilor etc. conduce spre tipizarea acestor legături 
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devenite deja relaţii sociale. Relaţiile sociale constituie 
moduri de interacţiune stabilite între indivizi (grupuri), 
care sunt de natură obiectivă şi au un caracter general şi 
tipizat. Relaţiile sociale reprezintă, de fapt, materia 
socială. De aceea, cercetarea formelor şi a conţinutului 
lor dă în vileag proprietăţile şi legităţile sociale. Relaţiile 
sociale, multiple şi diverse, se structurează, formînd un 
sistem. Prin urmare, societatea poate fi concepută drept 
un sistem de relaţii sociale, deşi nu se reduce numai la 
atît. Diversele sfere de activitate socială includ diferite 
tipuri de relaţii: relaţii economice, relaţii politice, relaţii 
culturale etc. Sistemul social constituit se caracterizează 
prin trăsături şi legi proprii de manifestare, iar 
subsitemele care îl compun posedă însuşiri şi legi 
subordonate legilor generale ale sistemului social.   

Desigur, societatea poate fi descrisă şi sub multe alte 
aspecte, necesităţile studiului propus reclamă însă o astfel 
de concepere a ei. 

Aşadar, societatea reprezintă un fenomen distinct, ce 
nu poate fi redus la o simplă sumă a indivizilor care o 
alcătuiesc. Cu toate acestea, ea nu poate exista în afara 
acestora, iar însuşirile indivizilor, atît cele sociale, cît şi 
cele biologice, constituie un factor determinant al 
fenomenelor şi proceselor din societate.  

Naşterea societăţii a avut un impact covîrşitor asupra 
interesului. În primul rînd, ambianţa socială a 
metamorfozat necesităţile existente ale individului: omul 
acum are nevoie de o anumită hrană sau de o anumită 
vestimentaţie, nu, pur şi simplu, de hrană sau de 
vestimentaţie etc.; a generat necesităţi noi: biologice 
(bunăoară, a supune organismul său unei îngrijiri 
medicale continue şi avansate, a proteja şi a asana mediul 
natural), spirituale (cunoaştere, comunicare, afirmare, 



 47

perfecţionare intelectuală, umanizare etc.), sociale 
(organizarea şi dezvoltarea vieţii sociale, menţinerea 
ordinii şi liniştii publice etc.), materiale (dobîndirea 
anumitor bunuri, cum ar fi automobilul, computerul etc.); 
precum şi a impulsionat diversificarea lor crescîndă. În al 
doilea rînd, posibilităţile de satisfacere a nevoilor depind 
acum de mediul social al individului, adică de sistemul de 
relaţii sociale şi de poziţia socială a omului. Pînă şi 
aptitudinile individului capătă acum semnificaţie în 
raport cu societatea. În al treilea rînd, viaţa socială şi 
dezvoltarea ei suscită o serie de fenomene specifice 
(progresul ştiinţifico-tehnologic, socializarea, 
globalizarea etc.), care influenţează semnificativ asupra 
intereselor fiinţei umane.  

Esenţa interesului îşi are rădăcinile însă în condiţiile 
de viaţă ale individului. Iar mediul social constituit 
marchează, de acum în colo, profund aceste condiţii de 
existenţă. De aceea, examinarea interesului în raport cu 
condiţiile sociale ale individului reprezintă un evident 
imperativ ştiinţific. Atare preocupare cognitivă cade prin 
definiţie în sarcina sociologiei. 

În societate, interesul este determinat de sistemul de 
relaţii sociale existent şi de poziţia individului în acest 
sistem, care relaţii şi formează condiţiile de viaţă ale lui. 
Situaţia se explică prin faptul că posibilităţile de care 
dispune individul pentru a-şi satisface trebuinţele sunt 
determinate cu necesitate de sistemul de relaţii din 
societate şi de poziţia lui socială. Este o stare de lucruri 
obiectivă, care scapă voinţei omului. În consecinţă, 
individul, constrîns puternic de condiţiile sociale, este 
orientat fie spre menţinerea, fie spre schimbarea situaţiei 
sale sociale, în vederea creării condiţiilor necesare de 
satisfacere a nevoilor, iar acţiunile lui manifestă această 
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orientare. De aceea, se afirmă, corect în fond, că 
comportamentul omului este determinat de societate, mai 
exact de condiţiile lui de viaţă. ,,Interesele sînt deci 
expresia anumitor relaţii sociale şi totodată elementele de 
legătură între oameni”76. 

Prin urmare, definiţia filozofică dată interesului 
coincide, aproape în întregime, cu definiţia sociologică a 
fenomenului, unica specificaţie, inclusă, de altfel, 
implicit şi în accepţia ei filozofică, ţine de orientarea 
omului spre situaţia lui socială, spre condiţiile sociale de 
existenţă. 

Înţelegerea profundă a interesului şi a rolului 
acestuia în societate presupune conştientizarea faptului că 
interesele pe care le au indivizii dintr-o societate au un 
caracter obiectiv: ele acţionează cu forţa necesităţii, 
factorilor sociali revenindu-le ponderea capitală în acest 
proces de determinare. „Interesul […] nu este o 
construcţie subiectivă, un produs al conştiinţei, 
independent de realitatea înconjurătoare, ci are un izvor 
obiectiv, fiind determinat de condiţiile concrete de viaţă 
ale oamenilor. Interesul este un produs al existenţei 
sociale, expresia unor raporturi ale vieţii sociale. Interesul 
cunoscut, conştiinţa interesului este o reflectare a unui 
interes real al subiectului, o expresie mintală a unei 
realităţi obiective în raport cu voinţa şi conştiinţa 
subiectului”77. 

Orice individ posedă o gamă largă de interese, în 
funcţie de varietatea necesităţilor şi a poziţiilor sociale 
(statute şi roluri) care îl caracterizează. Ansamblul 
intereselor unui individ nu este însă haotic, ci formează 

                                                        
76 Iancu Ionel, op.cit., p.40. 
77 ibidem, pp.33-34. 
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un sistem, mai mult sau mai puţin stabil, bazat pe 
priorităţi şi însemnătate. Deşi păstrează, de regulă, o 
stabilitate destul de ridicată, îndeosebi în ceea ce priveşte 
elementele sale cheie, sistemul de interese al omului 
suportă un proces continuu de transformare. Ea are loc, 
după cum rezultă din cele stabilite mai sus, sub acţiunea 
următorilor trei factori: (1) modificările pe care le cunosc 
necesităţile omului de-a lungul vieţii (unele dispar sau se 
modifică, altele apar), (2) evoluţia universului interior al 
individului (dezvoltare intelectuală, maturizare socială, 
procese fizice corelate vîrstei etc.) şi (3) schimbările 
survenite în mediul de viaţă al individului.  

Interesele unui individ se disting prin gradul de 
generalitate socială: unele interese sunt specifice 
individului, altele pot fi împărtăşite şi de alţi indivizi. În 
felul acesta, în societate există interese generale – proprii 
majorităţii covîrşitoare a indivizilor care o alcătuiesc şi 
interese particulare – proprii unor indivizi izolaţi 
(interese personale, individuale) sau unor grupuri de 
indivizi (interese de grup). Interesele care vizează 
întreaga societate, fiind o emanaţie a nevoilor izvorîte din 
sistemul social, constituie interese sociale. Interesele 
generale coincid, de regulă, cu interesele sociale. 

Interesele generale (sau/şi sociale) şi interesele unor 
grupuri de indivizi cu pondere în societate (datorită 
poziţiei lor sociale sau numărului mare de indivizi pe care 
îi întruneşte) sunt acele care determină, substanţial, 
fenomenele şi procesele din societate. De aceea, cu cît un 
interes are un caracter mai general, cu atît el va avea şi un 
impact social mai mare. De menţionat că atît interesele 
generale, cît şi cele de grup nu sunt nişte abstracţii, nişte 
construcţii metafizice, ele acţionează prin intermediul 
intereselor personale. Un interes general sau de grup 
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devine activ din momentul în care se reflectă în interesele 
personale ale individului. Acesta din urmă îi 
conştientizează caracterul lui general, dar îl percepe, mai 
întîi de toate, ca pe un interes personal78 şi viceversa: cu 
cît un interes particular comportă mai multă utilitate 
socială (generală), cu atît realizarea lui este mai facilă. 

Se cere adăugat că „conţinutul unor interese 
personale depinde nu numai de condiţiile social-
economice obiective de existenţă a oamenilor, ci şi de o 
serie de particularităţi individuale, ca, de pildă, de gradul 
de dezvoltare fizică şi intelectuală a individului, de 
nivelul de cultură, de capacităţile, înclinaţiile, talentele, 
temperamentul său, ca trăsături specifice ale psihicului 
respectiv. Aceste trăsături influenţează, într-o anumită 
măsură, mai mare sau mică, în funcţie de personalitatea 
respectivă, asupra conţinutului intereselor individuale. 
Trebuie menţionat însă că şi particularităţile psihice ale 
individului se formează, în ultimă instanţă, în funcţie de 
condiţiile de viaţă, înfăţişarea spirituală a omului depinde 
de relaţiile sociale”79. 

Dincolo de cele stabilite, mai sunt de elucidat unele 
părţi ale problemei interesului. Din punct de vedere 
sociologic, interesul preocupă, aşa cum a fost menţionat 
în cele expuse mai sus, în temei, sub cîteva aspecte: (1) în 
ipostază de manifestare a necesităţilor indivizilor 
(grupurilor sociale), (2) în ipostază de stimul fundamental 
                                                        

78 Raymond Boudon analizează, în lucrarea sa Efecte 
perverse şi ordine socială (vezi ediţia Eurosong & Book, 
Bucureşti, 1998), manifestări şi mai ,,curioase” în care 
individul nu promovează de facto un interes general, atîta timp 
cît acesta nu se materializează prin beneficii imediate şi 
palpabile.  

79 Iancu Ionel, op.cit., p.45. 
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al comportamentului social (individual şi de grup) şi (3) 
în ipostază de fenomen social obiectiv. Primele două 
aspecte au fost deja analizate, rămîne a reliefa ultimul 
aspect, care trădează o însemnătate sociologică aparte. 

Depănînd firul raţionamentelor, am arătat că 
interesul îşi are rădăcinile în condiţiile de viaţă ale 
individului, iar mediul social în care se găseşte individul 
marchează profund aceste condiţii de existenţă. De aceea, 
examinarea interesului nu poate fi realizată decît în raport 
cu condiţiile sociale ale individului. Mai mult decît atît, 
interesul nu poate exista decît în raport cu mediul 
individului, iar în societate mediul are un caracter 
predominant social, adică este o operă a sistemului social. 
Din cele mai sus expuse reiese că interesul se află într-o 
strînsă legătură cu sistemul de relaţii sociale. Această 
legătură consistă, în principal, în determinarea exercitată 
de sistemul social asupra interesului (intereselor) 
individului. Astfel, în virtutea raportului indisolubil 
dintre interes şi societate, putem caracteriza interesul 
drept un atribut al sistemului social. Or, interesul nu 
poate fi detaşat, decît doar abstract, de mediu şi, deci, de 
condiţiile de satisfacere a necesităţii, căci ele reprezintă 
un element constitutiv al interesului, o piatră unghiulară, 
deşi nu se reduce numai la atît. Interesul denotă însuşirea 
sistemului social de a determina legic orientarea 
individului şi a conduitei lui. În atare calitate, interesul 
înfăţişează un fenomen social obiectiv, un produs al 
sistemului social. Urmînd linia de analiză trasată, putem 
spune că interesele obiectiv existente (determinate) 
caracterizează societatea, iar societatea le explică.  

Prin urmare, interesul reprezintă un fenomen social 
obiectiv care manifestă proprietatea sistemului social de 
a determina orientarea individului (grupurilor sociale) 
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spre menţinerea sau schimbarea situaţiei lui sociale, în 
vederea creării condiţiilor necesare de satisfacere a 
nevoilor.  

Pentru a face şi mai multă claritate vom adăuga 
următorul enunţ: în calitate de mobil, interesul reprezintă 
un fenomen psihic, iar în calitate de orientare a conduitei, 
el constituie un fenomen social. 

În acest mod, prin intermediul interesului are loc o 
joncţiune între individ şi societate, în condiţiile unei 
interacţiuni coerente între două entităţi distincte, dar 
corelate intim. Cu alte cuvinte, sistemul social determină 
interesul individului, iar individul, la rîndul său, animat 
fiind de interes, îşi îndreaptă acţiunile spre modificarea 
sau spre menţinerea sistemului social intact. Societatea 
deci nu numai că influenţează conduita omului, dar şi 
suportă efectele ei, fapt care demonstrează o dată în plus 
ponderea specifică atît a societăţii, cît şi a omului, 
respingînd orice reducţionism. În consecinţă, se formează 
un circuit socio-uman: ...societate – interes – om – interes 
– societate – interes – om... 

După cum a fost menţionat anterior, interesul se 
naşte numai în condiţiile în care individul devine 
conştient de necesităţile proprii şi de posibilităţile 
obiective de îndestulare a lor. Interesele, socialmente 
determinate, obiective, devin active doar atunci cînd sunt 
conştientizate de individ. „Interesele determină o anumită 
atitudine a individului şi a grupului social faţă de ceilalţi 
oameni, faţă de societate, ele stimulează pe oameni să 
desfăşoare o anumită activitate practică pentru 
satisfacerea lor, nu în mod automat, ci numai dacă sînt 
cunoscute, înţelese, reflectate într-un anumit fel de 
conştiinţă. […] Reflectate în conştiinţă, cunoscute, 
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interesele îmbracă diferite forme ideale, ca sentimente, 
dorinţe, năzuinţe, idei, scopuri, principii etc. 

Fără a se exprima printr-o anumită formă a 
conştiinţei, fără a fi cunoscute, înţelese într-o măsură sau 
alta de oameni, interesele nu determină orientarea 
activităţii umane, nu se materializează în acţiunile 
indivizilor, grupurilor, claselor etc.”80. 

Formarea intereselor concrete ale indivizilor, adică 
conştientizarea necesităţilor şi a posibilităţilor reale de 
satisfacere a lor, are loc, prin urmare, sub influenţa 
universului interior al individului: nivelul de gîndire, 
concepţia despre lume, mentalitatea, credinţele, clişeele 
sociale interiorizate, capacitatea volitivă, caracterul 
valorilor morale împărtăşite etc. Toate acestea fac ca 
interesele individului să nu constituie rezultatul unui 
calcul exact şi profund al situaţiei date, ci mai curînd o 
aproximaţie, care acuză o doză mai mică sau mai mare de 
subiectivism, de imprecizie. Astfel se explică de ce nişte 
indivizi care au necesităţi similare şi sunt într-o situaţie 
identică pot avea în realitate interese (orientări) diferite 
sau de ce oamenii ajung în loc să-şi realizeze interesele 
(să-şi creeze condiţii propice de satisfacere a 
necesităţilor), după cum şi-au propus, să şi le 
prejudicieze, uneori chiar grav ori iremediabil. Atunci 
cînd este vorba de interesele concrete trebuie, aşadar, să 
vorbim de „un interes mai degrabă activ decît just 
înţeles”, după cum s-a exprimat Helvetius într-un caz 
particular81. Semnificativ este tocmai că, în genere, 
condiţiile sociale (factorii obiectivi) suscită legic naşterea 

                                                        
80 ibidem, p.46. 
81 Claude-Adrien Helvetius, Despre spirit, Editura 

Ştiinţifică, Bucureşti, 1959, p.295.  
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interesului, punîndu-i, pe această cale, pe indivizi în 
acţiune, iar înfăţişarea pe care o ia interesul are, din acest 
punct de vedere, o importanţă secundară. Contează în 
multe privinţe, mai ales din raţiuni practice, faptul că 
interesul declanşează comportamentul uman, chiar dacă 
îmbracă forme distorsionate în raport cu starea de lucruri 
reală.  

În acest punct intervine factorul subiectiv în viaţa 
socială. Altfel zis, factorii sociali, obiectivi, acţionează 
asupra individului nu mecanic, ci prin intermediul 
subiectivităţii lui, suportînd o serie de modificări, 
deformări, uneori considerabile, iar determinismul social 
capătă un caracter statistic, manifestîndu-se ca tendinţă 
dominantă. Omul nu este deci un simplu arc care 
răspunde mecanic determinărilor sociale, el constituie un 
subiect activ, dotat cu o anumită libertate de voinţă şi 
conştiinţă, care participă relativ conştient şi independent 
la viaţa şi destinul social. Iată de ce ecuaţia socială, 
aplicată realităţii concrete, denotă un plus de 
complexitate şi acuză, fireşte, un plus de dificultate, de 
aproximaţie. 

Ar fi însă greşit a trage din faptul enunţat concluzia 
că interesul este produsul exclusiv al imaginaţiei omului 
şi că diferă de la individ la individ, avînd un caracter 
eminamente subiectiv, arbitrar. Dacă percepţia realităţii 
ar fi atît de defectuoasă, omul n-ar fi, pur şi simplu, în 
stare să supravieţuiască într-o lume pline de ameninţări 
fatale. A vorbi despre independenţa intereselor omului 
faţă de realitate, înseamnă a susţine omnipotenţa lui sau 
emanciparea lui completă faţă de lume, ceea ce nu este, 
clar lucru, adevărat. Situaţia se prezintă, de fapt, în felul 
următor. 
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În primul rînd, în calitate de fiinţă raţională, de homo 
sapiens, omul este înzestrat cu capacitatea de cunoaştere 
a realităţii, pe care îşi bazează propriul comportament, 
spre deosebire de vietăţile lipsite de raţiune, care se 
servesc în acţiunile lor de instincte şi reflexe. Dacă omul 
ar fi posedat o raţiune defectă, atunci el n-ar fi putut să 
interacţioneze eficace cu mediul de existenţă şi să-şi 
asigure viaţa, fiind obligat, în cele din urmă, să renunţe la 
ea în folosul instinctelor şi reflexelor. Or, lucrurile stau 
tocmai invers: fiinţa umană şi-a demonstrat superioritatea 
netă în adaptarea şi transformarea lumii în raport cu 
fiinţele lipsite de cuget şi deci capacitatea de cunoaştere a 
realităţii şi de adecvare a acţiunilor necesităţilor şi 
posibilităţilor obiective de îndestulare a lor. Aptitudinile 
intelectuale ale omului nu sunt, într-adevăr, ireproşabile, 
cu toate acestea, el a fost capabil să inventeze 
autovehiculul, televizorul, organele umane sintetice, ba 
chiar şi nava cosmică. Dezvoltarea uimitoare a ştiinţelor 
reprezintă o dovadă irefutabilă în favoarea eficacităţii 
capacităţilor cognitive ale omului. Fiinţei umane nu-i stă, 
pe bună dreptate, în puteri să realizeze o cunoaştere 
perfectă şi completă a universului, dar cunoştinţele 
dobîndite sunt în măsură a-i asigura viaţa şi reuşita.  

În al doilea rînd, pentru a corecta insuficienţele în 
percepţie şi gîndire, omul se conduce de principiul 
succesului (cauzei şi efectului): dacă nu izbuteşte în 
atingerea unui scop, atunci reanalizează situaţia, datele 
realităţii şi îşi adaptează mijloacele, comportamentul în 
mod corespunzător. Acelaşi principiu, ce stă la temelia 
metodei pozitive, i-a adus un succes inegalabil ştiinţei. 
Căci iată care este, în linii generale, procedura în ştiinţă: 
formularea unei ipoteze (formarea unei idei), verificarea 
ei empirică (confruntarea cu realitatea) şi tragerea 



 56

concluziilor (reformarea ideii). Procedînd astfel, omul 
evită eroarea perpetuă, adică nepotrivirea totală cu lumea 
şi eşecul, mai ales în chestiuni vitale, importante, chiar 
dacă nu găseşte de cele mai multe ori soluţiile optime. 

În al treilea rînd, factorii numiţi subiectivi, cum ar fi 
nivelul de inteligenţă, prejudecăţile, credinţele etc., au în 
raport cu individul o forţă obiectivă. Să argumentăm 
aserţiunea emisă. Un anumit mod de gîndire constituie un 
dat care trebuie considerat obiectiv în raport cu individul, 
pentru că el nu poate, decît eventual în timp şi în anumite 
împrejurări, să depăşească această condiţie. Tot aşa stau 
lucrurile şi cu puterea de voinţă, gradul de informare, 
convingerile morale etc., care toate reprezintă factori 
determinanţi pentru individ.  

În al patrulea rînd, procesele subiective din forul 
interior al omului nu stau sub imperiul haosului şi 
spontaneităţii. Dimpotrivă, cercetările relevă regularităţi 
şi similitudini vizibile în gîndirea şi comportamentul 
indivizilor, ce permit chiar efectuarea unor clasificări. 
Modul de a reflecta realitatea şi, respectiv, de a acţiona 
nu se formează independent, ci sub influenţa directă a 
societăţii, de aceea omul are mai curînd o gîndire 
socială, decît una individuală, cel puţin în esenţă, în linii 
mari. Astfel, la un anumit nivel modul de a gîndi este 
identic la majoritatea covîrşitoare a membrilor unei 
societăţi, la alt nivel el coincide la un număr larg de 
indivizi care alcătuiesc grupuri mari, iar la un alt nivel el 
este similar numai la unii dintre ei, care formează grupuri 
mai mici. Procesul continuă pînă se ajunge la 
individualitate, abia la atare nivel putem vorbi despre 
specific individual în gîndire. Produsele gîndirii 
individuale nu au însă repercursiuni asupra proceselor din 
societate, decît în situaţia în care devin fenomene sociale, 



 57

adică capătă un ecou social, sunt încorporate în conştiinţa 
socială. Fiinţa umană nu se naşte cu un mod de gîndire 
dat, ci doar cu aptitudini de a cîndi, el se formează 
ulterior, în procesul de socializare. 

În al cincilea rînd, nu contează, din punct de vedere 
social, dacă posibilităţile obiective de satisfacere a 
necesităţilor sunt reflectat întocmai sau nu. Întrucît 
cunoaşterea omului nu este şi nici nu poate fi absolută, 
desăvîrşită este greşit, în genere, a pune problema 
interesului în termenii unei reflectări exacte, perfecte a 
stării de fapt şi a perspectivelor de acţiune. Sub aspectul 
sociologic, are importanţă numai faptul că interesul 
constituie, de regulă, o oglindire a realităţii socialmente 
condiţionată, calculabilă şi previzibilă, ce trebuie privită 
drept un dat, un fapt social. 

Cele stabilite îndreptăţesc şi dictează conceperea 
interesului drept un fenomen social obiectiv. Altfel spus, 
în situaţii relativ identice, indivizii aflaţi în condiţii 
relativ identice, au, de regulă, interese relativ identice, 
care pot fi determinate şi prevăzute. Există, de sigur, şi o 
serie de abateri, ce trebuie încadrate în categoria 
excepţiilor.  

Cît despre presupusul caracter bivalent, obiectiv-
subiectiv al interesului, mult dezbătut în literatura de 
specialitate82, se poate afirma că este o falsă problemă şi 
că subiectivitatea omului, realmente existentă, se distinge 
prin forme relativ stabile şi uniforme în raport cu condiţii 
date, nefiind de natură a aduce în viaţa socială haos şi 
indeterminare.  

Din perspectivă practică se impune însă o abordare 
puţin diferită de cea explicativă. Atunci cînd soluţionăm 

                                                        
82 vezi: I. Ionel, Al. Golianu, A. Zdravomîslov ş.a. 
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probleme sociale practice este necesar a releva atît 
condiţiile sociale care suscită naşterea unui anumit 
interes, cît şi reprezentarea lui în conştiinţa indivizilor, 
adică posibilităţile obiective de îndestulare a necesităţilor 
şi gradul de cunoaştere a lor de către indivizi. În cazul în 
care se stabileşte că revendicările sociale sau 
comportamentul socialmente indezirabil, eventual 
distructiv, al indivizilor este justificat, prin prisma 
condiţiilor obiective defavorabile, se cuvine modificarea 
lor, dacă nu este totuşi posibil aşa ceva, atunci se cere o 
lămurire corespunzătoare a acestui fapt, iar în cazul în 
care se dovedeşte că comportamentul se datorează 
percepţiei lor inexacte despre posibilităţile lor obiective 
de satisfacere a trebuinţelor, indiferent de factorii ce au 
determinat-o, se cuvine iniţierea unei campanii sociale de 
explicare a realităţii.  

Scoaterea în vileag a intereselor care îi determină pe 
indivizi (grupuri sociale) la acţiune întîmpină multiple 
impedimente. Supuşi presiunii exercitate de societate, 
printr-o multitudine de modalităţi, indivizii se văd 
constrînşi a prezenta propriile interese sub formă 
socialmente dezirabilă. Puşi în condiţiile unei convieţuiri, 
oamenii pot promova, obiectiv, doar acele interese 
particulare ce corespund sau cel puţin nu afectează 
interesele generale. Interesele se adăpostesc, astfel, în 
umbra unor înfăţişări ideale, cum ar fi: imperativele 
sociale, principiile, simbolurile, idealurile etc. Curios 
lucru este însă că vectorul acţiunii suportă ulterior şi o 
direcţionare inversă: principiile, idealurile etc. se 
transformă, prin intermediul unei socializări puternice, în 
necesităţi spirituale arzătoare, generatoare de noi interese. 
De aici se naşte o puzderie de alte fenomene şi procese 
sociale complicate. 
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În această ordine de idei se mai cere o precizare. 
Omul duce, într-adevăr, un mod de viaţă social şi nu 
poate fi înţeles rupt de acest context. Ceea ce înseamnă că 
majoritatea covîrşitoare a evenimentelor care i se 
întîmplă fiinţei umane sunt guvernate de legile sociale de 
existenţă. Nu se sustrage acestei influenţe nici interesul, 
precum am arătat mai sus. În pofida regulii menţionate, 
opiniile potrivit cărora interesele reprezintă un produs 
exclusiv social nu sunt veridice. Stă dincolo de orice 
dubiu faptul că interesele individului sunt determinate, în 
general, de factorii sociali, căci omul îşi duce traiul în 
societate. Cu toate acestea, rădăcinile interesului coboară 
în condiţiile lui de viaţă, care condiţii au un caracter atît 
social, cît şi natural. Aşa că tendinţa de a raporta interesul 
numai la societate anunţă o eşuare în sociologism. De 
altfel, interesul subordonat legilor sociale de existenţă 
este posterior celui subordonat legilor naturii, de un ordin 
mai general. Dar, iată un exemplu cu valoare de 
argument. Să scrutăm prezentul, interesul omului pentru 
ocuparea spaţiului cosmic oare din ce constrîngere 
socială provine? 

 
 

*   *   * 
 
În fine, pentru comoditate metodologică, conceptul 

de interes configurat poate fi sintetic exprimat în 
următoarele teze fundamentale. Interesul constituie o 
orientare conştientă a individului spre schimbarea sau 
menţinerea situaţiei sale, în vederea creării condiţiilor 
necesare de satisfacere a nevoilor. El reprezintă mobilul 
fundamental al comportamentului uman. Interesul 
urmăreşte satisfacerea unor necesităţi materiale sau 
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spirituale, fiind determinat de condiţiile de viaţă ale 
omului. De asemenea, interesul reprezintă un fenomen 
social obiectiv care manifestă proprietatea sistemului 
social de a determina orientarea individului (grupurilor 
sociale) spre menţinerea sau schimbarea situaţiei sale 
sociale, în vederea creării condiţiilor necesare de 
satisfacere a nevoilor. În calitate de fenomen social, 
interesul caracterizează societatea, în timp ce societatea îl 
explică. Asupra interesului se răsfrîng legile sociale de 
existenţă. Însuşi interesul manifestă o lege (naturală şi 
socială) de determinare a comportamentului uman. Din 
punct de vedere metodologic, interesul explică 
comportamentul uman (individual şi de grup), dezvăluind 
factorii sociali care îl determină şi reflectă o serie de 
însuşiri ale sistemului social, facilitînd înţelegerea 
acestuia. Din punct de vedere practic, cunoaşterea 
intereselor permite a explica conduita oamenilor, a 
înţelege procesele sociale în derulare, precum şi a elabora 
politici sociale generale şi particulare eficace şi eficiente 
de organizare optimă a vieţii sociale. Astfel, conceptul de 
interes serveşte drept o categorie ştiinţifică absolut 
necesară în cunoaşterea omului şi a societăţii, dar şi drept 
un instrument teoretic indispensabil în soluţionarea 
practică a problemelor din societate.  

 
 

*   *   * 
 
Definirea conceptului sociologic de interes oferă un 

instrument metodologic deosebit de însemnat pentru 
ştiinţa criminologică. O dată însuşit, urmează a fi 
elaborat, pe fundamentul noţiunii sociologice, conceptul 
criminologic de interes. Atingerea acestui obiectiv 
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ştiinţific presupune elucidarea raportului dintre 
fenomenele interes şi crimă. În consecinţă, va fi studiat 
un important aspect criminologic şi elaborată categoria 
criminologică a interesului, a cărei utilitate ştiinţifică 
depăşeşte cadrul problemei în sine. Cercetările din 
continuare îşi propun a aduce unele contribuţii la 
realizarea unui asemenea deziderat criminologic. 

 
 

CAPITOLUL II. 
 
 

LEGĂTURA DINTRE  INTERES ŞI CRIMĂ 
 

§1. Raportul dintre interes şi crimă 
Pentru a studia adecvat legătura dintre fenomenele 

interes şi crimă este indicat a urma o delimitare 
metodologică, utilă, de altfel, şi în cazul altor cercetări 
criminologice avînd caracter etiologic. Ea constă în a 
diferenţia crima în calitate de interdicţie juridică 
(socială) şi crima în calitate de act de conduită. Este 
necesar, cu alte cuvinte, a distinge legătura dintre interes 
şi incriminarea faptelor, pe de o parte, şi legătura dintre 
interes şi actul criminal ca atare, pe de altă parte. Or, 
cercetătorilor le scapă adesea această diferenţă 
semnificativă, atunci cînd ei examinează crima sub aspect 
etiologic, împotmolindu-se astfel într-o confuzie fatală.  

Din punctul de vedere al genezei, crima în calitate 
de act de conduită precedă, fireşte, crima în calitate de 
interdicţie juridică sau, mai bine zis, socială; deşi, 
predicţia ştiinţifică face posibilă, în zilele noastre, 
anticiparea unor eventuale comportamente criminale în 
condiţiile realizării unor modificări, transformări sociale 
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şi, deci, incriminarea lor ante factum. De aceea, 
elucidarea legăturii dintre interes şi crimă nu poate începe 
decît prin a examina naşterea crimei ca faptă, încercînd a-
i surprinde natura. În acest scop, trebuie, fireşte, să 
pătrundem în trecutul îndepărtat, acolo şi atunci cînd 
crima încă nu exista.  

 
 

*   *   * 
 
La etapa sălbăticiei, ipostază în care omul apare, la 

origine, fiinţa umană este caracterizată prin trăsăturile 
sale biologice (este de prisos a menţiona în acest context 
procesele psihice aflate într-o stare rudimentară). 
Comportamentul ei este, în exclusivitate, dictat de 
instinctele cu care natura a înzestrat-o. Înseşi instinctele 
derivă din necesităţi de natură vitală, proprii constituţiei 
biologice a omului. Prin urmare, comportamentul era 
orientat spre satisfacerea unor atare necesităţi. Acţiunile 
întreprinse de om în acea etapă erau cele mai diverse, 
unicul cenz îl constituiau aptitudinile sale fizice şi 
eficacitatea lor în raport cu ambianţa. Dacă ele erau 
capabile a atinge scopul – satisfacerea necesităţilor 
(existenţa cu alte cuvinte), atunci erau valabile, bune, 
potrivite. Epitetele barbar, neomenesc, necuviincios, 
criminal etc. nu pot fi atribuite acelui comportament, 
fiindcă în condiţiile timpului era, de fapt, firesc. Fiind 
într-un mediu natural, omul acţiona tot în mod natural, 
adică aşa cum se obişnuia în acel cadru, deci acţiunile 
sale erau fireşti. Acelaşi comportament îl manifesta şi în 
relaţiile cu semenii săi. Dacă era necesar, în vederea 
satisfacerii necesităţilor, indivizii recurgeau, în relaţiile 
reciproce, la forţa brută, ciocniri care se încheiau cu 
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exterminarea fizică sau psihică (intimidare). Şi era 
normal, în firea lucrurilor.  

În perioada presocială, etapă pur naturală, nu 
atestăm crime, ele nu existau, la fel cum nu exista binele 
sau răul. Natura nu operează cu categoriile bine şi rău, 
crimă şi eroism, ea operează doar cu categoriile există şi 
nu există, şi cum există, iar tot ce există este natural, 
deoarece e însăşi natura. Rezultă că şi comportamentul 
uman include acţiuni similare, care nu pot fi divizate în 
criminale şi necriminale, în afara vreunui criteriu de alt 
ordin. Crima nu constituie deci un fenomen natural cu o 
esenţă distinctă şi nici nu poate fi inclusă într-o anumită 
categorie de manifestări naturale specifice ale omului.  

Drept argument poate fi invocată şi constatarea că la 
diverse etape, în aceleaşi state (societăţi), aceleaşi fapte 
erau privite diferit: dacă la vreo etapă o acţiune era 
considerată crimă, atunci la alta aceeaşi acţiune era 
binevenită, aprobată, admisă sau, cel puţin, tolerată. De 
asemenea, la aceeaşi etapă, într-un stat (societate), o faptă 
este considerată crimă, în timp ce în altul - nu. Iată şi 
cîteva exemple concrete care ilustrează aserţiunile de mai 
sus.  

Să urmărim mai întîi cum variază incriminarea 
faptelor în timp, comparînd datele din chiar istoria ţării 
noastre. În secolele IV-VIII, de pildă, nu era considerat 
crimă consumul pe loc a fructelor şi legumelor de pe 
ogoarele străine83, în timp ce în zilele noastre asemenea 
fapte sunt sancţionate penal. Crimă constituia şi adulterul 
soţiei sau naşterea copilului de către o femeie 
necăsătorită, astăzi însă nici o femeie nu poate fi trasă la 

                                                        
83 Elena Aramă, Istoria dreptului românesc, Chişinău, 

1995, p.28. 
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răspundere penală pentru aşa ceva. De asemenea, cădeau 
sub interdicţia penală actele de hulire a lui Dumnezeu, de 
erezie sau vrăjitorie, ceea ce nu mai există în zilele de azi. 
În sec. XIV- mijlocul sec. XVI, incriminarea faptelor 
menţionate se menţine, în schimb sub incidenţa 
interdicţiei penale cad noi fapte precum folosirea fără 
voia proprietarului a braniştii (părţi din hotare satelor 
care includeau păşuni, păduri şi ape)84. La mijlocul 
secolului XVI- secolul XVII, apar ca crime acţiuni 
precum calpuzania (falsificarea monedelor), falsificarea 
documentelor („urice strîmbe”) sau a peceţilor85, care şi-
au menţinut caracterul penal pînă în zilele noastre. O 
încălcare penală se considera insultarea boierului de către 
un ţăran dependent, faptă care nu era sancţionată anterior 
şi nici astăzi. Conform prevederilor penale din secolul 
XVIII- începutul secolului XIX, se putea face vinovat de 
adulter şi bărbatul, în timp ce a fost dezincriminată 
naşterea copilului de o femeie necăsătorită86. În sec. XIX-
XX, noi fapte cad sub incidenţa normelor penale: 
falimentul fraudulos, împiedicarea de a vota, vinderea şi 
cumpărarea voturilor etc.87 Nu mai puţin elocvente sunt 
modificările recente din legislaţia penală naţională. 
Astfel, dacă supunem unei analize comparative codul 
penal din perioada socialistă şi cel actual vom descoperi 
deosebiri radicale, sub aspectul impactului social. Nu mai 
sunt, de pildă, considerate crime aşa fapte ca exprimarea 
liberă a convingerilor politice, religioase sau de altă 
natură, desfăşurarea activităţii de întreprinzător, crearea 
de partide sau organizaţii politice, organizarea 
                                                        

84 ibidem, p.48. 
85 ibidem, p.72. 
86 ibidem, p.90. 
87 ibidem, p.99, 130. 
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mitingurilor şi demonstraţiilor. Mai mult decît atît, 
modificările în legislaţia penală au devenit atît de 
frecvente, încît incriminarea sau dezincriminarea unor 
fapte are loc, practic, anual.  

O variaţie similară o constatăm şi în raport cu 
spaţiul. Să examinăm cîteva exemple. În Egiptul Antic 
era considerat, spre deosebire de alte societăţi din 
antichitate, crimă omorul unor animale sfinte, cum ar fi 
pisica, ţapul etc. Tot crimă era şi încălcarea metodelor 
tradiţionale de tratare a bolnavului. Comitea o crimă şi 
funcţionarul care se încumeta să transfere un lucrător al 
templului la alte munci88. În Babilonul Antic descoperim, 
de asemenea, reglementări specifice. Aici erau 
incriminate fapte precum adulterul comis de o femeie şi, 
respectiv, întreţinerea unor relaţii intime cu o femeie 
căsătorită, nerecunoaşterea părinţilor adoptivi sau 
încălcarea modului stabilit de încheiere a unei convenţii, 
în care situaţie cumpărătorul era declarat hoţ şi trebuia să 
fie ucis89. În India Antică era considerată o crimă gravă 
consumul de băuturi spirtoase. Sub incidenţa normelor 
penale cădeau insulta şi calomnia (de pildă, dacă cineva 
afirma că o fată nu este fecioară şi nu putea proba acest 
fapt). Subiect al crimei de adulter putea fi atît femeia, cît 
şi bărbatul, acţiunile considerate însă adulter erau 
numeroase şi diferă radical de prevederile analogice din 
alte societăţi antice. Astfel, erau taxate drept acte de 
adulter micile atenţii faţă de o femeie, oferirea de flori şi 
parfum, atingerea veşmintelor femeii etc. Au fost 
incriminate o serie de acte caracteristice funcţionarilor şi 

                                                        
88 Andrei Guştiuc ş.a., Istoria universală a statului şi 

dreptului (perioada antică), vol.I, Chişinău, 2001, pp.53-54. 
89 ibidem, pp.72, 81 şi 88. 
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magistraţilor: luarea de mită, abuzul în serviciu sau 
pronunţarea unei sentinţe ilegale90. Există diferenţe şi în 
reglementările penale din Grecia Antică. Deşi a fost 
interzis în mai toate societăţile antice, incestul nu 
constituia o crimă la eleni, chiar dacă era considerat 
imoral şi se credea că atrage pedeapsa divină. Laşitatea 
manifestată de un militar în condiţii de luptă era o crimă, 
nu şi omorîrea unui trădător al statului. Crime deosebit de 
grave erau considerate la Atena actele de înşelare a 
adunării poporului sau tentativele la democraţie, spre 
deosebire de majoritatea celorlalte societăţi antice91. De 
altfel nici chiar furturile, fapte ce par, prin definiţie, 
incompatibile cu viaţa socială, nu au fost întotdeauna 
taxate drept crime. Aşa a fost în Sparta, unde furtul era 
îngăduit, nu era pedepsită decît neîndemînarea hoţului 
surprins asupra faptului, deoarece în acest fel se urmărea 
cultivarea curajului şi vigilenţei cetăţenilor92. 

Diferenţele în ceea ce priveşte incriminarea unor 
fapte într-o societate sau alta s-au menţinut de-a lungul 
veacurilor pînă în prezent. Astăzi ele continuă să existe în 
pofida unui proces accentuat de globalizare şi 
internaţionalizare a reglementărilor juridice. Iată numai 
cîteva exemple în acest sens. Conform legislaţiei 
naţionale traficul de fiinţe umane constituie o crimă, în 
timp ce în majoritatea statelor europene actele din 
categoria dată nu se găsesc sub interdicţie penală. Tot 
                                                        

90 ibidem, pp.146-149. 
91 ibidem, pp.186-188. 
92 Claude-Adrien Helvetius, Despre spirit, Editura 

Ştiinţifică, Bucureşti, 1959, p.109. Autorul menţionează, de 
asemenea, că în regatul Congo furtul era încuviinţat dacă nu se 
comitea pe ascuns, ci deschis şi prin forţă, pentru că acest 
obicei întreţine, în opinia locuitorilor, curajul popoarelor. 
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crimă constituie şi crearea fiinţelor umane prin clonare, 
spre deosebire de multe alte state ale lumii, în care 
clonarea este permisă. Pe de altă parte, în societatea 
noastră prostituţia nu este considerată o crimă, ca şi în 
Olanda, Germania, Suedia, Belgia etc., ea este însă 
supusă interdicţiei în Japonia, S.U.A. (cu excepţia statului 
Nevada), Turcia, Filipine etc. Consumul de droguri este 
interzis în mai toate societăţile lumii, nu şi în Olanda, de 
exemplu, unde există o anumită libertate de întrebuinţare, 
fără necesitate medicală, a substanţelor narcotice.  

Aşadar, acţiunile în sine nu sunt criminale sau ne-
criminale, există altceva care le conferă atare calitate.  

Perioada presocială este succedată de perioada 
socială de existenţă a omului. Crima ia naştere anume 
în perioada socială, abia după (sau poate în procesul) 
constituirea societăţii. Şi peste tot unde există societate 
există şi crime. Faptul că crima apare legic atunci şi acolo 
unde începe a se înfiripa societatea denotă natura ei 
socială. Această observaţie ne conduce la ideea că crima 
constituie un fenomen social, iar trăsăturile ei distinctive 
au deopotrivă un caracter social. Şi deoarece crima există 
în raport cu societatea, descoperirea esenţei, a 
particularităţilor, a legilor ei de existenţă şi manifestare, 
precum şi a cauzelor ce o generează presupune 
cunoaşterea însăşi a societăţii. Anume în universul social 
se găsesc elementele ce fac posibilă dezlegarea problemei 
crimei.  

Natura socială a crimei direcţionează, prin urmare, 
cercetarea spre societate, spre fenomenele şi procesele 
care o compun, spre proprietăţile şi legile care o 
caracterizează etc. În acest punct, problema raportului 
dintre interes şi crimă, în calitate de fenomene sociale, 
capătă perspectivă, ea imprimînd un nou făgaş de 
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cercetare şi explicare a crimei atît în calitate de interdicţie 
socială (juridică), cît şi în calitate de act de conduită. 
Urmînd consecvent firul studiului proiectat, nu vom 
cădea însă pradă tentaţiei de a ne prevala de o tratare 
fundamentală, generală a conceptelor sociologice 
necesare realizării cercetării. Ele vor fi formulate şi 
tratate, după caz, sub aspectul pretins de studiul efectuat 
şi vor avea adesea un caracter operaţional. 

După cum a fost menţionat în capitolul precedent, 
interesul este primar societăţii şi ia naştere în epoca 
turmei (presocială). Apariţia interesului, adică o 
conştientizare a necesităţilor de ordin vital indispensabile 
viabilităţii organismului uman şi a posibilităţilor de care 
dispune pentru a le satisface, devine posibilă graţie 
particularităţilor de constituţie ale omului, căruia îi 
permit o dezvoltare intelectuală continuă. Interesul, 
precum am remarcat, ia naştere la o anumită treaptă de 
dezvoltare a intelectului uman, atunci cînd acesta îi 
permite omului a fi conştient de necesităţile pe care 
natura le-a pus la baza vieţii, dar şi de posibilităţile de 
care dispune pentru a le îndestula. Interesul apărut are un 
caracter egoist, particular. Aceasta deoarece necesităţile 
constituie apanajul unui organism concret, ale 
individului, fiindu-i inerente. Drept confirmare serveşte 
ideea sesizată şi definită exemplar de filozoful german 
Arthur Schopenhauer, care afirma că ,,orice fiinţă trăieşte 
şi există pe seama ei şi, prin urmare, mai întîi de toate în 
sine şi pentru sine”93. De aici rezultă că interesul, ca 
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viaţă, Editura Enciclopedică ,,Gheorghe Asachi”, Chişinău, 
1994, p.121. 
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purtător al necesităţilor, este la fel egoist, individual, 
adică manifestă concretul, particularul.  

O dată constituit, interesul devine un mobil 
fundamental al comportamentului uman şi, astfel, cauza 
lui imediată, iar, în consecinţă, un important element în 
lanţul determinativ al conduitei omului. De aici încolo, 
lumea omului este guvernată de legea interesului. Acum, 
interesul determină orientarea conduitei omului, îi 
conferă sens. 

Aşadar, interesele, generate, conjugat, de condiţiile 
obiective de viaţă ale omului, de necesităţile lui şi de 
modul de reprezentare a lor (a condiţiilor obiective şi a 
necesităţilor) în conştiinţă, determină conduita umană.  

Aflată în continuă transformare, evoluţia interesului 
este supusă, esenţialmente, anturajului individului. 
Condiţiile de existenţă (de viaţă) ale individului 
determină fizionomia interesului acestuia, conţinutul lui. 
Într-adevăr, dacă necesitatea îl pune pe om în acţiune, 
atunci condiţiile lui de existenţă îi conferă direcţie, pentru 
că posibilităţile individului de a-şi satisface necesităţile 
depind de condiţiile lui de viaţă. Astfel, interesul 
manifestă condiţiile de viaţă ale individului, el reflectă 
raporturile existente în comunitatea şi ambianţa în care 
trăieşte. Înseşi condiţiile de viaţă întruchipează relaţiile 
formate în comunitate şi ambianţă în procesul de 
întreţinere a vieţii. Activitatea omului primitiv conţine un 
singur imperativ: menţinerea vitalităţii. Această vitalitate 
genera relaţii corespunzătoare şi le conferea conţinutul 
său. Prin urmare, interesul derivă, pe parcursul întregii 
istorii, din condiţiile de viaţă, adică din relaţiile apărute în 
procesul de dobîndire a mijloacelor de întreţinere a vieţii, 
relaţii care au un caracter material şi spiritual. Atare 
relaţii reprezintă fundamentul interesului. Rezultă că 
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metamorfozele ivite în acest fundament îşi găsesc 
reflectare în interes. Interesul este determinat de aceste 
relaţii, dar, la rîndul lui, şi el le determină. 

Epoca primitivă este succedată de societate. Apariţia 
societăţii reprezintă un rezultat al modificărilor survenite 
în condiţiile de existenţă ale indivizilor, o consecinţă 
obiectivă a stării de lucruri. Societatea constituie un 
fenomen distinct, cu o esenţă proprie, care îşi pune 
amprenta pe procesele ce decurg în ea. Tocmai de aceea 
se şi impune evidenţierea trăsăturilor imanente ei. 
Societatea diferă substanţial de turmă sau de altă 
comunitate. Coexistenţa socială nu poate fi nici asimilată 
cu o altă coexistenţă, şi nici confundată. Aşadar, 
societatea posedă următoarele trei trăsături imanente: 
(1) societatea nu poate fi redusă la simpla sumă a 
indivizilor, ea formează un fenomen calitativ nou şi 
există în temeiul unor legi proprii; (2) apare interesul 
general; (3) în societate libertatea personală este limitată. 
De precizat că trăsăturile menţionate definesc societatea 
nu separat, ci luate în totalitate. Pentru comoditate 
metodologică, societatea poate fi concepută drept un 
ansamblu de relaţii sociale, stabilite între indivizi, în 
procesul de satisfacere a necesităţilor şi de realizare a 
intereselor. 

Societatea poate fi definită, bineînţeles, şi în alt mod 
(definirea realizată nu pretinde a avea generalitate 
maximă sau a surprinde chintesenţa), necesităţile 
studiului propus reclamă însă o astfel de concepere a ei. 

Iată şi o explicare succintă a fiecărei trăsături 
imanente evidenţiate. 

1. Societatea nu poate fi redusă la simpla sumă a 
indivizilor, ea formează un fenomen calitativ nou şi 
există în temeiul unor legi proprii. Astfel, dacă în 
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comunităţile precedente acţionau preponderent legile 
psihologice de interacţiune umană, atunci în societate 
domină legile sociale. Legile sociale îşi au sorgintele în 
activitatea comună desfăşurată de oameni, în timp ce 
legile psihologice îşi au izvorul în instinctele indivizilor. 
În procesul de activitate comună şi de convieţuire între 
indivizi se stabilesc anumite legături, constituind un 
sistem de relaţii sociale coerent. Sistemul social constituit 
se caracterizează prin trăsături şi legi proprii de existenţă, 
iar subsistemele care îl compun posedă însuşiri şi legi 
subordonate celor generale ale sistemului social. Ceea ce 
înseamnă că fenomenele şi procesele care decurg în 
societate sunt în conformitate cu legile proprii acestui 
sistem, că ele trebuie privite ca ceva obiectiv. Deşi 
societatea reprezintă un fenomen distinct, ce nu poate fi 
redus la simpla sumă a indivizilor care o alcătuiesc, ea nu 
poate totuşi exista în afara acestora, iar însuşirile 
indivizilor constituie un factor determinant al 
fenomenelor şi proceselor din societate. Mai mult decît 
atît, societatea nu constituie o realitate transcedentală, 
supranaturală. Ea este o parte a naturii şi se supune deci 
legilor ei, iar unele legi acţionînd în mediul natural au 
aceeaşi forţă de acţiune şi în mediul social, chiar dacă 
suportă unele transformări94. Bunăoară, în fizică este bine 
cunoscută legea după care orice acţiune provoacă o 
reacţie, acelaşi principiu funcţionează şi în societate: 
acţiunea unei forţe sociale suscită reacţia altei forţe 
sociale, în ciuda unor forme specifice sub care se poate 
manifesta principiul în discuţie. Alt exemplu: dacă se 
lovesc două acţiuni sociale contrare, atunci forţa 
superioară va avea cîştig de cauză, cu excepţiile de 
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rigoare, valabile şi pentru forma fizică de manifestare a 
naturii.   

2. Apare interesul general. Astfel, dacă în perioada 
presocială indivizii se caracterizau prin interese egoiste, 
individuale, iar coeziunea grupului se datora instinctului 
gregar, atunci în societate domină interesul general. 
Interesul general constituie interesul propriu majorităţii 
covîrşitoare a indivizilor care compun societatea. El nu 
constituie însă o simplă sumă a intereselor particulare, 
deşi se manifestă prin intermediul lor, el constituie un 
rezultat al combinărilor acestora (intereselor particulare) 
şi răspunde deopotrivă intereselor sociale (izvorîte din 
nevoile societăţii ca întreg distinct) şi celor particulare, 
într-un mod sui generis. Interesul general reprezintă 
manifestarea unei necesităţi obiective, naşterea lui fiind 
determinată de evoluţia condiţiilor de existenţă şi de 
specificul coexistenţei sociale ale indivizilor. Interesul 
general reprezintă deci o proprietate specifică societăţii, 
una semnificativă, esenţială. Conţinutul acestei evoluţii 
cuprinde activitatea comună a oamenilor în scopul 
procurării mijloacelor de existenţă, marcată, la un 
moment dat, de divizarea socială a muncii, moment 
crucial în destinul uman. De menţionat că pe oameni îi 
uneşte interesul, pe care, prin definiţie, îl şi numim 
general. O dată apărut, interesul general devine un factor 
hotărîtor în viaţa socială. Iată de ce putem trage concluzia 
că interesul constituie un element important al societăţii, 
iar cercetarea lui obligă la cunoaşterea societăţii şi 
viceversa. 

3. În societate, libertatea personală este limitată. 
Astfel, dacă în epoca sălbăticiei individul era liber să 
recurgă la orice acţiune în vederea satisfacerii 
trebuinţelor sau a realizării interesului egoist, atunci în 
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societate este admisibilă doar o anumită gamă de acţiuni. 
Satisfacerea nevoilor şi realizarea intereselor acum 
trebuie atinse pe calea unor acţiuni „unanim” acceptate, 
socialmente dezirabile. Din această cauză se înfiripă, 
treptat, o forţă socială de coerciţie îndreptată spre 
asigurarea respectării acestei cerinţe. Limitarea 
posibilităţilor de acţiune a reprezentat o necesitate 
obiectivă impusă de noile relaţii stabilite între indivizi. 
De menţionat că forţa socială de coerciţie se sprijină, în 
realitate, nu în toate cazurile pe raţiuni de ordin obiectiv, 
uneori ea este condusă de mobiluri arbitrare, considerente 
eronate etc. Prin urmare, libertatea personală a 
individului este supusă unei restricţii în societate. 

Orice interes generează o atitudine faţă de lucruri. 
Această atitudine este în conformitate cu interesul. 
Criteriul folosit pentru aprecierea lucrurilor îl constituie 
utilitatea, privită în raport cu interesul. Astfel, luînd ca 
premisă utilitatea, unele acţiuni sunt calificate drept 
nedorite în raport cu interesul. Şi dacă interesul personal 
determină o atitudine personală, atunci interesul general 
determină o atitudine generală. Anume aceasta din urmă 
şi este acel ceva care conferă acţiunii conţinut fie pozitiv, 
fie negativ. Încă acum aproximativ trei sute de ani, 
eminentul filozof francez Claude-Adrien Helvetius sesiza 
faptul că interesul general dă preţ diferitelor acţiuni ale 
oamenilor, el le dă numele de virtuoase, vicioase sau 
permise, după cum ele sunt utile, dăunătoare sau 
indiferente publicului95. În consecinţă, interesul general, 
prin atitudinea sa faţă de anumite fapte, declară unele 
acte de conduită drept indezirabile, iar o parte dintre ele 

                                                        
95 Claude-Adrien Helvetius, op.cit., p.44. 
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sunt considerate extrem de nedorite, anume acestea 
poartă stigmatul de crimă. 

Calificarea unor fapte drept crime (incriminare) nu 
se sprijină pe o atitudine socială (generală) arbitrară, după 
cum nu este arbitrar nici interesul ce o generează. 
Interesul general de a repudia anumite fapte are un 
caracter obiectiv, precum nevoile şi condiţiile sociale 
care îl formează. El reflectă necesitatea socială obiectivă 
de a asigura o activitate şi o coexistenţă armonioasă şi 
benefică. Aşa se face că activitatea comună şi 
convieţuirea oamenilor impune interacţiuni specifice, 
care se transformă, prin repetiţie şi continuitate, în relaţii 
stabile, iar deprinderea, tradiţia, cutuma, legea etc. 
conferă relaţiilor sociale persistenţă. Legăturile sociale 
create asigură vieţii sociale coerenţă, stabilitate şi, 
îndeosebi, productivitate ridicată. În acelaşi timp, o serie 
de fapte sociale sunt de natură a destrăma sistemul de 
relaţii sociale constituit, provocînd astfel o bulversare a 
vieţii sociale, ceea ce nu face decît să lezeze interesele 
membrilor comunităţii. De aici provine atitudinea 
generală negativă faţă de asemenea acţiuni şi dezavuarea 
lor vehementă. Mai mult decît atît, datorită impactului 
social negativ pe care îl exercită ele sunt apreciate drept 
un pericol pentru existenţa socială a omului, un 
prejudiciu grav adus societăţii, ordinii instaurate în 
comunitate, iar necesitatea socială obiectivă de a le 
interzice, de a le opri se manifestă ca un interes general. 

Curiozitatea ştiinţifică îndeamnă insistent 
cercetătorul a penetra substratul obiectiv ce alimentează 
constant interesul general de a incrimina anumite fapte 
sociale. Şi într-adevăr, pentru criminologie cunoaşterea 
profundă şi detaliată a elementelor, a factorilor şi a 
mecanismelor de repudiere a unor acţiuni sociale se 
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anunţă a fi o perspectivă luminoasă, capabilă a scoate din 
obscuritate aspecte semnificative ale domeniului cercetat. 
Studiul de faţă nu se va abate însă în direcţia indicată, 
întrucît problema dezvăluită face obiectul unui studiu 
distinct. Oferim şi două motive în favoarea acestei 
opţiuni euristice: (1) caracterul şi dificultatea problemei 
pretind o abordare separată; (2) realizarea studiului 
proiectat în problema interesului şi crimei nu necesită 
elucidarea plenară a aspectului relevat, ba chiar sclipeşte 
prin fecunditatea teoretică şi practică independentă pe 
care rezolvarea problemei interesului şi crimei o promite.  

Aşadar, crimă este numită acea faptă care 
contravine interesului general prin pericolul sau dauna 
cauzată societăţii şi deci fiecărui individ aparte, trezind o 
atitudine socială pregnant negativă. Din cele enunţate 
trebuie desprins însă un element esenţial: sub stigmatul 
de crimă cad numai faptele ce aduc o atingere 
(considerabilă) societăţii luată ca un tot întreg, fie direct, 
fie prin prejudicierea intereselor particulare, în cazurile în 
care acest fapt provoacă, într-un mod sau altul, 
repercusiuni nefaste asupra întregii comunităţi. De aceea, 
o serie de acţiuni care produceau pagube unui individ 
izolat nu erau stigmatizate drept crime, iar soluţionarea 
conflictelor suscitate de asemenea incidente rămînea pe 
seama celor implicaţi: a făptaşului şi a victimei, secundaţi 
de rudele lor, în timp ce comunitatea intervenea doar 
atunci cînd litigiile degenerau în manifestări periculoase 
pentru întreaga societate. O parte dintre aceste fapte au 
fost totuşi ulterior, în epocile apropiate sau mai 
îndepărtate, calificate drept crime. 

Actul de repudiere şi de blamare a unor fapte 
socialmente indezirabile nu are în sine, totuşi, decît un 
caracter retroactiv şi limitat, ceea ce este insuficient 
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pentru a asigura o anumită ordine şi regularitate, 
indispensabile vieţii sociale. Pentru a orienta 
comportamentul indivizilor şi a preveni eventualele 
discordanţe nedorite a fost nevoie de a stabili norme 
sociale de conduită menite a conferi relaţiilor sociale 
conţinut predeterminat, ordine şi regularitate. În acest fel, 
prin stabilirea unor norme de conduită se naşte crima în 
calitate de interdicţie socială. Normele din categoria dată 
se disting prin forma lor prohibitivă, deoarece interzic 
comiterea anumitor acţiuni (sau inacţiuni). De acum 
încolo, toate faptele care contravin acestor norme sunt 
calificate drept crime.  

Normele sociale stabilite în comunitate au orientat şi 
au ordonat benefic acţiunile indivizilor, făcînd posibilă 
activitatea comună şi coexistenţa în societate. În pofida 
ordinii generale instalate, au persistat totuşi tendinţe de 
abatere de la normele sociale în vigoare, tendinţe ce 
ameninţau a zdruncina, a perturba viaţa socială. Drept 
răspuns la actele de transgresare a normelor sociale se 
constituie o forţă socială de coerciţie. Animată şi dirijată 
de interesul general, ea este îndreptată spre restabilirea 
relaţiilor sociale rupte şi spre influenţarea indivizilor în 
sensul abţinerii de la acţiuni socialmente indezirabile. 

Deşi aparent invizibilă, această forţă socială de 
coerciţie se materializează sub forme surprinzător de 
variate şi destul de sensibile. Opinia publică, oprobiul 
public, ironia, ridiculizarea, batjocora – iată doar cîteva 
dintre ele. Forma cea mai incisivă de asigurare a 
respectării normelor sociale şi de manifestare a forţei 
sociale de coerciţie o reprezintă sancţiunea. Întrucît 
abaterile comportamentale ce constituie crime sunt 
susceptibile a provoca prejudiciile sociale cele mai 
însemnate, interesul general le contrapune cele mai aspre 
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sancţiuni. Astfel, gravitatea sancţiunilor serveşte ca semn 
distinctiv pentru recunoaşterea empirică a faptelor 
considerate crime.  

Faptele indezirabile stigmatizate drept crime 
alcătuiesc un anumit diapazon în anvergura acţiunilor 
umane. Acest diapazon formează cadrul crimelor. Cu cît 
interesul general califică mai multe fapte drept 
indezirabile, cu atît mai mult şi cadrul crimei se lărgeşte, 
devine mai voluminos. Amplitudinea cadrului crimelor 
denotă gradul de limitare a libertăţii personale. Prin 
urmare, cu cît mai multe fapte sunt stigmatizate într-o 
societate drept crime, cu atît mai mult libertatea 
individului este, în acea societate, afectată: el este mai 
puţin liber. 

Aspectele creionate în enunţurile de mai sus relevă 
şi clarifică, în fond, legătura ce există între interes şi 
crimă, în calitate de interdicţie socială. În cele de mai jos 
urmează a fi înfăţişate, cu explicaţiile de rigoare, şi 
celelalte elemente relevante.  

Condiţiile de viaţă ale oamenilor sunt într-o perpetuă 
modificare. Sub influenţa spiritului creator al fiinţei 
umane forţele de producţie suportă o dezvoltare continuă, 
fapt ce implică schimbarea modului de producţie. O dată 
cu schimbarea modului de producţie apar relaţii sociale 
noi, care formează o nouă realitate socială. Fiindcă 
interesul general derivă din condiţiile de existenţă ale 
indivizilor, adică din relaţiile proprii unei conjuncturi 
concrete, rezultă că el, simultan cu condiţiile sociale, se 
modifică. Interesul general nou născut are o atitudine 
proprie, distinctă faţă de faptele sociale. În consecinţă, 
constatăm că, o dată cu modificarea interesului general, 
se schimbă cadrul crimelor şi diferă însuşi caracterul 
libertăţii personale. 
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De precizat că nu numai schimbarea modului de 
producţie determină, o dată cu modificarea interesului 
general, transformarea cadrului crimelor. Ea îi conferă 
doar specificitatea de esenţă, cauzînd crearea nucleului 
invariabil al acestuia. În realitate, şi alte schimbări sau 
particularităţi caracteristice unei societăţi pot influenţa 
cadrul crimei.   

Evoluţia societăţii umane cunoaşte un punct al 
parcursului ei care marchează o metamorfoză profundă a 
vieţii sociale, moment cu o deosebită semnificaţie şi în 
explicarea crimei.  

Aşa cum am menţionat puţin mai sus, activitatea 
umană suportă, sub influenţa spiritului creator al fiinţei 
umane, o dezvoltare continuă. Dezvoltarea continuă a 
activităţii conduce societatea într-o fază în care se 
produce cu necesitate o divizare socială pronunţată a 
muncii. Ea este succedată ineluctabil de o transformare 
radicală a relaţiilor de producţie. Unda schimbărilor nu se 
consumă însă aici, ci cuprinde, efect după efect, întreaga 
societate, determinînd transformări, mai mult sau mai 
puţin accentuate, mai în toate segmentele vieţii sociale. 

Printre aspectele împrejurărilor sociale create trebuie 
să evidenţiem unul de o însemnătate aparte: relaţiile de 
producţie nou formate sunt de aşa natură, încît generează 
abundent interese diferite. Divizarea muncii sociale îi 
plasează pe indivizi în situaţii sociale distincte, iar 
acestea, la rîndul lor, suscită interese diferite şi, deoarece 
diviziunea mucii sociale s-a adîncit considerabil, 
interesele oamenilor s-au diversificat pregnant, lovindu-
se adesea. Pe fundalul transformărilor economice 
survenite, organizarea socială şi politică a societăţii nu 
mai permitea o viaţă satisfăcătoare, în timp ce conflictele 
de interese s-au proliferat, şubrezind ameninţător 
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coeziunea şi activitatea socială. Acest fapt a făcut să 
planeze în societate necesitatea de a o reorganiza, social 
şi politic, întru asigurarea unei activităţi benefice şi o 
coexistenţe paşnice a avalanşei de interese iscate, 
necesitate iminentă în condiţiile create, ce se impunea ca 
un imperativ al realităţii obiective. 

Prin reorganizare politică a societăţii avem în vedere 
modificarea sistemului ei politic, care este, după cum îl 
defineşte Jean-William Lapierre, „ansamblul proceselor 
de decizie organizatorică privind coordonarea şi 
cooperarea între grupurile care alcătuiesc societatea, ca şi 
dirijarea întreprinderilor sau acţiunilor colective”96. De 
precizat că sistemul politic nou creat includea ca element 
central un aparat de conducere specializat ce exercită 
puterea politică, adică „combinaţia variabilă de relaţii de 
comandă-ascultare (autoritate) şi de dominaţie-supunere 
(putere)” prin care se efectuează organizarea vieţii 
sociale. „Relaţiile de autoritate implică un acord între cei 
care comandă şi cei care ascultă, deci este o executare 
consimţită a deciziilor. Relaţiile de dominare implică 
recursul la coerciţie, deci reprezintă o executare forţată a 
deciziilor”97. 

Reorganizarea socială a înseamnat, în primul rînd, 
renunţarea la organizarea gentilico-tribală a societăţii sau, 
în orice caz, diminuarea substanţială a rolului acestor 
structuri în angrenajul social, în situaţiile în care ele erau 
menţinute, dar şi realizarea, ca urmare a destrămării 
orînduirii gentilice şi reformării politice a societăţii, a 
unei lungi serii de transformări în diverse componente ale 
                                                        

96 Jean-William Lapierre, Viaţă fără stat? Eseu asupra 
puterii politice şi inovaţiei sociale, Institutul European Iaşi, 
1997, p.11.  

97 ibidem, p.11. 
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sistemului social, cum ar fi: modificarea mecanismului de 
stabilire a normelor de conduită şi de aplicare a 
sancţiunilor, transformarea familiei şi a locului ei în 
structura socială, schimbarea formelor de proprietate, 
constituirea sectorului public etc. 

În astfel de condiţii, se naşte cu necesitate statul. 
Statul constituie o formă distinctă de organizare socială 
şi politică a societăţii, care se caracterizează, în esenţă, 
prin concentrarea pîrghiilor sociale şi politice de dirijare 
a societăţii în mîinile unui aparat de conducere 
specializat, fiind consecinţa diviziunii pronunţate a 
muncii sociale, survenită la un moment dat al dezvoltării 
activităţii umane. Graţie multiplelor aspecte sub care este 
conceput şi, implicit, a conotaţiilor pe care le capătă, 
termenul de stat poate fi utilizat şi în sens larg de 
formaţiune social-politică sau în sens îngust de aparat de 
conducere. 

Jean-William Lapierre consideră însă că statul nu 
este o urmare necesară a unui anumit mod de producţie, 
definit prin nivelul de dezvoltare a forţelor de producţie şi 
de raporturile de producţie, aducînd cîteva exemple în 
sprijinul afirmaţiei sale. Cercetătorul francez susţine că 
regimul economic este doar una dintre condiţiile 
determinante ale gradului de organizare politică. Nu este 
nici cauză unică, nici cea determinantă „în ultimă 
instanţă”98. Afirmaţiile sunt valabile atîta timp cît facem 
abstracţie de un element important al procesului de 
geneză a statului - interesul. Schimbările survenite în 
activitatea umană nu conduc nemijlocit la apariţia 
statului, pentru că societatea include în corpul ei şi 
indivizii care o alcătuiesc. În afara indivizilor nu poate fi 

                                                        
98 ibidem, p.137. 
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vorba nici de societate. Anume prin intermediul lor se 
produc fenomenele şi procesele sociale. De aceea, 
condiţiile economice îşi fac simţit efectul prin 
influenţarea voinţei indivizilor. Or, aici şi intră în acţiune 
elementul de legătură – interesul. Statul se naşte, prin 
urmare, abia atunci cînd membrii unei societăţi 
conştientizează interesul lor vital de a reorganiza social şi 
politic societatea în care trăiesc, eveniment ce culminează 
cu formarea interesului general de a-şi schimba condiţiile 
de viaţă în sensul constituirii formei statale de organizare 
a societăţii. Realitatea este că indivizii nu conştientizează, 
datorită mai multor factori, automat interesele obiective 
pe care le au, iar acest fapt îşi lasă amprenta asupra 
mersului vieţii sociale. 

Precizările aduse confirmă o dată în plus 
însemnătatea deosebită a studierii interesului întru 
explicarea realităţii sociale, inclusiv a diverselor 
fenomene şi procese din această categorie. 

În ceea ce priveşte naşterea statului, se cere adăugat 
faptul că „existenţa guvernanţilor specializaţi, a unei forţe 
şi administraţii publice este de neconceput fără 
producerea unui surplus care să le asigure întreţinerea, 
armamentul, echipamentul, inclusiv „bunurile de 
prestigiu”, simboluri necesare şi costisitoare ale 
autorităţii”99. 

Aşadar, naşterea statului a reprezentat un interes 
general şi a constituit o necesitate obiectivă de a menţine 
ordinea şi pacea în societate, adică de a menţine o 
armonie socială.  

Reorganizarea socială şi politică a societăţii a 
declanşat un proces extins de stabilire a unor noi relaţii 

                                                        
99 ibidem, p.147. 
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sociale şi de refacere a aproape întregului sistem de relaţii 
sociale. Acest proces a durat, fireşte, în unele cazuri mai 
mult, în altele mai puţin, dar în toate cazurile a consumat 
un timp prelungit. 

În sistemul politic constituit, locul şi rolul central îi 
revine, după cum a fost menţionat, unui aparat de 
conducere specializat, ale cărui sarcini principale rezidă 
în organizarea şi dirijarea vieţii sociale şi în asigurarea 
securităţii statului împotriva ameninţărilor exterioare şi 
interioare. Deoarece noua conjunctură socială este de 
natură a genera neîncetat o accentuată diversificare şi 
polarizare a intereselor, care se soldează nu arare ori cu 
conflicte şi fricţiuni incandescente, în sarcina aparatului 
de conducere cade şi funcţia de a asigura coexistenţa 
paşnică a intereselor particulare. Aplecat asupra 
chestiunii statului şi societăţii, luceafărul culturii 
româneşti: Mihai Eminescu remarca cu clarviziune că 
„ideea statului” este „ideea armoniei intereselor”, căci 
„interesele individuale sunt armonizabile”, şi că 
„identitatea de interese naşte o identitate de păreri” care 
stau la temelia principiilor filozofiei sociale100. 
Importanţa acestei funcţii a aparatului de conducere se va 
dovedi, din acel moment şi pînă în prezent, de-a dreptul 
nodală. Pluralitatea şi, îndeosebi, discrepanţa de interese 
va conduce, de fapt, la formarea unui complicat 
mecanism social de combinări şi recombinări de interese, 
generator de procese determinante în viaţa socială. 

În forma etatică de organizare socială, aparatul de 
conducere îşi asumă monopolul asupra interesului 
general. El devine, cu alte cuvinte, exponentul şi 

                                                        
100 Mihai Eminescu, Statul. 1. Funcţiile şi misiunea sa, 

Editura Seculum I.O., Bucureşti, 1999, p.44. 
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promotorul legitim al interesului general. Drept urmare, 
în competenţa exclusivă a lui intră stigmatizarea faptelor, 
în numele interesului general. Acum aparatul de 
conducere, în vederea asigurării unei activităţi şi 
coexistenţe sociale armonioase şi benefice, decide care 
fapte trebuie sancţionate şi care stimulate, adică acelea 
care sunt crime şi care nu.  

De remarcat că aparatul de conducere este chemat 
nu doar să asigure coexistenţa paşnică a intereselor 
particulare, ci şi să creeze condiţii favorabile pentru 
realizarea echitabilă a intereselor tuturor membrilor 
comunităţii sociale. Acest deziderat social are un profund 
caracter natural. Şi nici nu poate fi altfel. Or, societatea s-
a înfiripat din încercarea neobosită a omului de a-şi croi o 
viaţă mai bună, iar în momentul în care ea încetează a 
răspunde satisfăcător acestei aspiraţii umane – ea îşi 
pierde raţiunea de a exista, îşi pierde valoarea. Omul 
înţelege să contribuie la formarea şi menţinerea societăţii 
atîta timp cît ea îi asigură un trai mai bun, căci el sacrifică 
o parte din interesele sale tocmai din intenţia de a-şi 
realiza celelalte interese, mai importante. Iată de ce, 
aparatul de conducere, menit a guverna viaţa socială în 
stat, este însărcinat a se ocupa nu numai de organizarea şi 
dirijarea vieţii publice a comunităţii, ci şi de crearea 
condiţiilor necesare realizării intereselor particulare ale 
indivizilor. Asta pentru că interesul general, de căpătîi, al 
oamenilor consistă în articularea unei comuniuni care ar 
face posibilă satisfacerea optimă a necesităţilor 
particulare ale lor, iar interesul general nu este decît un 
produs al acestora, se formează prin intermediul 
intereselor particulare ale oamenilor, deşi nu se reduce la 
ele. 
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Prin urmare, aparatul de conducere devine un astfel 
de instrument politic care exprimă în mod sintetic 
interesele şi, deci, voinţa indivizilor, reglementînd, în 
numele lor, cele mai valoroase relaţii sociale. Pentru a 
realiza o atare reglementare a relaţiilor sociale, aparatului 
de conducere i se atribuie competenţa de a edicta norme 
de conduită obligatorii, fiind înzestrat, totodată, cu o 
putere de constrîngere destinată a asigura respectarea lor. 
Normele sociale edictate de aparatul de conducere a 
statului sunt numite norme juridice, iar raporturile sociale 
care cad sub incidenţa lor capătă caracter juridic.  

În temeiul atribuţiilor conferite, aparatul de 
conducere reglementează relaţiile sociale, învestind 
subiecţii raporturilor juridice cu drepturi subiective şi 
obligaţii obiective. Astfel, aparatul de conducere aşteaptă 
de la indivizi un anumit comportament, prin care ei, 
realizîndu-şi interesele şi propriile necesităţi, ar respecta 
acele limite instituite care nu permit a fi lezate interesele 
altor indivizi. 

Aparatul de conducere guvernează în societate prin 
intermediul dreptului şi este interesat ca legile sale să fie 
(strict) respectate, iar ordinea de drept, adică ordinea 
socială stabilită prin lege, şi, deci, condiţiile ce facilitează 
în modul optim realizarea intereselor membrilor societăţii 
(cetăţenilor statului) să nu fie schimbată sau perturbată. 
De aceea, el veghează vigilent ca membrii societăţii să nu 
comită abateri de la prescripţiile legilor edictate. 

Nerespectarea legii şi săvîrşirea unei crime se 
manifestă obiectiv ca o încălcare a ordinii de drept 
instituită în stat, fiind periculoasă nu numai pentru 
societate (stat), ci şi pentru aparatul de conducere, în 
calitate de agent de administrare, prin prejudiciul social 
cauzat intereselor sociale şi dauna politică adusă 
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intereselor autorităţii publice. În acest fel, interesul 
general se întrepătrunde cu interesul aparatului de 
conducere şi, implicit, cu interesul aleşilor din aparatul de 
conducere - guvernanţilor, chemaţi să înfăptuiască 
guvernarea societăţii, a statului. 

Aceeaşi diferenţă de interese menţionată, coroborată 
cu natura fiinţei umane, este fatală şi pentru evenimentele 
ce urmează.  

Aşa se face că, treptat, aparatul de conducere începe 
a fi perceput ca un mijloc de realizare, de impunere a 
interesului particular. Oamenii devin conştienţi de faptul 
că prin intermediul aparatului de conduce, care deţine 
puterea de decizie în stat (societate), pot fi realizate 
(impuse) propriile interese. Din aceste raţiuni se naşte o 
tendinţă de a influenţa decizia în stat, indivizii sau 
grupurile de indivizi încercînd insistent a-şi promova 
propriul interes în detrimentul altora. Totuşi, interesul 
particular iniţial obţine acces la stat doar în anumite 
condiţii. Pentru ca interesul particular să obţină acces la 
puterea de decizie a statului a fost necesar a ridica acest 
interes la un rang general. Cu alte cuvinte, indivizii zeloşi 
în a-şi promova privilegiat propriul interes şi totodată 
influenţi au trebuit să recurgă la puterea de persuasiune şi 
la autoritatea guvernanţilor (aparatului de conducere) 
pentru a da interesul lor particular drept unul general. Ei 
au căpătat o asemenea posibilitate fie prin preluarea 
frîielor guvernării, fie prin interesarea acelor aflaţi la 
guvernare. Evenimentul a avut loc doar atunci cînd 
majoritatea membrilor au interpretat un interes particular 
ca pe unul general. În condiţiile existente la acel moment, 
un aşa interes particular părea general prin faptul că el 
convenea, în aparenţă, majorităţii, care însă nu era 
general. Se naşte astfel un nou interes – interesul 
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dominant. Interesul dominant reprezintă interesul 
particular ridicat la rang de general şi el nu trebuie 
confundat nici cu unul, nici cu altul. 

Instaurarea interesului dominant în stat a însemnat 
declanşarea unei serii de schimbări semnificative în 
societate, începînd cu sistemul politic. Printre acestea se 
face remarcat faptul că aparatul de conducere tinde 
obedient a realiza stigmatizarea faptelor de pe poziţiile 
interesului dominant, hotărînd care fapte sunt crime şi 
care nu. Astfel, interesele ce contravin interesului 
dominant, adică pun în pericol existenţa acestuia, sunt 
calificate drept crime şi sunt supuse sancţionării. Însuşi 
aparatul de conducere devine un instrument care 
promovează şi apără interesul dominant prin normele 
juridice edictate, adică creează condiţii favorabile 
realizării lui, iar dreptul, apărut în consecinţă şi care are 
ca izvor interesele, în primul rînd, economice şi politice 
ale acelora care deţin puterea, reprezintă voinţa acestora 
ridicată în rang de lege.  

Forma extremă de impunere brutală a interesului 
particular o constituie tirania (dictatura). Dictatura 
consistă într-o prevalare totală a interesului dominant 
asupra intereselor celorlalţi membri ai societăţii, fiind 
menţinută pe calea terorii şi reprimării sîngeroase a 
oricărei manifestări a dezacordului social. La polul opus 
se află democraţia. Democraţia reprezintă forma de 
organizare socială susceptibilă a stabili echilibrul optim 
între tendinţele divergente ale intereselor particulare, iar 
interesul general îşi găseşte aici cea mai fidelă expresie. 

De menţionat că interesul dominant îşi croieşte 
trecere nu numai aservindu-şi puterea de decizie 
legislativă, edictarea unor legi de natură a facilita 
privilegiat realizarea lui constituie doar modalitatea 
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instituţionalizată şi categorică de promovare a acestuia, ci 
şi făcînd uz de practici neoficiale, cum ar fi: eludarea 
legii, decizii părtinitoare, impunitate pentru încălcarea 
legii etc. 

Se cere observat, de asemenea, un fapt elocvent: pe 
măsură ce fenomenul impunerii interesului particular în 
societate (instaurării interesului dominant) lua amploare, 
el sporea în intensitate, devenind tot mai acerb. Starea de 
lucruri se datora, pe de o parte, modului discriminator de 
promovare a unor interese particulare, care se făcea în 
detrimentul altelor; iar pe de altă parte, firii omului care îl 
face pe individ să-şi privească semenii ca pe nişte egali şi 
să nu înţeleagă de ce unii ar trebui să trăiască pe contul şi 
în defavoarea altora, contrar principiului fundamental al 
solidarităţii şi echităţii sociale. 

Prin aspectele înfăţişate obţinem, aşadar, o imagine 
întregită a legăturii ce există între interes şi crimă, în 
calitate de interdicţie socială (juridică). Ea denotă faptul 
că raportul dintre interes şi crimă în calitate de 
interdicţie socială este de natură cauzală. Rămîne a 
scoate în lumină şi legătura ce există între interes şi 
crimă, în calitate de act de conduită, pentru a desăvîrşi 
studiul criminologic în problemă. 

Cercetarea realizată în problema interesului101, sub 
laturile ei filozofică şi sociologică, dezvăluie conexiunea 
intimă dintre interes şi comportamentul uman, 
evidenţiind caracterul predominant al acesteia. Astfel, 
interesul constituie un mobil fundamental al 
comportamentului uman, iar lumea omului este guvernată 
de legea interesului. Animată de multiple şi inepuizabile 
necesităţi atît materiale, cît şi spirituale, fiinţa umană 

                                                        
101 vezi mai detaliat în capitolul precedent. 
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caută, urmînd firul vieţii, neîncetat a şi le satisface, iar 
căutarea ei îmbracă forma interesului. Şi cum existenţa 
omului se compune din acţiuni, în timp ce gîndurile lui se 
materializează tot prin intermediul acestora, rezultă că 
interesul ocupă o poziţie centrală în cadrul ei; interesul 
determină, de fapt, orientarea acţiunilor omului, le 
conferă sens şi în acest fel caracterizează existenţa 
umană. De altfel, nici chiar gîndurile nu pot fi disociate 
întru totul de interes, căci gîndirea omului este, în mare 
parte, îndreptată spre ceea ce el face, spre ceea la ce el 
aspiră şi deci ele înglobează interesul ca element de 
referinţă în construcţia de raţionamente sau îl reprezintă. 
Întreaga viaţă, activitate a fiinţei umane este, prin urmare, 
marcată considerabil de interes, ea se realizează, în 
conglomeratul de circumstanţe ce alcătuiesc materia 
existenţială a omului şi îi influenţează fiinţarea, luînd 
forma concretă şi sintetică a interesului.  

Constatările menţionate varsă lumină şi în studiul 
criminologic al problemei crimei. Dat fiind faptul că atît 
crimele, cît şi non-crimele sunt acţiuni similare care 
diferă doar prin atitudinea pe care o comportă interesul 
general faţă de ele, putem întemeiat afirma că crimele au, 
ca orice acţiune umană, drept scop realizarea unor 
interese. Prin urmare, săvîrşind o crimă, individul 
urmăreşte realizarea unui interes, adică crearea condiţiilor 
necesare de satisfacere a unor nevoi. Cu alte cuvinte, 
crima manifestă orientarea conştientă a individului spre 
crearea ilicită a condiţiilor necesare de satisfacere a 
nevoilor. Şi pentru că interesul constituie mobilul 
fundamental al comportamentului în general, este firesc a 
presupune că şi în ceea ce priveşte comportamentul 
criminal ponderea şi semnificaţia interesului este aceiaşi. 
De unde putem conchide că interesul constituie un mobil 
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fundamental al comportamentului criminal. Concluzia 
trasă dezvăluie, esenţialmente, legătura dintre interes şi 
crimă, în calitate de act de conduită.  

Elucidarea caracterului pe care îl are legătura dintre 
interes şi crimă, în calitate de act de conduită, denotă 
faptul, de o semnificaţie fundamentală, că interesul 
constituie cauza imediată, directă a comportamentului 
criminal, a crimei. Pentru a întregi firul explicaţiei, 
cercetarea criminologică nu trebuie însă să se 
mărginească la această constatare, ea trebuie să caute a 
descoperi factorii sociali ce determină naşterea 
interesului de a săvîrşi o crimă. În caz contrar, sarcina 
primordială a criminologiei – procurarea cunoştinţelor ce 
fac posibilă prevenirea criminalităţii – rămîne fără 
perspectivă. De aceea, vom încerca a releva şi a examina 
unul dintre factorii sociali majori ce determină naşterea 
interesului de a comite o crimă, iar prin acest fapt 
determină însăşi crima.  

 
 

*   *   * 
 
Instaurarea interesului dominant în stat înseamnă, 

după cum s-a văzut, crearea unor condiţii privilegiate de 
promovare şi realizare a unui anumit interes particular în 
detrimentul celorlalte interese particulare din societate. 
Astfel, o parte dintre membrii societăţii beneficiază, 
privilegiat, de posibilităţi extinse de realizare a propriilor 
interese, în timp ce altă parte este lipsită sau considerabil 
limitată în asemenea posibilităţi. Privarea omului de 
putinţa de a-şi satisface necesităţile şi a-şi realiza 
interesele echivalează, de fapt, cu suprimarea existenţei 
umane, deoarece viaţa omului presupune, consistă în 
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satisfacerea nevoilor lui materiale şi spirituale. Or, omul 
este făcut să trăiască, iar orice încătuşare a libertăţii de a 
trăi el o resimte ca pe un rău supărător ce trebuie neapărat 
îndepărtat, opunîndu-i-se cu înverşunare, cu obstinaţie. 
De subliniat că lucrul acesta este valabil atît pentru viaţa 
materială a omului, cît şi pentru cea spirituală. Prin 
suprimarea libertăţii de a trăi omul este văduvit deci chiar 
de sensul vieţii. Şi în măsură ce fiinţa umană este tot mai 
mult limitată în a exista, viaţa ei are mai puţin rost. Puşi 
în situaţia de a nu-şi putea satisface necesităţile sau 
realiza interesele pe cale legală, adică în limitele şi în 
condiţiile stabilite prin lege, indivizii se văd nevoiţi a 
recurge la acţiuni ilicite pentru a şi le îndestula. În 
consecinţă, se naşte la om interesul de a comite crime, în 
intenţia de a-şi realiza interesele. Săvîrşind o crimă, 
individul însă nu numai încalcă legea, el vehement o 
neagă. Şi nici nu poate fi altfel, căci societatea s-a 
înfiripat din neobosită încercare a omului de a-şi croi o 
viaţă mai bună, iar aparatul de conducere, instituit în 
forma etatică de organizare a societăţii, este menit a crea 
anume astfel de condiţii sociale. În momentul în care 
condiţiile sociale, create de guvernanţi prin intermediul 
legilor, nu îi asigură un trai mai bun, întrucît el sacrifică o 
parte din interesele sale tocmai din intenţia de a-şi realiza 
celelalte interese, mai importante, individului nu-i rămîne 
decît să nege aceste legi. Mai mult decît atît, individul 
contestă şi interesul dominant în stat, care, inechitabil, îi 
neglijează sau obstrucţionează propriul interes. 

Prin urmare, crimele sunt comise pentru a realiza un 
interes particular neglijat de interesul dominant. Fiind o 
expresie a relaţiilor sociale existente ele sunt determinate 
de însăşi societatea în care se produc, mai bine zis de 
propriile sale relaţii sociale. Într-adevăr, o dată ce 
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individul acţionează în vederea realizării vreunui interes, 
iar acesta este determinat de condiţiile de viaţă ale 
individului, adică de relaţiile sociale existente, rezultă că 
crimele au un substrat obiectiv, sunt determinate de 
relaţiile sociale prezente.  

Astfel, crima constituie o categorie criminologică 
utilizată pentru a indica un raport social real – 
samavolnicia individului, adică negarea de către un 
individ izolat a valorilor sociale dintr-o societate 
concretă. Crima reprezintă o negare a intereselor şi a 
voinţei exprimată în lege şi apărată de aparatul de 
conducere a statului şi, implicit, a societăţii, 
manifestîndu-se prin realizarea samavolnică şi ilicită a 
propriei voinţe şi a propriilor interese.  

Crimele atestă, de fapt, decalajul dintre interesul 
general şi interesul dominant. Iată de ce, cu cît aparatul 
de conducere (guvernanţii), realizînd interesul dominant, 
va neglija, va ignora într-o măsură mai mare interesele 
particulare neexprimate de interesul dominant, cu atît mai 
mult membrii societăţii vor fi impuşi să şi le realizeze 
samavolnic, adică să recurgă la crimă. Legea e puternică, 
(dar) necesitatea e mai tare, remarca, în acest sens, 
ilustrul poet şi savant german Goethe102. 

Realizarea samavolnică, prin crimă, a intereselor 
particulare neexprimate de interesul dominant nu poate fi 
calificată decît ca o atitudine de negare a ordinii existente 
în societate, de contestare a ignorării pe care o manifestă 
guvernanţii faţă de membrii societăţii. Individul este 
impus de condiţiile create de aparatul de conducere, prin 

                                                        
102 Vezi: Theofil Simenschy, Dicţionarul înţelepciunii. 

Cugetări antice şi moderne, ed. a III-a, Editura Meridian 28 şi 
Editura Uniunii Scriitorilor, Chişinău, 1995, p.340. 
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reglementarea relaţiilor sociale, la samavolnicie, la crimă. 
De aceea, prin crimă, spre deosebire de alte încălcări de 
lege, individul, realizîndu-şi interesul particular, nu pur şi 
simplu încalcă legea. El neagă, prin fapta sa, legea, neagă 
dreptul subiectiv al altui individ, neagă interesul acestuia 
din urmă, instaurîndu-şi propriul interes şi propriul 
„drept”. Totodată, individul neagă, prin fapta sa, 
obligaţiunea de a respecta legile statului, neagă voinţa 
acestuia, adică voinţa proprie (individuală) el o 
contrapune voinţei „generale”, interesul particular îl 
contrapune interesului „general”, samavolnicia – 
dreptului.  

Din constatările făcute reiese că crima nu constituie 
un simplu act de comportament, ci o faptă socială, ceea 
ce înseamnă că crima reprezintă un act de conduită 
umană care denotă o anumită atitudine faţă de valorile 
sociale şi anume o atitudine de negare vehementă a lor. 

Crimele singulare şi sporadice nu produc totuşi un 
impact social, ci unul individual, deoarece nu sunt în 
stare a destrăma relaţiile sociale existente, a dezorganiza 
ordinea care domneşte în societate. Ele doar se anunţă a 
deveni o forţă cu repercusiuni sociale, fără a ajunge 
obligatoriu la asemenea dimensiune. Atunci însă cînd 
numărul lor sporeşte vertiginos, ele se constituie într-un 
veritabil fenomen social, capabil a provoca efecte sociale, 
mai mult sau mai puţin importante. Ca urmare, crimele se 
transformă în criminalitate. În acest caz, criminalitatea 
constituie un proces social de modificare, de 
dezorganizare a sistemului relaţiilor sociale prin care se 
manifestă atitudinea de negare a ordinii de drept 
stabilită în societate. Crimele, în ansamblu, formează un 
proces social orientat spre dezorganizare, spre modificare 
a acelor relaţii sociale care nu permit individului, prin 
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ordinea instituită, a-şi realiza interesele particulare, în 
vederea satisfacerii necesităţilor sale. Şi cu cît se lărgeşte 
decalajul dintre interesul general şi interesul dominant, cu 
atît impactul social al acestui proces, al criminalităţii, este 
mai important. 

Prin faptul că creează condiţii sociale ce împiedică o 
parte a membrilor societăţii să-şi realizeze pe cale legală 
interesele, decalajul dintre interesul general şi interesul 
dominant constituie un factor social obiectiv care 
generează comportament criminal. El formează, altfel 
spus, o cauză a criminalităţii. Şi dacă decalajul în discuţie 
se menţine, atunci acţiunea lui criminogenă continuă. 
Fiind, prin firea lucrurilor, permanent activ, acest factor 
social generează şi iarăşi generează crime, conferindu-i 
criminalităţii un caracter persistent, iar tentativele de a 
stăvili atare fapte criminale se soldează ineluctabil cu 
nereuşită. Stoparea criminalităţii nu poate fi înfăptuită, în 
condiţiile date, prin mijloace represive de intervenţie 
socială, ci cu ajutorul unor mijloace de prevenire, prin 
înlăturarea cauzei care o produc cu necesitate. 

Aşadar, atît timp cît guvernanţii, realizînd interesul 
dominant, vor ignora celelalte interese din societate, 
orice „luptă” contra criminalităţii va fi zadarnică, în 
van. 

Pentru a risipi o eventuală confuzie, se mai cere 
clarificat un aspect al problemei. Deşi interesul dominant 
se statorniceşte temeinic abia în societatea etatică, 
tendinţele de a ridica propriul interes în rang de interes 
general se prefigurează încă din societatea primitivă, pînă 
la constituirea ei în stat. „Adevărul este – aşa cum 
constată C. I. Gulian - că şi primitivul încalcă în diferite 
chipuri morala gentilică, mai ales în societăţile 
diferenţiate, unde sunt marcate individualismul şi 
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egoismul, fricţiunile şi conflictele între interesele 
individuale şi cele colective”103. Fenomenul coagulării  
interesului dominant este, după cum se observă, 
eminamente de natură socială şi se manifestă în 
societăţile în care are loc o pronunţată diferenţiere a 
intereselor, o separare accentuată a intereselor particulare 
de cele comune. În societatea organizată în stat, interesul 
dominant găseşte, pe semne, condiţii propice de a se 
manifesta din plin, aici el reuşeşte a se instaura şi a 
guverna oarecum nestingherit. Cu toate acestea, 
rădăcinile lui se află în societate, dincolo de formele ei 
etatice, iar în calitate de factor social criminogen, el 
generează comportament criminal în orice societate în 
care se impune, indiferent că este ea sau nu organizată în 
stat. 

De menţionat că criminalitatea generată de decalajul 
dintre interesul general şi interesul dominant formează, în 
realitate, un fenomen social eterogen. Astfel,  crimele 
concrete, sub a căror formă se manifestă acest fenomen, 
îmbracă chipurile cele mai diverse, încît este cu neputinţă 
a-l distinge după semnele lui exterioare. Avînd o esenţă 
identică, criminalitatea dată se materializează deci sub 
forme variate, multiple. Bunăoară, ea poate să includă, 
deopotrivă, furturi, tîlhării, escrocherii, acţiuni 
subversive, treceri frauduloase a frontierei, falsuri în acte, 
omucideri, trafic de diverse bunuri ş.a.m.d. 

 
 

*   *   * 
 

                                                        
103 C. I. Gulian, Lumea culturii primitive, Editura Albatros, 

Bucureşti, 1983, pp.274-275.  
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După ce au fost scoase la iveală şi analizate, în linii 
generale, regularităţile ce caracterizează, pe de o parte, 
raportul dintre interes şi crimă, în calitate de interdicţie 
socială (juridică), iar pe de altă parte, raportul dintre 
interes şi crimă, în calitate de act de conduită, este cazul a 
apela la o serie de precizări cu caracter special care relevă 
excepţiile (abaterile) ce penetrează regularităţile 
menţionate şi produc efecte sociale incontestabile, iar 
uneori chiar semnificative. Căci „nici un aspect nu există 
în formă pură. Realitatea nu ne oferă nici imaginea unei 
necesităţi absolute, nici a unor întîmplări absolute, pure, 
ci întrepătrunderea în diverse proporţii – la fiecare nivel 
de organizare a lumii – a aspectelor necesare şi a celor 
întîmplătoare”104. A nesocoti acest adevăr înseamnă a 
denatura realitatea şi a şubrezi capacitatea de acţiune 
practică. Cu atît mai puţin este admisibil aşa ceva în 
studiul realităţii sociale, deoarece ea se întemeiază pe legi 
statistice, în care prevalează întîmplarea sau, altfel spus, 
în care necesitatea rezultă din jocul întîmplării, adică din 
media stărilor unui ansamblu de elemente, şi se manifestă 
ca o tendinţă în totalitatea fenomenelor particulare. 
Faptul se explică prin rolul ce-i revine individului 
(indivizilor), element eminamente subiectiv, în 
angrenajul social. În această ordine de idei, se impune 
raţiunea de a evidenţia regulile, factorii ce intervin şi 
modifică raportul stabilit şi precumpănitor dintre 
fenomenele interes şi crimă, precum şi a creiona situaţia 
specifică regulilor avute în vedere. 

În general, incriminarea faptelor se întemeiază, într-
adevăr, pe interesul general al oamenilor şi urmăreşte 

                                                        
104 Călina Mare, Introducere în ontologia generală, Editura 

Albatros, Bucureşti, 1980, p.184. 
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stoparea acţiunilor susceptibile a cauza prejudicii 
societăţii luată ca întreg, comunităţii umane şi deci 
fiecărui individ în parte. Interesul general nu este însă 
arbitrar, ci are un caracter obiectiv, aşa cum sunt nevoile 
şi condiţiile sociale care îl formează. Totuşi, nu 
întotdeauna interesul general reflectă fidel realitatea 
obiectivă, inclusiv în ceea ce priveşte incriminarea unor 
fapte. Aşa se face că în procesul de interiorizare a 
intereselor obiective, adică a intereselor care oglindesc 
adecvat situaţia reală, intervin o serie de factori 
perturbatori, obiectivi şi subiectivi, distorsionînd, mai 
mult sau mai puţin, reflectarea realităţii în conştiinţa 
individului şi a comunităţii. Aceasta pentru că interesul 
este format nu numai din elemente obiective: necesitatea 
şi condiţiile de viaţă ale individului (indivizilor), ci 
include şi un element subiectiv: conştientizarea atît a 
necesităţii, cît şi a condiţiilor de existenţă, proces psihic 
şi social pasibil a fi afectat de diverşi factori interni şi 
externi.   

Cîteva exemple vor fi edificatoare în acest sens. 
Astfel, deşi de cele mai multe ori grosul faptelor 
incriminate într-o societate concretă realmente constituie 
un pericol social, sunt, cu alte cuvinte, socialmente 
prejudiciabile, se poate întîmpla şi chiar se întîmplă în 
anumite cazuri ca unele fapte incriminate, de jure, să nu 
comporte, de facto, vreo daună pentru societate. Este 
consecinţa unei erori de a discerne caracterul efectiv al 
unor fapte, cînd se consideră, greşit, că o acţiune este 
socialmente dăunătoare, în timp ce ea nu provoacă, de 
fapt, asemenea implicaţii. Este vorba, bunăoară, de 
declararea drept crimă şi pedepsirea, în unele societăţi şi 
perioade într-un mod draconic, abaterilor de la canoanele 
religioase sau a infidelităţii conjugale şi a divorţului. Tot 
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aici putem invoca şi interdicţia penală pusă odinioară în 
unele societăţi pe tipărirea de cărţi. De remarcat, în acest 
context, rolul, demn de luat în considerare, pe care îl 
joacă factorul intelectiv atît în viaţa omului, cît şi a 
societăţii şi care adesea este nejustificat omis sau 
contestat de numeroşi cercetători, sub acoperirea 
invocării, abuzive, a unor presupuşi factori sociali 
obiectivi; mai degrabă ar putea fi calificat drept obiectiv 
însuşi factorul intelectiv, atunci cînd el caracterizează 
conştiinţa socială şi influenţează decisiv procesele 
sociale, căci el nu poate fi momentan depăşit în virtutea 
propriilor limite, impunîndu-se inexorabil. În alte cazuri, 
se întîmplă ca societatea să fie atacată de o avalanşă de 
fapte destructive, a căror cauză are rădăcini adînci în 
organizarea socială, în condiţiile sociale de existenţă ale 
individului. Stăvilirea acestei avalanşe de acţiuni nefaste 
poate fi lesne atinsă prin operarea unei optimizări de 
organizare socială a vieţii, adică prin prevenirea unor 
atare fapte, înlăturînd sau atenuînd cauza lor. În loc de a 
înfăptui modificările necesare, unele societăţi nu reuşesc 
a găsi soluţii flexibile, inteligente şi recurg, opac, la 
măsuri punitive, drastice de reprimare a lor. Tentativele 
de acest gen aduc, de regulă, „beneficii” minime, 
insignifiante, iar criminalitatea se menţine inutil ridicată. 
Mai mult decît atît, uneori asemenea acţiuni sociale 
anticrimă au efect contrar, ele conduc, prin urmare, nu la 
diminuarea criminalităţii, precum se dorea, ci la o 
recrudescenţă a ei. Tot din categoria dată de situaţii fac 
parte şi următoarele cazuri. Se întîmplă ca unele 
comunităţi umane să opteze, în încercarea lor de a 
organiza în modul cel mai benefic viaţa socială, pentru 
modele sociale nefericite. Plecînd de la principiile unei 
astfel de filozofii sociale, sunt incriminate, bineînţeles, o 



 98

serie de fapte de natură a destrăma ordinea socială 
instaurată. Dar, deoarece filozofia socială implementată 
este eronată, multe dintre faptele interzise prin lege, 
declarate drept crime, nu constituie, în realitate, un rău 
social, ci, din contra, pot fi chiar necesare bunei 
funcţionări a societăţii. Un flagrant exemplu îl reprezintă 
filozofia socialistă şi comunistă de organizare a societăţii 
şi dezastruoasele experimente sociale de transpunere a ei 
în viaţă, efectuate în secolul recent încheiat într-un şir de 
societăţi şi care astăzi mai continuă, din păcate, în cîteva 
state. Ele vor dăinui în memoria umanităţii ca cele mai 
funeste eşecuri sociale ale omului. Este de prisos a 
menţiona în şirul de exemple prezentat implicaţiile 
analogice pe care le declanşează întronarea regretabilă a 
interesului dominant în societate, în detrimentul 
interesului general: situaţia a fost despicată suficient în 
paginile precedente. Seria cazurilor descrise poate fi, 
indubitabil, completată cu numeroase altele, unde diverşi 
factori denaturează, într-o măsură mai mare sau mai 
mică, interesul general, determinînd o incriminare 
arbitrară a unor fapte sociale. Cercetările ulterioare vor 
pune în lumină din ce în ce mai multe aspecte de acest 
ordin, iar exemplele oferite avertizează, considerăm noi, 
îndeajuns asupra importanţei laturii analizate. Mai ţinem 
doar să coroborăm tezele enunţate printr-un strălucit 
raţionament formulat de Paul Henri Holbach: „Societatea, 
aşa cum este şi în ciuda corupţiei sale şi a viciilor 
instituţiilor ei, vrea să trăiască şi să se menţină; drept 
urmare, ea este nevoită să pedepsească abaterile pe care 
proasta ei orînduire o sileşte să le producă; cu toate 
prejudecăţile şi cu toate păcatele ei, ea simpte că propria 
siguranţă îi cere să nimicească comploturile celor care îi 
declară război; cînd aceştia, tîrîţi de porniri necesare, o 
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tulbură şi îi aduc prejudicii, ea se vede silită, în dorinţa de 
a se menţine, să-i înlăture din calea ei şi îi pedepseşte cu 
mai multă sau cu mai puţină asprime, după importanţa pe 
care o dă lucrurilor pe care le preţuieşte cel mai mult, sau 
pe care le socoteşte ca cele mai folositoare pentru bunul 
ei mers. Desigur, că adesea ea greşeşte şi în ce priveşte 
aceste lucruri şi în ce priveşte mijloacele, dar ea greşeşte 
atunci în chip necesar, pentru că îi lipseşte înţelegerea 
care ar putea să o lumineze asupra adevăratelor ei 
interese, sau pentru că cei care îi conduc treburile sînt 
lipsiţi de prevedere, de talent şi de virtute. De unde reiese 
că nedreptăţile unei societăţi oarbe şi rău alcătuite sînt tot 
atît de necesare ca şi crimele acelora care o tulbură şi o 
sfîşie”105. 

Din corpul problemei în discuţie se desprinde însă o 
alta, nu mai puţin complicată. O dată ce există diferenţă 
între fapta care realmente prejudiciază interesul general 
(obiectiv), adică societatea, şi fapta incriminată juridic 
(social), rezultă că „crima” şi „infracţiunea” nu sunt, de 
fapt, fenomene identice, ele sunt diferite, fie doar şi 
parţial, iar aspectul menţionat trebuie luat serios în 
consideraţie. Crima constituie o faptă care aduce, de 
facto, atingere interesului general, adică societăţii, în 
timp ce infracţiunea reprezintă o faptă interzisă, de jure, 
prin lege penală, din considerentul declarat că ar aduce o 
atingere interesului general, adică societăţii. Desigur, în 
majoritatea cazurilor aceste fenomene se suprapun în 
mare parte, de aceea societăţile nu atît de frecvent se 
destramă iremediabil sub loviturile criminalităţii, totuşi, 

                                                        
105 Paul Henri Holbach, Sistemul naturii sau despre legile 

lumii fizice şi ale lumii morale, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 
1957, pp.216-217. 
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ele nu coincid niciodată în mod absolut. Dimpotrivă, o 
anumită discrepanţă, clivaj există permanent, influenţînd, 
uneori covîrşitor, procesele sociale. Aserţiunea precum că 
crima constituie o faptă interzisă prin lege (juridică sau 
morală) este tautologică, formală, deşi comodă din punct 
de vedere practic, deoarece ea se referă la acţiuni 
săvîrşite după emiterea unei norme prohibitive. Or, o 
acţiune este interzisă (prin lege juridică sau morală) 
tocmai pentru că este apreciată de societate, în temeiul 
interesului general, drept crimă, fapt care şi determină 
societatea s-o interzică, după ce ea s-a consumat, cel 
puţin o singură dată, demonstrîndu-şi caracterul 
socialmente dăunător. Prin urmare, o faptă nu constituie 
crimă pentru că este interzisă de lege, ci este interzisă de 
lege tocmai pentru că este o crimă, adică vatămă interesul 
general. Prin simplul fapt de incriminare a unei acţiuni 
oarecare nu înseamnă că ea devine instantaneu crimă, ci 
că prin aceasta noi îi recunoaştem „calitatea” materială de 
„crimă”. Totuşi, actul arbitrar are de spus un cuvînt în 
societate, din care cauză avem un motiv întemeiat a 
presupune, iar istoria susţine prin multiple exemple 
această supoziţie, veracitatea următoarei observaţii şi 
concluzii logice: nu toate „infracţiunile” (faptele 
incriminate de jure) constituie, în realitate, „crime”, deşi 
societatea le consideră ca atare şi le sancţionează în 
consecinţă. O nestrămutată şi uşor testabilă dovadă în 
sprijinul ipotezei înaintate o reprezintă şi faptul că o 
acţiune devine, de regulă, „crimă” fără ca societatea să 
conştientizeze imediat acest lucru şi, viceversa, o acţiune 
încetează a mai constitui o „crimă”, în timp ce legea 
(juridică sau morală) continuă a o taxa astfel un timp. În 
lumina celor remarcate, transpare profunzimea superioară 
proprie semnificaţiei criminologice faţă de cea juridico-
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penală în studiul crimei şi deosebirea dintre conceptul 
criminologic de „crimă” şi noţiunea juridico-penală de 
„infracţiune”. Distincţia conturată impune, fireşte, o serie 
de principii metodologice pentru cercetarea crimei şi 
obligă la operarea unor completări în sarcinile ştiinţei 
criminologice, lărgind, în acest fel, domeniul ei de studiu. 
Ideea centrală consistă în atribuţia criminologiei de a 
păşi, în cercetările întreprinse, dincolo de sfera actelor de 
conduită incriminate oficial, fără a le neglija însă, ci 
plecînd de la ele, şi de a scruta comportamentul social şi 
în datul lui obiectiv, adică dincolo de percepţia subiectivă 
a indivizilor, pentru a releva însuşirile intrinseci ale 
actului criminal şi pericolele sociale reale pe care le 
comportă. Asumarea unei asemenea sarcini va aduce, cu 
siguranţă, beneficii suplimentare societăţii în eforturile ei 
perene de a atinge şi de a menţine o stare cît mai bună. 
Este adevărat că ilustrul sociolog francez Emile 
Durkheim îl îndeamnă insistent, şi pe bună dreptate, pe 
cercetător să respecte strict regula de „a nu lua niciodată 
ca obiect de cercetare decît un grup de fenomene definite 
mai înainte prin anumite caractere exterioare care le sînt 
comune şi a cuprinde în aceeaşi cercetare pe toate cele 
care răspund la această definiţie”106, cerinţă  pe care o 
satisface în primă fază conceptul juridico-penal de 
„infracţiune” sau cum se exprima sociologul francez 
„acte care prezintă toate acest caracter exterior că, odată 
săvîrşite, determină din partea societăţii acea reacţiune 
particulară care se numeşte pedeapsă”107. Tot el însă 
precizează că regula menţionată „este plasată la începutul 
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ştiinţifică, Bucureşti, 1974, p.87. 
107 ibidem. 
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ştiinţei, ea n-ar putea avea ca obiect să exprime esenţa 
realităţii; trebuie să ne pună în situaţia de a ajunge acolo 
mai tîrziu. Ea are ca unică funcţie să ne facă a veni în 
contact cu lucrurile”108. Or, criminologia nu poate oferi o 
explicaţie profundă şi exactă a fenomenului criminal fără 
a pătrunde în adîncurile lui, adică prin forma lui 
exterioară de manifestare. În plus, luminarea acestei laturi 
a lucrurilor va facilita nu doar o seamă de noi reuşite 
comprehensive, ci şi va aduce importante realizări sociale 
practice. Problema schiţată este totuşi mult mai 
complexă, iar elucidarea ei necesită cercetări aprofundate 
şi riguroase. 

Este important a sublinia că interesul, deşi reprezintă 
principalul factor de incriminare a unor fapte în societate, 
nu este singurul. Pe lîngă interes (general sau dominant, 
obiectiv sau arbitrar) o serie de alţi factori determină în 
societate incriminarea unor acte de conduită. Dintre 
aceştia menţionăm dogmele religioase, modurile de 
gîndire şi de acţiune statornicite prin tradiţie sau 
stereotipurile. Ele intervin în procesul de incriminare, în 
funcţie de societatea concretă, mai bine zis, în funcţie de 
forţa lor de acţiune socială stigmatizînd penal acele fapte 
care nu se înscriu în tiparele ce le caracterizează, 
indiferent de impactul social efectiv al faptelor interzise 
sub ameninţarea cu pedeapsa penală. Prin urmare, crima 
în calitate de interdicţie socială (juridică) are o pluritate 
de cauze, interesul fiind cauza ei principală. 

 
 

*   *   * 
 

                                                        
108 ibidem, p.92-93. 
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Cunoştinţele achiziţionate prin studiul realizat 
permit conturarea categoriei criminologice de interes. Ea 
denotă următoarele semnificaţii: (1) indică cauza 
imediată a comportamentului uman, inclusiv criminal; (2) 
reflectă o largă gamă de factori care influenţează 
conduita omului, cum ar fi: necesităţile (materiale şi 
spirituale), condiţiile de viaţă ale individului, diverşi 
determinanţi subiectivi, precum şi alţi factori de ordin 
natural, social şi psihologic; (3) întregeşte lanţul cauzal al 
comportamentului uman; (4) integrează elementul de 
liber arbitru în mecanismul conduitei umane; (5) conduce 
la dezvăluirea unor principii valoroase de acţiune socială 
anticrimă. 

O dată conturat cadrul de tratare a problemei 
raportului dintre interes şi crimă, tot mai numeroase 
cercetări: criminologice, sociologice, psihologice etc., îi 
vor fi, sperăm, circumscrise, iar cunoştinţele obţinute, 
prin prezentul studiu şi prin cele care îl vor succede, vor 
fi de real folos ştiinţei şi practicii sociale anticrimă. 

În scopul anticipării eventualelor interpretări 
reducţioniste, ecou foarte probabil în contextul 
principiilor metodologice prevalente în ştiinţă, 
considerăm oportun a limpezi un aspect fundamental. 

Este eronat a absolutiza interesul, căci el constituie 
doar o verigă în lanţul cauzal şi un element în explicarea 
comportamentului uman. Interesul nu trebuie conceput 
drept elementul suprem, esenţa ultimă, a cărei cunoaştere 
conduce imediat şi prin sine însăşi la dezlegarea enigmei 
universului uman. Conceptul de interes reprezintă doar 
un fecund instrument teoretic de penetrare şi explicare a 
omului şi a societăţii, una dintre categoriile fundamentale 
de cercetare, precum şi un eficace mijloc practic de 
acţiune socială şi de soluţionare a problemelor de care 
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inexorabil se loveşte comunitatea umană. Realitatea este 
de aşa natură că universul formează un ansamblu coerent 
compus dintr-o infinitate de elemente şi aspecte conexe, 
fapt pentru care este incorect a reduce această pluralitate 
de componente la un singur element – interesul. Lumea 
este însă mult prea complexă pentru a putea fi abordată în 
totalitatea elementelor şi aspectelor, ar fi un deziderat ce 
depăşeşte covîrşitor capacitatea umană. De aceea, este 
indicat să alegem şi să ne călăuzim în cercetările noastre 
după elementele şi aspectele cele mai relevante, cele mai 
fecunde din punct de vedere cognitiv şi cele mai eficace 
din punct de vedere practic. Or, categoria interesului 
răspunde plenar principiului enunţat. Rolul conceptual 
deosebit al interesului în explicarea conduitei omului 
derivă din faptul că el constituie un punct, un element 
modal: interesul reuneşte necesitatea (materială şi 
spirituală) şi situaţia (naturală şi socială), plus 
conştiinţa, oferind, astfel, o imagine relativ integrală şi 
articulată. Cunoaşterea interesului nu doar completează 
semnificativ explicarea procesului cauzal al 
comportamentului uman, inclusiv social şi criminal, ci şi 
face posibilă reconstituirea modului de funcţionare a 
mecanismului social general: om-societate-om. Datorită 
caracterului său modal, interesul deschide în faţa 
cercetătorului vaste şi profunde posibilităţi metodologice, 
iar practicianului îi pune la dispoziţie suportul ştiinţific 
adecvat unei acţiuni sociale eficace şi eficiente. În acelaş 
timp, adoptarea perspectivei interesului în cercetare nu 
trebuie să inducă omisiunea altor categorii şi concepte 
ştiinţifice. Anume prin prisma menţiunilor reliefate este 
deci corect a interpreta tezele din prezentul studiu.  

Tendinţa de a interpreta reducţionist, fără o distincţie 
corespunzătoare, mai toate concepţiile elaborate de 
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cercetători, în temeiul rezultatelor obţinute pe calea 
studiilor efectuate, este alimentată de aparenţa pe care o 
ia, volens – nolens, orice cercetare. Aşa se face că o 
cercetare trebuie neapărat să-şi scoată în evidenţă 
obiectul, pentru a-l putea studia în condiţiile unei 
accesibilităţi sporite. Şi cum atenţia omului de ştiinţă 
cade preponderent asupra obiectului său de cercetare 
(limitat prin logica lucrurilor şi restrîns prin cerinţele 
metodologice), chiar dacă îl plasează în contextul lui 
natural, acesta domină, fireşte, prim-planul studiului, fapt 
care se reflectă, bine-înţeles, şi în expunerea constatărilor 
respective. De unde se creează falsa impresie precum că 
savantul alunecă spre tentaţia de a exagera semnificaţia 
obiectului studiat.  

 
 

§2. Legea criminologică a interesului 
Universul, sau lumea din care ne-am născut, în care 

trăim şi dincolo de care nu putem păşi în nici un chip, 
constituie un dat obiectiv ce se caracterizează printr-un 
mod indestructibil de a fi. El este alcătuit din materie, a 
cărei existenţă ia forma unei infinităţi diverse de obiecte: 
lucruri, fenomene, procese, fiinţe etc. Toate aceste 
obiecte se află într-o conexiune generală, indisolubilă. 
Supuse propriilor însuşiri, ele interacţionează neîncetat, 
suscitînd o seamă de efecte capabile a genera, la rîndul 
lor, noi şi noi efecte, încît se formează un proces 
determinativ nesfîrşit ce modifică continuu faţa lumii. 
„Analizînd formele conexiunii universale, care ne permit 
să aruncăm lumină asupra caracterului determinat al 
fenomenelor din Univers, în vîrful piramidei explicaţiilor 
deterministe descoperim categoria de lege, ca expresia 
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cea mai complexă a determinării fenomenelor”109. 
Categoria de lege indică raporturile cu un grad sporit de 
invariabilitate, imperativitate şi inevitabilitate dintre 
obiecte, raporturi în care survin implicaţii similare, în 
condiţii determinate, în mod obligatoriu. „Ideea de 
regularitate, de constanţă, în coexistenţă şi succesiune, 
îmbinată cu cea de necesitate, a stat la temelia elaborării 
conceptelor de lege şi de legitate”110. Prin lege este 
denumită o „relaţie necesară, esenţială şi generală între 
obiectele şi procesele realităţii, sau în interiorul lor, 
relaţie caracterizată printr-o constanţă relativă şi printr-
o repetabilitate relativă în cadrul anumitor condiţii”111. 
Legea nu reprezintă însă un simplu raport de determinare 
aşa cum sunt majoritatea covîrşitoare a relaţiilor dintre 
obiectele universului. În ansamblul relaţiilor deterministe, 
ea se distinge nu prin manifestări relativ sporadice ca în 
cazul legăturilor deterministe obişnuite, ci prin 
predominare, subordonîndu-şi un număr extins de 
raporturi de determinare particulare. Legile sunt, în 
realitate, acelea care guvernează universul şi nimic nu li 
se poate sustrage, în afară, poate, de alte legi de ordin 
mai general. 

Dat fiind faptul că realitatea socială constituie o 
parte integrantă a naturii, şi societăţii îi este proprie, în 
egală măsură, acţiunea unor legi care îi guvernează 
existenţa. Fenomenele şi procesele care alcătuiesc viaţa 
socială nu stau sub imperiul întîmplării, aşa cum s-ar 
părea la o privire superficială, ele cunosc regularităţi 
relativ stricte. Însăşi societatea, luată ca un întreg, se 
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110 ibidem. 
111 ibidem, p.215. 
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supune unor legi generale ineluctabile, exact ca peste tot 
în Univers. Dincolo de specificitatea proprie oricărui 
obiect, între legile naturii şi legile sociale există totuşi o 
similitudine cu adevărat fundamentală, fapt asupra căruia 
Karl R. Popper atrăgea insistent atenţia cercetătorului şi 
reformatorului social112. Suprimarea acestor legi sociale 
este în afara forţelor omeneşti, indiferent ce ar întreprinde 
el, iar cutezanţa de a le nesocoti costă adesea scump, în 
orice caz se soldează cu un eşec previzibil. Corp din 
corpul social şi natural omul nu are altă cale decît să li se 
conformeze. De aceea, ştiinţa sociologică trebuie să 
conducă la „studiul legilor generale ale vieţii sociale cu 
scopul de a afla şi depista toate acele fapte care ar fi 
indispensabile ca bază de lucru pentru orice reformator al 
instituţiilor sociale”113. Cunoaşterea legilor sociale 
permite, în principiu, omului să-şi aleagă şi să-şi 
organizeze astfel acţiunile sociale încît să reuşească 
modelarea optimă a societăţii, în funcţie de aspiraţiile şi 
de posibilităţile sale. El nu va atinge însă niciodată 
instaurarea unei stări perfecte în societate, în virtutea 
unor limite obiective ce i se opun.  

Deşi descoperirea substratului şi mecanismului de 
funcţionare al legilor (naturale şi sociale) rămîne 
arhidificilă, existenţa lor este incontestabilă, iar acest fapt 
contează, în primul rînd, atît din punctul de vedere 
teoretic, cît şi cel practic. Sub raportul teoretic, 
cunoaşterea legilor de existenţă socială face posibilă 
explicarea fenomenelor şi proceselor sociale, în timp ce 
din punct de vedere practic, ne arată ce putem face, cum 

                                                        
112 Karl R.Popper, Mizeria istoricismului, Editura ALL, 

Bucureşti, 1996, p.42. 
113 ibidem, p.30. 
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putem face şi ce nu putem face în activitatea socială, 
dincolo de predicţiile extrem de utile şi realizabile, graţie 
cunoştinţelor în cauză. Dezvăluirea legilor de existenţă 
socială trebuie, de asemenea, completată cu efectuarea 
unei sistematizări relativ exacte după ierarhia lor 
naturală, în vederea delimitării legilor generale de cele 
particulare şi elucidării modului de subordonare 
caracteristic sistemului legilor sociale, iar a acestuia faţă 
de sistemul legilor naturale, universale. Bineînţeles că 
afirmaţiile sus-menţionate nu pretind, în nici un caz, a 
circumscrie cvasitotal cunoaşterea ştiinţifică studiului 
legilor. Este necesar a orienta cercetarea şi spre celelalte 
aspecte ale realităţii, fără de care nu este posibilă nici 
învederarea legilor. 

În lumina faptelor prezentate, se observă clar că şi 
fenomenele studiate de criminologi sunt dominate de 
anumite legi, generale sau specifice. Din aceste raţiuni, 
criminologia are obligaţia majoră de a căuta, pe lîngă alte 
laturi, să descopere regularităţile fenomenelor studiate, în 
special ale criminalităţii, care ascund, cu certitudine, 
legile lor de manifestare. Cunoaşterea legilor de existenţă 
ale crimei şi criminalităţii, precum şi justa lor clasificare, 
va contribui substanţial la elaborarea explicaţiilor 
criminologice şi la proiectarea eficace a acţiunilor sociale 
anticrimă. Acest deziderat, deopotrivă practic şi teoretic, 
va fi atins satisfăcător abia atunci cînd registrul legilor 
criminologice va contabiliza un număr destul de amplu. 
Pentru aşa ceva, ştiinţa criminologică a agonisit multiple 
cunoştinţe, doar că criminologii nu au sesizat în destulă 
măsură semnificaţia şi necesitatea de a formula în baza 
lor legile respective, ca şi oamenii de ştiinţă din alte 
domenii socio-umanistice de altfel. Deoarece fenomenele 
luate în studiu de criminologie fac parte din categoria 
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celor sociale, se impune în mod imperios şi cunoaşterea 
legilor sociale generale. Astfel, cercetarea criminologică, 
ce se vrea a fi cu adevărat percutantă, presupune o 
excelentă cunoaştere a acestora şi o temeinică iniţiere în 
materie de sociologie.   

Pentru a răspunde adecvat cerinţelor enunţate, este 
nevoie, prin urmare, a desprinde din rezultatele obţinute 
prin studiul realizat unele legităţi ale obiectului cercetat. 
În această ordine de idei, vom încerca să formulăm 
„legea criminologică a interesului”, ca apoi să deducem, 
prin prisma ei, şi cîteva principii practice de acţiune 
socială anticrimă. 

Analiza meticuloasă a cunoştinţelor despre raportul 
social dintre fenomenele interes şi crimă, achiziţionate în 
procesul studiului efectuat în problemă şi prezentate în 
paragraful precedent, şi anume a celor privitoare la 
decalajul dintre interesul dominant şi interesul general, 
decalaj ce constituie un factor generator de criminalitate, 
ne-a condus la stabilirea următoarei legi criminologice, 
pe care am numit-o convenţional  –  

 
Legea criminologică a interesului: 
 
Existenţa unui decalaj între interesul dominant şi 
interesul general inevitabil generează un anumit 
nivel de criminalitate, iar extinderea acestui decalaj 
determină o sporire relativ proporţională a 
criminalităţii în societatea respectivă.  
 
Aşadar, în conformitate cu legea criminologică 

enunţată, în societăţile în care guvernanţii lasă să se caşte 
un hău între interesul dominant şi interesul general, se 
produc, tocmai din această cauză, cu necesitate, crime, iar 
numărul lor creşte pe măsură ce prăpastia se lărgeşte. Cu 
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alte cuvinte, atunci cînd diriguitorii, chemaţi a organiza şi 
a conduce viaţa socială întru bunăstarea tuturor, se 
preocupă, în realitate, privilegiat de satisfacerea şi 
promovarea propriilor interese, fără a ţine cont cum se 
cuvine de interesele celorlalţi membri ai societăţii, aceştia 
din urmă vor fi siliţi să-şi realizeze interesele pe calea 
crimei. Fenomenul are loc datorită însuşirii organice a 
individului de a tinde neobosit spre satisfacerea 
necesităţilor materiale şi spirituale care îi alcătuiesc viaţa, 
în condiţiile în care el nu înţelege să suporte privaţiuni 
sociale dictate de voinţa arbitrară şi egoistă a altor 
semeni, chiar dacă ei sunt postaţi la cîrma societăţii. Căci 
viaţa socială şi regulile stabilite sunt menite anume 
pentru a aduce fiinţei umane o existenţă prosperă şi 
liberă. Or, în sarcina guvernanţilor cade obligaţia majoră 
de a crea condiţii propice pentru realizarea intereselor 
tuturor indivizilor din societate, iar dacă aşa ceva nu se 
întîmplă, atunci individul este nevoit să recurgă la crimă 
pentru a-şi asigura existenţa, adică pentru a-şi realiza 
interesele materiale şi spirituale, obiective în fond. Altfel 
spus, în atare condiţii la tot mai mulţi indivizi se naşte 
interesul obiectiv de a săvîrşi crime, care interes şi 
determină comportamentul lor. În cazul de faţă crima 
reprezintă simultan o exprimare a dezacordului social faţă 
de ordinea socială instaurată de guvernanţi, o contestare a 
legilor care domnesc în societate, în definitiv, ea 
reprezintă o negare vehementă a dreptului.  

Prin urmare, ori de cîte ori guvernanţii, realizînd 
interesul dominant, vor ignora celelalte interese din 
societate se vor produce cu necesitate, în mod legic, 
crime şi atît timp cît ei vor trata cu nepăsare acest 
adevăr incontestabil orice „luptă” contra criminalităţii 
va fi zadarnică, în van. 
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Constituind o lege de existenţă socială, legea 
criminologică a interesului posedă, ca şi oricare altă lege 
socială (sau naturală), un caracter imperativ. Ea nu poate 
fi în nici un chip eludată sau stopată şi se impune cu forţa 
necesităţii de fiecare dată cînd se întrunesc condiţiile 
respective. Cutezanţa nesăbuită de a o ignora nu poate 
face decît să atragă asupra societăţii avalanşe de crime, 
capabile a eroda şi a destrăma societatea, sărăcind-o şi 
şubrezind-o totodată, aşa cum s-a întîmplat, din păcate, 
nu o singură dată în istorie şi cum se mai întîmplă şi în 
zilele de astăzi în multe ţări, inclusiv în societatea 
noastră. De aceea, ar face mult bine conştientizarea 
faptului de nezdruncinat că putem reuşi în acţiunile 
noastre sociale numai şi numai prin respectarea legilor de 
existenţă socială, iar legea criminologică a interesului 
este, indubitabil, una dintre ele. 

Paul Henri Holbach remarca, genial, că „natura 
studiată cum se cuvine ne dă tot ce trebuie ca să fim atît 
de fericiţi pe cît ne-o îngăduie esenţa noastră. Atunci cînd 
cu ajutorul experienţei observăm această natură sau ne 
cultivăm raţiunea, ea ne arată care sînt îndatoririle 
noastre, adică mijloacele de neînlăturat prin care legile ei 
eterne şi necesare ne asigură conservarea, fericirea 
noastră proprie şi a societăţii de care avem nevoie pentru 
a trăi fericiţi pe lumea aceasta”114, iar acest adevăr ar 
trebui să constituie un principiu fundamental şi călăuzitor 
pentru om. 

Rămîne de adăugat doar că legea criminologică a 
interesului are un caracter general şi acţionează în orice 
perioadă şi în orice societate, fără deosebire. 

                                                        
114 Paul Henri Holbach, op.cit., pp.480-481. 
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În scopul de a conferi legii stabilite o formă 
aplicativă este necesar însă a o concretiza într-o serie de 
principii direct aplicabile. Astfel, luînd drept bază legea 
criminologică a interesului, prevalîndu-ne şi de celelalte 
cunoştinţe căpătate prin studiul efectuat, precum şi 
valorificînd o seamă de cunoştinţe obţinute de ştiinţă în 
problema interesului am dedus, în consecinţă, 
următoarele principii de aplicare a legii criminologice a 
interesului: 

 
 fiecare individ posedă un ansamblu de interese 

materiale şi spirituale, sistematizate după criteriul 
priorităţii şi oportunităţii, pe care el încearcă 
neîncetat să le realizeze şi care reflectă conţinutul 
şi sensul vieţii lui;   

 interesele indivizilor au, de regulă, un caracter 
obiectiv şi reflectă, sintetic, necesităţile şi 
condiţiile lor de viaţă; 

 

 oamenii văd rostul societăţii, mai întîi de toate, în 
capacitatea acesteia de a le oferi condiţii optime, 
în măsura în care este obiectiv posibil, pentru 
satisfacerea necesităţilor lor, iar atunci cînd acest 
interes general fundamental este viciat omul se 
răzvrăteşte cu tărie şi caută să modifice situaţia, 
inclusiv pe calea nesocotirii legilor; 

 

 dacă într-o societate, într-o comunitate umană 
teritorială sau într-o zonă oarecare se constată o 
sporire relativ vertiginoasă a criminalităţii, atunci 
se poate presupune că această tendinţă se 
datorează prejudiciului cauzat intereselor unor 
indivizi, iar ca urmare, este necesar a releva 
interesele lezate şi condiţiile sociale care au 
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generat interesul (obiectiv) de a recurge la crime 
pentru a-şi îndestula necesităţile materiale şi 
spirituale şi a îndepărta răul social comis, în 
scopul reducerii (prevenirii) numărului de 
încălcări penale; 

 

 oricît de mic ar fi un grup social, el aşteaptă 
totuşi de la guvernanţi şi comunitate să fie create, 
cel puţin, condiţii elementare de realizare a 
intereselor lui; 

 

 grupul dominant în societate încearcă permanent 
a-şi promova interesele particulare, nesocotind, în 
acelaşi timp, interesele altor grupuri sociale, din 
care motiv este nevoie a crea diverse pîrghii 
sociale de control civic asupra activităţii 
guvernanţilor; 

 

 în societate pot apărea interese greşit înţelese, 
fapt care poate suscita efecte sociale perverse, de 
aceea, este important a desfăşura continuu acţiuni 
de clarificare şi de conştientizare a intereselor 
existente în societate şi, în special, a celor 
generale; 

 

 este nevoie a-i educa pe oameni în spiritul de 
iniţiativă, în sensul creării active şi de sine 
stătătoare, în limitele posibile, a condiţiilor 
necesare satisfacerii propriilor trebuinţe; 

 

 în cazul în care există interese contrare, 
armonizarea lor poate fi atinsă, pînă la un anumit 
punct, pe calea cedărilor reciproce, adică a 
compromisului rezonabil. 
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Trebuie, în acelaşi timp, avut în vedere faptul că nu 
putem atinge, în virtutea unor circumstanţe obiective, o 
armonie desăvîrşită, ideală a intereselor din societate şi că 
nu putem crea condiţii pentru satisfacerea tuturor 
necesităţilor pe care le posedă indivizii. De aceea, este 
rezonabil a pleca de la necesităţile prioritare ale 
membrilor societăţii, pentru a înainta ulterior spre 
îndestularea altor necesităţi, respectînd cu atenţie 
principiul echităţii sociale. Desăvîrşită am putea numi, în 
realitate, acea stare socială care permite, aproximativ, 
realizarea unui număr maxim posibil de interese, în 
condiţiile existente obiectiv în societate.  

Principiile deduse din legea criminologică a 
interesului constituie instrumente deosebit de importante 
pentru acţiunea socială anticrimă şi  trebuie neapărat 
utilizate la elaborarea atît a politicii criminologice, cît şi a 
programelor de prevenire şi contracarare a criminalităţii. 
Este vorba, bineînţeles, nu numai de politica 
criminologică şi programele de prevenire şi contracarare 
a criminalităţii derulate la nivel naţional, adică 
macrosocial, ci şi la nivel local sau privitoare la anumite 
grupuri sociale.  

Este însă greşit a aplica aceste principii doar în 
limitele politicii criminologice, înţeleasă în sens îngust. 
Deşi criminologii şi sociologii optează, în mare parte, 
pentru mijloacele de prevenire, ei şi-au concentrat, poate, 
prea puţin eforturile asupra relevării potenţialului 
criminogen latent al unor acţiuni sociale banale care, 
aparent, nu au vreo legătură cu criminalitatea. Politica 
criminologică a fost întotdeauna orientată, din păcate, 
exclusiv spre criminalitatea existentă, produsă, iar 
acţiunile de prevenire vizau numai cauzele acesteia, în 
timp ce ea trebuia orientată şi spre proiectele de acţiune 
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socială iniţiate. Se cere, cu alte cuvinte, a efectua o 
expertiză criminologică a proiectelor sociale propuse, în 
special a celor cu un impact social major. Anume în acest 
caz am putea, cu adevărat, vorbi despre o prevenire a 
criminalităţii. Astfel că principiile în discuţie ar aduce un 
incomparabil mai mare folos dacă ar fi aplicate 
corespunzător în proiectarea şi înfăptuirea diverselor 
acţiuni sociale obişnuite, deoarece ar preveni eventualele 
efecte criminogene datorate ignorării nepermise a legii 
criminologice a interesului. Nu este nevoie să zăbovim 
pînă atunci cînd criminalitatea va urca vertiginos, iar răul 
social va fi fost produs, pentru ca abia apoi să 
întreprindem acţiuni de stăvilire a talazului criminalităţii. 
Este necesar şi pe de-a dreptul benefic a anticipa 
asemenea efecte criminogene, prevenindu-le. Iată de ce, 
legea criminologică a interesului şi, implicit, principiile 
deduse din ea se pune, deopotrivă, în serviciul 
criminologilor, sociologilor, politologilor şi 
economiştilor, care sunt obligaţi să le ia în consideraţie 
atunci cînd îşi proiectează acţiunile.  

O evidentă însemnătate o are legea criminologică a 
interesului şi în activitatea politicienilor, adică a acelora 
care au menirea de a organiza şi guverna o societate. Or, 
după cum ne învaţă istoria, călcarea legii sociale 
menţionate a constituit, oarecum prin ordinea firească a 
lucrurilor, anume păcatul acelora cărora le-a revenit 
sarcina de a conduce societatea.  

De menţionat că aplicarea principiilor derivate din 
legea criminologică a interesului presupune o cunoaştere, 
pe de o parte, a intereselor generatoare de comportament 
criminal şi, pe de altă parte, a intereselor legitime care au 
suportat o atingere socială. Regula metodologică de bază 
în operaţiunea de clarificare a intereselor concrete 
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constă în elucidarea obligatorie a următoarelor trei 
aspecte: (1) care necesitate (trebuinţă) stă la originea 
interesului; (2) care factori obiectivi (condiţii de viaţă) au 
dat naştere interesului, (3) care factori obiectivi şi 
subiectivi i-au conferit interesului forma respectivă 
(modul de reprezentare în conştiinţa individuală sau 
socială). Fără a stabili cu exactitate aceste date ne 
expunem riscului de a eşua lamentabil în soluţionarea 
problemei practice de care ne-am lovit. 

În fine, supoziţia noastră este că există şi alte legităţi 
proprii interesului, raportului dintre interes şi 
incriminarea faptelor, precum şi raportului dintre interes 
şi comportamentul criminal. Prezentul studiu s-a aplecat 
îndeaproape numai asupra legii specifice raportului 
etiologic relevat între decalajul dintre interesul dominant 
şi interesul general şi criminalitate. O dată create 
premisele teoretice pentru o studiere criminologică vastă 
a problemei interesului, vor fi concepute, sperăm, noi 
cercetări riguroase circumscrise acestui subiect, destinate 
a descoperi legile şi regularităţile rămase deocamdată 
ascunse cunoaşterii ştiinţifice.  

 
CAPITOLUL III. 

 
 

INTERESEUL ÎN CADRUL MECANISMULUI 
COMPORTAMENTULUI  CRIMINAL 

 
§1.  Conceptul de mecanism al comportamentului 

criminal 
Descifrarea comportamentului uman implică, fără 

putinţă de tăgadă, o profundă cunoaştere a mediului de 
viaţă al omului, atît a celui natural, cît şi a celui social. 
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Fără a pătrunde în mediul de viaţă al fiinţei umane, 
cunoaşterea omului şi a comportamentului acestuia 
devine, de fapt, o misiune imposibilă, sortită de la bun 
început eşecului. Aceasta pentru că orice element al 
universului se află într-o legătură indisolubilă cu celelalte 
elemente, din care cauză nu poate fi explicat şi, prin 
urmare, nici înţeles decît în contextul raporturilor pe care 
le are cu ele.  

Plecînd de la adevărul enunţat, ştiinţa a purces la 
cercetarea cadrului de viaţă al omului şi a relevat, de 
fiecare dată tot mai clar şi mai clar, însemnătatea 
covîrşitoare ce-i revine ambianţei în formarea şi 
transformarea fiinţei umane, adică în existenţa ei. Mediul 
natural, dar mai cu seamă cel social s-au dovedit a fi nişte 
factori capitali în viaţa omului. Deşi înzestrat cu un 
genotip relativ fix, omul dispune de posibilităţi ereditare 
de o complexitate şi o diversitate uimitoare, încît felul lui 
de a fi poate varia incredibil de contrastant, aceasta însă 
în funcţie de mediul lui de viaţă. Condiţia socială ce 
caracterizează existenţa umană a orientat interesul 
ştiinţific spre societate şi nu în zadar. Astfel, au fost date 
în vileag multiple influenţe pe care le exercită cadrul 
social asupra omului şi asupra comportamentului său, iar 
ştiinţele sociale au cunoscut o dezvoltare vertiginoasă şi 
un ecou practic pe măsură. 

Criminologia, care a devenit ştiinţă în toiul 
ascensiunii pozitivismului din sec. al XVIII-lea şi, în 
special, datorită revoluţiei sociologice produse atunci, a 
îmbrăţişat şi ea această perspectivă metodologică, iar 
rezultatele n-au întîrziat să apară şi să-i confere o 
propulsie inegalabilă. Cercetările criminologice 
întreprinse au scos în lumina cunoaşterii, rînd pe rînd, 
complexitatea şi profunzimea influenţei factorilor sociali 
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asupra determinării conduitei criminale şi, în consecinţă, 
a generării criminalităţii, fenomen eminamente social. 
Pătrunşi de semnificaţia ştiinţifică şi criminologică a 
principiului metodologic enunţat, studiul de faţă a urmat 
şi el consecvent acest fir călăuzitor, fiind învederaţi, prin 
prisma obiectului de cercetare - interesul, o serie de 
factori sociali care determină comportamentul criminal şi 
produc criminalitate, după cum am putut vedea în 
capitolele precedente. 

Cunoaşterea comportamentului uman nu poate fi 
redusă însă la cercetarea exclusivă a factorilor externi, 
naturali şi sociali, chiar dacă lor le revine o însemnătate 
fundamentală în explicarea conduitei omului. Ea trebuie 
neapărat întregită prin dezvăluirea acelor resorturi interne 
proprii individului, a căror interacţiune cu factorii externi, 
obiectivi, declanşează şi orientează, propriu-zis, 
comportamentul omului. Căci mediul de existenţă al 
individului nu-i determină conduita în mod direct, 
acţiunea lui parcurge, mai întîi, o interiorizare, proces 
subiectiv în timpul căruia ea suportă o serie de 
transformări mai mult sau mai puţin importante, ca abia 
ulterior să influenţeze, într-un fel sau altul, 
comportamentul. Altfel spus, comportamentul uman nu 
este determinat mecanic de factorii externi, ci presupune 
o răsfrîngere a acestora în conştiinţa omului (ba chiar şi 
în sfera inconştientă a psihicului), în care se produc o 
serie de procese psihice specifice, de natură a influenţa 
acţiunea lor. De fapt, anume resorturile interne constituie 
cauza nemijlocită a comportamentului uman, chiar dacă 
sunt puse în acţiune de factorii externi şi nu pot fi înţelese 
în afara acestora. Tocmai de aceea, fenomenele sociale au 
un caracter de masă şi sunt guvernate de legi statistice, nu 
de cele dinamice. Prin urmare, pentru a explica 
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comportamentul uman este necesar atît a releva factorii 
obiectivi, externi, care îl determină, cît şi a arăta modul în 
care ei sunt interiorizaţi şi devin motive interne, 
subiective, de conduită. Geneza comportamentului uman 
trebuie, cu alte cuvinte, reflectată şi sub aspectul 
simbiozei dintre factorii obiectivi, preponderent externi, 
de mediu, şi cei subiectivi, interni.  

Cerinţa euristică enunţată se înscrie plenar şi în 
problematica criminologică. Elucidarea acestui aspect 
este întreprinsă în criminologie în cadrul studiului 
problemei mecanismului comportamentului criminal. 
Criminologia încearcă, astfel, a stabili modul şi gradul în 
care factorii externi, sociali, penetrează fiinţa umană sau i 
se impun şi în interacţiune cu factorii interni, somatici şi 
psihologici, determină producerea comportamentului 
criminal, iar în expresie sintetică – săvîrşirea crimei. 
Realizarea sarcinii trasate, conduce criminologia la o 
reconstituire a procesului de naştere, de dezvoltare şi de 
materializare a conduitei criminale, observat prin prisma 
individului, completîndu-i în chip semnificativ sistemul 
de cunoştinţe, în deosebi graţie adaosului preţios de 
comprehensibilitate. 

Înainte de a trece la examinarea mecanismului 
comportamentului criminal, este necesar a face, din capul 
locului, o precizare principială. În criminologie, 
cercetarea conduitei criminale nu se reduce la studiul 
faptei penale, deşi îl include, aşa cum este ea prevăzută în 
normele penale, în vigoare la un moment dat pe un 
anumit teritoriu, şi studiată ca atare de ştiinţa dreptului 
penal, ci urmăreşte cunoaşterea unei game mult mai largi 
de aspecte relevante din perspectivă criminologică. 
Pentru a explica pe deplin geneza crimei şi a face, în 
acest fel, posibilă elabora unor soluţii de prevenire, ea 
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este obligată să releve întreg procesul de determinare, de 
naştere, de dezvoltare şi de manifestare a 
comportamentului criminal atît sub latura exterioară, cît 
şi sub cea interioară, în timp ce dreptul penal se 
interesează numai de unele aspecte exterioare şi 
interioare ale faptei penale, cu unicul scop de a înlesni 
reglementarea juridică a conduitei sociale şi de a asigura 
înfăptuirea justiţiei, în cazul abaterilor de la aceasta.  

 
 

*   *   * 
 
Omul, fiinţă raţională şi conştientă, vine pe lume 

înzestrat de natură cu o seamă de necesităţi organice, pe 
care tinde neîncetat să şi le satisfacă pentru a-şi menţine 
existenţa, în contextul unei ambianţe propice sau ostilă 
acestui deziderat intrinsec. De aceea, „nu putem vedea în 
viaţa psihică decît un complex de măsuri ofensive şi 
defensive, prin care se acţionează asupra lumii spre a se 
asigura menţinerea organismului uman şi dezvoltarea 
sa”115. Aruncat în iureşul evenimentelor externe şi 
constrîns irezistibil de trebuinţele vitale, omul se vede 
nevoit să cunoască mediul lui de viaţă şi să încerce să-l 
transforme după propriile lui nevoi sau să se adapteze la 
condiţiile obiective, de nezdruncinat, în vederea 
asigurării vieţii sale. În acest scop, el desfăşoară o viaţă 
psihică, internă, activă, prin care reflectă multilateral 
situaţia în care se află şi încearcă să-i facă faţă, plecînd de 
la necesităţile şi capacităţile proprii. După cum susţinea 
peremptoriu Alfred Adler, „nu ne putem imagina o viaţă 
psihică izolată, ci numai una legată de tot ceea ce o 
                                                        

115 Alfred Adler, Cunoaşterea omului, Editura IRI, 1996, 
p.52. 
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înconjoară, receptînd excitaţiile venite din afară şi 
răspunzîndu-le într-un fel sau altul, dispunînd de 
posibilităţile şi de forţele necesare asigurării 
organismului, în luptă sau în alianţă cu mediul ambiant, 
pentru a-i garanta existenţa”116. 

Plasat la origine într-o ambianţă naturală, plină de 
ameninţări şi dificultăţi, fiinţa umană a căutat să li se 
opună întru crearea unor condiţii adecvate de viaţă, 
ajungînd, astfel, la formarea societăţii. Prin urmare, 
ambianţei naturale i se suprapune acum un nou mediu - 
cel social, care se caracterizează prin legi şi condiţii de 
existenţă specifice. Mediul social se impune progresiv şi 
devine la un moment dat factorul decisiv în viaţa omului. 
Printre multe altele, societatea începe să joace un rol din 
ce în ce mai important în formarea fiinţei umane, pentru 
că ea îi cultivă sau îi impune noi trebuinţe atît materiale, 
cît şi spirituale şi tot ea stabileşte condiţiile de satisfacere 
a lor. Mai mult decît atît, trebuinţele naturale ale omului 
cunosc şi ele o transformare continuă sub influenţa 
conjuncturii sociale. Necesităţile de origine socială le 
prevalează, de fapt, pe cele depuse de natură la temelia 
vieţii umane.  

Aşadar, viaţa omului constă fatalmente în crearea 
posibilităţilor de satisfacere a nevoilor sale materiale şi 
spirituale, sădite de natură şi de societate în fiinţa lui. El 
poate realiza acest lucru numai în cadrul natural şi social 
în care se află. În cazul societăţii, el este alcătuit din 
sistemul relaţiilor sociale şi de poziţia individului în 
sistemul dat. Însuşi sistemul de relaţii sociale este 
produsul modului de organizare a vieţii sociale şi este 
consfinţit prin normele de conduită instituite aici. Prin 

                                                        
116 ibidem. 
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urmare, omul are voie să-şi satisfacă necesităţile numai în 
limitele stabilite prin normele de conduită, adică prin 
drept. Aşa se şi întîmplă de cele mai dese ori.  

Pentru a-şi satisface necesităţile materiale şi 
spirituale, o parte dintre membrii societăţii recurg însă la 
acţiuni ce transgresează normele de conduită stabilite în 
societate şi rup, în consecinţă, relaţiile sociale instituite, 
săvîrşind crime. Comportamentul lor criminal nu 
reprezintă o manifestare involuntară sau inconştientă, 
lipsită de sens, ci este rezultatul unei atitudini ferme, 
formate în forul interior al individului, sub impactul 
conjugat al unor factori obiectivi şi subiectivi, şi 
urmăreşte un scop bine definit. În desfăşurarea ei plenară, 
plecînd de la geneză şi încheind cu materializarea, 
conduita criminală parcurge o serie lungă de stadii, 
începînd cu formarea trebuinţelor, conştientizarea lor şi a 
posibilităţilor obiective de satisfacere, naşterea 
interesului, declanşarea proceselor motivaţionale, analiza 
situaţiei create, luarea deciziei şi înfăptuirea unor acţiuni 
cu caracter criminal. După cum se vede, comportamentul 
criminal nu constă numai din acţiuni, ci şi din anumite 
stări de spirit, care le precedă şi le însoţesc. Din acest 
unghi, el poate fi comparat cu un aisberg, în care vîrful 
vizibil nu este altceva decît actele de conduită exterioară, 
în timp ce partea ascunsă, invizibilă include fenomenele 
somatice, psihice şi sociale care le determină. Mai mult 
decît atît, actele de conduită exterioară nu pot fi explicate 
în afara proceselor interioare şi a contextului social. 
Toate aceste stadii, cu fenomenele care au loc în 
interiorul lor, alcătuiesc mecanismul comportamentului 
criminal. 

Prin urmare, mecanismul comportamentului 
criminal constituie, în esenţă, procesul de naştere, 
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dezvoltare şi materializare a comportamentului criminal, 
văzut prin prisma individului, atît sub aspectul interior – 
procese psiho-somatice, cît şi sub cel exterior – conduită, 
aspecte care se află într-o legătură indisolubilă. 
Cunoaşterea lui ne dezvăluie, aşadar, cum influenţa 
externă (obiectivă) se transformă într-un impuls intern 
(subiectiv), cum acest impuls intern evoluează şi cum se 
materializează, în cele din urmă, în conduită criminală, 
adică într-o manifestare exterioară (obiectivă), 
modificînd realitatea. 

În linii mari, mecanismul comportamentului 
criminal include trei etape de bază: (1) naşterea 
motivului, (2) luarea deciziei şi (3) realizarea intenţiei 
criminale117 (vezi fig. 1).  

 
 

Figura 1. Etapele mecanismului  
comportamentului criminal 

 
 
     
 
 
 
În cadrul primei etape – naşterea motivului – are loc, 

mai întîi de toate, conştientizarea necesităţilor inerente 
individului, a căror satisfacere marchează fundamental 
activitatea lui, definindu-i comportamentul. O dată 
conştientizate, individul raportează trebuinţele sale la 
posibilităţile reale de satisfacere a lor, adică la condiţiile 

                                                        
117 Valeriu Bujor ş.a., Elemente de criminologie, Editura 

Ştiinţa, Chişinău, 1997, p.40. 
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sociale şi situaţia lui faţă de acestea, proces ce se 
finalizează cu formarea interesului. Din momentul dat, 
anume interesul este acea instanţă care impulsionează şi 
direcţionează conduita omului, servindu-i drept motiv. 
Dirijat de interes, individul îşi proiectează un scop şi 
tinde energic spre atingerea lui. La etapa a doua – luarea 
deciziei – se declanşează un proces deliberativ, în care 
sunt confruntate diverse interese (de a săvîrşi sau de a nu 
săvîrşi o faptă), este reevaluat scopul propus, sunt 
analizate eventualele implicaţii, precum şi sunt 
reconsiderate valorile şi normele sociale, prin prisma 
cîntăririi opţiunilor pro şi contra. Etapa în discuţie se 
sfîrşeşte cu luarea deciziei de a da totuşi curs interesului 
de a comite o crimă, adică de a recurge la acţiuni 
criminale în vederea realizării unor interese considerate 
importante pentru individul respectiv. În fine, a treia 
etapă – realizarea intenţiei criminale – coincide cu 
manifestarea comportamentului criminal (o serie de acte 
de planificare, de cooptare a unor posibili participanţi, de 
creare a unor condiţii propice comiterii faptei) şi 
culminează cu înfăptuirea crimei (săvîrşirea unor acţiuni 
sau inacţiuni prevăzute de legea penală). 

După cum se vede, fiecare etapă a mecanismului 
comportamentului criminal include o serie de elemente 
constitutive, încît el poate fi reprezentat, sub formă 
desfăşurată, prin lanţul acestor elemente. Privit astfel, 
mecanismul comportamentului criminal posedă 
următoarea configuraţie: necesitate – interes – motiv – 
scop – deliberare – luarea deciziei – realizarea intenţiei 
criminale. De menţionat că fiecare element al 
mecanismului schiţat este determinantul elementului 
următor, el însuşi fiind determinat, la rîndul său, de 
elementul precedent.  
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Pentru o mai bună explicare a mecanismului 
comportamentului criminal, să examinăm fiecare element 
în parte. 

Necesitatea (trebuinţa, nevoia) reprezintă punctul 
iniţial al mecanismului conduitei criminale. Ea constituie 
o cerinţă imperioasă cauzată de starea de insuficienţă, 
fizică sau spirituală, a individului. Prin necesitate 
acţionează legea conexiunii universale a lucrurilor în 
natură, deoarece ea manifestă nu numai starea 
organismului, ci şi relaţia acestuia cu mediul în care îşi 
duce traiul. Nevoia determină, în virtutea caracterului său 
necesar, comportamentul individului în sensul satisfacerii 
ei. Fiinţa umană este împinsă inexorabil de necesitate a 
acţiona întru satisfacerea ei, în caz contrar îi este 
periclitată, fizic sau spiritual, însăşi viaţa. În acest fel, 
necesitatea reprezintă un mobil fundamental al 
comportamentului uman, inclusiv cel criminal. Putem 
spune chiar că viaţa omului este guvernată de legea 
nevoii. Aşadar, prin necesitate obţinem o explicaţie 
primară a conduitei individului şi a cauzei acesteia. 
Trebuinţele primare au un caracter biologic, organic şi 
răspund cerinţelor anatomice şi fiziologice ale 
organismului uman, ele sunt: aer, apă, hrană, o anumită 
temperatură, presiune şi umiditate, mişcare, odihnă etc. şi 
toate într-o cantitate şi de o compoziţie determinată. 
Ulterior, după înfiriparea societăţii, omul capătă, sub 
impactul mediului social, o serie impunătoare de 
necesităţi noi, specifice, de ordin biologic, material, 
social şi spiritual. De menţionat că nevoile spirituale 
reprezintă o creaţie a societăţii, chiar dacă a fost necesară, 
mai întîi, de o condiţie organică – o formă evoluată a 
creierului, pentru că facultăţile mintale s-au dezvoltat la 
om mai cu seamă datorită factorilor sociali. Ele sunt 
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cultivate pe calea socializării şi au adesea un caracter la 
fel de imperios ca şi cele biologice, iar uneori le depăşesc 
prin intensitate. Iată cîteva exemple de trebuinţe 
socialmente formate, biologice: a supune organismul său 
unei îngrijiri medicale continue şi avansate, a proteja şi a 
asana mediul natural etc.; spirituale: cunoaştere, 
comunicare, afirmare, perfecţionare intelectuală, 
umanizare etc.; sociale: organizarea şi dezvoltarea vieţii 
sociale, menţinerea ordinii şi liniştii publice etc.; 
materiale: dobîndirea anumitor bunuri, cum ar fi 
automobilul, computerul etc. Mai mult decît atît, 
ambianţa socială a metamorfozat necesităţile biologice 
existente ale individului: omul acum are nevoie de o 
anumită hrană sau de o anumită vestimentaţie şi nu, pur şi 
simplu, de hrană sau vestimentaţie etc. Este semnificativ, 
în contextul de faţă, şi faptul că în societăţi distincte, 
diferă, uneori frapant, şi sistemul trebuinţelor umane. Din 
cele expuse rezultă în mod evident rolul imens pe care îl 
joacă mediul social în formarea necesităţilor, adică a 
punctului iniţial în determinarea şi, respectiv, explicarea 
comportamentului uman, inclusiv a celui criminal. În 
privinţa acestuia din urmă, se impune o remarcă: deşi 
cercetările criminologice au atestat o gamă variată a 
trebuinţelor ce stau la baza comportamentului criminal, 
care nu diferă însă prin nimic de necesităţile similare 
proprii conduitelor licite, printre ele prevalează covîrşitor 
totuşi nevoile materiale (inclusiv biologice). Explicarea 
fenomenului menţionat necesită însă un studiu aparte şi 
îşi aşteaptă, deocamdată, cercetătorul. În încheiere, 
trebuie stabilit faptul că necesitatea constituie piatra de 
temelie a interesului, deoarece el apare datorită şi în jurul 
necesităţii, fără de care nici nu poate exista.  
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Interesul constituie orientarea conştientă a 
individului spre schimbarea sau menţinerea situaţiei sale, 
în vederea creării condiţiilor necesare de satisfacere a 
nevoilor. În cazul conduitei criminale, interesul consistă 
într-o orientare a individului spre schimbarea sau 
menţinerea situaţiei sale, în vederea creării de condiţii 
necesare satisfacerii nevoilor, pe calea săvîrşirii unei 
crime. După cum se poate observa din definiţia dată, 
raţiunea de a fi a interesului constă tocmai în satisfacerea 
unei (unor) necesităţi. Acţiunea necesităţii nu determină 
însă, prin ea însăşi, naşterea directă a interesului. În 
formarea interesului rolul capital îi revine mediului. 
Anume condiţiile de viaţă ale individului contribuie în 
mod decisiv la naşterea interesului, deoarece ele 
determină, în mare parte, conţinutul interesului. Dacă 
necesitatea îl pune pe om în acţiune, atunci condiţiile lui 
de existenţă îi conferă direcţie, căci posibilităţile 
individului de a-şi îndestula necesităţile depind de 
condiţiile lui de viaţă. De aceea, acţiunile lui sunt 
îndreptate spre modificarea acelor condiţii de viaţă care 
nu-i permit satisfacerea necesităţilor, iar interesul 
manifestă această tendinţă. În consecinţă, interesul 
reflectă mediul în care a fost aruncat individul. Astfel, 
interesul individului este predeterminat, în mod obiectiv, 
de condiţiile lui de viaţă. O dată constituit, interesul 
devine un mobil fundamental al comportamentului uman, 
inclusiv cel criminal, şi cauza lui imediată, iar, ca 
urmare, un important element în lanţul determinativ al 
conduitei omului. Acum, interesul determină orientarea 
conduitei omului, îi conferă sens. Interesul, spre 
deosebire de necesitate, manifestă o relaţie calitativ 
diferită a fiinţei umane cu realitatea înconjurătoare şi cu 
universul său nemijlocit. El comportă o reacţie 
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conştientă, activă şi pătrunzătoare a omului faţă de acest 
univers proxim. Ca rezultat, legea nevoii se transformă în 
legea interesului, care guvernează, de aici încolo, lumea 
omului. Aşadar, esenţa interesului îşi are rădăcinile în 
condiţiile de viaţă ale individului, iar mediul social 
constituie, în mare parte, aceste condiţii de existenţă. De 
aceea, interesul, inclusiv cel de a comite o crimă, trebuie 
privit în raport cu condiţiile sociale ale individului. În 
societate, interesul este determinat de sistemul de relaţii 
sociale existent şi de poziţia individului în acest sistem, 
care relaţii şi formează condiţiile de viaţă ale lui. Situaţia 
se explică prin faptul că posibilităţile de care dispune 
individul pentru a-şi satisface trebuinţele sunt 
determinate cu necesitate de sistemul de relaţii din 
societate şi de poziţia lui socială. Este o stare de lucruri 
obiectivă, care scapă voinţei omului. În consecinţă, 
individul, constrîns puternic de condiţiile sociale, este 
orientat fie spre menţinerea, fie spre schimbarea situaţiei 
sale sociale, în vederea creării condiţiilor necesare de 
satisfacere a nevoilor, iar acţiunile lui manifestă această 
orientare. Iată de ce, se afirmă, în fond, corect că orice 
comportament al omului, inclusiv cel criminal, este 
determinat de societate, mai exact, de condiţiile lui de 
viaţă. Fiecare individ posedă o gamă largă de interese, în 
funcţie de varietatea necesităţilor şi a poziţiilor sociale 
(statute şi roluri) care îl caracterizează. Ansamblul 
intereselor unui individ nu este însă haotic, ci formează 
un sistem, mai mult sau mai puţin stabil, bazat pe 
priorităţi şi însemnătate. Interesele unui individ se disting 
prin gradul de generalitate socială: unele interese sunt 
specifice individului, altele pot fi împărtăşite de el şi de 
alţi indivizi. În cazul conduitei criminale este prezentă 
însă o situaţie particulară: aici avem a face cu un interes 
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particular, specific individului respectiv, care contravine 
interesului general şi care aduce, astfel, o atingere 
societăţii şi, deci, intereselor celorlalţi membri ai ei. 
Trebuie subliniat încă un aspect şi anume că conţinutul 
intereselor depinde nu numai de condiţiile sociale 
obiective de existenţă a omului, ci şi de o serie de 
particularităţi individuale, cum ar fi, de pildă, gradul de 
dezvoltare fizică şi intelectuală a individului, nivelul de 
cultură, concepţia de viaţă, capacităţile, înclinaţiile, 
temperamentul lui, ca trăsături specifice ale psihicului 
respectiv. Deşi particularităţile psihice ale omului se 
formează, în ultimă instanţă, şi ele sub impactul 
condiţiilor de viaţă. Prin urmare, interesul este generat de 
realitatea obiectivă, dar este reflectat, conturat în 
conştiinţa individului prin intermediul factorilor 
subiectivi, psihici. Acest fapt introduce în procesele 
sociale un element subiectiv şi face ca legile sociale să 
aibă un caracter statistic. Ca rezultat, comportamentul 
uman nu reprezintă, în toate cazurile, un răspuns fidel la 
influenţa factorilor sociali obiectivi, ci poate cunoaşte, 
datorită factorilor subiectivi, şi reacţii divergente, ba 
chiar contrare. În concluzie, reiterăm aserţiunea precum 
că interesul constituie mobilul fundamental al 
comportamentului uman. 

Motivul (mobilul)118 constituie stimulul intern al 
comportamentului uman, inclusiv cel criminal, şi cauza 
                                                        

118 În psihologie există tratări diferenţiate ale conceptului de 
motiv şi mobil: unii cercetători deosebesc aceste noţiuni, alţii le 
identifică, folosind termenii ca sinonime, iar ceilalţi optează 
pentru excluderea, în genere, a unuia dintre termenii în 
discuţie. Disputa din psihologie s-a extins şi în criminologie. 
Deoarece această problemă depăşeşte obiectul cercetării 
noastre, am evitat-o, fără a nega însă semnificaţia ei, preferînd 
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imediată, ultimă a acestuia. El nu este însă, după cum s-ar 
părea la o privire superficială, o entitate psihică propriu-
zisă, un fenomen de sine stătător, abstract, acauzal, în 
definitiv, o emanaţie pură a spiritului omenesc. În rol de 
motiv acţionează, după caz, necesităţile, interesele, 
instinctele etc., interesului revenindu-i o pondere 
prevalentă. Anume acestea sunt denumite generic motiv 
(motive) atunci cînd exercită o influenţă declanşatoare 
asupra conduitei omului. Termenul de motiv (mobil) 
indică, de fapt, calitatea activă şi actualizată a diverşilor 
stimuli interni: necesitate, interes etc. Acţiunea motivului, 
eventual a motivelor, conduce la formarea motivaţiei, 
adică a unei stări interne de mobilizare, activare şi 
direcţionare a resurselor fizice şi intelectuale ale 
individului spre satisfacerea unor trebuinţe, realizarea 
unor interese sau a unor comandamente instinctuale etc., 
prin intermediul sistemului de motivare, adică al 
proceselor şi mecanismelor interne prin care se realizează 
o asemenea stare119. Este de menţionat că „motivaţia nu 
trebuie redusă la condiţia unui act, ea este de ordinul 
duratei şi al procesului. Aceasta nu numai pentru că ea 
necesită o realizare în timp, o conectare treptată a 
mecanismelor fiziologice şi psihologice ale individului 
pentru realizarea unei mobilizări a resurselor interne ale 
acestuia, dar şi pentru că ea nu este numai anterioară 
                                                                                                  
a utiliza termenii de „motiv” şi „mobil” sub formă de îmbinare 
liberă. A se vedea o tratare amplă a problemei la Valerian 
Cioclei, Mobilul în conduita criminală, Editura All Beck, 
Bucureşti, 1999. 

119 Silvia Florea, Interesul ca motivaţie a acţiunii, în 
„Determinarea şi motivarea acţiunii sociale”, Editura 
Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1981, 
p.137. 
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acţiunii, ci şi contemporană cu aceasta; cu alte cuvinte, 
motivaţia nu se consumă ca etapă premergătoare acţiunii, 
constituind doar impulsul care o declanşează, ci durează 
şi se manifestă ca proces subiectiv pe tot parcursul 
acţiunii, susţinînd şi justificînd în permanenţă realizarea 
ei, amplificînd (în cazul motivaţiei pozitive) 
performanţele acţiunii, sau – dimpotrivă – diminuîndu-i 
performanţele, determinînd evitarea ori abandonarea 
acţiunii (în cazul motivaţiilor negative)”120. Dintre 
stimulii interni predominanţi în mecanismul 
comportamentului criminal insteresul se distinge prin 
frecvenţa sa covîrşitoare, ca şi în cazul conduitei legale 
de altfel. Privitor la motiv şi crimă Paul Henri Holbach 
surprindea un aspect pe cît de ingenios, pe atît de profund 
şi anume că „motivele care-i determină pe cei desfrînaţi 
să-şi pună în primejdie sănătatea sînt tot atît de puternice, 
iar faptele lor sînt tot atît de necesare, ca şi acelea care îl 
determină pe un om înţelept să şi-o cruţe. Dacă veţi stărui 
că putem să izbutim a-l hotărî pe un desfrînat să-şi 
schimbe purtările, aceasta nu înseamnă că este liber, ci că 
se pot găsi motive destul de puternice pentru a paraliza 
efectul acelora care lucrau mai înainte asupra lui, astfel 
că aceste noi motive îi determină voinţa în mod tot atît de 
necesar ca cele dintîi, impunîndu-i purtarea pe care o va 
avea de acum încolo”121. În fine, rămîne de adăugat că 
individul, fiind dirijat de un anumit motiv, îşi proiectează 
conform acestuia din urmă un scop. 

Scopul reprezintă rezultatul scontat pe care tinde să-
l atingă individul. După Alfred Adler, „viaţa psihică este 
                                                        

120 ibidem, p.138. 
121 Paul Henri Holbach, Sistemul naturii sau despre legile 

lumii fizice şi ale lumii morale, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 
1957, p.187. 
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de ne conceput fără un scop către care are loc mişcarea, 
dinamica, scopul fiind parte componentă a vieţii 
psihice”122, scop care, potrivit psihologului austriac, 
„rezultă aproape de la sine în legătură cu trebuinţele 
organismului faţă de lumea exterioară şi în legătură cu 
răspunsul pe care organismul îl are de dat în mod necesar 
în această privinţă”123. Şi are dreptate, cu precizarea doar 
că legătura dintre trebuinţe şi scop este intermediată, cel 
mai adesea, de interes, atunci cînd vorbim de fiinţa 
raţională, chiar dacă ea este influenţată de procese 
inconştiente. Scopul nu este însă independent, el este 
presupus, predeterminat de motiv (interes, necesitate 
etc.), în care se găseşte într-o formă latentă, implicită. De 
aceea, el nu poate fi disociat în întregime de motiv 
(interes sau necesitate), ci capătă un anumit grad de 
autonomie, în situaţia în care se prefigurează într-o 
imagine mintală relativ conturată o obiectivului proiectat, 
deoarece începe să producă un efect de catalizare asupra 
motivaţiei. O dată cu profilarea scopului este învederat şi 
caracterul criminal al comportamentului, necesar 
realizării lui. În această ordine de idei se cere precizat că 
scopul nu coincide cu finalitatea conduitei umane, 
inclusiv cea criminală. În timp ce scopul indică 
modificările pe care individul tinde să le aducă în mediul 
său de viaţă, finalitatea denotă raţiunea acestei intenţii, 
adică interesul sau trebuinţa în vederea satisfacerii cărora 
se acţionează asupra lumii. Mai există o diferenţă între 
ele, de o semnificaţie aparte pentru criminologie, şi 
anume că scopul, spre deosebire de finalitate, comportă o 
evidentă orientare criminală. După conturarea scopului 

                                                        
122 Alfred Adler, op.cit., p.53. 
123 ibidem. 
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urmează un proces complex, precumpănitor manifest sau 
latent, de deliberare asupra celor propuse şi rîvnite. 

Deliberarea constituie un proces de analiză şi 
evaluare a argumentelor pro şi contra săvîrşirii unei 
crime, adică realizării scopului proiectat. Ea constă în 
calcularea avantajelor şi a dezavantajelor ce decurg din 
înfăptuirea crimei, luarea în consideraţie a eventualelor 
implicaţii în caz de insucces, aprecierea şanselor de 
reuşită, deci a riscului la care se expune autorul prin 
comiterea faptei ş.a.m.d. Se face, de asemenea, o 
raportare a faptei propuse la valorile şi normele sociale de 
conduită, stabilindu-se între ele gradul de concordanţă 
sau divergenţă. Altfel spus, are loc o confruntare de 
interese, în funcţie de semnificaţia şi prioritatea lor în 
raport cu individul. Este vorba, de fapt, despre o 
reevaluare, de data aceasta mai atentă, a interesului deja 
format, în cadrul căreia poate avea loc o modificare a 
interesului înfiripat iniţial, deci, şi o precizare a scopului 
urmărit. Dacă se prefigurează, în cele din urmă, o 
anumită tendinţă de opţiune, atunci se naşte un proces de 
justificare a intenţiei ce prinde contur, prin prisma 
valorilor şi normelor sociale, dar mai ales a celor 
împărtăşite în anturajul individului respectiv. De 
menţionat că deliberarea nu este un proces autonom, 
sustras oricăror influenţe. El se desfăşoară, în realitate, 
sub impactul diferenţiat al unor factori de natură atît 
obiectivă, cît şi subiectivă, cum ar fi: forţa motivului, 
nivelul de dezvoltare intelectuală, concepţia despre lume, 
influenţa (benefică sau malefică) persoanelor din 
anturajul ei, timpul avut la dispoziţie pentru chibzuire etc. 
Procesul deliberativ se încheie fie cu renunţarea la 
interesul de a săvîrşi o crimă, în numele unor interese mai 
însemnate (să se bucure de libertate, să păstreze respectul 
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celor din jur, să nu-şi compromită perspectivele de 
afirmare socială etc.), fie cu menţinerea şi punerea în 
prim-plan a interesului de a comite o crimă, în numele 
realizării unor interese sau necesităţi considerate mai 
importante, caz în care este luată o decizie 
corespunzătoare, iar mecanismul comportamentului 
criminal se derulează în continuare. 

Luarea deciziei semnifică formarea unei hotărîri 
ferme de a săvîrşi o crimă. Ea încheie procesul de 
deliberare şi se distinge prin faptul că convingerea fermă 
formată dă curs şi catalizează orientarea individului spre 
comiterea unei crime în vederea realizării unui interes sau 
satisfacerea unei trebuinţe. Anume în acest punct are loc 
cristalizarea intenţiei criminale şi mobilizarea maximă a 
energiilor intelectuale şi fizice ale persoanei. O dată 
decizia luată, individul trece la realizarea intenţiei sale 
criminale. 

Realizarea intenţiei criminale constituie procesul 
de materializare a intenţiei individului de a comite o 
crimă. Ea reprezintă aspectul material, palpabil al 
comportamentului criminal şi culminează cu săvîrşirea 
unei crime, a unei fapte interzise prin legea penală. 
Actele de conduită exterioară pe care le presupune 
realizarea intenţiei criminale sunt acelea care prejudiciază 
efectiv societatea şi membrii ei, atrăgînd o reacţie socială 
(inclusiv juridică) severă. Distingem trei faze ale 
procesului de realizare a intenţiei criminale: (1) 
planificare, (2) pregătire şi (3) înfăptuire (vezi fig. 2). 

 
Figura 2. Fazele realizării intenţiei criminale 

 
 
 planificare pregătire înfăptuire 
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În faza de planificare individul îşi elaborează un 

proiect, sumar sau detaliat, de realizare a intenţiei 
criminale, care include o suită de operaţiuni destinate să-l 
ducă la atingerea scopului propus. În această privinţă, el 
colectează informaţiile necesare, evaluează posibilităţile 
reale, stabileşte mijloacele necesare înfăptuirii crimei, 
caută căi de tăinuire a faptei ş.a.m.d. În faza de pregătire 
sunt efectuate o serie de măsuri organizatorice menite a 
crea condiţii propice de punere în practică a planului 
schiţat, adică de realizare a intenţiei criminale. Este vorba 
despre cooptarea unor eventuali participanţi, procurarea 
mijloacelor necesare, formarea unui alibi ş.a.m.d. În cele 
din urmă, individul trece la săvîrşirea faptei interzise de 
legea penală, dar care trebuie să-i permită realizarea unui 
interes important – înfăptuirea crimei. De altfel, chiar şi 
unele acţiuni de planificare sau de pregătire a crimei cad 
sub incidenţa legii penale, fiind considerate, din punct de 
vedere juridic, infracţiuni consumate şi pasibile de 
represiune. De menţionat impactul suportat de 
evenimentele aflate în derulare în cadrul procesului de 
realizare a intenţiei criminale din partea unor factori 
personali şi situaţionali care, deşi nu stopează, de cele 
mai multe ori, fapta îi modifică totuşi întrucîtva forma de 
manifestare, îi amînă sau apropie momentul desfăşurării, 
îi schimbă locul etc. 

Pentru a conferi mai multă claritate analizei 
efectuate, propunem o reprezentare schematică a 
mecanismului comportamentului criminal (vezi fig. 3).  

Trebuie însă ţinut cont de faptul că procesul 
examinat nu cunoaşte, în realitate, o derulare atît de 
ordonată şi de segmentată precum a fost prezentată, şi 
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nici nu apare atît de explicit în conştiinţa omului, căci 
pentru o persoană „toate aceste momente (elemente, 
etape) nu au neapărat un caracter manifest. În majoritatea 
cazurilor ea nici nu le sesizează pe unele dintre ele. De 
asemenea, un element îi poate succede altuia instantaneu, 
sau, dimpotrivă, intervalul de timp poate fi mai mare 
(bunăoară luarea deciziei a urmat după cîteva luni de la 
momentul stabilirii scopului şi, viceversa, necesitatea a 
fost momentan conştientizată şi a devenit interes)”124.  

Deşi posedă „osatură” constantă, mecanismul 
comportamentului criminal prezentat nu alcătuieşte decît 
un model abstract, generalizat, susceptibil, în realitatea 
concretă, de cele mai diverse configuraţii, sub diferite 
aspecte. El se modifică continuu, de la caz la caz, 
rămînînd, totodată, acelaşi. Spre exemplu, el diferă în 
situaţiile în care crima este săvîrşită cu intenţie, din 
imprudenţă sau în stare de afect. Totuşi, modelul 
prezentat este propriu majorităţii tipurilor şi modalităţilor 
de conduită criminală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
124 Valeriu Bujor ş.a., op.cit., p.42. 
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Descifrarea conduitei criminale nu poate fi realizată 

plenar fără a lua în consideraţie încă un aspect, de o 
semnificaţie deosebită. Analiza comparată a 
mecanismului comportamentului criminal şi a celui licit 
denotă o similitudine fundamentală între ele, ceea ce 
înseamnă că ele includ exact aceleaşi etape şi elemente 
constitutive. Diferenţa esenţială dintre comportamentul 
criminal şi cel licit, realmente existentă, se regăseşte, de 
fapt, nu în mecanismul lor, ci în conţinutul unuia dintre 
elementele constitutive, care şi constituie piatra 
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unghiulară a oricărei conduite umane, indiferent că este 
ea sau nu criminală. Este vorba de orientarea lor 
divergentă, adică de o divergenţă, de o diferenţă de 
interese, cauzată, după cum s-a arătat de-a lungul 
prezentului studiu, de condiţiile de viaţă ale individului 
considerat. Anume aici găsim dezlegarea 
comportamentului omului, inclusiv a celui criminal. 
Aşadar, ceea ce deosebeşte conduita criminală de cea 
licită este tocmai interesul care le orientează. 

 
 

*   *   * 
 
Nu putem trece cu vederea şi alte două aspecte 

invocate de fiecare dată în studiile criminologice în 
materie, într-un sens sau altul. Ne referim la rolul situaţiei 
şi al personalităţii criminalului în cadrul mecanismului 
conduitei criminale. Să le analizăm însă rînd pe rînd.  

Situaţia este văzută de majoritatea covîrşitoare a 
criminologilor drept factor declanşator decisiv în geneza 
comportamentului criminal. Ea este concepută ca un 
concurs de circumstanţe obiective (un geam deschis, un 
gard spart, o necesitate materială arzătoare de moment, 
un conflict acut ş.a.m.d.) care provoacă individul la 
săvîrşirea unei crime. Ansamblul acestor circumstanţe 
este denumit adesea şi prin termenul „situaţie 
criminogenă”125. În opinia cercetătorilor menţionaţi, 
situaţiile de acest gen au forţa de a determina hotărîtor 
                                                        

125 În viziunea noastră, situaţia criminogenă indică 
multitudinea, puterea de acţiune şi gradul de stabilitate al 
factorilor determinanţi ai criminalităţii prezenţi într-un anumit 
teritoriu şi nu se referă la factorii situaţionali, ci la cei sociali, 
macrosociali sau zonali, locali.  
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individul să comită o crimă, iar înlăturarea lor este de 
natură a reduce sensibil condiţiile favorizante de 
manifestare a criminalităţii. Deşi nu poate fi contestat 
efectul favorizant al unor asemenea circumstanţe, ele nu 
au totuşi, nici pe departe, puterea de influenţă atribuită. 
Factorii situaţionali sunt în stare a juca un rol hotărîtor 
numai în situaţia în care există nişte determinanţi sociali 
majori ce împing puternic individul spre calea crimelor, 
iar în lipsa lor ei îşi pierd considerabil efectul. Astfel, 
dacă un individ n-ar avea o orientare, oricît ar fi ea de 
firavă şi latentă, spre a admite posibilitatea de a-şi 
soluţiona problemele şi prin intermediul unor crime, 
orientare determinată de factori sociali puternici, 
circumstanţele în cauză l-ar lăsa, în majoritatea 
covîrşitoare a cazurilor, fără reacţie criminală. Doar într-
un număr infim de cazuri (unele situaţii de depăşire a 
limitelor legitimei apărări, acte nejustificate în situaţii de 
extremă necesitate etc.), situaţia poate declanşa prin ea 
însăşi un comportament criminal. În ceea ce priveşte 
probabilitatea de prevenire a criminalităţii prin 
înlăturarea unor astfel de circumstanţe favorizante, putem 
spune că ea există, dar nu depăşeşte, după estimările 
noastre, un efect de circa 12 la sută. Cu alte cuvinte, ea 
merită o anumită atenţie, dar nu conduce şi la rezolvarea, 
în fond, a problemei criminalităţii sau măcar a unor tipuri 
particulare de manifestare a acesteia. Importanţa 
exagerată adesea atribuită situaţiei în cadrul 
mecanismului comportamentului criminal se datorează, 
pe semne, tangenţei uşor detectabile dintre ele. 

Personalitatea este şi ea considerată adesea drept 
factor determinant covîrşitor în conduita criminală. Se 
afirmă astfel că unii indivizi se caracterizează prin 
trăsături de personalitate antisociale, mai mult sau mai 
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puţin pronunţate, care îi orientează sau îi predispun spre 
un comportament criminal. De aceea, ei trebuie să fie sau 
resocializaţi, prin intermediul unor metode educaţionale, 
sau izolaţi de societate, prin intermediul lipsirii de 
libertate, atunci cînd măsurile educaţionale eşuează. Ceea 
ce se omite însă este că aceste trăsături nu apar cu de la 
sine putere. Ele sunt produsul acţiunii mediului social în 
care oamenii trăiesc şi sunt formate, în principal, pe două 
căi: (1) socializare şi (2) influenţa anturajului. Dacă 
acţiunea mediului social persistă, atunci şi trăsăturile de 
personalitate formate se înrădăcinează tot mai mult şi mai 
mult. O dată însă cu schimbarea condiţiilor de viaţă, ele 
rămîn fără sursa lor de origine şi tind să se transforme tot 
mai mult şi mai mult, în funcţie de noile condiţii apărute. 
Este uşor, astfel, a observa cum aceeaşi persoană aflată 
într-un mediu se comportă într-un fel, iar în altul - în cu 
totul alt fel, de parcă n-ar mai fi ea însăşi. Explicaţia este 
transparentă: comportamentul omului este determinat de 
mediul de viaţă. Un argument irefutabil în acest sens îl 
găsim în chiar realitatea pe care o trăim. Astăzi, corupţia 
a devenit, din păcate, o banalitate, ba mai mult decît atît, 
am spune fără să greşim că ea a devenit o relaţie 
dominantă în societate. În vederea realizării intereselor 
fireşti, oamenii sunt nevoiţi să recurgă, la tot pasul, la 
mită şi ceea ce este mai semnificativ este faptul că astfel 
procedează nu numai cei care nu s-au sinchisit niciodată 
să o facă, de fiecare dată cînd le convenea, ci şi cei care 
înainte respingeau nu fără convingere această modalitate 
de interacţiune socială. Acum, aceştia din urmă recurg ei 
înşişi la mită fără prea multe ezitări, deşi sunt conştienţi 
de caracterul socialmente distructiv al unor asemenea 
practici, invocînd inevitabilitatea obiectivă, în timp ce 
alţii inventează chiar o filozofie morală justificativă. Prin 
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urmare, cauza conduitei criminale nu trebuie căutată în 
personalitatea criminalului, ci în factorii sociali care îi 
conferă o atare orientare şi îi formează trăsături 
corelative, iar acţiunile de prevenire trebuie îndreptate 
deci nu atît spre resocializarea criminalului, cît spre 
estomparea sau înlăturarea factorilor sociali în discuţie. 
Este adevărat că uneori trăsăturile de personalitate 
antisociale se înrădăcinează într-o aşa măsură, încît devin 
forţe motrice de sine stătătoare, cum ar fi în cazul 
recidiviştilor inveteraţi sau al criminalilor profesionişti 
convinşi. Totuşi, ele se formează şi sunt alimentate iniţial 
de anumiţi determinanţi sociali, iar o dată cu înaintarea în 
vîrstă îşi diminuează considerabil din puterea de acţiune, 
fapt deopotrivă curios şi semnificativ. În plus, ponderea 
criminalilor din categoria dată este relativ mică în 
ansamblul persoanelor care se dedau unor conduite 
criminale.  

 
 

*   *   * 
 
Din cele expuse reiese şi importanţa cunoaşterii 

mecanismului comportamentului criminal. Pe de o parte, 
ea are o însemnătate teoretică şi anume: (1) dezvăluie 
modul în care factorii sociali (obiectivi) se răsfrîng în 
conştiinţa (şi inconştientul) individului şi îl determină să 
adopte un comportament criminal; (2) arată cum, la care 
nivel şi ce modificări suportă acţiunea factorilor obiectivi 
în procesul de interiorizare, sub influenţa factorilor 
subiectivi, interni; (3) relevă procesele interioare psihice 
care preced şi însoţesc săvîrşirea unei crime, avînd 
impact cauzal sau condiţional; (4) arată cauza internă a 
conduitei criminale. Pe de altă parte, ea are o 
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însemnătate practică şi anume: (1) face posibilă 
relevarea factorilor sociali generali (locali sau naţionali, 
în funcţie de caracterul acestora) prin analiza unor cazuri 
concrete de comportament criminal, în vederea elaborării 
unor măsuri de prevenire cu efect general (la nivel local 
sau naţional); (2) oferă cadrul metodologic de abordare a 
cazurilor concrete de comportament criminal, ceea ce 
serveşte la: (a) efectuarea unor acţiuni de prevenire sau 
de contracarare a unor crime la diverse stadii de 
manifestare a comportamentului criminal; (b) stabilirea 
factorilor obiectivi nemijlociţi (specifici cazului concret 
abordat) care au provocat conduita criminală a 
individului concret în vederea excluderii sau, cel puţin, a 
reducerii riscului de recidivă. 

 
 
 

§2. Locul şi rolul interesului în  
mecanismul comportamentului criminal 

 
Cercetarea criminologică atentă a mecanismului 

comportamentului criminal denotă, în mod clar, o 
similitudine fundamentală între acesta şi cel al unei 
conduite licite. Indiferent de caracterul său social, 
comportamentului uman îi este propriu, în general, 
acelaşi mecanism de naştere, dezvoltare şi materializare, 
adică el este compus din elemente constitutive identice şi 
parcurge etape de realizare similare. Totuşi, ar fi eronat 
să asimilăm integral comportamentul criminal celui licit, 
deoarece existenţa unei diferenţe între ele este 
incontestabilă şi evidentă. Ea se găseşte însă la nivel de 
conţinut şi nicidecum la nivel de formă. Anume prin 
conţinutul său diferă fundamental conduita criminală, 



 143

socialmente indezirabilă, de cea licită, socialmente 
încuviinţată. Dacă este aşa, atunci se impune a formula o 
întrebare firească: prin ce diferă conţinutul mecanismului 
comportamentului criminal de cel al comportamentului 
licit şi de unde provine această diferenţă? 

Răspunsul la întrebarea formulată poate fi obţinut 
tocmai pe calea stabilirii locului şi rolului interesului în 
cadrul mecanismului conduitei criminale, raportată, dintr-
o perspectivă comparativă, la mecanismul 
comportamentului general uman. Or, interesul constituie 
acel element care conferă comportamentului uman 
conţinut social, pozitiv sau negativ, inclusiv criminal, în 
funcţie de orientarea lui socială. Să concretizăm 
aserţiunea făcută, examinînd locul şi rolul interesului în 
mecanismul conduitei criminale.  

Mai întîi de toate, trebuie remarcat faptul că, în 
complicatul proces de naştere, dezvoltare şi materializare 
a comportamentului criminal, văzut prin prisma 
individului, interesul constituie elementul esenţial, pentru 
că lui îi revine calitatea de motiv (mobil) al conduitei 
criminale, adică el este tocmai acel stimul intern care o 
declanşează. Interesul formează, altfel spus, resortul 
intern care pune individul în acţiune, determinîndu-l să 
săvîrşească o crimă.  

Fiind supus, în mod obiectiv, necesităţilor sale 
vitale, omul caută neîncetat să şi le satisfacă, în vederea 
asigurării existenţei sale materiale şi spirituale. În virtutea 
caracterului lor indispensabil, omul nu se poate sustrage, 
în nici un fel, nevoilor sale şi este condamnat să tindă 
neobosit a şi le satisface. A renunţa la satisfacerea 
nevoilor sale înseamnă, de fapt, a-şi curma viaţa fizică 
sau spirituală, căci aspiraţia spre viaţă este inerentă şi 
definitorie fiinţei umane, oricărei entităţi vii, de altfel. 
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Chiar şi moartea este acceptată de om tot în numele vieţii. 
După cum remarca, cu o genială clarviziune, ilustrul 
filozof german Arthur Schopenhauer „cel care se sinucide 
ar vrea să trăiască, el nu este nemulţumit decît de 
condiţiile în care îi este dat să-şi ducă viaţa. Prin urmare, 
distrugîndu-şi corpul, el renunţă nu la voinţa de a trăi, ci, 
pur şi simplu, la viaţă. El ar vrea viaţa, el ar vrea ca 
voinţa sa să existe şi să se afirme fără nici o piedică; dar 
conjuncturile prezente nu-i permit nicidecum acest lucru 
şi el resimte, din această cauză, o mare durere”126.  

Aşadar, necesitatea îl face, imperios, pe individ să 
acţioneze, în vederea îndestulării insuficienţei materiale 
sau spirituale pe care ea o reprezintă. Nu necesitatea îl 
determină însă pe individ să săvîrşească o crimă. Ea 
numai îl împinge spre acţiune, dar nu îi şi dictează 
caracterul social. Fie că individul adoptă o conduită 
criminală, fie că una licită, el nu urmăreşte decît 
satisfacerea aceleiaşi nevoi. Nu există necesităţi criminale 
şi necesităţi necriminale, ele sunt identice. Astfel, nevoia 
de a dispune, de exemplu, de anumite bunuri este 
prezentă şi în cazul în care individul comite o crimă (furt, 
jaf, delapidare etc.) pentru a şi le procura şi în cazul în 
care el le dobîndeşte pe căi legale (muncind cinstit, 
primindu-le cadou etc.), socialmente dezirabile. Tot aşa, 
individul îşi poate satisface nevoia de afirmare socială 
sau profesională folosindu-se de metode legale 
(evidenţiindu-se printr-o prestaţie socială ireproşabilă, 
săvîrşind o faptă demnă de toată lauda etc.) sau ilegale, 
săvîrşind crime (falsificînd anumite acte, abuzînd de 
atribuţiile de serviciu etc.) ş.a.m.d. Mai mult decît atît, 

                                                        
126 Arthur Schopenhauer, Lumea ca voinţă şi reprezentare, 

vol. I, Editura Moldova, Iaşi, 1995, p.428. 



 145

trebuie neapărat luat în consideraţie faptul că necesităţile 
sunt de natură obiectivă şi nu depind de om, ele sunt 
sădite în constituţia lui fizico-spirituală de către natură şi 
societate. El poate, desigur, să şi le reprime, să le îndure, 
dar numai pînă la un anumit punct, după care devine 
teribil, ba chiar insuportabil de nefericit. De aceea, 
existenţa unor nevoi nu poate fi imputată, în nici un fel, 
omului, pentru că acest fapt îl depăşeşte.  

Individul este, în realitate, determinat de interes să 
opteze pentru un comportament criminal ca să-şi satisfacă 
necesităţile. Aşa se face că omul îşi duce traiul în condiţii 
de viaţă date, formate din sistemul de relaţii sociale 
obiectiv existente într-o societate şi poziţia lui în sistemul 
dat, adică în societate. Modalităţile de îndestulare a 
necesităţilor atît materiale, cît şi spirituale ale membrilor 
societăţii, deci viaţa lor, sunt reglementate prin norme 
sociale, juridice. Ele alcătuiesc cadrul legal de existenţă a 
omului. Atunci cînd un membru al societăţii îşi satisface 
nevoile prin acţiuni conforme limitelor stabilite de lege, 
vorbim de un comportament licit sau socialmente 
dezirabil, ceea ce se şi întîmplă în mod curent. Dacă însă 
individul nu are posibilităţi, datorită condiţiilor lui de 
viaţă, să-şi satisfacă necesităţile în limitele stabilite de 
lege sau dacă posibilităţile existente sunt de natură a-i 
leza alte necesităţi importante, atunci el se vede constrîns 
fie să renunţe la satisfacerea nevoilor sale, să-şi limiteze 
viaţa, fie să transgreseze aceste limite. Altfel spus, 
situaţia în care el se află îi formează interesul de a adopta 
un comportament criminal, socialmente indezirabil, întru 
îndestularea nevoilor sale, materiale sau spirituale, interes 
care îi şi determină acţiunile. Acest interes de a săvîrşi o 
crimă, adică de a-şi crea pe cale ilicită condiţiile necesare 
de satisfacere a nevoilor sale, o dată cristalizat, constituie 
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mobilul (motivul) conduitei lui criminale, mobilizîndu-i 
şi catalizîndu-i energiile fizice şi psihice în acest sens. 
Anume el formează impulsul intern care determină, 
declanşează comportamentul criminal al unui individ.  

Prin urmare, deoarece se manifestă în calitate de 
stimul intern, de motiv, interesul constituie cauza directă, 
imediată a comportamentului criminal. De menţionat că 
în calitate de motiv (mobil intern) interesul se transformă 
dintr-un fenomen social (orientare socială) într-un 
fenomen psihic, deşi nu poate fi disociat în întregime de 
conţinutul şi geneza sa socială, astfel încît acum el poate 
influenţa procesele psihice ale individului (voinţa, 
raţiunea etc.), iar în consecinţă, conduita lui. Am putea 
spune, de asemenea, că în această ipostază el este cauza 
interioară a comportamentului criminal. Iată de ce am 
afirmat, bazîndu-ne pe rezultatele prezentului studiu, că 
interesul constituie elementul esenţial, central al 
mecanismului comportamentului criminal. Rolul lui nu se 
reduce totuşi numai la cele arătate, este necesar a 
examina încă cîteva aspecte semnificative.  

A demonstra aici, încă o dată, existenţa unei legături 
indisolubile între interes şi crimă este de prisos. În 
capitolele şi paragrafele precedente a fost întreprins, atît 
sub aspectul sociologic, cît şi psihologic, un asemenea 
studiu criminologic. Dincolo de cele realizate, este 
relevant şi simplul argument că o lectură atentă a codului 
penal, indiferent de ţara sau epoca din care provine, 
dezvăluie, fără a recurge la tehnici şi procedee speciale 
de cercetare, conexiunea dintre fenomenele în discuţie. 
Să examinăm cîteva spicuiri selective: genocidul, 
activitatea mercenarilor, clonarea, omorul, constrîngerea 
persoanei la prelevarea organelor sau ţesuturilor pentru 
prelevare, provocarea ilegală a avortului, traficul de fiinţe 
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umane, calomnia, violul, falsificarea rezultatelor votării, 
furtul, jaful, şantajul, ocuparea bunurilor imobile străine, 
dobîndirea sau comercializarea bunurilor despre care se 
ştie că au fost obţinute pe cale criminală, eschivarea de la 
plata pensiei alimentare sau de la întreţinerea copiilor, 
practicarea ilegală a medicinii sau a activităţii 
farmaceutice, defrişarea ilegală a vegetaţiei forestiere, 
fabricarea sau punerea în circulaţie a banilor falşi sau a 
titlurilor de valoare false, practicarea ilegală a activităţii 
de întreprinzător, spălarea banilor, contrabanda, accesul 
ilegal la informaţia computerizată, punerea în exploatare 
a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vădite, 
terorismul, amestecul în înfăptuirea justiţiei şi în 
urmărirea penală, traficul de influenţă, corupere, 
uzurparea puterii de stat, eschivarea de la serviciul militar 
- toate acţiunile de acest gen ascund un interes, adică 
urmăresc modificarea sau schimbarea situaţiei 
individului, în vederea creării condiţiilor necesare de 
satisfacere a unei (unor) nevoi. 

Mai mult decît atît, nici chiar faptele săvîrşite în 
stare de afect nu sunt lipsite, în realitate, de interese 
ascunse, în pofida tuturor aparenţelor. Acest fapt a fost 
descoperit şi demonstrat peremptoriu de psihologul 
austriac Alfred Adler. Reproducem un pasaj din opera 
savantului citat, pasaj care redă sintetic, dar nu mai puţin 
elocvent tezele privitoare la faptul menţionat: „Afectele 
reprezintă exacerbarea acelor fenomene psihice pe care 
le-am denumit trăsături de caracter. Ele sunt forme de 
activitate delimitate în timp ale organului psihic, care, 
sub presiunea unei necesităţi conştiente sau inconştiente, 
se manifestă printr-o descărcare bruscă şi, ca şi trăsăturile 
de caracter, sunt orientate spre un scop. Nu sunt 
fenomene enigmatice, de neînţeles; ele apar totdeauna 
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atunci cînd au un sens, cînd corespund metodei de viaţă, 
liniei de conduită a omului. Ele au scopul de a determina 
o schimbare în situaţia omului, care să fie în favoarea sa. 
Sunt manifestări intense, care nu pot avea loc decît la un 
om care a renunţat la alte posibilităţi de a-şi realiza 
obiectivul său care, mai bine zis, nu crede, ori nu mai 
crede în alte posibilităţi”127.  

Dacă e să ne bazăm pe logica enunţurilor citate, 
putem afirma în continuare că şi faptele comise din 
imprudenţă ascund nişte interese. După cum este ştiut, 
imprudenţa este diferenţiată în încredere exagerată, atunci 
cînd făptuitorul conştientizează pericolul social al 
acţiunilor (inacţiunilor) sale şi prevede consecinţele lor 
negative, dar consideră uşuratic că le poate evita, şi 
neglijenţă, atunci cînd făptuitorul nu conştientizează 
pericolul social şi nu prevede consecinţele negative ale 
acţiunilor (inacţiunilor) sale, deşi putea şi trebuia să o 
facă. În opinia noastră, cazurile de infracţiuni comise din 
imprudenţă, datorită încrederii exagerate, au la temelie 
anumite interese. De exemplu, dacă este vorba despre un 
accident rutier soldat cu decesul victimei şi provocat de 
viteza excesivă a făptuitorului (conducătorului auto), 
atunci la originea acţiunilor acestuia din urmă este sau 
interesul de a-şi satisface necesitatea de a conduce cu 
viteză, care îi produce o satisfacţie deosebită, sau 
interesul de a ajunge mai repede la destinaţie, în dispreţul 
tuturor riscurilor ş.a.m.d. În ceea ce priveşte faptele 
imprudente comise din neglijenţă, considerăm că ele 
constituie, în genere, o categorie aparte de infracţiuni, 
pentru că nu manifestă o atitudine a făptuitorului faţă de 
valorile sociale şi includ adesea fenomene ce depăşesc, 

                                                        
127 Alfred Adler, op.cit., p.251. 
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într-adevăr, facultăţile lui volitive şi intelectuale. Prin 
caracterul lor social, faptele din categoria dată nici nu 
merită, în principiu, a fi taxate drept crime, legiuitorul s-a 
văzut nevoit însă a le conferi un caracter penal, deoarece 
în caz contrar ar fi oferit posibilităţi pentru diverse 
abuzuri, speculări juridice.  

După cum s-a văzut, cunoaşterea mecanismului 
comportamentului criminal relevă, prin prisma 
individului, procesul de naştere, dezvoltare şi 
materializare a conduitei criminale şi dezvăluie cauza 
internă, directă a ei. Totuşi, conduita criminală nu poate 
fi explicată, aşa cum a fost subliniat la începutul 
capitolului, exclusiv prin această cauză interioară, 
deoarece ea nu-şi are originea în sine şi nici în alt 
fenomen psihic, intern. Multiple cercetări criminologice 
au arătat că un comportament criminal nu poate fi 
explicat în afara factorilor externi, sociali, a căror 
însemnătate este cel mai adesea esenţială, fundamentală 
în geneza acestuia. Prin urmare, este necesar a stabili 
modul în care se produce o interacţiune între factorii 
obiectivi, externi şi cei subiectivi, interni în geneza 
conduitei criminale, adică în ce mod cauza socială, 
externă pune în mişcare cauza psihologică, internă, 
determinînd astfel naşterea, dezvoltarea şi materializarea 
unei conduite criminale. 

Din rezultatele prezentului studiu rezultă că 
conexiunea dintre fenomenele sociale, externe şi cele 
psihice, interne se realizează anume prin intermediului 
interesului, graţie naturii lui bivalente, dat fiind faptul că 
el constituie atît un fenomen social, în calitate de 
orientare socială, cît şi un fenomen psihic, în calitate de 
motiv (mobil). De remarcat că, datorită naturii sale 
bivalente, interesul capătă conţinut social. Interesul 
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formează, în acest fel, un element modal prin care se 
cuplează procesele sociale cu cele psihice în 
determinarea comportamentului criminal, iar dezvăluirea 
şi analiza acestei legături face posibilă explicarea 
integrală a genezei conduitei criminale.  

Conţinutul social al interesului are şi el o importanţă 
deosebită în mecanismul comportamentului criminal, sub 
aspectul substanţei lui. El determină orientarea socială a 
comportamentului individului, conferindu-i caracter 
criminal. Interesul este, aşadar, orientarea socială a 
individului care îi călăuzeşte acţiunile, conduita şi îi 
conferă direcţie şi sens. Astfel, conţinutul social al 
interesului face diferenţa dintre comportamentul licit şi 
cel criminal, le determină caracterul lor social. Cu alte 
cuvinte, interesul determină conţinutul criminal 
(antisocial) al conduitei umane.  

Conţinutul social al interesului vădeşte o atitudine a 
individului de negare a valorilor sociale şi orientarea lui 
spre metode criminale, ilegale de satisfacere a propriilor 
necesităţi, materiale sau spirituale. Şi într-adevăr, o dată 
ce individul nu-şi poate satisface necesităţile (sau realiza 
interesele) pe căi licite, lui nu-i rămîne decît să încalce 
legea, să recurgă deci la mijloace ilicite, inclusiv 
criminale de îndestulare a lor, aşa încît el îşi formează o 
orientare criminală, în relaţiile lui sociale. Dar, crima nu 
constituie un simplu act de comportament, ci o faptă 
socială, adică crima reprezintă un act de conduită umană 
care denotă o anumită atitudine faţă de valorile şi relaţiile 
sociale şi anume o atitudine de negare vehementă a lor.  

Enunţurile mai sus formulate arată în mod clar că 
relevarea locului şi rolului interesului în mecanismul 
comportamentului criminal oferă răspunsul la întrebarea: 
prin ce se deosebeşte conţinutul conduitei licite de cel al 
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conduitei criminale şi de unde provine această deosebire? 
Sintetic, răspunsul poate fi formulat în felul următor: prin 
orientarea socialmente pozitivă, în primul caz, şi prin 
orientarea socialmente negativă (orientare criminală), în 
cel de-al doilea caz. Diferenţa de orientare este rezultatul 
diferenţei de interese. Astfel, dacă în primul caz, 
condiţiile de viaţă sunt de aşa natură încît îi permit, în 
fond, individului să-şi satisfacă necesităţile vitale pe cale 
legală, în limitele stabilite de lege, atunci în cazul al 
doilea, ele nu-i permit aşa ceva şi individul se vede silit 
să-şi satisfacă necesităţile vitale pe calea crimelor, 
călcînd dincolo de limitele stabilite de lege. 

 
 

*   *   * 
 
În încheiere, se cere arătată importanţa teoretică şi 

practică a cunoaşterii locului şi rolului interesului în 
cadrul mecanismului conduitei criminale. Însemnătatea 
teoretică: (1) indică motivul comportamentului criminal; 
(2) dezvăluie cauza internă şi deci forţa motrice a 
proceselor de naştere, dezvoltare şi materializare a 
conduitei criminale; (3) dezvăluie conţinutul social al 
comportamentului criminal; (4) permite învederarea şi 
explicarea deosebirii şi asemănării dintre conduita 
criminală şi cea licită. Însemnătatea practică: (1) indică 
motivul (mobilul) unui comportament criminal concret şi, 
deci, a cauzei lui imediate; (2) face posibilă stabilirea 
condiţiilor de viaţă care au generat motivul ca individul 
concret să săvîrşească sau să intenţioneze a săvîrşi o 
crimă; (3) dezvăluie modul în care trebuie concepute 
mijloacele de prevenire a conduitei criminale concrete. 
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CONCLUSIONS 
 

Le concept de l’intérêt a été étudié dans la criminologie 
sous aspect psychologique du point de vue du mécanisme 
du comportement criminel, le côté social du phénomène 
étant totalement négligé. L’absence d’une préoccupation 
réelle pour l’aspect social de l’intérêt constitue une 
carence importante dans la recherche criminologique, le 
crime représentant un phénomène de nature sociale et 
donc, la liaison entre ces deux phénomènes s’avère 
restreinte du point de vue sociologique. De plus, la 
sociologie a déjà établi clairement l’existence d’une 
liaison causale entre l’intérêt en tant que phénomène 
social et le comportement social (individuel ou de 
groupe), s’imposant une analyse criminologique du fait. 
D’ailleurs, l’absence d’une idée sociologique claire sur 
l’intérêt a conduit vers un traitement incomplet et parfois 
erroné du problème de l’intérêt même sous aspect 
psychologique. Voilà pourquoi l’idée de réaliser une 
étude socio-criminologique dans le problème de l’intérêt 
est bien fondée et impliquera une multitude de bénéfices 
théoriques et pratiques. 
 
L’étude du problème de l’intérêt en criminologie est en 
mésure d’offrir une triple utilité. Tout d’abord, cette 
étude conduira à la connaissance d’un état de fait 
insuffisemment étudié : la liaison entre les phénomènes 
intérêt et crime, contribuant de cette façon à 
l’enrichissement de la science criminologique. 
Deuxièmement, cet étude rend possible l’élaboration de 
la catégorie criminologique de l’intérêt. L’importance à 
part de cet instrument méthodologique consiste dans la 
capacité heuristique élevée de la catégorie 
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criminologique de l’intérêt (par exemple, il sert à la 
définition du crime en tant que phénomène social ou bien 
à l’explication de la génèse de la criminalité). 
Troisièmement, l’étude du problème de l’intérêt ouvre de 
nouvelles perspectives pratiques, impliquant un nouvel 
traitement du problème de la criminalité par le biais de sa 
prévention. Cette méthode peut être appliquée à l’action 
anticrime entreprise à niveau macrosocial, aussi bien qu’à 
celle réalisée à niveau local ou bien au niveau d’autres 
groupes sociaux.  
 
Les recherches menées jusqu’à ce moment révèlent que 
l’intérêt constitue une orientation consciente de l’individu 
vers le changement ou le maintien de sa situation en vue 
de créer les conditions nécessaires pour satisfaire ses 
besoins. 
 
La nécessité constitue un besoin impérieux causé par 
l’état d’insuffisance de l’organisme dépendant de la 
constitution et du fonctionnement de l’organisme. 
L’apparition de la nécessité est dûe à la pénurie qui 
devrait être compensée en vue de maintenir la viabilité de 
l’organisme humain. La nature impose à tout être une 
série de besoins (nécessités). Mais la nécessité reflète non 
seulement l’état de l’organisme, mais aussi la relation de 
celui-ci avec le milieu dans lequel il vit.  La loi de la 
conexion universelle des choses agit dans la nature à 
travers la nécessité. Voilà pourquoi le milieu d’existence 
d’un être influence, à son tour, les besoins de 
l’organisme. 
 
La loi de la nécessité dirige la vie des animaux et des 
autres êtres vivants, aussi bien que celle de l’homme, 
mais dans ce dernier cas une concrétisation de la 
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définition s’impose, l’homme étant soumis non seulement 
aux lois biologiques, mais à celles sociales aussi. Il s’en 
suit que la nécessité constitue une demande déterminée 
par l’état d’insuffisance de l’individu. 
 
En vertu de son caractère nécessaire le besoin détermine 
le comportement de l’individu dans le sens de sa 
satisfaction. L’être humain est poussé irrésistiblement par 
la nécessité d’agir pour sa satisfaction, en cas contraire sa 
vie-même pourrait être en péril. Ainsi, la nécessité 
représente un moteur fondemental du comportement 
humain. 
 
La nécessité offre une explication primaire du 
comportement de l’individu et de la cause de ce 
comportement. 
 
L’intérêt succède la nécessité. Le besoin constitue le 
point initial dans la formation de l’intérêt, celui-ci étant 
lié indisolublement à la satisfaction de la nécessité. La 
raison d’être de l’intérêt consiste notamment dans la 
satisfaction de certains besoins. Cependant, la nécessité 
ne représente que l’un des éléments constituant l’intérêt. 
L’action de la nécessité ne détermine pas, par elle-même, 
la naissance directe de l’intérêt.  
 
L’apparition de l’intérêt est dûe à la faculté de penser de 
l’être humain. Sa capacité de réfléchir lui permet de se 
rendre compte des besoins et des possibilités dont il 
dispose pour satisfaire ses nécessités. Ainsi, la 
compréhension des besoins et des possibilités de 
satisfaction de ces besoins représente le second élément 
composant de l’intérêt.  
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C’est le milieu qui a le rôle déterminant dans la formation 
de l’intérêt, les conditions de vie jouant un rôle décisif 
dans la naissance de l’intérêt. Si la nécessité détermine 
une personne à agir d’une certaine façon, ses conditions 
d’existence lui offrent la direction, vu que les possibilités 
de l’individu de satisfaire ses propres nécessités 
dépendent de ses conditions de vie. Voilà pourquoi ses 
actions sont dirigées vers la modification des conditions 
de vie ne lui permettant pas de satisfaire ses nécessités, 
l’intérêt ayant cette tendance. En conséquence, l’intérêt 
reflète le milieu dans lequel l’individu a été jeté. Ainsi, 
l’intérêt de l’individu est déterminé par ses conditions de 
vie. 
 
Une fois constitué, l’intérêt devient un mobile 
fondemental du comportement humain et, de cette façon, 
sa raison d’apparition immédiate est un élément 
important dans la chaine déterminative du comportement 
humain. Comme résultat, la loi du besoin est transformée 
en loi d’intérêt qui dirige, d’ici-là le monde humain.  
 
L’intérêt a ses racines dans les conditions de vie de 
l’individu, le milieu social marquant profondément ses 
conditions d’existence. Voilà pourquoi la recherche de 
l’intérêt ne peut être réalisée qu’en rapport avec les 
conditions sociales de l’individu. Il en suit de là que 
l’intérêt se trouve en rapport étroit avec le système des 
relations sociales. Cette liaison consiste dans la 
détermination exercée par le système social sur l’intérêt 
de l’individu. De cette façon, vu le rapport entre intérêt et 
société, on peut caractériser l’intérêt comme attribut du 
système social. L’intérêt dénote la capacité du système 
social de déterminer du point de vue de la loi, 
l’orientation de l’individu et de son comportement. En 
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cette qualité, l’intérêt représente un phénomène social 
objectif, un produit du système social. 
 
Ainsi, l’intérêt représente un phénomène social objectif 
qui dénote la capacité du système social de déterminer 
l’orientation de l’individu (des groupes sociaux) vers le 
maintien ou le changement de la situation sociale en vue 
de créer les conditions nécessaires à la satisfaction des 
besoins.  
 
Pour entreprendre une étude adéquate du rapport entre les 
phénomènes intérêt et crime il est indiqué de respecter la 
délimitation méthodologique suivante : faire la différence 
entre le crime en qualité d’interdiction juridique et le 
crime en tant qu’acte de comportement. Autrement dit, il 
est nécessaire de faire une distinction entre le rapport 
intérêt et incrimination des actes d’une part, et le rapport 
entre intérêt et acte criminel-même, d’autre part.  
 
Dans la période présociale, étape purement naturelle, il 
n’existait pas de crimes, les notions de bien et de mal 
n’existant pas. La nature n’opère pas avec les catégories 
bien et mal, crime et héroïsme, mais bien avec les 
catégories existe et n’existe pas, comment ça existe, tout 
ce qui existe étant naturel. Il s’en suit que le 
comportement humain inclut des actions similaires qui ne 
peuvent pas être divisées en criminelles et noncriminelles 
en absence d’un critère d’autre ordre. Donc, le crime ne 
constitue pas un phénomène naturel à essence distincte et 
ne peut pas être inclu dans une catégorie certaine de 
manifestations naturelles spécifiques à l’homme. 
 
C’est dans la période sociale (d’après la constitution 
de la société) que le crime apparaît. Partout où la 
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société existe, il y a des crimes. Le fait que le crime 
apparaît là et alors où la société naît, prouve sa nature 
sociale. Cette observation nous conduit à l’idée que le 
crime constitue un phénomène social. Vu que le crime 
existe en rapport avec la société, la découverte de 
l’essence, des particularités, des lois d’existence et des 
causes suppose la connaissance-même de la société. C’est 
dans l’univers social qu’on trouve les éléments qui 
rendent possible la résolution du problème du crime. 
 
La nature sociale du crime oriente la recherche vers la 
société. A cette étape le problème du rapport entre intérêt 
et crime en tant que phénomènes sociaux ouvre une 
nouvelle voie de recherche et d’exploitation du crime.  
 
La société est caractérisée par trois traits immanents : 
(1) la société ne peut pas être réduite à la simple somme 
des individus, elle produit un phénomène qualitativement 
nouveau existant à la base de ses propres lois ; (2) 
l’intérêt général apparaît ; (3) la liberté personnelle est 
limitée dans la société. Une fois apparu l’intérêt général 
devient un facteur décisif dans la vie sociale. D’ici, la 
conclusion que l’intéret constitue un élément important 
de la société et pour sa recherche s’impose une bonne 
connaissance de la société et vice-versa.  
 
Tout intérêt est générateur d’une attitude envers les 
choses. Le critère utilisé pour apprécier les choses est 
l’utilité vue en rapport avec l’intérêt. De cette façon, si 
l’on prend l’utilité comme prémise, certaines actions sont 
qualifiées comme indésirables par rapport à l’intérêt. Et si 
l’intérêt personnel détermine une attitude personnelle, 
l’intérêt général détermine une attitude générale. C’est 
celui-dernier qui confère à l’action un contenu positif ou 
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négatif. En conséquence, l’intérêt général déclare 
indérisables une série de faits, par son attitude envers 
certaines actions. Une partie de ces faits est considérée 
extrémement indésirable. Ceux-ci portent le stigmate de 
crimes. 
 
La qualification de certains actes comme crimes n’est pas 
fondée sur une attitude sociale (générale) arbitraire, tout 
aussi comme l’intérêt générateur n’est pas arbitraire. 
L’intérêt général de répudier certains faits reflète la 
nécessité sociale objective d’assurer une activité et 
coexistence armonieuse et bénéfique. 
 
Ainsi, on appelle crime l’acte qui contravient à l’intérêt 
général par le danger ou le dommage apporté à la société 
et donc, à chaque individu à part, générant une attitude 
sociale négative.  
 
Dans la forme étatique d’organisation sociale l’appareil 
dirigeant s’assume le monopole sur l’intérêt général. 
Autrement dit, il devient le représentant et le promoteur 
légitime de l’intérêt général. Dans sa compétence 
exclusive entre la stigmatisation des actes au nom de 
l’intérêt général. En vue d’assurer une activité et une 
coexistence sociale armonieuse et bénéfique l’appareil 
dirigeant décide lesquels des actes doivent être 
sanctionnés et lesquels doivent être stimulés, autrement 
dit, lesquels sont des crimes et lesquels non. 
 
A la base de ce qu’on vient de constater on peut conclure, 
que le rapport entre intérêt et crime en tant 
qu’interdiction sociale est de nature causale. 
 



 159

Vu que les crimes, tout aussi que les non-crimes 
représentent des actions similaires dont la différence ne 
consiste que dans l’attitude de l’intérêt général, on peut 
affirmer que les crimes ont comme but la réalisation de 
certains intérêts. De cette façon, le crime représente 
l’orientation consciente de l’individu vers la création 
illicite des conditions nécessaires pour la satisfaction des 
besoins. Puisque l’intérêt constitue le moteur 
fondemental du comportement en général, il va de soi 
que la pondération et la signification en ce qui concerne 
le comportement criminel sont les mêmes. Il suit de là 
que l’intérêt constitue un moteur fondemental du 
comportement criminel. Cette conclusion dévoile, 
essentiellement, la liaison entre intérêt et crime en tant 
qu’acte de comportement. 
 
L’élucidation du caractère que la liaison entre intérêt et 
crime comporte, dévoile un fait d’une signification 
considérable : l’intérêt constitue la cause immédiate, 
directe du comportement criminel, du crime. D’autre part 
la recherche criminologique ne doit pas se limiter à cette 
constatation ; elle doit chercher à découvrir les facteurs 
sociaux déterminant l’apparition de l’intérêt de comettre 
un crime. En cas contraire, la tâche primordiale de la 
criminologie, soit l’accumulation des connaissances qui 
rendent possible la prévention de la criminalité, reste sans 
perspective. 
 
Cette étude mène à la conclusion que l’un des facteurs 
sociaux majeurs déterminant la naissance de l’intérêt de 
comettre un crime ou le crime-même, est le décalage 
entre l’intérêt général et l’intérêt dominant. 
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C’est comme ça que, progressivement, l’appareil 
dirigeant devient un moyen de réaliser, d’imposer 
l’intérêt particulier. D’ici, une tendance d’influencer la 
décision dans le cadre de l’état, les individus ou les 
groupes d’individus promouvant leurs propres intérêts au 
détriment des autres. Pour que l’intérêt particulier jouisse 
d’accès au pouvoir de décision de l’état, il a été 
nécessaire d’élever cet intérêt au niveau d’intérêt général. 
L’événement a eu lieu au moment où la plus grande 
partie des membres ont confondu l’intérêt particulier avec 
l’intérêt général. Dans les conditions existantes à ce 
moment-là un tel intérêt particulier semblait général par 
le fait qu’en apparence, il convenait à la majorité. De 
cette façon, un nouveau type d’intérêt apparait - l’intérêt 
dominant. L’intérêt dominant ne représente que l’intérêt 
particulier élevé au niveau d’intérêt général et ne doit pas 
être confondu ni avec l’un, ni avec l’autre.  
 
A partir de ce moment l’appareil dirigeant a la tendance 
obédiente de réaliser la stigmatisation des faits sur les 
positions de l’intérêt dominant, décidant lesquels de ces 
actes sont des crimes et lesquels pas. Ainsi, les intérêts 
qui contraviennent à l’intérêt dominant, c’est à dire 
mettent en péril l’existence de celui-ci, portent la 
qualification de crimes et sont sanctionnés. L’appareil 
dirigeant-même devient un instrument qui promeut et qui 
défend l’intérêt dominant par le biais des normes 
juridiques édictées, c’est à dire crée des conditions 
favorables pour sa réalisation ; le droit apparu à la suite 
de ceci et qui a comme source les intérêts économiques et 
politiques de ceux qui détiennent le pouvoir représente la 
volonté de ceux-ci élevée au rang de loi. 
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L’instauration de l’intérêt dominant dans un état signifie 
la création de certaines conditions privilégiées de 
promotion et de réalisation d’un intérêt particulier au 
détriment des autres intérêts particuliers dans la société. 
Ainsi, une série de membres de la société bénéficient, 
d’une façon privilégiée, de larges possibilités de 
réalisation de propres intérêts, en même temps qu’une 
autre partie en est pourvue ou bien considérablement 
limitée. Priver l’homme de la possibilité de satisfaire ses 
nécessités et de réaliser ses intérêts veut dire supprimer 
l’existence humaine, car la vie de l’homme suppose la 
satisfaction de ses besoins matériaux et spirituels. Or, 
l’homme naît pour vivre et toute restriction de la liberté 
est vue comme un mal qui doit être omis. Il faut souligner 
que ceci est valable pour la vie matérielle, aussi bien que 
pour celle spirituelle. Supprimer la liberté de vivre d’une 
personne signifie la priver même du sens de la vie. Et 
plus l’être humain est limité dans son existence, plus sa 
vie est dénuée de sens. Mis dans la situation de ne pas 
pouvoir satisfaire leurs nécessités et de réaliser leurs 
intérêts sur voie légale, c’est à dire dans les limites et 
dans les conditions établies par la loi, les individus se 
voient contraints d’entreprendre des actes illicites. 
Comme résultat, l’intérêt de comettre des crimes apparaît 
chez l’homme à l’intention de satisfaire ses nécessités ou 
de réaliser ses intérêts. Comettant un crime, l’individu 
non seulement viole la loi, il la nie. Et c’est tout à fait 
normal, car la société est apparue à la suite des efforts 
que l’homme a déployé pour construire une vie meilleure, 
tandis que l’appareil dirigeant institué en forme étatique 
d’organisation de la société a la mission de créer des 
conditions sociales adéquates. Au moment où les 
conditions sociales créées par les décideurs politiques par 
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le biais des lois ne lui assurent pas une vie meilleure, car 
il sacrifie une partie de ses propres intérêts à l’intention 
de réaliser les autre intérêts, plus importants, il ne reste à 
l’individu que de nier ces lois. Plus que ça, l’individu 
conteste l’intérêt dominant dans l’état qui, de manière 
inéquitable, néglige ou obstrue son propre intérêt. 
 
Donc, les crimes sont comis pour réaliser un intérêt 
particulier négligé par l’intérêt dominant. En tant 
qu’expression des relations sociales existantes, les crimes 
sont déterminés par la société-même dans laquelle ils 
sont produits, c’est à dire par ses propres relations 
sociales. Une fois, l’individu agit dans la direction de 
réaliser un certain intérêt, celui-ci étant déterminé par les 
conditions de vie de l’individu, autrement dit, par les 
relations sociales existantes, il s’en suit que les crimes 
ont une base objective, étant déterminés par les relations 
sociales existantes.  
 
Ainsi, le crime constitue une catégorie criminologique 
utilisée pour indiquer un rapport social réel – le 
caractère arbitraire de l’individu, c’est à dire la 
négation par un individu isolé des valeurs sociales 
dans une société concrète. Le crime représente une 
négation des intérêts et de la volonté exprimée en lois et 
défendue par l’appareil dirigeant de l’état et, de manière 
implicite, de la société, se manifestant par la réalisation 
arbitraire et illicite de sa propre volonté et de ses 
propres intérêts. 
 
Les crimes singuliers et sporadiques ont un impact 
individuel et pas social, car ces crimes ne contribuent pas 
au déchirement des relations sociales existantes ou bien à 
la perturbation de l’ordre dominant dans la société. Mais 
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au moment où leur nombre s’accroit considérablement, 
les crimes se transforment en un véritable phénomène 
social capable de provoquer des effets sociaux plus ou 
moins importants. Dans ce cas-ci la criminalité constitue 
un processus social de modification, de désorganisation 
du système des relations sociales par laquelle se 
manifeste l’attitude de négation de l’ordre de droit établi 
dans la société. 
 
A la base des susmentionées on peut formuler une loi 
criminologique que nous avons appelée 
conventionnellement – loi criminologique de l’intérêt : 
l’existance d’un décalage entre l’intérêt dominant et 
l’intérêt général engendre inévitablement un certain 
niveau de la criminalité, tandis que l’extention de ce 
décalage détermine une croissance relativement 
proportionnelle de la criminalité dans la société 
respective. 
 
De cette façon, si en réalisant leur intérêt dominant les 
décideurs politiques ne prennent pas en considération les 
autres intérêts de la société, il y aura logiquement, des 
crimes dans la société et autant qu’il vont traiter avec 
négligence cette vérité incontestable, toute « lutte » 
contre la criminalité sera inefficace et vaine. 
 
La loi criminologique de l’intérêt porte un caractère 
général et agit dans toute période et dans toute société.  
 
Pour conférer une forme applicative à ladite loi, il est 
nécessaire de la concrétiser dans une série de principes 
directement applicables à l’action sociale. Les principes 
déduits de la loi criminologique de l’intérêt constituent 
des instruments extrémement importants pour l’action 
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sociale anticrime et doivent être obligatoirement utilisés à 
l’élaboration de la politique criminologique, aussi bien 
qu’à la préparation des programmes de prévention et de 
lutte contre la criminalité. 
 
L’application des principes dérivés de la loi 
criminologique de l’intérêt suppose, d’une part, une très 
bonne connaissance des intérêts générateurs de 
comportement criminel et, d’autre part, détenir une 
information sur les intérêts légitimes ayant supportés une 
atteinte sociale. La règle méthodologique de base dans 
l’action d’éclaircissement des intérêts concrets consiste 
dans l’élucidation obligatoire de trois aspects suivants : 
(1) laquelle des nécessités (besoins) est à l’origine de 
l’intérêt ; (2) lesquels des facteurs objectifs (conditions 
de vie) ont contribué à l’apparition de l’intérêt ; (3) 
lesquels des facteurs objectifs et subjectifs ont conféré la 
forme respective à l’intérêt (la modalité de représentation 
dans la conscience individuelle ou sociale). 
 
Les connaissances obtenues dans le résultat de l’étude 
réalisée permettent l’élaboration de la catégorie de 
l’intérêt. Elle dénote les significations suivantes : (1) 
indique la cause immédiate du comportement humain, y 
compris, criminel ; (2) reflète une gamme large de 
facteurs qui influence le comportement humain, dont : les 
nécessités (matérielles et spirituelles), les conditions de 
vie de l’individu, de différents déterminants subjectifs, 
ainsi que des facteurs d’ordre naturel, social et 
psychologique ; (3) achève la chaine causale du 
comportement humain ; (4) intègre l’élément de libre 
arbitre dans le mécanisme du comportement humain ; (5) 
conduit à la découverte de certains principes importants 
d’action sociale anticrime. 



 165

 
Le déchiffrement du comportement humain implique une 
connaissance profonde du milieu de vie naturel et social 
de l’homme. Mais la connaissance du comportement 
humain ne peut être réduite à la recherche exclusive des 
facteurs externes (naturels et sociaux), même si ceux-ci 
ont une importance fondementale dans l’explication du 
comportement humain. La recherche doit être complétée 
avec le dévoilement de tels ressorts internes propres à 
l’individu, dont l’intéraction avec les facteurs objectifs 
externes donne une certaine orientation au comportement 
humain.  
 
Il s’en suit la nécessité de connaître le mécanisme du 
comportement criminel, c’est à dire le processus de 
naissance, de développement et de matérialisation du 
comportement criminel vu à travers la prisme de 
l’individu, sous aspect interne (des processus psycho-
somatiques) aussi bien que sous aspect externe 
(comportement, des aspects liés à ceux-ci). 
 
Dans le cadre du mécanisme de comportement criminel 
l’intérêt constitue l’élément essentiel, car il se manifeste 
en tant que système interne, de motivation. Ainsi, 
l’intérêt constitue la cause directe, immédiate du 
comportement criminel. En tant que moteur interne 
l’intérêt se transforme en phénomène psychique bien 
qu’il ne puisse être dissocié entièrement de son contenu 
et de sa génèse sociale, jusqu’à ce que maintenant il peut 
influencer les processus psychiques de l’individu (la 
volonté, la raison) et, en conséquence, son comportement. 
Dans cette hypostase l’intérêt devient la cause interne du 
comportement criminel. 
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Grâce à sa nature bivalente l’intérêt est enrichi d’un 
contenu social. De cette façon, l’intérêt crée un élément 
modal qui réunit les processus sociaux avec ceux 
psychiques dans l’établissement du comportement 
criminel, tandis que le dévoilement et l’analyse de cette 
liaison rend possible l’explication complète de la génèse 
du comportement criminel. 
 
Sous l’aspect de sa substance le contenu social de 
l’intérêt a une importance essentielle dans le mécanisme 
du comportement criminel. Il détermine l’orientation 
sociale du comportement de l’individu en lui conférant 
un caractère criminel. Donc, l’intérêt représente 
l’orientation sociale de l’individu qui guide ses actions, 
son comportement et lui confère une direction et un sens. 
De cette façon, le contenu social de l’intérêt fait la 
différence entre le comportement licite et celui criminel 
en déterminant leur caractère social. Autrement dit, 
l’intérêt détermine le contenu criminel (antisocial) de 
comportement humain.  
 
L’importance théorique et pratique de la connaissance du 
lieu et du rôle de l’intérêt dans le cadre du mécanisme du 
comportement criminel réside dans les suivantes :  
L’importance théorique : (1) indique le motif du 
comportement criminel ; (2) dévoile la cause interne et 
donc la cause motrice du processus d’apparition, de 
développement et de matérialisation du comportement 
criminel ; (4) permet l’explication des différences et des 
similitudes entre le comportement criminel et celui licite. 
L’importance pratique : (1) indique le motif d’un 
comportement criminel concret et, donc, de sa cause 
immédiate. (2) fait possible l’établissement des 
conditions de vie qui ont été à l’origine du crime ; (3) 
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dévoile la façon dont doivent être conçus les moyens de 
prévention d’un comportement criminel concret. 
 

CONCLUSIONS 
The interest was studied in criminology mostly 

under the psychological aspect, in the limits of the 
criminal behavior mechanism; meantime the social side 
of the phenomenon was overlooked. The absence of a 
constant concern regarding the social side of the interest 
constitutes a considerable deficiency in criminological 
research, since the crime represents a social phenomenon, 
so the connection between these phenomena is raised on 
a social basis. The sociologists established clearly the 
existence of a causal connection between the interest - as 
a social phenomenon – and the social behavior (group or 
individual); in consequence a criminological approach to 
the subject it’s required. The absence of a clear 
sociological idea about the interest lead to a superficial 
and sometimes erroneous approach of the problem of 
interest, even under the psychological aspect. That’s why 
a socio-criminological study in the problem of the 
interest is justified and will bring a lot of theoretical and 
practical benefits. 

The study of the problem of interest in criminology 
is capable of offering a triple use. Firstly, it will help 
learning about the connection between the two 
phenomena: interest and crime, enriching the 
criminological science. Secondly, it makes possible for 
the criminological category of interest to be defined. The 
importance of this methodological instrument consists in 
the high heuristic capacity of the category of interest (it 
helps defining the crime as a social phenomenon or 
explaining the origin of the criminality). Thirdly, the 
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study of the problem of interest gives us new useful 
perspectives. It involves defining a new approach in 
finding a social, practical solution to the problem of 
criminality by trying to prevent it. This approach is 
feasible to the anticrime action undertook at a macro-
social level as well as a local level (social groups).  

The research made in this study gives us the 
definition of the interest: a conscious orientation of an 
individual with the objective of maintaining or changing 
its situation, by creating the necessary conditions to 
satisfy the needs. 

The need (necessity) constitutes a constant demand 
caused by some insufficiency in the organism. It proceeds 
from its condition. The appearance of necessity indicates 
some lacks that need to be compensated for maintaining 
its viability. Every living being has a whole range of 
needs. The need influences (shows) not only the 
condition of the organism, but the relation with its 
environment, too. The principle of the universal 
connection of all things in the whole nature takes action 
through necessity. That’s why the environment of a living 
being generates, in its turn, the necessities of the 
organism. 

The principle of need persists in the animal and in 
the human life. There is though a slight difference 
between the animals and the humans. The last mentioned 
have a biological basis and a social one (that animals 
miss). In conclusion, the necessity constitutes a demand 
caused by the lacks of a certain individual. 

The need determines, due to its necessary nature, the 
behavior of the individual. Actions of the human being 
are determined by the constant necessity of satisfying its 
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needs, otherwise he risks his life. This way, the necessity 
represents a fundamental basis of the human behavior. 

In conclusion, by explaining the origins of the 
necessity we can find the answer to the cause of the 
individual behavior.  

Interest succeeds necessity. The need constitutes the 
first step in the appearance of interest, because interest is 
indissolubly connected with satisfying the necessity. The 
basis of the interest consists in satisfying one or more 
needs. Thus, necessity represents only one of the 
elements that form the interest. Necessity alone does not 
determine, for itself, the direct appearance of interest. 

The appearance of interest is generated by the 
faculty of thinking of a certain person. The thinking 
capacity makes people aware of their needs and the 
possibility of satisfying them. So being aware of these 
two things represents a second element that forms the 
interest. 

In the molding process of the interest the capital role 
is held by the environment. Especially the life conditions 
of the individual have a crucial contribution to the 
appearance of interest. If the necessity makes the human 
active, then his conditions of life help him find a 
direction, because the possibilities of the individual to 
fulfill his needs depend on his life conditions. That’s 
why, his actions are oriented to modify the conditions 
that do not let him satisfy his necessities and the interest 
shows this tendency. Consequently, the interest reflects 
the individual’s environment. This way, the individual’s 
interest is predetermined, fairly, by his life conditions. 

Interest becomes a fundamental basis of the human 
behavior and this way, its immediate cause and in 
consequence an important element in the human behavior 
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determinative chain. As a result, the principle of need 
becomes the principle of interest that rules from now on 
the world.  

Interest has its roots in the life conditions of the 
individual, where the social environment deeply marks 
these conditions. That is why the investigation of interest 
can be only made in comparison with the social 
conditions of the person. It results that interest is strongly 
connected to the social relations system. This bond 
consists in the importance of the social system in 
determining the interest (interests) of a person. This way, 
due to the unbreakable bond between interest and society, 
we can characterize interest as an attribute of the social 
system. Interest shows the system’s feature to determine 
the direction of the individual and of his behavior. With 
such an attribute, the interest presents a social 
phenomenon, a product of the social system. 

In conclusion, interest is a social phenomenon that 
establishes the feature of the social system to determine 
the individual’s direction towards maintaining or 
changing his social situation, for creating the necessary 
conditions for satisfying his needs.  

For a more suitable study of the bond between the 
interest and crime, it’s recommended to respect the 
following methodological delimitation: the crime as 
forbidden by the law and the crime as a behavior. It is 
necessary to distinguish the bond between the interest 
and the facts incrimination and the bond between the 
interest and the criminal act. 

In the presocial period, a normal stage of evolution, 
there was no crime, or no clear border between the good 
and the bad. The nature does not operate with notions like 
good or bad, crime or heroism, but with it exists or it 
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does not exist, how it exists, and everything that exists is 
natural, because it is nature itself. It results that the 
human behavior includes similar actions that cannot be 
defined as criminal or non-criminal, except any other 
criterion. The crime does not constitute a natural 
phenomenon with a distinct essence and cannot be 
included in a certain category of behavior typical to the 
human being. 

The crime is born in the social period, after the 
society has been constituted. There is no society without 
crimes. The fact that the crime is born with the 
appearance of the society, shows its social nature. This 
observation drives us to the idea that the crime is a social 
phenomenon. And because the crime exists in relation 
with the society, discovering its essence, its specific 
features, its rules of existence and the causes that 
generates it, requires knowing the society itself. It is in 
the social universe where the elements that make possible 
the solution to the crime problem to be found.  

The social nature of crime directs the research study 
to the society itself. At this point, the problem of the bond 
between interest and crime, as social phenomena, 
acquires a new perspective, by showing new ways of 
researching and explaining the crime. 

The society has three immanent features: (1) the 
society can’t be conceived as the sum of all its 
individuals. It exists on the basis of its own rules and it 
leads to generating a new phenomenon; (2) the general 
interest appears (3) the personal freedom is limited. The 
general interest becomes a crucial element in the social 
life. We can conclude that the interest is an important 
element of a society and for being able to research it we 
must understand the society and vice versa. 
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Every interest generates an attitude regarding the 
environment. The criterion used for appreciating all the 
elements of the environment is the utility together with 
the interest. This way, some actions can be qualified as 
unwanted by reporting the utility to the interest. And if 
the personal interest determines a personal attitude, then 
the general interest determines a general attitude. 
Especially the last mentioned is the element that gives the 
action a positive or a negative content. In result, the 
general interest, declares some actions as undesirable 
through its attitude regarding some things. The actions 
that are considered to be extremely unwanted carry the 
stigma of crime. 

Qualifying some actions as crimes (incrimination) is 
not made on the basis of an arbitrary social attitude 
(general), the same is the interest that generates it, that 
can’t be arbitrary. The general interest to repudiate some 
actions shows the fair social necessity to ensure a 
harmonious climate of life. 

In conclusion, the crime is the action that runs 
counter to the general interest through the danger or the 
damage that it causes to the society or to any of its 
individuals, generating a general negative social attitude. 

In the state stage of the social structure, the general 
interest was subordinated to the leading board. It (the 
leading board) becomes the legal promoter of the general 
interest. In conclusion, it could stigmatize the actions in 
the name of the general interest. For ensuring a beneficial 
social environment, nowadays the leading board decides 
what actions have to be punished, and what actions must 
be stimulated, by classifying them as crimes or non-
crimes. 
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We can now conclude that the bond between interest 
and crime as a prohibited action is causal. 

Knowing that crimes and non-crimes are similar 
actions that differ only in their attitude regarding the 
general interest towards them, we can easily say that the 
goal of all the crimes is achieving some interests. Thus, 
the crime is a conscious orientation of an individual with 
the illicit goal of creating the necessary conditions for 
satisfying his needs. Because the interest is the basis of 
the behavior, it’s natural to suppose that the weight and 
the meaning of interest in the criminal behavior is the 
same. We can now conclude that the interest is a 
fundamental basis of the criminal behavior. This 
conclusion unveils the bond between the interest and the 
crime, as an attribute of the behavior.  

Clearing up the nature of the bond between interest 
and crime, as an attribute of behavior, indicates that the 
interest is the immediate and direct cause- of the criminal 
behavior-of the crime. The criminological research must 
not limit itself to this statement; it must discover the 
social elements that determine the appearance of interest 
of committing a crime. Otherwise, the primordial tasks of 
criminology – to gather knowledge that will help prevent 
the criminality - remains with no perspective. 

This study shows that one of the major social factors 
that determine the appearance of interest to commit a 
crime, by determining the crime itself, is the disparity 
between the general interest and the dominant one. 

That is how, gradually, the leading board is being 
perceived as a way of satisfying, imposing its personal 
interest. This way the individuals or the groups of 
individuals show a new tendency of influencing the state 
decision by trying to promote their own interest in the 
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prejudice of the others. For the personal interest to gain 
access to the state’s power of decision it became 
necessary to raise this interest at a general level. The 
event took place at the moment when the majority of the 
members, interpreted the personal interest as a general 
one. In that situation, the particular interest seemed 
general because the majority apparently accepted it, but it 
was not so. That is how the dominant interest appears. 
The dominant interest represents the personal interest 
raised at the level of a general one and it must not be 
mixed up with any of them.  

From this moment on, the leading board has an 
obedient tendency to stigmatize the facts through the 
dominant interest, by deciding the actions that can be 
called crimes and the ones that can’t. This way, the 
interests that run counter the dominant interest, by 
endangering its existence, are qualified as being crimes 
and are punished. The leading board itself becomes an 
instrument that promotes and defends the dominant 
interest through the edicted law legislation, by creating 
auspicious conditions for achieving it, and the rights, that 
appeared as a consequence and proceed in the first place 
from the economical and political interests of the power 
staff, represent their will, raised at the rank of a law. 

Establishment of the dominant interest in a state 
means creating privileged conditions of promoting and 
achieving a certain personal interest to the prejudice of 
the other personal interests in society. This way, a part of 
the members of the society benefit of extended 
possibilities to realize their own interests, meantime the 
other side is deprived or highly limited in such 
possibilities. Depriving the human being from satisfying 
its needs and achieving its interests is equal to 
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suppressing the human being, because the human life 
consists of satisfying its material and spiritual needs. The 
human being is born to live, and any action that threatens 
its liberty is conceived as a menace that has to disappear. 
This happens in both material and spiritual life. 
Suppressing the liberty of life is equal to suppressing life 
itself. Unable to satisfy their needs or to achieve their 
interests legally, in the limits and the conditions 
established by the law, the individuals are forced to resort 
to illicit actions to achieve them. In consequence, the 
human being resorts to crimes for achieving or satisfying 
his interests. 

By committing a crime, the individual does not only 
break the law, but he also denies it. This is a normal 
phenomenon as long as the society appeared from the 
constant tendency of the human being to achieve a better 
life, and the leading board that was born in the stately 
stage of the social structure is supposed to create the 
necessary social conditions. When the social conditions, 
created by the government through laws, do not ensure a 
more decent life, since he sacrifices some of his interests 
to achieve the other ones that are more important, the 
individual denies these laws. More than that, he does not 
want to accept the dominant interest in the state that 
neglects him or obstructs his interests. 

In conclusion, the crimes are committed for 
achieving a personal interest, neglected by the dominant 
interest. Featuring the existing social relations, they are 
determined by the society that gives them birth, or by 
their own social relations. It is true that as the individual 
takes action to achieve some interest that is determined 
by his life conditions (the existent social relations) it 
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results that the crimes have an objective substratum, 
being determined by the social relations. 

This way, the crime constitutes a criminological 
category used for indicating a social report – the 
arbitrariness of an individual that is an isolated 
individual’s denial of the social values that exist in a 
society. The crime represents the denial of the interests 
and of the will expressed through the law and defended 
by the leading board of a certain state and, implicitly, of 
the society, expressing itself through individual and illicit 
achievement of personal will and interests.  

The singular and sporadic crimes don’t produce a 
social impact, but an individual one, because they are not 
able of tearing the existing social relations, or unsettling 
the social order. When their number grows rapidly, they 
become a real social phenomenon, capable of generating 
social effects, more or less important. In consequence, 
crimes generate criminality. In this case, criminality is a 
social process of transformation, disorganization of the 
system of social relations through which is manifested the 
attitude of denial of the law order established in the 
society.  

We can now formulate a criminological law, on the 
basis of the before mentioned ideas, that we could 
conventionally call – the criminological law of interest: 
The existence of a disparity between the dominant and 
general interests inevitably generates a certain level of 
criminality, but extending this disparity determines a 
relatively proportional growth of criminality in that 
particular society.  

In conclusion, every time the leaders, by satisfying 
the dominant interest, will ignore all the other interests 
from society, there will always exist crimes and as long 
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as they will not accept this truth, any “fight” against 
criminality will be in vain.  

The criminological law of interest is general and it is 
valid in any period or society. 

For giving this law a clear range of action we must 
define some principles directly applicable in the social 
action. The principles that arise from the criminological 
law of interest are very important instruments for the 
social anticrime action and must be used for the 
elaboration of the criminological policy and of the 
prevention programs. 

For being able to apply these principles one must 
know, on one side, the causes of the criminal behavior 
and, on the other side, the social interests. The 
methodological rule of clearing the concrete interests 
consists in clearing up the following three aspects: (1) 
what necessity generates interest; (2) which life 
conditions generated the interest; (3) which of the fair 
and partial factors gave the interest its form (in the 
individual and social consciousness). 

The knowledge gained through this study can help 
us better understand the criminological category of 
interest. It indicates the following ideas: (1) the 
immediate cause of the human behavior, including the 
criminal one; (2) it reflects a whole gamma of factors that 
can influence the human behavior, as the necessities 
(material and spiritual), the individual’s life conditions 
and other natural, social and psychological factors; (3) it 
completes the causal chain of the human behavior; (4) it 
introduces the element of self-controlled human 
behavior; (5) drives us to know new useful principles of 
social anticrime action. 
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Understanding the human behavior involves a deep 
knowledge of the human life social and natural 
environment. The cognition of the human behavior can’t 
be reduced to investigating the external factors, social 
and natural, even if they have a very important role in its 
explanation. Understanding the basis of an individual’s 
interaction with the external factors that generate his 
behavior must complete it.  

In consequence, we must understand the 
mechanism of the criminal behavior, namely the 
process of its appearance, development and 
materialization, from the individual’s point of view, by 
analyzing the interior aspect-psychosomatic process, and 
exterior aspect-the behavior, both indissolubly 
connected.   

In the mechanism of the criminal behavior the 
interest is an essential element that generates the reason. 
In conclusion, the interest is the direct cause of the 
appearance of the criminal behavior. Featuring a reason 
(internal basis) the interest as a social phenomenon 
(social orientation) turns into a psychic phenomenon, 
though it can’t completely dissociate from it’s social 
origin and content, this way being able to influence the 
individual’s psychic evolution (the will, the reason etc.) 
and in consequence, it’s behavior. At this point it is the 
internal cause of the criminal behavior. 

Because of its bivalent nature, the interest gains a 
social content. The interest forms, this way, a modal 
element that gathers the social and psychic elements for 
determining the criminal behavior, and analyzing this 
bond, makes possible the explanation of the origin of the 
criminal behavior. 
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The social content of the interest is very important in 
the mechanism of the criminal behavior. It determines the 
social direction of a certain individual, awarding it with 
a criminal nature. In conclusion, the interest is the social 
point of reference that an individual uses to guide his 
actions, and the behavior gives him direction. This way, 
the social content of the interest makes the difference 
between the licit and criminal behavior, by determining 
their social nature. The interest determines the criminal 
content of the human behavior. 

The theoretical and practical importance of knowing 
the place and the role of the interest in the mechanism of 
the criminal behavior stays in the: Theoretical 
importance: (1) it indicates the reason of the criminal 
behavior; (2) it shows the internal cause of the 
appearance, development and materialization of the 
criminal behavior; (3) it shows the social content of the 
criminal behavior; (4) it helps explaining the resemblance 
and the difference between the criminal and the illicit 
behavior. Practical importance: (1) it indicates the 
reason of a certain criminal behavior and so, it indicates 
its cause; (2) helps discovering the life conditions that 
generated the criminal behavior of a certain individual; 
(3) it unveils the way of preventing a certain criminal 
behavior through the existing means. 
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