
Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 8. Issue 1/2019 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Gabriel TĂNĂSESCU 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

 

Analiza criminologică a actului suicidar precedat de crima conjugală sau filicid 

 

 

Dr. Gabriel TĂNĂSESCU 

Universitatea din Craiova, România 

gabrieltanasescu@gmail.com 

 

 

Rezumat: Crima conjugală precede actul suicidar, dar trecerea la act este influenţată de moartea Supraeului 

criminalului şi de prezenţa justificării sinuciderii în fiinţa acestuia. Actul suicidar depinde în anumite situaţii 

existenţiale de realizarea crimei conjugale. Absenţa Instanţei Morale deschide în fiinţa criminalului conjugal proiectul 

finalităţii pulsiunii de distrugere şi a pulsiunii de moarte. Inhibarea Supraeului deposedat de orice forţă asupra Eului 

criminal, deficienţa barierelor sociale, lipsa gardianului public fac posibilă realizarea crimei. Etiologia actului 

malefic, criminalul îşi ucide soţia şi copiii, poate avea influenţe şi în viaţa religioasă a familiei. Filicidul şi 

agresivitatea malignă (Erich Fromm, 2015, în Anatomia distructivităţii umane dezvolta conceptul) dezvăluie Eului 

calea spre neantizare, sinuciderea fiind singurul mijloc de a elimina tortura complexului de vinovăţie. 

 

Cuvinte cheie: actul suicidar; criminalul conjugal; pulsiunea de distrugere; filicidul. 

 

 

Introducere 

 

Travaliul actului suicidar se petrece în lumea fiinţei devalorizate şi despărţită de relaţiile sociale 

obişnuite, devastată de forţa complexului de vinovăţie ce constituie din punct de vedere psihanalitic preludiul 

pulsiunii de moarte şi lupta pentru transformarea Eului. Filicidul urmat de sinuciderea făptuitorului nu este 

un act criminal obişnuit în spaţiul societăţii. Comiterea filicidului îl eliberează pe făptuitor de disperarea şi 

greutatea complexului de vinovăţie. Gândul sinuciderii precedat de uciderea propriului copil devorează 

spiritul făptuitorului, acesta devenind în intimitatea sa victima şi călăul deciziei malefice. Sinuciderea devine 

alegerea raţională a fiinţei; am putea spune că această opţiune pare să fie justificată prin consecinţele 

psihologice profunde care apar după realizarea filicidului. În funcţie de modus operandi, de etapele trecerii la 

act, de modalitatea şi particularităţile premeditării filicidului, făptuitorul poate să amâne sau să întârzie 

sinuciderea, deşi acest lucru îi agravează incertitudinea emoţională, sau poate să realizeze sinuciderea odată 

cu uciderea copilului (accidentul rutier provocat de criminal pentru a comite în acelaşi timp filicidul şi 

sinuciderea, înecul, incendierea, precipitarea realizate simultan). Anxietatea socială, angoasa existenţială, 

complicaţiile psihofiziologice pot influenţa discernământul victimei, expertiza medico-legală psihiatrică a 

agresorului care a supravieţuit tentativei de sinucidere precedată de filicid relevează uneori comportamentul 

psihotic. Individul nu va supravieţui momentului crimei conjugale şi filicidului fără o reacţie majoră a 

inconştientului ca voinţă abisală de a se autodistruge. Refularea conţinutului actului criminal este necesară 

pentru continuitatea structurii biopsihologice a persoanei. Dacă a comis filicidul pentru a se răzbuna pe 

partenerul de viaţă (cazuri întâlnite frecvent), satisfacţia de după săvârşirea faptei este incoerentă emoţional 

şi lipsită de sensul aşteptat, pulsiunea de moarte împingându-l pe făptuitor să distrugă Se-ul care încearcă să 

simtă plăcerea eliberării de insuportabila tensiune a faptei. Răzbunarea devine inutilă atât pentru victime cât 

şi pentru agresor. 

 

1. Aspecte filosofico-criminologice 

 

Criminalul este conştient de moartea sa, de îndoielile existenţiale şi disperarea de dinaintea 

sinuciderii; criminalul este conştient de uciderea propriului copil şi de gravitatea faptei sale. Disperarea, ca 

angoasă existenţială, este prezentă în fiinţa agresorului, continuarea vieţii fiind insuportabilă; complexul de 

vinovăţie este sufocant, instabilitatea emoţională, labilitatea psihică, agresivitatea interioară (Jean Pinatel - 
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nucleul personalităţii criminale) determină Eul să aleagă despărţirea permanentă de orice cenzură impusă de 

Instanţa Morală (Supraeul). Făptuitorul este caracterizat ca o persoană nevrotică, vulnerabilă şi îngrijorată, 

autocompătimitoare, care are tot timpul schimbări nejustificate de dispoziţie (Aniţei, Chraif, Burtăverde, 

Mihăilă, 2016 ). Filicidul devine momentul cardinal al existenţei făptuitorului şi singura explicaţie raţională a 

sinuciderii (nu-şi poate supravieţui culpabilizării crimei absolute). De aceea, după ce a săvârşit filicidul,  prin 

sinucidere făptuitorul realizează Deicidul (în sens religios creaţia produce moartea propriului Creator, adică 

ea comite păcatul suprem - Moartea lui Dumnezeu ca suflare şi dezvăluire a fiinţei umane). Majoritatea 

criminalilor care au ales filicidul ca mod de manifestare a agresivităţii interioare, sunt influenţaţi de 

misticism şi uneori fanatism religios (cazul Andrea Yates - 2001, în Houston; crima de la Braşov - 2018). 

Trecerea în neant are şi o justificare, renunţarea la viaţă nu se  mai întemeiază doar pe laşitate, pe „boala de 

moarte” a Eului (Kierkegaard, 1999), ci uciderea propriului copil (care dobândeşte dimensiuni incontrolabile 

şi semnificaţii mistice în mintea făptuitorului) este cauza care va determina disperarea să se oprescă, va 

deveni mobilul clarificării existenţiale şi va finaliza durerea. Umilinţa, decrepitudinea, eşecul, incapacitatea 

sa de adaptare şi responsabilitatea pentru viaţă dispar, îşi definitivează tragedia. Uneori, în cazul răzbunării, 

făptuitorul speră să primească satisfacţie pentru odioasa faptă, dar gestul său inuman nu se mai află sub 

controlul dorinţei, ci trece sub dominaţia pulsiunii de moarte şi autodistrugere. Disperarea de a nu mai găsi 

prezenţa bucuriei de viaţă în fiinţă, înseamnă acceptarea de catre agresor a supliciului morţii, ca situaţie 

limită îndreptată spre originea actului suicidar. Sinuciderea intervine ca o ieşire din scena violenţei 

conjugale, ca o depăşire a stărilor de lucruri umilitoare în care se expune făptuitorul. Gândul realizării actului 

suicidar conferă personalităţii antisociale singura energie pentru a organiza trecerea la act, dar, în acelaşi 

timp, deschide disperarea de a nu mai fi prezent în propria-ţi fiinţă, disperarea de a nu te mai percepe ca şi 

conştiinţă de sine şi prezenţialitate (prezenţa esenţială conştientă de esenţa şi sublimul fiinţei lumii). 

„ … supliciul disperării constă în faptul că nu poţi muri. De aceea, ea se apropie mai mult de starea 

de agonie, când zaci, te chinuieşti de moarte şi nu poţi muri. Astfel, a fi bolnav de moarte, înseamnă a nu 

putea muri, totuşi nu ca şi când ar persista speranţa de a supravieţui, nu, ci absenţa speranţei constă în faptul 

că nu mai există nici măcar ultima speranţă, moartea” ( Kierkegaard, 1999). 

 

2. Aspecte psihanalitice 

 

Filicidul (uciderea propriului copil) primeşte însemnătate odată cu conştientizarea actului suicidar. 

Crima în această situaţie nu se poate realiza decât dacă raporturile Eului cu lumea, cu Dumnezeu, cu familia 

şi valorile sociale au fost încheiate. Psihanalitic acest lucru presupune moartea Supraeului, a Fiinţei Morale, 

a Instanţei care cenzurează plăcerile constante ale Se-ului ( Freud, 2014 ). Filicidul şi sinuciderea devin 

posibile. Atât timp cât Supraeul mai există în fiinţa făptuitorului filicidul nu este posibil. Lupta pentru 

păstrarea sau îndepărtarea Supraeului va fi esenţială pentru Eul vinovat şi conştient de ceea ce se întâmplă în 

propria sa conştiinţă. Alegerea va defini umanitatea sau maleficul subiectului. 

Tentativa de sinucidere urmată de realizarea crimei conjugale şi a filicidului. Interpretarea 

psihanalitică consideră tentativa de sinucidere realizată înaintea filicidului, ca fiind ultimul moment raţional 

al fiinţei ( care este conştientă că dacă nu se va sinucide Maleficul, pulsiunea de moarte, o va împinge să-şi 

ucidă soţia şi copiii - crima de la Braşov, 2018; cazul Andrea Yates 2001 ). Tentativa de sinucidere trebuie 

înţeleasă ca ultima zvâcnire de luciditate a conştiinţei morale, este ultima încercare a Supraeului de a învinge 

şi controla un Eu dominat deja de pulsiunea filicidului. Din punct de vedere religios prin tentativa de 

sinucidere omul, ca reprezentare a suflării divine, acceptă sinuciderea şi decide că este mai bine să sacrifice 

sufletul, decât să asiste neputincios la înfaptuirea crimei conjugale şi a filicidului, divinitatea umanului 

încearcă printr-o sinucidere să salveze divinitatea familiei ( criminalul de la Braşov înainte de a ucide soţia şi 

copiii vizitează o mănăstire, încearcă disperat să se elibereze de sentimentul de vinovăţie căutând o scăpare 

în mijlocul sacrului; pe drum spre casă nu mai suportă starea existenţială cumplită - ştie că dacă nu se 

sinucide îşi va omorî soţia şi copiii - şi încearcă cu un cuţit de vânătoare să se sinucidă; nu reuşeste, 

supravieţuieşte momentului şi se îndreaptă spre casă unde săvârşeşte crima conjugală şi filicidul ). Nereuşita 
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sinuciderii conduce fiinţa spre metamorfoza răului. Pulsiunea de distrugere nu îi permite criminalului să 

reuşească în actul vătămării de sine. 

 

3. Explicaţii biologice 

 

Turhan Canli publică în 2014 un articol privind reconceptualizarea tulburării depresive majore  ca 

boală infecţioasă şi susţine că depresia majoră poate rezulta dintr-o infecţie parazitară, bacteriană sau virală, 

există anumite căi posibile prin care  aceste microorganisme pot contribui la etiologia depresiei majore ( 

Canli, 2014 ). Prezenţa markerilor inflamatorii în creierul pacienţilor deprimaţi sau tulburaţi de dispoziţie 

este demonstrată de anumite studii postmortem. Pacienţii care suferă de  tulburare depresivă majoră au un 

comportament specific, în sensul că sunt izolaţi social, suferă şi îşi pierd energia pozitivă, au dificultăţi de a 

se da jos din pat şi îşi pierd interesul pentru lumea din jur  (Canli, 2014 ). Expunerea umană la toxoplasma 

gondii este îngrijorătoare, o treime din populaţia lumii şi o cincime din populaţia SUA poate fi considerată a 

fi infectată. Infecţia este asociată cu creşterea citokinelor inflamatorii, în mod similar această creştere este 

observată şi la pacienţii deprimaţi cu tentative de sinucidere ( Canli, 2014 ). 

Încă nu există studii privind legătura de cauzalitate între infecţii şi comportamentul criminal al 

pacienţilor cu tentative de suicid. 

În 2002 în SUA Charles Choi prezintă în publicaţia New Scientist un articol privind legătura de 

cauzalitate între tumoarea creierului şi pedofilia bruscă şi incontrolabilă, în sensul că discernământul este 

afectat de boala fizică. 

„Amigdala ne permite să simţim furie. Sau teamă. Sau plăcere. Sau amintiri din experienţe trecute de 

furie, teamă ori plăcere. Amigdala este responsabilă de crearea emoţiilor şi de amintirile pe care acestea le 

generează” ( Medina, 2017). 

Imagistica cerebrală este la fel de importantă ca şi probele de ADN ( Kent Kiehl ), pentru a înţelege 

care zone ale creierului sunt responsabile de comportamentul impulsiv şi care zone conduc la inhibarea 

acestui comportament ( Patrick Haggard ). 

 

4. Explicaţii sociologice 

 

Utilitatea conştiinţei sociale conduce spre libertatea socială. Fiinţa umană doreşte să se exprime pe 

sine ca realitate în interiorul lumii pe care o percepe, o acceptă şi îi conştientizează valorile şi categoriile. 

Valorile sociale ale lumii condiţionează existenţa şi îi impune anumite determinaţii. Aceste limite 

existenţiale  pot fi depăşite de fiinţa socială prin implicarea sa în circuitul economic, politic, cultural al 

comunităţii din care face parte. Prin scopurile pe care şi le propune Eul îşi foloseşte utilitatea deschizând 

către lume proiectele personale şi angajamentul său social, dobândind astfel libertatea de a alege un destin 

pozitiv apărat de norme, şi cu constrângeri bine reglementate. Atunci când Eul social este incapabil să-şi 

construiască obiective şi motivaţii existenţiale, sau refuză să fie util societăţii, respinge determinările impuse 

de reguli şi suportă consecinţele juridice ale faptelor. 

Criminalul care îşi ucide copilul are discernământ ( necesar pentru a raspunde juridic ),  este o 

persoană influenţată de mediul său social, în sensul că trăieşte într-o comunitate unde îndeplineşte un rol în 

relaţiile sociale, economice, administrative şi culturale cu semenii săi. În funcţie de situaţia economică 

comportamentul său se modifică, de obicei relaţiile familiale devin dificile şi uneori violente când sunt 

probleme legate de venitul de la locul de muncă. Relaţiile familiale se deteriorează în raport cu poziţia 

socială şi precaritatea veniturilor economice; violenţa conjugală si consumul de alcool creează făptuitorului o 

percepţie deformată a stării morale şi intelectuale în care se află, dar nici un factor obiectiv nu poate prezice 

comiterea filicidului. Predicţiile sociologice conduc cel mult către o posibilă delincvenţă. 

O analiză pertinentă a fenomenului privind filicidul maternal şi paternal în România, tendinţe şi 

factori de risc, o realizează Ecaterina Balica în 2010. În studiu este făcută distincţia dintre filicidul paternal ( 

omorul comis de tată asupra propriilor copii ) şi filicidul maternal ( omorul săvârşit de mamă asupra copiilor 

) cu particularităţile specifice celor două tipuri de omor, precum şi explicaţii sociologice privind o serie de 
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factori care ţin de victime: vârsta, atitudinea provocatoare şi consumul de alcool  (Balica, 2010). Filicidul 

accidental se produce ca urmare a aplicării unor pedepse fizice, iar în situaţia în care părinţii se despart 

filicidul se produce ca urmare a unui act de răzbunare ( Balica, 2010 ). Analiza sociologică a specialiştilor 

consideră ca factori de risc specifici actelor de filicid relaţiile negative dintre părinţi, problemele privind 

educaţia copiilor, lipsa legăturilor eficiente dintre şcoală şi părinţi, probleme privind veniturile economice, 

locul de muncă instabil, lipsa respectului de sine, lipsa valorilor sociale şi culturale, absenţa ajutorului 

comunitar şi a  „gardianului public”, nivelul scăzut de educaţie al agresorului, tulburările de personalitate, 

agresivitatea interioară şi exterioară, relaţii familiale violente, izolare socială, abuz sexual în copilărie, climat 

familial disfuncţional, statut ocupaţional scăzut ( Balica, 2010 ). 

Gândirea suicidară apare în conştiinţă găsind un individ dependent de propria cădere în delincvenţă 

şi inutilitate socială, incapabil să mai stabilească legături utile pentru a deveni pragmatic, folositor familiei şi 

lui însuşi. Dependenţa de abisalitate  (inconştientul criminal prin pulsiunea de distrugere îi poate provoca 

uneori  tulburări psihotice de tip paranoid ), şi de consumul de alcool ( o cauza a modificărilor organice din 

creier ) îi afectează comportamentul şi îi agravează atitudinea în mijlocul societăţii. Tendinţa spre sinucidere 

poate tulbura echilibrul mental, Durkheim în cartea sa „ Despre sinucidere” consideră că este suficient o 

mişcare ceva mai violentă a sensibilităţii pentru ca monomania să apară ( Durkheim, 1993 ). Monomanul are 

uneori o dorinţă iraţională şi absurdă de a bea, de a fura sau de a insulta; sinuciderea este plasată sub 

influenţa unei pasiuni anormale, care ori îşi epuizează brusc toată energia, ori şi-o dezvoltă în timp. 

Monomania este o pasiune exagerată ( în categoria tendinţelor ), o idee falsă ( în categoria reprezentărilor ), 

dar de o asemenea intensitate, încât obsedează spiritul şi-i răpeşte orice libertate (Durkheim, 1993). 

Crima ( sancţionată de lege cu o pedeapsă privativă de libertate ) poate fi considerată o sinucidere 

socială. Făptuitorul alege să-şi ucidă victima, dar este în acelaşi timp conştient de responsabilitatea penală, 

procesul public, condiţiile de detenţie, dar şi efectele stigmatizării comunităţii. Până la reabilitare sentimentul 

culpabilizării publice îl va urmări şi eticheta în toate acţiunile . 

Filicidul devine temeiul sinuciderii, dar reuşita filicidului depinde doar de puterea absolută a 

gândului sinuciderii în fiinţă. Această interdependenţă între filicid şi sinucidere reprezintă pentru criminal 

condiţia necesară a trecerii la act. Filicidul este condiţionat de dorinţa făptuitorului de a părăsi această lume ( 

indiferent de situaţie: răzbunare, ură, provocarea victimei şi a partenerului de viaţă ) odată cu moartea 

propriului copil ( în sens biblic şi metaforic cea mai odioasă crimă; crima cardinală ). 

Semnificaţie religioasă - uciderea unei fiinţe create de făptuitorul crimei, pentru a nu lăsa urme în 

această lume, pentru a desăvârşi injustificarea existenţială, pentru a duce în absenţialitate numele. 

În „Fiinţa şi Neantul” Sartre afirmă că ceea ce se întâmplă fiinţei îi aparţine, această responsabilitate 

absolută nu este acceptare, ci ea este simplă revendicare logică a consecinţelor libertăţii noastre ( Sartre, 

2004 ). 

 

5. Aspecte victimologice 

 

Analiza victimologică a filicidului precizează faptul că victima vulnerabilă nu realizează pericolul 

iminenţei crimei. În funcţie de vârsta copilului putem aprecia gradul de conştientizare a situaţiei conflictului 

paternal. Minorul nu posedă capacitatea de a judeca, de a înţelege normalitatea desfăşurării lucrurilor şi de a 

nu-şi pierde cumpătul . Victima minoră nu se îndoieşte de afirmaţiile false ale agresorului, din lipsa 

experienţei şi temerii că nu este capabilă să propună senzaţii, trebuinţe, sentimente în structura de 

intersubiectivitate, la care este invitată sau obligată să participe (Camil Tănăsescu, 2012). Esenţa 

comportamentului victimei minore reprezintă baza tuturor schimbărilor suferite în modul de gândire şi 

acţiune al victimei, în interacţiunea cu factorii agresionali (Camil Tănăsescu, 2012). Victima violenţei 

conjugale (soţia, sau partenerul de viaţă al agresorului) are mereu tendinţa de a amâna declanşarea 

instinctului de apărare şi ezită să anunţe autorităţile pentru a preîntâmpina conflictul conjugal, mai ales în 

situaţia în care apar indicii serioase prezente în atitudinea şi comportamentul violent al criminalului conjugal. 

Deşi în istoria convieţuirii cuplului victima a fost abuzată verbal, fizic, sexual, emoţional există o tulburare 

inconştientă a Eului victimei, un sentiment de vinovăţie pentru că a permis violenţa şi distrugerea relaţiilor 
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familiale, sentiment de frustrare pentru că este incapabilă (deşi îşi doreşte cu disperare acest lucru, motiv 

pentru care nu părăseşte locuinţa conjugală) să schimbe comportamentul violent al agresorului conjugal, să-l 

determine pe acesta să revină la normalitate. Acest complex de vinovăţie împiedică victima să analizeze 

obiectiv conflictul intrafamilial şi o face incapabilă să intuiască trecerea la act, proiectul crimei conjugale şi 

realizarea filicidului. Este surprinzător faptul că tentativa de sinucidere (în cazul crimei de la Braşov) nu 

alertează moralitatea partenerului de viaţă (soţia criminalului de la Braşov nu anunţă autorităţile în momentul 

în care află că soţul a încercat să se sinucidă cu un cuţit de vânătoare şi ignoră fără nicio explicaţie pericolul 

ce ar putea fi declanşat; în SUA soţul Adreei Yates pleacă la serviciu şi o lasă pe aceasta singură cu copiii- 

deşi aceasta avusese în trecut tentative de sinucidere - fără a fi supravegheată, mama sa trebuia să ajungă 

peste o oră pentru a îngriji copiii; în această perioadă, când nu este controlată, Andrea Yates îşi îneacă în 

cada de baie cei cinci copii minori). 

Statistic copiii de sex masculin prezintă un risc mai mare de a deveni victime ale filicidului (Balica, 

2010). 

 

Concluzii 

 

Freud consideră că descărcarea de agresivitate este necesară pentru menţinerea sănătăţii individului; 

eliberarea pulsiunii de distrugere înspre exterior devine condiţie vitală, altfel pulsiunea de moarte, ca forţa 

situată în spatele nevoilor Se-ului, poate fixa în interiorul Eului starea de agresivitate îndreptată spre propria 

fiinţă ca autodistrugere (Freud, 2014). Pulsiunea de distrugere conferă putere voinţei Eului de a realiza 

filicidul şi crima conjugală; prin această ruptură (schismă spirituală ) de Supraeu ( Instanţa Morală ) Eul 

dominat de inconştientul criminal poate să se elibereze de constrângerile religioase, juridice, morale. 

Explicând pulsiunea de moarte Freud consideră că energia sa poate rămâne mută în interiorul fiinţei, putând 

fi remarcată doar atunci când se petrece descărcarea de agresivitate; răul produs în interiorul agresorului iese 

din ascundere şi se deschide înspre exterior ca pulsiune de distrugere. Pulsiunea de distrugere apare în viaţa 

psihică având un singur ţel - să conducă ceea ce este viu în starea anorganică ( Freud, 2014 ). 

Eliberarea Eului prin săvârşirea filicidului devine în scurt timp libertatea de a alege sinuciderea. 

Gândul sinuciderii îi redă făptuitorului libertatea de a alege realizarea filicidului. Criminalul nu se mai simte 

responsabil pentru fapta sa atunci când şi-a ucis propriul copil, pentru că sinucigaşul, cel ce şi-a desacralizat 

Eul prin uciderea Supraeului, a ales să comită filicidul eliberat de presiunea incertitudinii ( ştie că se va 

sinucide ). Făptuitorul nu s-ar fi angajat să comită filicidul dacă sinuciderea  nu era deja prezentă ca pulsiune 

de moarte în propria-i fiinţă. Autorul filicidului este cuprins de teama existenţială,  iar acest lucru provine din 

incapacitatea făptuitorului de a trăi  nici alături de familie, dar nici în afara acesteia. Existenţa gândului 

suicidar precede crima. Originea actului suicidar precede existenţa justificării crimei. Dacă actul suicidar 

prezent deja în fiinţă este mai puternic decât dorinţa de a scăpa de lege şi a supravieţui traumei psihice ( 

pentru a trăi momentul răzbunării după săvârşirea filicidului ) atunci crima nu mai poate fi evitată, filicidul 

se va realiza, are origine şi justificare, victima nu are şansa să se apere împotriva maleficului. 
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