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Evaluarea psihologică.

Raportul de evaluare 

psihologică si rolul acestuia în 

cadrul procedurilor judiciare
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Evaluarea psihologică judiciară

sau

expertiza psihologică judiciară

Este utilizată in 

- determinarea laturii subiective a 

unei fapte;

- efectele psihologice asupra victimei.



Ce este o evaluare psihologică judiciară?

 Reprezintă o anchetă de
specialitate din domeniul psihologiei
clinice menită să vină in sprijinul
procesului judiciar, cu valoare in
emiterea unor concluzii care pot fi
utile judecatorului in aflarea
adevarului si care poate influenta
convingerea intimă a acestuia.



Cine are competența de a realiza o 

evaluare psihologică judiciară?

 Psihologul cu drept de liberă practică in specializarea psihologie clinică,

treapta profesională de specializare minim practicant autonom, are

competența necesară de a putea realiza un demers de evaluare psihologică

intr-un proces judiciar.

 Psihologul are nevoie de un cadru, de o formă de exercitare a profesiei

(cabinet individual de psihologie, societate civilă profesională de psihologie,

ong).

 Este recomandat, dar nu obligatoriu, de a avea finalizat un curs de formare

continuă in domeniul expertizei psihologice judiciare.



Etapele expertizei psihologice

1) E-mail de comunicare sau adresă de solicitare de la instanță (evaluare

judiciară), solicitare de la avocat sau subiectul (parte în proces);

2) Accept mutual;

3) Analiza documentelor relevante puse la dispoziție;

4) Instrumente: interviuri si chestionare psihologice (aproximativ 1- 3 ore 

interviu, 1- 5 ore chestionare psihologice);

5) Redactarea raportului de expertiză si depunerea acestuia;

6) Martor expert dacă se solicită (în unele țări nu se redactează raport ci se 

prezintă verbal în instanță).



Aspecte deontologice asupra intreprinderii 

demersuslui de evaluare psihologică judiciară

 Activitatea psihologului nu are caracter comercial. Acesta
trebuie să păstreze obiectivitatea, motiv pentru care nu se
vor emite recomandări privind luarea masurilor de către
organul judiciar, constatari privind abuzul (se indică doar
efecte psihologice, care reies în urma evaluării).

 Psihologul nu trebuie să fie implicat anterior în oricare tip
de relație cu subiecții de evaluat sau cu oricare din părți.
Se recomandă ca psihologul expert să fie numit aleatoriu și
să nu fi desfașurat activitați de consiliere sau terapie cu
părțile și să respecte codul deontologic al psihologului pe
tot parcursul judiciar.



Raportul de expertiză

 Reprezintă o probă importantă la dosar, care reflectă latura subiectivă,

ofera informații despre starea psihoemoțională în care se află victima,

informații și explicații de specialitate din domeniul psihologiei într-un

limbaj comun.

 Trebuie formulat căt se poate de succint și clar, în termeni accesibili,

astfel încât să poata fi înteles de către oricine, nu doar de specialist;

 Indiferent care sunt declarațiile sau mărturiile, documentele obținute se

vor corobora cu observația comportamentelor subiectului de evaluat si

rezultatele testelor, astfel încât nu se vor considera relevante

declarațiile care nu se validează de întregul proces (pentru a se evita

simularea si erorile de evaluare). Tocmai de aceea opiniile emise de

psihologul expert nu pot fi contestate ci, dacă există dubii asupra

rezultatelor se poate solicita încă o opinie, a altui psiholog.



Evaluarea și raportul în traficul de persoane

 În cazul expertizelor psihologice în legătură
cu traficul de persoane este important să se
determine în ce măsură viaţa victimei a fost
modificată de supunerea la un astel de
fenomen, starea ei de sănătate mintală,
funcţionalitatea etc.

 Acestea pot fi utile în proces pentru
evaluarea daunelor produse în urma
traficului, ţinând cont de particularităţile
psiho-individuale ale subiectului şi înţelegerea
impactului evenimentelor.



Acelaşi eveniment traumatizant nu are acelaşi

efect la mai multe persoane

 Capacitatea personală de a depăşi

evenimente traumatizante, născută sau/şi

dobândită în urma traseului personal, care

implică experienţe diferite de viaţă este

cunoscută în literatura de specialitate şi sub

termenul de rezilienţă. Aceasta influenţează

direct modul în care o persoană poate traversa

un eveniment de viaţă profund traumatizant,

precum traficul de persoane, păstrându-şi sau

nu funcţiile psihice.



Reziliența = imunitatea

 Putem compara, de exemplu, cu imunitatea.
Orice persoană are trăsături imunologice
înăscute, moştenite şi transmise genetic,
urmând ca în funcţie de expunerea la microbi,
viruşi, îmbolnăviri să și-o îmbunătăţească sau
din contră.

 Unele îmbolnăviri pe parcursul vieţii pot
conduce la un organism fortificat, mai rezistent,
în timp ce altele crează un teren de
vulnerabilitate. Aceste aspecte pot fi scoase în
evidenţă, măsurate şi explicate de către un
specialist în cadrul unui raport verbal sau scris,
având o valoare mare în cadrul unui proces.



Ce facem când avem ca subiect un copil sau o 

persoană cu retard?

În cazul în care presupusa victimă

supusă evaluării este un copil, este

necesară adaptarea instrumentelor

şi limbajului utilizate în evaluare,

de preferat prin tehnici ludice,

accesibile nivelului de înţelegere şi

funcţionare a copilului sau a

persoanei de evaluat.



Studiu de caz

Subiectul de evaluat: 

 A. este o dolescentă în vârstă de 19
ani cu istoric de abandon şi abuz fizic,
condiţii de viaţă precare în familia de
origine (locuinţă improvizată, fără condiţii
legate de căldură, alimentaţie deficitară).
Nivel de şcolarizare de 8 clase urmate de
o şcoală profesională.



Studiu de caz

Istoric anamnestic

 Relatează că a locuit împreună cu
un tată alcoolic şi 4 fraţi mai mici în
Bucureşti.

 Mama a decedat când aceasta avea
5 ani, moment în care, după cum afirmă
clientă, s-a înrăutăţit situaţia de acasă.
Relatează că îi este frică de tată, dar că
se simte terifiată în perioadele când
acesta pleca, fiindu-i frică să nu moară
de foame sau să i se întâmple ceva rău
ei şi fraţilor ei.



Studiu de caz

Contextul de trafic
 Tânăra se angajează la 18 ani la un restaurant

ca ospătar. Cunoaşte un domn la restaurantul în
care lucrează, intră în relaţie intimă cu acesta.
Începe să îşi dorească să-şi întemeieze o familie
cu acesta şi să se mute împreună. A. declară că
domnul E. i-a propus să se mute cu el într-un
apartament închiriat şi acceptă.

 În luna ianuarie 2017 se mută într-o
garsonieră închiriată de domnul E.



Studiu de caz

 Adolescenta relatează faptul că iubitul său

primea vizite zilnic de la femei şi bărbaţi care

obişnuiau să consume mult alcool, droguri. E. îi

cere să consume şi ea, moment în care se opune.

În urma refuzului este bătută de către E. (“m-a

luat la pumni şi picioare. M-a bătut rău, îmi

dădea peste tot, în burtă, cap... Am leşinat.

Când m-am trezit şi-a cerut scuze, a spus că îi

pare rău, că el ţine la mine, dar că s-a săturat

să îi stric distracţiile şi că îl enervează când mă

vede că fac aşa... şi că nu s-a putut abţine”).



Studiu de caz

 A. spune “Ne-am împăcat, dar după 2 zile s-a
repetat scena. Doar că după bătaie m-a luat de păr,
m-a legat de pat şi a chemat doi băieţi pe care i-a
pus să mă violeze. Aşa era în fiecare zi de atunci.
Nu mai puteam să merg la serviciu. Nu mă mai
lăsa să ies din casă. Îmi spunea că şi aşa aduc prea
puţini bani şi că nu-i mare pierdere. Îmi spunea că
mă iubeşte şi nu vrea să mă piardă, dar că va
trebui să ne gândim cum să facem rost de mai
mulţi bani că de fapt el de asta este nervos. Că
vrea s-o ducem mai bine şi că trebuie să facem
ceva.



Studiu de caz

Mi-a propus ca o vreme să accept să mă culc
cu alţii pe bani, că are el grijă să aducă băieţi
curaţi şi că nu o să păţesc nimic. Şi că după o
să mă ia de nevastă şi facem şi copil. Am
refuzat şi m-a bătut rău, mi-a luat actele,
telefonul şi m-a încuiat în casă. - CONTROL

Zicea că numai eu sunt de vină că îl enervez
aşa şi nu vreau să-l ajut să aduc şi eu bani în
casă. Îmi era foarte frică de el, dar îl şi
iubeam. Mă gândeam că îl supăr, că vreau să
muncesc, dar nu ce vrea el. - MANIPULARE

Nu aveam bani deloc şi eram la mâna lui. -
CONTROL



STUDIU DE CAZ

De atunci a început să-mi dea o parte din banii pe care îi lua de
la bărbaţii cu care întreţineam relaţii sexuale. Îmi spunea că pe restul îi
pune de-o parte pentru noi ca să ne facem un viitor împreună.

SINDROMUL LOVERBOY

 Reprezintă o tehnică de manipulare utilizată de traficanţi, prin
care aceştia seduc fetele, le fac să se îndrăgostească de ei, crează
iluzii prin promisiuni. Fetele trăiesc cu convingerea că sunt iubite de
către traficant şi interpretează traficul drept prostituţie, ca pe o
alegere consimţită.

 De regulă, fetele traficate sunt selectate cu anumite trăsături de
vulnerabilitate: trăsături de personalitate (supuse, dependente,
nesigure, influenţabile, imature, uneori chiar cu dizabilităţi), care
provin din medii sărace, fără experienţă de viaţă.

 Pe zi ce trecea începusem să mă simt din ce în ce mai
supărată. Mă bătea dacă auzea de la clienţi că mă plângeam sau că
nu acceptam să fac ceva din ce îmi cereau. Spunea că aşa o să pierd
clienţii şi că nu sunt capabilă să aduc bani altfel. Aşa că am început
să consum şi droguri.”



Studiu de caz

Examenul psihologic

Factori predispozanţi

 Istoricul de viaţă este unul puternic încărcat de instabilitate, abandon,

evenimente încărcate de violenţă şi pierderi, sărăcie etc ceea ce constituie un

fond puternic de vulnerabilitate. A. la momentul în care l-a întâlnit pe E nu avea

vârsta şi experienţa de viaţă necesare unei evaluări realiste a riscurilor. Faptul

că nu provine din mediu familial protector şi nu avea un model pozitiv pentru o

relaţie de cuplu, sau o persoană apropiată care să o ocrotească şi să-i ofere

afecţiune au transformat-o într-o "victimă perfectă", care poate fi manipulată cu

uşurinţă.

 A. a fost supusă, din evenimentele relatate, la o serie de factori

situaţionali (care dezvoltă efecte traumatice) precum: ameninţarea integrităţii

corporale şi a vieţii, vătămări şi răniri corporale severe (violenţa fizică, viol),

abandon în copilărie şi retrăirea acestuia datorită faptului că din relatările ei E.

reprezenta principala persoană de încredere şi dependenţă, privarea de

libertate şi condiţionarea acesteia, lipsa independenţei financiare în urma

manipulărilor lui E., persecuţie şi stres emoţional constant, care deschid din nou

toate rănile, cu impact puternic subiectiv.



Studiu de caz

 Aceşti factori cumulaţi acţionează în

mod amplificator. Astfel, pe termen lung se

regăsesc dependenţe mereu specifice în

legătură cu fapte de violenţă.

 Violenţa sexuală de către partenerul

ei de viaţă împreună cu alţi bărbaţi aduşi

de acesta, denigrările, trăirea

sentimentului de neajutorare în faţa

violenţelor, izolarea forţată, toate

acestea au ca efect scăderea capacităţii de

adaptare la situaţiile de viaţă, scăderea

stimei de sine, diminuarea



Studiu de caz - nivelele de analiză

1) Nivel afectiv-emoțional

La momentul evaluării A. este vizibil

încărcată de stări negative precum frică intensă

de pericole, moarte, viitor. În timpul interviului s-

a observat o modificare a stării, devenind

agitată, uneori chiar furioasă, plâns facil toate în

concordanţă cu conţinutul discursului şi cu

limbajul mimico-gestual. Speră ca să se poată

angaja din nou, să locuiască singură şi să îşi poată

reface viaţa.



Studiu de caz – nivelele de analiză
2) Nivel cognitiv:

Identificăm cogniţii de teamă accentuată în legătură

cu moartea, de devalorizare în legătură cu propria

persoană, lipsa speranţei în viitor, lacune în relatări şi

incoerenţa în datele din discursul legat de perioada în

care a stat închisă în apartament. Declară că a avut

gânduri suicidare atât în timpul în care a stat în

apartament, până a fugit, cât şi după, nu a trecut la

act, însă s-a gadit la câteva modalităţi.

Nu a acceptat sarcina în totalitate. Pe de-o parte

îşi doreşte acest copil, ca să îşi manifeste instinctul

matern şi afecţiunea, pe de altă parte îi aminteşte de

evenimentele trăite alături de E. Se gâdește să îl dea

spre adopţie.



Studii de caz – nivelele de analiză

 3) Nivel comportamental:

A. este o tânără retrasă. Ţinuta sa este uşor neîngrijită, dar

adecvată anotimpului şi ocaziei. Postura uşor aplecată de umeri.

Manifestă dorinţa de a colabora, însă oboseşte des, oftează şi

discursul este întrerupt ocazional de descărcări emoţionale precum

plânsul, manifestare a furiei. Uneori se declară surprinsă de faptul

că nu îşi aminteşte anumite secvenţe. Are dificultăţi în concentrare

în timpul examinării, solicită pauze.

Se observă agitaţie psihomotorie şi comportament anxios

în timpul interviului, atunci când se aduce în discuţie faptul că

urmează să îl revadă pe E.

Evită să treacă prin cartierul în care locuia împreună cu E.



Studiu de caz – nivelele de analiză

4) Nivel psihofiziologic:

Din declaraţiile lui A. şi documentele medicale

puse la dispoziţie reiese faptul că aceasta suferă de

tulburări ale somnului (adoarme greu, se trezeşte des pe

parcursul nopţii, uneori tipă), are coşmaruri în jur de 2-3

ori pe săptămână în legătură cu violul, bătăile (ex.: vis

serial cu „un om care o urmăreşte şi vrea să îi facă ceva

rău”). Are rememorări intruzive dureroase în legătură cu

evenimentele (de obicei când încearcă să adoarmă).

Acuză palpitaţii, nod în gât şi lipsa poftei de mâncare.



Studiu de caz – nivelele de analiza

5) Nivel de relaţionare interpersonală:

Manifestă reticenţă şi retragere în relaţiile

prezente. Simte nevoia de a oferi afecţiune şi de a

primi, însă consideră că “oamenii sunt răi”.

Demonstrează instabilitate şi stângăcie în relaţii.

Spune că îi făcea plăcere să meargă la serviciu şi

speră ca după ce naşte să poată face acest lucru.

Mai ţine legătura telefonic şi se întâlneşte (rar) cu

fraţii ei.

Menţine contactul vizual în momentul

declaraţiilor, ceea ce conferă autenticitate datelor.



Studidu de caz – exemple de obiective 
Obiectiv 1. Să se precizeze dacă, în urma evenimentelor

relatate, există efecte negative asupra stării de sănătate mintală,

care pot fi puse în legătură cu faptele relatate de către A.

Identificăm o serie de efecte negative din viaţa lui A. care ar

putea fi puse în legătură cu evenimentele relatate, precum:

• nivelul de anxietate, deprimarea, somatizările regăsite în

rezultatele testelor au afectat starea de funcţionare a lui A. prin

scăderea capacităţii de concentrare şi menţinerea atenţiei (fapt

care îi perturbă potenţialul pentru o slujbă, de a face faţă în

sarcină şi în viitorul rol de mamă. I-au provocat singurătate,

retragere din viaţa socială pe care o percepe periculoasă,

obositoare, rezultând lipsa unui anutraj de suport);

• obligarea de a consuma substanţe haluciongene poate cauza

dependenţă, efecte neurologice grave, risc crescut de suicid;

• teamă persistentă şi generalizată;



Studiu de caz

• tulburări de somn (agitat, întrerupt, coşmaruri);

• gândire negativă, consumul mare de resurse;

• evitarea unei serii de activităţi de teama de a nu se

repeta, de a nu-şi reaminti şi retrăi pericolul şi durerea;

• pierderea jobului şi independenţei pe care şi-o câştigase;

• scăderea stimei de sine, încrederii în forţele proprii;

• amintirile evocate sunt prezentate cu greutate, datorită

fricii de a retrăi sentimente copleşitoare, starea

necontrolabilă trăită şi reînnoirea traumatizării (acest

fenoment este prezent în cazul în care a fost insuficient

elaborată experienţa traumatică).



STUDIU DE CAZ – exemple de obiective

Obiectiv 2. Să se specifice dacă A. întruneşte

criteriile de diagnostic pentru sindrom de stres

posttraumatic.

În urma interpretării şi coroborării

instrumentelor utilizate reiese faptul că la

momentul evaluării A. întruneşte criteriile pentru

tulburarea de stres posttraumatic.



Studiu de caz - recomandări

A). Urmarea unui program de psihoterapie de

lungă durată pentru reactivarea funcţionalităţii

și diminuarea simptomelor;

B). Consult la medic specialist în psihiatrie şi

urmarea unui tratament medicamentos în

măsura în care acesta va prescrie acest lucru.



Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Programului Justiție

al Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații reprezintă responsabilitatea

exclusivă a autorului fără a reflecta, în niciun caz, punctul de vedere al Comisiei
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