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During trial, the suspect / defendant is the main character around which unfolds as a spiral
wholeactivity submitting the evidence in order to prove criminal activity and to hold him liable. The
suspect hearing is a battle that is made primarily with psychological weapons. The opposability of the
interests between the suspect and the judicial body is explained by the different status of the two
participants in the trial. Sideways, the investigator is motivated by finding the truth and by clarifying
all the aspects of the act and on the other hand, the offender is motivated by the defense of its
freedom by all means and by the decrease of the criminal liability. A decisive role on tactics for
suspect hearing is knowing of the personality of the suspect. The complexity of the personality can
not only knew through research isolated of the crime as the only externalize in his behavior, but
through a wider investigation on several levels. Also, the communication between judicial body and
suspect should not be done only verbally but also by information transfer through nonverbal
communication such as facial expressions, gestures that transmit psycho-emotional states.
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În cadrul procesului penal, suspectul / inculpatul reprezintă personajul principal, în jurul căruia se
desfășoară ca o spirală întreaga activitate de administrare a probelor în scopul dovedirii activității
infracționale și tragerii acestuia la răspundere. Ascultarea suspectului constituie o luptă ce este
purtată în primul rând cu arme psihologice. Opozabilitatea intereselor dintre suspect și organul
judiciar este explicată de statutul diferit al celor doi participanți în cadrul procesului penal.Pe o parte,
anchetatorul este motivat de aflarea adevărului și de lămurirea tuturor aspectelor ce țin de comiterea
faptei iar pe altă parte, infractorul este motivat de apărarea cu orice preț a libertății sale și diminuarea
răspunderii penale. Un rol determinant asupra tacticii de ascultare a suspectului îl reprezintă
cunoașterea personalității acestuia. Complexitatea personalității nu se poate cunoște numai prin
cercetarea izolată a infracțiunii comise, ca unică exteriorizare în comportamentul său, ci printr-o
investigare mai amplă pe mai multe planuri. De asemenea, comunicarea dintre organul judiciar și
suspect nu trebuie să se efectueze doar în plan verbal, ci și prin transferul de informații prin
comunicarea nonverbală, precum mimica, gestica, ce transmit stări psihoemoționale.
suspect, anchetă penală, comportament simulat, declarație, răspundere penală, comunicare
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