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SINTEZA REPERELOR CONCEPTUALE PRIVIND DEVIANȚA RELIGIOASĂ ÎN
ACCEPȚIUNEA CRIMINOTEOLOGIEI MODERNE
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Obiectul de studiu este devianța religioasă privită în accepțiunea criminoteologiei moderne. În acest sens, articolul
de față face parte din studiul științific avansat al criminoteologiei moderne. În doctrina criminologică această direcție
mai este numită criminologie religioasă, care reprezintă un domeniu de sine stătător de cercetare științifică. Criminoteologia operează cu criminalitatea religioasă, precum și cu alte forme de devianță religioasă. Prin urmare, scopul acestui
mesaj științific este sinteza reperelor conceptuale privind devianța religioasă privită și efectuată prin prisma criminoteologiei moderne. Tema articolului este una nouă și foarte actuală în materia de prevenire și prognozare a criminalității
religioase. În cadrul acestui articol autorul a operat cu categoriile de „criminoteologie”, „criminalitate religioasă”, „devianță religioasă”, „fenomenologia criminalității religioase”, „fanatism religios”, „extremism religios” și „prozelitism
abuziv”. Concluziile sintetizate merită a fi luate în considerare la dezvoltarea ulterioară și îmbunătățirea doctrinei criminologice contemporane.
Cuvintele-cheie: criminoteologie, criminologie religioasă, criminalitate religioasă, devianță religioasă, fanatism
religios, fundamentalism religios, extremism religios, prozelitism abuziv.
SYNTHESIS OF THE CONCEPTUAL THESES CONCERNING RELIGIOUS DEVIANCY
IN THE VIEW OF MODERN THEOLOGICAL CRIMINOLOGY
The object of present research is considered to be the religious deviancy studied from the perspective of theological
criminology viewed as a part of the modern criminology. In the realm of the criminological science this direction is
called as the religious criminology too, which constitutes an independent domain of the scientific research. In the
opinion of the author, theological criminology operates with other religious criminality as well as with other forms of
religious deviation. As a result, the purpose of this scientific message is imposed to be synthesis of the conceptual standpoints of religious deviation analyzed from the view of the modern theological criminology. The topic of the article is
regarded as the newest one and extremely important in the matter of criminological prevention and prognosis of religious
crimes and deviations. During the research the author operates with the following scientific categories: “theological
criminology”, “religious criminality”, “religious deviancy”, “phenomenology of religious criminality”, “religious
fanatics”, “religious extremism” and “abusive proselytism”. Conclusions merit to be taken into account for further
improvement of the modern criminological doctrine.
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