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În articol sunt analizate principalele abordări psihanalitice privind problema agresivității, a gradului de periculozitate 

și riscului de recidivă în cazul actelor delincvente. Sunt prezentate teoriile freudiene asupra agresivității umane (pulsiunea 

de moarte, sentimentul nevrotic de vinovăție și nevoia de pedeapsă), teoriile kleiniene (invidia primitivă, poziția schizo-

paranoidă și poziția depresivă, clivajul), perspectiva winnicottiană privind semnificația terapeutică a unor acte delincvente 

la adolescenți. La fel, sunt anunțate și perspectivele contemporane psihanalitice asupra unor forme de tulburări narcisice 

care nuanțează și mai mult problematica actului delincvent și a agresivității. Autorii constată că teoriile psihanalitice 

permit o diferențiere și o reprezentare foarte nuanțată a comportamentului delincvent și antisocial și contribuie la stabilirea 

limitei între un comportament delincvent cu periculozitate înaltă și unul cu periculozitate redusă. 
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PSYCHOANALYTIC PERSPECTIVES ON THE PHENOMENON OF HUMAN DANGER  

AND AGGRESSION 

The article presents an analysis of the main psychoanalytic approaches on the issue of aggression, the degree of danger 

and the risk of recidivism in delinquent acts. Freudian theories on human aggressiveness (death instinct, neurotic sense 

of guilt and need for punishment), kleinian theories (primitive envy, schizo-paranoid position and depressive position, 

splliting), vinnicottian perspective on the therapeutic significance of delinquent acts in adolescents are analyzed. Similarly, 

the psychoanalytical contemporary perspectives on some forms of narcissistic disorder are also announced, which further 

shades the issue of delinquency and aggression. The authors note that psychoanalytic theories allow a differentiation and 

a nuanced representation of delinquent and antisocial behavior and help to establish the boundary between delinquent 

behavior with high dangers and reduced dangers. 
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