Analiza comportamental£ din perspectiva
Psihologiei judiciare, victimologiei çi tacticii criminalistice

ConĠinut tematic: DESCRIPTORII
Psihologie judiciară 1
Modulul I. Actul infracĠional din perspectivă „exploratorie” (experienĠă anglo-saxonă
în materia criminalilor în serie) - exemplificări pe cazuistică specifică
infracĠiunilor cu mobil sexual.
Modulul II. Personalitatea infractorului - particularităĠi tipologice - factori conjuncturali
- situaĠie declanúatorie - cuplul penal „victimă-agresor” - trecerea la act.
Modulul III. Mărturia úi martorul sub exigenĠele psihologiei judiciare (algoritmul
identificării, aprecierii úi coroborării/evaluării forĠei probante în materie
testimonială).

Psihologie judiciară 2
Modulul I. Analiza psihologică a interogatoriului judiciar (strategii psihotactice de
interogare).
Modulul II. Psihologia judecăĠii (psihologia contradictorialităĠii din perspectiva aflării
adevărului) úi Psihologia apărării - Avocatul - Personalitate în templul justiĠiei.
Modulul III. Psihologia comportamentului simulat (matricea infracĠională versus
matricea morală, tehnica „lie detector” etc.).
Psihologie judiciară 3
Modulul I. Eroarea judiciară - disfuncĠii de interpretare úi evaluare.
Modulul II. Conduite disfuncĠional-dizarmonice psihic (suicid, agresivitate, responsabilitate, discernământ etc.)

Psihologie judiciară 1
Sem I, Modulul I. Actul infracĠional din perspectivă „exploratorie” (experienĠă
anglosaxonă în materia criminalilor în serie) - exemplificări pe cazuistică specifică
infracĠiunilor cu mobil sexual:
1.1 „Scena crimei” - perspectivă psihologică asupra interpretării comportamentelor umane cu finalitate criminogena.
1.2 Personalitatea făptuitorului úi „amprenta” sa psihocomportamentală; analiza
conceptelor „profiling-crime” úi „serial killer”.
1.3 Componenta psihologică: motivul úi raĠiunea infractogenă, sarcinile
psihologului criminalist, cooperarea cu specialiútii investigaĠiilor judiciare.
ActivităĠi seminariale: - parĠial adaptabile on line
Seminariile se vor desfăúura pe baza: susĠinerii de referate (ex. de teme: „Moduri de
operare úi comportamente criminogene la tipul de criminal dezorganizat”, „Profil de personalitate
caracteristic făptuitorului de tip organizat”, „Indici orientativi úi aspecte practice vizând amprenta
psihocomportamentală a criminalilor în serie” etc.); lucrări practice (ex.: Analiza modurilor de
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operare „acĠiunea úapte T” - cazuri de tâlhării în locuinĠe, Bucureúti 1986 (urmate de două omoruri) Să se identifice datele caracteristice úi să se stabilească profilul de personalitate al tâlharilor în
serie; - Să se identifice urmele úi să se sugereze ipoteze cu grad ridicat de identificare a
făptuitorilor); vizionări de casete video din speĠe reale soluĠionate definitiv; analize de dosare
(studiul declaraĠiilor, proceselor verbale, confruntărilor etc.) - identificarea aspectelor psihologice
intrinseci elaborării planurilor úi strategiilor poligraf; Studiul planúelor foto, schiĠelor úi a altor
activităĠi de interes operativ în cauze. - după caz, specialist invitat.
Bibliografie obligatorie:
1. Verngn J. Geberth, „Practical Homicide Investigation, Tactics, Procedures and
Forensic Techniques”, Taylor-Francis Group New York 2006 - cpt. „Criminal
personality Profiling”;
2. Tudorel Butoi, „Criminali în serie” - psihanaliza crimei - Editura Phobos, Bucureúti 2004;
3. Tudorel Butoi, „Femei ucigaúe”- Editura Phobos, Bucureúti 2001;
4. Tudorel Butoi úi Ioana Teodora Butoi, „Tratat universitar de psihologie judiciară teorie úi practică”, Editura Phobos, Bucureúti 2004.
Sem I, Modulul II. Personalitatea infractorului - particularităĠi tipologice - factori
conjuncturali - situaĠie declanúatorie - cuplul penal „victimă-agresor” - trecerea la act -.
2.1. Trăsături, tipuri úi comportamente ale personalităĠii, tipologia lui C.S. Jung;
pragul delincvenĠial úi ecuaĠia personală a trecerii la act (Jean Pinatel); „Legea
secvenĠei temporale” - Mawrer-Eysenck;
2.2. Personalitatea infractorului recidivist;
2.3. Cuplul penal victimă-agresor (identificarea agresorilor úi autoprotecĠia victimală);
2.4. Strategii preventive úi contracararea victimizării;
2.5. Victima - sursă orientativă în conturarea de versiuni, ipoteze úi cerc de bănuiĠi.
ActivităĠi seminariale: - parĠial adaptabile on line
Seminariile se vor desfăúura pe baza: susĠinerii de referate (ex. de teme: „Nucleul
personalităĠii criminale în concepĠia lui Jean Pinatel”, „Pragul delincvenĠial în concepĠia lui Jean
Pinatel”, „ExplicaĠii psihocomportamentale din perspectiva fenomenului recidivei - Mawrer Eynseck”, „Cuplul penal Victimă-agresor din perspectiva potenĠialului de receptivitate victimală” vezi concepĠia lui Mendhelson, „Victima - sursă orientativă în conturarea de versiuni, ipoteze úi cerc
de bănuiĠi” etc.); studii de caz (victimizări în diverse ipostaze: minori, femei, persoane în vârstă);
dezbateri interactive - specialist invitat - aplicaĠii ale sistemului probaĠiunii în materia protecĠiei
victimei úi reinserĠiei sociale a infractorului - vezi Legea 211/24 mai 2004; analiza conceptului de
justiĠie restaurativă vis-á-vis de justiĠia retributivă - după caz, specialist invitat.
Bibliografie obligatorie:
1. Tudorel Butoi úi colectiv, „Victimologie - curs universitar - cuplul penal victimăagresor”, Editura Pinguin Book, Bucureúti 2004;
2. Tudorel Butoi, Ioana Teodora Butoi, „Tratat universitar de psihologie judiciară - teorie úi
practică”, Editura Phobos, Bucureúti 2004;
3. Emilio Mira y Lopez, „Manualul de psihologie juridică”, Editura Oscar Print,
Bucureúti 2005, cpt. XI/XIII.
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Semestrul 1, Modulul III. Mărturia úi martorul sub exigenĠele psihologiei judiciare
(algoritmul identificării, aprecierii úi coroborării/evaluării forĠei probante în materie
testimonială)
3.1. Psihofiziologia formării mărturiei (de la evenimentul judiciar la elementul
testimonial) - (eveniment judiciar - recepĠie - decodare - memorare - redare element testimonial);
3.2. Elemente disfuncĠional-perturbatoare pe parcursul formării realităĠii testimoniale
- vezi filtrul obiectiv úi filtrul subiectiv;
3.3. Izvorul sursei mărturiei;
3.4. Psihologia jurământului - simulare úi disimulare pe terenul mărturisirii
(psihologia minciunii);
3.5. SituaĠii speciale: iluziile din perspectivă senzioperceptivă; minorul úi minoratul
din perspectiva probei testimoniale; martorul mincinos etc.;
3.6. Mărturia din perspectivă evaluativă: structuri caracteriale ale martorului úi
mediului de provenienĠă; mentalităĠi, cutume, obiceiuri; mărturia din
perspectiva interpretării raĠional/logice - deducĠii, inducĠii, analogii, interpretări, simultaneitate, contradictorialitate, concordanĠe-aglutinări, omisiuni etc.;
impact emoĠional afectiv;
3.7. Martorul între vulnerabilitate úi protecĠie (protecĠia martorului - exigenĠă
complexă a justiĠiei contemporane) - (vezi: Italia 1991, Suedia 1992).
ActivităĠi seminariale: - parĠial adaptabile on line
Seminariile se vor desfăúura pe baza: susĠinerii de referate (ex. de teme: „Problematica
psihofiziologică a iluziilor în recepĠia evenimentului judiciar”, „Martorul de rea-credinĠă - indici
orientativi (mimico-gesticulari) asupra simulării”, „Psihologia martorului minor”, „ForĠa probantă
a mărturiei judiciare în contextul coroborării” etc.); analize de speĠe, rolul declaraĠiilor de martor
în evidenĠierea adevărului; dezbateri interactive - ex.: „ PosibilităĠi, limite úi modalităĠi de
mărturie”, „Subiectiv úi obiectiv în evaluarea mărturiei” (speĠe exemplificative); specialist invitat;
vizionări de casete, analiza planúelor foto în fixarea úi evidenĠierea elementelor testimoniale
probatorii; test de verificare (neanunĠat).

Bibliografie obligatorie:
1. Aurel Ciopraga, „Evaluarea probei testimoniale în procesul penal” Editura Junimea,
Iaúi 1982;
2. Tiberiu Bogdan, „Probleme de psihologie judiciară”, Editura ùtiinĠifică úi Tehnică,
Bucureúti 1986;
3. Tudorel Butoi úi Ioana Teodora Butoi, „Tratat universitar de psihologie judiciară – teorie
úi practică”, Editura Phobos, Bucureúti 2004.
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Psihologie judiciară 2

Semestrul II, Modulul I. Analiza psihologică a interogatoriului judiciar (strategii
psihotactice de interogare)
1.1. Comunicarea non-verbală - reguli tactice specifice raporturilor de opozabilitate
úi confruntare;
1.2. Strategii psihotactice de interogare;
1.3. Sondarea sentimentului de vinovăĠie;
1.4. De la refuzul recunoaúterii la vinovăĠie - contracararea atitudinilor de rezistenĠă
în interogatoriu;
1.5. Interogatoriul psihanalitic (mecanisme operaĠionale úi terminologice în psihanaliză);
1.6. SiguranĠă úi nesiguranĠă pe terenul interogatoriului (duplicitate-simulare);
minciună versus adevăr; manipulare úi coerciĠie; tehnici investigative
(sugerarea mărturisirii - invalidarea juridică a falselor recunoaúteri);
1.7. Intimitate, miză úi risc din perspectiva „interogatoriului investigativ”.
ActivităĠi seminariale: - selectiv adaptabile on line
Seminariile se vor desfăúura pe baza: susĠinerii de referate (ex. de teme: „Psihologia
interogatoriului încruciúat”, „Reactivarea mimico-gesticulară (emoĠia din perspectiva indicilor
orientativi asupra simulării)”, „DisfuncĠionalităĠi în interogare (sugestie-manipulare), responsabile
unor erori judiciare” etc.); vizionări de casete, analiza declaraĠiilor învinuiĠilor úi inculpaĠilor;
analize de caz; dezbateri interactive; specialist invitat; investigaĠia poligraf (analiza de diagrame inclusiv mărturisirile post-test).
Bibliografie obligatorie:
1. Tudorel Butoi, „Interogatoriul - psihologia confruntării în procesul judiciar”, Editura
Pinguin Book, Bucureúti 2004;
2. Tudorel Butoi úi Ioana Teodora Butoi, „Tratat universitar de psihologie judiciară –
teorie úi practică”, Editura Phobos, Bucureúti 2004;
3. Tudorel Butoi, „Psihologia interogatoriului judiciar” Editura Enmar, Bucureúti 2002;
4. Constantin AioniĠoaiei úi colectiv, „Tratat practic de criminalistică”, Editura CarpaĠi,
Bucureúti 1997.

Semestrul II, Modulul II.
A. Psihologia judecăĠii (psihologia contradictorialităĠii din perspectiva aflării adevărului)
a.1. ImplicaĠii psihologice asupra rolului activ al judecătorului în „arbitrarea
duelului acuzare-apărare”;
a.2. Psihologia imparĠialităĠii úi echilibrului;
a.3. Psihologia intimei convingeri;
a.4. ExigenĠe morale, exigenĠe profesionale úi exigenĠe legale în deliberarea asupra
pricinii: deliberarea - opinia separată (problematica psihologică).
B. Psihologia apărării - Avocatul - personalitate în templul justiĠiei
b.1. Talent úi vocaĠie în arta avocatului;
b.2. InteligenĠa în arta avocatului;
b.3. Moral úi imoral pe terenul apărării;
b.4. Avocatul profesionist úi strateg: persuasiune - sugestie - transparenĠă; comunicare în
raporturile interpersonale (manipulare mentală); influenĠarea convingerii intime;
pledoaria (argumentare - persuasiune, talent, improvizaĠie, inspiraĠie, útiinĠă).
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ActivităĠi seminariale: - selectiv adaptabile on line
Seminariile se vor desfăúura pe baza: susĠinerii de referate (ex. de teme „Psihologia
duelului judiciar acuzare-apărare”, „Psihologia intimei convingeri, deliberării úi opiniei separate”,
„Psihologia actului moral úi bunei credinĠe pe terenul apărării - pledoaria între psihologic úi
raĠional între artă úi útiinĠă” etc.); recenzii în materie; studii de dosare soluĠionate definitiv; studii
de rechizitorii; studii asupra pledoariilor; studiile motivării hotărârilor judecătoreúti etc.

Bibliografie obligatorie:
1. Tudorel Butoi úi Ioana Teodora Butoi, „Tratat universitar de psihologie judiciară teorie úi practică”, Editura Phobos, Bucureúti 2004;
2. Iolanda Eminescu, „Procese judiciare celebre”;
3. I. Manolescu, „Arta apărării”
4. Mircea DuĠu, „Dreptul la tăcere”, Editura Economică, Bucureúti, 2005;
5. Mircea DuĠu „Recunoaúterea vinovăĠiei úi negocierea pedepsei”, Editura Economică
2005.

Semestrul II, Modulul III. Psihologia Comportamentului simulat (matricea infracĠională
versus matricea morală, tehnica „lie detector” etc.) A. Fundamentarea útiinĠifică
a.1. Simptomatica comportamentului simulat (aparent-inaparent) pe terenul duplicităĠii;
a.2. VinovăĠia ca atitudine psihică úi realitate juridică - matricea infracĠională
(culpabilizatoare);
a.3. Exprimarea aspectului inaparent în comportamentul simulat (indicatori verbali,
motori úi fiziologici ai conduitei simulate în expresie aparentă - semnificaĠia úi
sensul stimulilor declanúatori ai emoĠiei).
B. Tehnica investigaĠiei „lie detector”
b.1. Scurt istoric asupra evoluĠiei detecĠiei comportamentale simulate;
b.2. InvestigaĠia poligraf (tactică, tehnică, metodologie);
b.3. Identificarea indiciilor orientativi asupra simulării;
b.4. Interpretarea úi evaluarea modificărilor în traseele diagramelor poligraf;
b.5. Concluziile elaborărilor poligraf din perspectiva forĠei probante.
ActivităĠi seminariale: - selectiv adaptabile on line
Seminariile se vor desfăúura pe baza: susĠinerii de referate úi dezbaterii interactive (ex. de
teme: „Exprimarea comportamentului inaparent (mimico-gesticular) - indici orientativi”, „Statutul
útiinĠific al fundamentării tehnicii poligraf - reactivitatea psihocomportamentală” etc.); vizionarea
activităĠilor de teste poligraf (examinări reale); studii de diagrame poligraf (speĠe reale);
asimilarea algoritmului de identificare a modificărilor de trasee úi evaluarea diagramelor (speĠe
reale); deprinderea interpretării concluziilor rapoartelor de constatare tehnico-útiinĠifică poligraf
- testul poligraf probă sau indice orientativ?. După caz, expert invitat
Bibliografie obligatorie:
1. John Reid, Fred Inbau, „Truth and Deception”, Editura Baltimare, S.U.A. 1996;
2. Tudorel Butoi, „Crima sub lupa detectorului de minciuni”, Editura Mihaela Press, 1998;
3. Tudorel Butoi úi Ioana Teodora Butoi, „Tratat universitar de psihologie judiciară teorie úi practică” Editura Phobos, Bucureúti 2004;
4. Tudorel Butoi, Ioana Teodora Butoi, „Psihologia interogatoriului judiciar”, Editura
Enmar, Bucureúti 2002.
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Semestrul II, Modului IV. Psihologia detenĠiei penitenciare
2.1. Mediul privativ de libertate - consecinĠe sociopsihologice;
2.2. Personalitatea infractorului recidivist;
2.3. PotenĠialul patogen al mediului privativ de libertate;
2.4. Fenomene sociopsihologice ale mediului privativ de libertate: úocul depunerii;
ierarhia úi statutul; agresivitatea úi violenĠa; frustrarea; agresiunea;
teritorialitatea; stresul; violenĠa colectivă; panica - automutilările; refuzul de
hrană; suicidul; homosexualitatea etc.
ActivităĠi seminariale: - selectiv adaptabile on line
Seminariile se vor desfăúura pe baza: susĠinerii de referate (ex. de teme: „ConsideraĠii
psihologice asupra factorilor stresanĠi în mediul restrictiv de libertate”, „Tipologii
comportamentale ale deĠinuĠilor în mediul privativ de libertate”, „Agresivitate úi violenĠă în
recluziunea penitenciară”, „JustiĠia restaurativă versus justiĠia retributivă - implicaĠiile programului
de probaĠiune” etc.); analize de caz (revolte penitenciare, suicid, evadări etc.); dezbateri
interactive; specialist invitat; recenzie de carte.
Bibliografie obligatorie:
1. Gheorghe Florian, „Fenomenologia penitenciară”, Editura Humanitas, Bucureúti, 2005;
2. Gheorghe Florian, „Psihologie penitenciară”, Editura Humanitas, Bucureúti 2005;
3. Tudorel Butoi úi Ioana Teodora Butoi, „Tratat universitar de psihologie judiciară teorie úi practică”, Editura Phobos, Bucureúti 2004.

Psihologie judiciară 3
Semestrul III. Modulul I. Eroarea judiciară - disfuncĠii de interpretare úi evaluare
3.1.1. Erori judiciare pe terenul dreptului - oportunitatea, realismul úi actualitatea
temei;
3.1.2. Eroarea judiciară din perspectiva intimei convingeri;
3.1.3. Surse de distorsiune psihologică implicate în erorile judiciare (izvoare úi surse
de eroare în demersul judiciar);
3.1.4. Motivul probaĠiunii ca sursă de eroare (alterări psihologice survenite în
procesul activităĠilor mental intelectuale vizând coroborarea probelor) expertizele (posibilităĠi, limite, surse de eroare);
3.1.5. Motivul cercetării judecătoreúti ca sursă de eroare (instanĠa vis-á-vis de
eroarea judiciară.)
ActivităĠi seminariale: selectiv adaptabile on line
Seminariile se vor desfăúura pe baza: susĠinerii de referate (ex. de teme: „Convingerea
intimă, sursă de eroare judiciară”, „Proba testimonială, sursă de eroare”, „Coroborarea probelor,
sursă de eroare” etc.); analize de speĠe (ex. cazul Raoul Villn, afacerea Aslan, cazul Sacco i
Vanzetti, afacerea Dreyfus, afacerea Anca, cazul. Rosenberg); studii de dosare; studii de planúe studii de expertize etc. - specialist invitat
Bibliografie obligatorie:
1. Tudorel Butoi úi Ioana Teodora Butoi, „Tratat universitar de psihologie judiciară teorie úi practică”, Editura Phobos, Bucureúti 2004;
2. Iolanda Eminescu, „Procese judiciare celebre.
Semestrul III, Modulul II. Conduite disfuncĠional-dizarmonice psihic (suicid,
agresivitate, responsabilitate, discernământ etc.)
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3.1. Comportamentul autodistructiv;
3.2. Suicidul în algoritmul suicidaĠiei;
3.3. Orientarea heteroagresivă (comportamentul agresiv nediferenĠiat – comportamentul
agresiv delictual); modele explicative ale conduitei agresive: modelul biologic,
modelul psihologic, modelul socio-cultural al comportamentului agresiv;
3.4. DisfuncĠionalităĠile principalelor procese úi funcĠii psihice: tulburările de
percepĠie, tulburările de memorie, tulburările de gândire, tulburările
afectivităĠii, tulburările de viaĠă etc.;
3.5. PosibilităĠi, limite úi obiective ale investigaĠiei psihologice pe terenul psihologiei
judiciare: instrumentul de psihodiagnoză (testul standardizat), metoda
Rorschach, testul Szondy, testul Lucher, testul MMPI, testul TAT;
3.6. InvestigaĠia psihologică în expertiza úi psihologia judiciară: expertiza psihiatrică
legală, discernământul úi responsabilitatea în incidenĠa judiciară.
ActivităĠi seminariale: - selectiv adaptabile on line
Seminariile se vor desfăúura pe baza: susĠinerii de referate (ex. de teme: „Orientarea
heteroagresivă pe terenul penalului”, „Metode explicative ale conduitelor agresive”, „Mecanisme
suicidare - personalitatea sinucigaúului”, „PotenĠialul criminogen al personalităĠii paranoide” etc.),
analize de caz, studiul dosarelor; studiu de planúe foto - dublu suicid; studiul înscrisurilor
sinucigaúilor, studiul rechizitoriilor - disfuncĠionalilor agresivi (cauze complexe de omor). specialist invitat.
Bibliografie obligatorie:
1. Tudorel Butoi úi Ioana Teodora Butoi, „Tratat universitar de psihologie judiciară teorie úi practica”, Editura Phobos, Bucureúti 2004;
2. Tudorel Butoi úi colab., „Sinuciderea un paradox - consideraĠii psihosociologice,
biomedicale úi juridice”, Editura ùtiinĠelor medicale, Bucureúti 2002;
3. Gorgos úi colab., „DicĠionar de psihiatrie” Editura Medicală, Bucureúti 1996.

Ultimele 3 săptămâni consacrate sunt dedicate cercetării úi pregătirii disertaĠiei
finale precum úi respectiv elaborării disertaĠiei.
OportunităĠi în carieră:
Credem că absolvenĠii noútri de masterate în specializările: „útiinĠe penale”, „probaĠiunea
în procesul penal”, „psihologie judiciară - victimologie” vor putea să-úi demonstreze competenĠele
în materie, prezentând garanĠia atuurilor de calitate úi reuúind să treacă examenele încadrărilor
ocazionate de concursurile din ce în ce mai exigente organizate în zona magistraturii, poliĠiei
penitenciarelor, avocaturii, carierei universitare, cercetării útiinĠifice, detectivisticii private etc.
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Psihologie judiciar£ 1
Semestrul I

Modulul I

Actul infracĠional din perspectivă „exploratorie”
(experienĠa anglosaxonă în materia criminalilor în serie) - exemplificări pe
cazuistică specifică infracĠiunilor cu mobil sexual
1.1.
1.2.
1.3.

„Scena crimei” - perspectiva psihologică asupra interpretării
comportamentelor umane cu finalitate criminogenă
Personalitatea făptuitorului úi „amprenta” sa psihocomportamentală;
analiza conceptelor „profilling-crime” úi „serial killer”
Componenta psihologică: motivul úi raĠiunea infractogenă, sarcinile
psihologului criminalist, cooperarea cu specialiútii investigaĠiilor
criminale

A. Ideile pivot în materie:
„Dincolo de identificarea úi prelucrarea urmelor materiale descoperite în câmpul faptei preocupare ce intră predilect în sfera criminalisticii, apreciem că „eforturile anticrimă” ale
mileniului trei vor fi orientate către interpretarea comportamentelor umane cu finalitate
criminogenă” - vezi Tudorel Butoi, Ioana Teodora Butoi, „Tratat universitar de psihologie
judiciară” Editura Phobos, Bucureúti 2003, p. 37 úi urm. (Vezi foto 1-5)
„Dacă „câmpul faptei” - „locul faptei” expresii consacrate în criminalistica clasică - conduce
către materialitatea obiectuală a urmelor clasice (căutate, identificate, fixate, ridicate, prelucrate etc.)
apte să permită conturarea probaĠiunii úi identificarea autorilor, noile concepte între care: „scena
crimei”, „scena del crimen” sau în alt sens „profilling crime”, provoacă în direcĠia acceptării unei
realităĠi dinamice în derulare, a secvenĠelor comportamentale, forĠând componenta psihologică a
omului legii (procuror, judecător de instrucĠie, poliĠist, organ de urmărire penală - în sens larg etc.) să
interpreteze motivaĠiile, intenĠiile, habitudinile, raĠionamentele, logica, sensul, organizarea
conduitelor criminogene în ideea conturării profilului psihologic, „amprenta psihocomportamentala”
aptă schiĠării unei galerii de potenĠiale portrete ale personalităĠii pretabililor incluúi în cercurile de
bănuiĠi” - vezi Tudorel Butoi, Ioana Teodora Butoi, Tratat universitar de psihologie judiciară
Editura Phobos, Bucureúti 2003, p. 37 úi urm.
Profesionistul, expert în útiinĠe comportamentale - „profiller-ul” în accepĠiunea noastră
psihologul criminalist (cu dotare nativă obiectivată ulterior în vocaĠie) este chemat ca în virtutea
celor sus menĠionate:
1. să reproducă prin propria-i imaginaĠie împrejurările úi acĠiunile derulate de făptuitor,
oferind organelor de urmărire penală „filmul crimei în dinamica sa”;
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2. să-úi imagineze profilul făptuitorului, oferind organelor de urmărire penală „amprenta sa
psihocomportamentală”;
3. să anticipeze „comportamentul următor pretabil” contracarând pentru viitor „miúcările”
autorului prin intuirea versiunilor optime cu grad rezonabil de credibilitate în identificarea
acestuia. - vezi Tudorel Butoi, Ioana Teodora Butoi, „Tratat universitar de psihologie judiciară”
Editura Phobos, Bucureúti 2003, p. 37 úi urm. – DezvoltaĠi.

Crima în serie - ideile pivot în materie:
DefiniĠie: Crima în serie reprezintă suprimarea vieĠii unor persoane prin uciderea acestora
în timp, de la zile la săptămâni sau luni între ele. Aceste pauze de timp între omoruri sunt denumite
úi ca perioade de „calmare” - detensionare - vezi observaĠiile lui Vernon J Gerberth: „în cazul unui ucigaú psihotic, acesta poate
sugera că el ucide din cauză că psihoza lui îl împinge să ucidă, iar în cazul unui ucigaú psihopat, în
special un criminal în serie (studiile FBI úi experienĠa personală) acesta ucide pentru că îi place să
ucidă”. - vezi Tudorel Butoi, Ioana Teodora Butoi, Tratat universitar de psihologie judiciară
Editura Phobos, Bucureúti 2003, p. 75 úi urm.; - dezbateri, referate.
- criminalul în serie simte o mare plăcere în exercitarea puterii úi a controlului asupra
victimei, incluzând puterea vieĠii úi a morĠii, actul sexual fiind secundar. El este excitat de
cruzimea actului său úi frecvent, va tortura victima până la moarte;
- omuciderile unui criminal în serie au tendinĠa să crească pe măsură ce trece timpul. Apare
evident faptul că el trebuie să ucidă mult mai des pentru a-úi satisface plăcerea pe care o obĠine
săvârúind acest act. MulĠi criminali în serie au fost prinúi accidental, pe măsură ce deveneau mai
îndrăzneĠi în acĠiunile lor úi mai indiferenĠi faĠă de risc. Acest tip de criminal nu se opreúte niciodată
din ucis, până nu este prins úi încarcerat în închisoare pe viaĠă sau executat. Nu există niciun
tratament pentru a vindeca un psihopat sexual sadic care devine criminal în serie (vezi foto 9-l0.);
- în aparenĠă, sunt oameni normali: nici nebuni nici nevrozaĠi, nici bolnavi mintali - în
sensul clasic al cuvântului. Shawn Johnson, un psihiatru californian, care a petrecut mai mult de
zece ani ca expert în faĠa tribunalelor este convins de acest fapt. Nimic din comportamentul lor
cotidian nu permite diferenĠierea lor. - vezi Tudorel Butoi, Ioana Teodora Butoi, Tratat universitar
de psihologie judiciară, Editura Phobos, Bucureúti 2003, p. 59/104. - Referate - analize de caz.

B. Teme de aprofundat - referate - interpretarea psihoexploratorie a „câmpului faptei” - Tratat p. 38/40. Vezi investigarea
omuciderilor de natură sexuală - Vernon J. Gerberth - Practical Homicide Investigation - tactics,
procedures and forensic techniques - Taylor, Francis, London 2005;
- motivul úi raĠiunea de a ucide (determinarea motivaĠiei);
- infractorii organizaĠi (rolul premeditării etc.); infractorii dezorganizaĠi (atacul spontan etc.);
- violenĠa interpersonală (actul cu viol sau sodomia, devianĠa orientată către atac, crime în
serie etc.).
Tratat p. 44/47
ConsultaĠi www.psiho-crime.ro úi descărcaĠi cele două texte
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C. Probleme de drept comparat - interdisciplinaritatea psihologiei cu
dreptul în definirea elementelor constitutive ale infracĠiunii

În definirea dreptului românesc, comportamentele umane cu finalitate criminogenă se
obiectivează în instituĠia infracĠiunii ale cărei părĠi constitutive sunt:
1. prevederea legală;
2. vinovăĠia;
3. pericolul social.
În justiĠia penală S.U.A.1 - elementele constitutive ale infracĠiunii sunt satisfăcute de úapte
trăsături definitorii (regăsite de altfel în accepĠiuni quasisimilare úi în analiza infracĠiunii în
accepĠiunea C.pen. românesc):
1. vătămarea;
2. legalitatea;
3. actus reus;
4. mens rea;
5. cauzele;
6. concursul de împrejurări;
7. pedeapsa.
Vis-á-vis de care, într-o redare succintă, vom reĠine următoarele:
Vătămarea - pentru ca infracĠiunea să existe trebuie să fie îndeplinite niúte consecinĠe
externe sau daune, de aceea, de exemplu gândul la comiterea unei infracĠiuni
sau stare de nervozitate îndeajuns de accentuată pentru a putea motiva o
infracĠiune, fără a acĠiona însă pe baza gândurilor sau furiei, nu reprezintă o
infracĠiune;
Legalitatea - elementul legalităĠii are două aspecte: Mai întâi, vătămarea trebuie interzisă
legal pentru a considera un comportament ca fiind infracĠiune. Prin urmare, o
serie de comportamente umane, fapte, se pot situa în afara moralei, eticii sau
obiceiurilor pământului (cutumelor), fiind aúadar considerate „greúite”, dar
aceste încălcări nu reprezintă infracĠiuni decât dacă sunt interzise prin legea
penală. În al doilea rând, o lege penală nu trebuie să fie retroactivă sau „ex
post facto”. O lege „ex post facto” (1) prevede ca fiind penal, „un act care la
momentul comiterii nu era reglementat ca ilegal, (2) creúte pedeapsa pentru o
infracĠiune după ce a fost comisă, sau (3) alterează regulile mărturiei într-un
caz particular după ce infracĠiunea a fost comisă” (vezi art. I secĠiunea 10.1
din ConstituĠia S.U. A., care interzice existenĠa legilor „post facto”);
Actus reus - Termenul latin „actus reus” se referă la comportamentul penal - în mod
specific la acĠiunea sau inacĠiunea intenĠionată sau neglijentă (negândită), din
punct de vedere penal, care cauzează o vătămare. Este important de evidenĠiat
faptul că infracĠiunea implică nu numai lucrurile pe care oamenii le-au făcut,
ci úi lucruri pe care nu le-au făcut. Cu alte cuvinte, dacă oamenii nu
acĠionează în situaĠii în care legea cere acest lucru, atunci comit infracĠiuni.
Mens rea - Termenul latin „mens rea” se referă la intenĠia criminală sau la o stare mentală
vinovată. Reprezintă aspectul mental al infracĠiunii sau inacĠiunea
intenĠionată sau cu un scop, iar nu la accidente. Totuúi, în practică, acĠiunile

1

Robert M. Bolim, Keith N. Haley, JustiĠia penală - o viziune asupra modelului american”, Editura Expert,
p. 40/51 - lectura obligatorie - cu test de verificare „on line”.
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