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Alienarea parentală: abuz emoţional  
şi psihologic asupra copilului în contextul divorţului părinţilor 

Parental alienation: emotional and psychological abuse  
of the child in the context of parental divorce 

Cătălin Luca1 

Rezumat: Alienarea parentală, este o tulburare de relaţie ce apare în cazurile de 
separare/divorţ, care afectează funcţionarea şi sănătate mentală a copilului, 
încălcându-i-se acestuia drepturile de a avea relaţii cu ambii părinţi, de a menţine 
relaţii cu persoane faţă de care a dezvoltat legături de ataşament sau cu care s-a 
bucurat de viaţa de familie. Au fost identificate patternuri comportamentale la 
părinţii alienatori şi aceştia au fost clasificaţi în funcţie de frecvenţa şi impactul 
acţiunilor de alienare asupra copilului. Copilul alienat poate fi identificat după 
criterii de comportament manifestat în relaţie cu părintele respins şi, cercetări mai 
recente, au găsit posibile consecinţe ale alienării pe termen mediu şi lung.  

Cuvinte-cheie: alienare parentală; abuz psihologic şi emoţional; divorţ. 

Abstract: Parental alienation is a relationship disorder which appears in divorces 
or separations, which can affect the child’s mental functioning and health, thus 
violating his rights to have relations with both parents, to maintain relations with 
other people to whom has developed attachments or with whom he enjoyed family 
life. There were identified different behavior patterns for alienator parents and 
they were classified by the frequency and impact of alienation on the child. The 
alienated child can be identified by behavior criteria manifested in the relationship 
with the rejected parent, and possible long or medium-term consequences of 
alienation, which were found by recent research. 
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1. Drepturi ale copilului ignorate 

Devenită o situaţie frecvent invocată în ultimii ani de părinţi şi avocaţii 
acestora, în disputele privind stabilirea autorităţii părinteşti, locuinţei copilului şi 
a programului de relaţii personale, alienarea parentală pare, mai degrabă, o 
situaţie de nerespectare a dreptului pe care îl are părintele de a menţine relaţii cu 
copilul său şi mai puţin de nerespectare a dreptului pe care copilul îl are de a 

                                
1  Psiholog clinician principal având competenţe în expertiza psihologică. Cadru didactic 
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menţine relaţii cu ambii părinţi. Analizele2 au identificat că, adesea, în situaţiile 
de alienare parentală mai sunt afectate dreptul copilului de a menţine relaţii şi cu 
alte persoane faţă de care acesta s-a bucurat de viaţa de familie3 cât şi dreptul 
copilului de a menţine relaţii personale cu persoanele faţă de care a dezvoltat 
legături de ataşament4. 

2. Clarificări conceptuale 

În anul 2012, Asociaţia Americană de Psihiatrie5 a decis ca în Manualul de 
Diagnostic şi Clasificare Statistică a Tulburărilor Mentale – Ediţia a V- a să nu 
includă alienarea parentală ca fiind un sindrom motivând astfel: „Alienarea 
parentală nu este o tulburare a unui individ, ci este o problemă de relaţie 
părinte-copil sau părinte-părinte, iar problemele de cuplu în sine nu sunt 
tulburări mintale”6. În urma acestei hotărâri, alienarea parentală a pierdut 
„statutul” de sindrom, iar experţii din domeniul protecţiei copilului (psihologi, 
psihiatri, avocaţi, asistenţi sociali etc.) s-au îndreptat spre viziunea formulată 
anterior de alţi specialişti7, respectiv că alienarea parentală este o formă de abuz 
emoţional/psihologic8 exercitată de un părinte asupra copilului în contextul 

                                
2  M. M. Pivniceru, Interesul superior al copilului, în M. M. Pivniceru, C. Luca, Interesul 

superior al copilului. Expertiza psihologică în caz de separarea/divorţul părinţilor, 
Editura Hamangiu, Bucureşti, pp. 15-59.  

3  Art. 17, alin. 1-3 din Legea 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M. Of., nr. 
557 din 23 iunie 2004. 

4  Art. 2, alin. 6), lit. e) din Legea 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului. 

5  Propunerea a fost făcută grupului operativ de redactare a DSM-5 de Dr William 
Bernet, profesor de psihiatrie clinică la Columbia University, cu următoarea definiţie 
pentru alienarea parentală: „Starea mintală a unui copil, de obicei ai cărui părinţi sunt 
angajaţi într-un divorţ foarte conflictual, care este puternic aliat cu un părinte şi 
respinge relaţia cu celălalt părinte fără a avea o justificare legitimă”.  

6  PsychCentral, https://www.washingtontimes.com/news/2012/sep/21/psychiatric-
group-parental-alienation-no-disorder/, [Online], consultat în 06.04.2020. 

7  R. A. Warshak, Divorţul toxic. Educaţia copiilor când părinţii se despart. Editura 
Polirom, Iaşi, 2017, pp. 56-75; A. J. L. Baker, N. Ben Ami, Adult recall of childhood 
psychological maltreatment in adult Children of divorce; Prevalence and associations 
with outcomes, în Journal of Divorce and Remarriage, 52(4)/2011, pp. 203-219; D. 
Darnall, Divorce causalties: Understanding parental alienation. Second Edition, National 
Book Network; Lanham, Maryland, 2008, pp 115-119. 

8  „Abuzul emoţional constă în expunerea repetată a copilului la situaţii al căror impact 
emoţional depăşeşte capacitatea sa de integrare psihologică. Abuzul emoţional vine 
din partea unui adult care se află în relaţie de încredere, răspundere sau putere cu 
copilul. (…) Dacă abuzul emoţional este repetitiv şi susţinut, duce la afectarea 
diverselor paliere ale psihicului copilului (de exemplu, structura de personalitate, 
afectele, cogniţiile, adaptarea, percepţia), devenind abuz psihologic, care are 
consecinţe mai grave decât abuzul emoţional şi pe termen lung asupra dezvoltării 
copilului.” – Hotărârea Guvernului României Nr. 49 din 19 ianuarie 2011 pentru 
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separării/divorţului. Folosirea termenului de alienare parentală în conţinutul 
hotărârilor judecătoreşti din România, a fost analizată în anul 2016 de prof.univ. 
dr. Mona-Maria Pivniceru9 atât din perspectiva utilizării corecte a semnificaţiei, 
cât şi din perspectiva folosirii imprecise a psihodiagnozei.  

Asociaţia Psihologilor Americani (APA) în anul 2013 recomanda psiho-
logilor, care lucrează în domeniul forensic psychology – child custody evaluation,10 
să utilizeze modelul prezentat de Judith Kelly şi Janet Johnston (2001)11 în care se 
renunţă la termenul de „sindrom” şi să utilizeze termenii de „copil alienat” sau 
„copil care refuză vizitele”. Autoarele acestui cadru de evaluare descriau 
comportamentul copilului alienat astfel: „Acest copil îşi exprimă respingerea faţă 
de un părinte şi refuză categoric contactul cu acesta, fără ambivalenţă12. Părintele 
respins de copil nu are deficienţe parentale severe, nu a fost abuziv cu copilul lui, 
şi prin urmare, percepţia copilului este nerealistă şi semnificativ distorsionată”. 
Părintele respins de copil poate fi considerat suficient de bun sau mai bun decât 
majoritatea părinţilor care-şi abuzează copiii. Adesea, există un sâmbure de 
adevăr în acuzaţiile făcute de copil despre părintele respins, însă viziunea 
copilului asupra părintelui respins este foarte negativă, iar sentimentele acestuia 
sunt distorsionate şi reacţiile de respingere exagerate. De exemplu, părintele 
respins de copil, atât taţi cât şi mame, în istoricul de creştere şi îngrijire a 
copilului s-au implicat emoţional din varii considerente mai puţin în viaţa 
acestuia (din perspectiva apropierii şi căldurii emoţionale) în comparaţie cu 
părintele alienator13. 

                                
aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multi-
disciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie 
şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii 
exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale 
traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de 
violenţă pe teritoriul altor state, publicată în M. Of., nr. 117 din 16 februarie 2011.  

9  M. M. Pivniceru, Evaluarea şi stabilirea interesului superior al copilului, în M.M. 
Pivniceru, C. Luca, Interesul superior al copilului. Expertiza psihologică în caz de 
separarea/divorţul părinţilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016, pp. 89-121.  

10  Expertiză psihologică pentru stabilirea autorităţii părinteşti, locuinţei copilului şi pro-
gramului de relaţii personale.  

11  J. B. Kelly, J. R. Johnston, The Alienated Child: A Reformulation of Parental Alienation 
Syndrome, în Family Court Review, 39(3)/2001, pp. 249-266. 

12  Existenţa simultană de sentimente şi atitudini contradictorii cum ar fi plăcere şi 
neplăcere, prietenie şi ostilitate faţă de aceeaşi persoană, obiect sau situaţie. G.R. 
VandenBos (Editura), APA Dictionary of Clinical Psychology, American Psychological 
Association, Wasington DC, 2013, p. 27.  

13  J. R. Johnston, J. B. Kelly, Commentary on Walker, Brantley, and Rigsbee's. “A critical 
analysis of parental alienation syndrome and its admissibility in the family court”, în 
Journal of Child Custody, 1(4)/2004, pp. 77-89; J. R. Johnston, J. B. Kelly, Rejoinder to 
Gardner's ”Commentary on Kelly and Johnston's. The alienated child: A reformulation of 
parental alienation syndrome”, în Family Court Review, 42(4)/2004, pp. 622-628. 
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3. Părinţi alienatori şi copii alienaţi – criterii de identificare  
şi diagnostic  

Unele cercetări14, care au analizat comportamentele părinţilor alienatori, au 
identificat la aceştia o serie de caracteristici comportamentale comune: campanie 
de denigrare a celuilalt părinte în faţa copilului; lipsă de empatie şi suport faţă de 
nevoia copilului de a menţine relaţii cu ambii părinţi; folosirea copilului de către 
mame pentru sprijinul emoţional propriu şi acţiuni susţinute pentru a sabota 
relaţia copilului cu tatăl; tulburări de personalitate de tip narcisic, borderline, 
histrionic; dorinţă de răzbunare/pedepsire a părintelui care a iniţiat divorţul; 
probleme de managementul furiei şi rigiditate.  

În funcţie de intensitatea şi frecvenţa acţiunilor de alienare, dar şi a 
impactului alienării asupra copilului, părinţii alienatori au fost împărţiţi de 
Douglas Darnall (1998)15 în 3 categorii, astfel:  

Alienatorul naiv: Acesta nu realizează efectul acţiunilor pe care le face şi 
este dispus să urmeze programe de psihoterapie/consiliere. Impactul acestor acti-
vităţi generează o alienare uşoară a copilului. 

Alienatorul activ: Părintele îşi pierde controlul şi depăşeşte graniţele 
comportamentului normal. După ce s-a calmat, nu admite că şi-a pierdut 
controlul, iar impactul acestor atitudini generează o alienare moderată a copilului.  

Alienatorul obsedat: Acţionează obsesiv-delirant, „fiecare celulă din corpul 
lui este angajată” să distrugă relaţia copilului cu celălalt părinte. Pentru acest tip 
de părinte alienator nu funcţionează nicio terapie psihologică, impunându-se 
scoaterea copilului de sub influenţa sa. Impactul acestor acţiuni generează 
copilului alienare severă.  

Pentru a identifica dacă un copil este alienat parental, acesta ar trebui să 
manifeste două sau mai multe din următoarele comportamente16:  

a. Campanie de denigrare împotriva unui părinte: copilul se plânge adesea 
de celălalt părinte într-un mod monoton şi face afirmaţii lipsite de importanţă, 
false sau iraţionale despre acesta. Se eschivează de la orice „pericol” de 
reconciliere cu părintele respins; 

                                
14  R. A. Warshack, Current controversies regarding parental alienation syndrome, în 

American Journal of Forensic Psychology, 19/2001, pp. 1-31; J. R. Johnston, J. B. Kelly, 
Commentary on Walker, Brantley, and Rigsbee's. “A critical analysis of parental 
alienation syndrome and its admissibility in the family court”, în Journal of Child 
Custody, 1(4)/2004, pp. 77-89; J. R. Johnston, J. B. Kelly, Rejoinder to Gardner's 
“Commentary on Kelly and Johnston's. The alienated child: A reformulation of parental 
alienation syndrome”, în Family Court Review, 42(4)/2004, pp. 622-628. 

15  D. Darnall, Divorce Casualties: Protecting Your Children from Parental Alienation. 
Second Edition, National Book Network, Lanham, Maryland, 2008, pp. 8-17. 

16  D. Lorandos, J. M. Bone, Child Custody Evaluations: In Cases Where Parental Alienation 
is Alleged, în Mark L. Goldstein (Editura). Handbook of Child Custody, Springer, New 
York, 2016, pp. 179-232. 
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b. Criticile aduse de copil părintelui respins conţin argumente frivole: 
reacţiile de ură şi dispreţ ale copilului sunt nejustificate şi disproporţionate în 
raport cu circumstanţele descrise; 

c. Lipsa ambivalenţei: copilul are o gândire de tipul „totul sau nimic”, 
idealizează părintele care-l alienează şi-l devalorizează pe cel respins; 

d. Fenomenul gândirii independente: copilul afirmă cu mândrie că decizia 
de a respinge părintele îi aparţine şi nu a fost influenţat de părintele care 
alienează; 

e. Copilul primeşte suport reflexiv de la părintele care-l alienează împotriva 
părintelui respins: în situaţia unei neînţelegeri copilul ia imediat şi automat 
partea părintelui care-l alienează; 

f. Nu se simte vinovat pentru modul rău în care îşi tratează sau exploatează 
părintele pe care-l respinge: copilul poate avea faţă de părintele respins 
comportamente opozante, crude, lipsite de respect şi uneori violente în raport de 
care manifestă puţine remuşcări sau chiar deloc;  

g. Scenarii împrumutate: copilul face afirmaţii repetate despre părintele 
respins care sunt identice cu cele făcute de părintele care-l alienează. Fraţii mai 
mici, deşi vârsta nu le permite să elaboreze detalii cu privire la evenimente, repetă 
ceea ce au auzit de la fratele/sora mai mare;  

h. Ostilitatea este extinsă de copil şi faţă de membrii familiei părintelui 
respins sau prietenii acestuia chiar şi atunci când copilul i-a cunoscut foarte puţin 
sau nu i-a cunoscut deloc. Ocazional, ura copilului se poate extinde şi faţă de 
animalele de companie ale părintelui respins. 

(D. Lorandos şi J. M. Bone, 2016, pp. 179-232) 

4. Consecinţele alienării – rezultatele unui studiu reper utilizate  
în context judiciar 

Cu privire la impactul şi consecinţele alienării asupra copilului, American 
Bar Association a finanţat o cercetare17 a cărei rezultate au fost publicate în anul 
2013. În concluziile acestei cercetări sunt evidenţiate cele mai întâlnite potenţiale 
efecte psihologice, comportamentale, sociale şi şcolare la copiii alienaţi, efecte 
care sunt în mare parte identificate şi la copiii victime ale abuzurilor emoţionale 
şi psihologice: Singurătate; Conflict cu părinţii; Depresie; Probleme de somn; 
Abuz de substanţe; Dificultăţi de vorbire; Promiscuitate sexuală; Stimă de sine 
scăzută cu privire la imaginea corporală; Obiceiuri alimentare nesănătoase; 
Tulburări de alimentaţie (anorexie, bulimie); Creşteri sau pierderi în greutate; 
Dezordine în spaţiul de locuit; Dezorganizare (nu reuşesc să execute sarcinile 
primite sau stabilite); Activitate diminuată; Distorsiuni psihosomatice; Sentimente 
de izolare; utilizarea în exces a tehnologiei/ecranelor cu scopul de a evada din 
durerea emoţională; Nu au prieteni; Conflicte care includ violenţe cu fraţii; 
Disociere (creşteri în intensitate şi frecvenţă a fanteziilor despre viaţa pe care ar 
                                
17  S. S. Clawar, V. R. Brynne, Children Held Hostage: Identifying Brainwashed Children, 

Presenting a Case, and Crafting Solutions, Second Edition, American Bar Association 
Book Publishing, Chicago, 2013, pp. 387-405.  
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dori să o aibă); Diminuarea atenţiei; Probleme de identitate socială; Comporta-
mente regresive; Anxietate; Conflicte în relaţiile cu persoane de aceeaşi vârstă sau 
vârste apropiate; Probleme şcolare; Pierderi de memorie. 

5. Concluzii  

Din cauza fragilităţilor psiho-emoţionale specifice copilăriei, chiar dacă s-ar 
opune, copilul nu poate fi total rezistent la efectele nocive ale alienării parentale, 
efecte care au fost identificate la copii mai mici, adolescenţi sau adulţi ai căror 
părinţi au divorţat în copilăria lor. Deşi nu a fost încadrată ca fiind un sindrom, 
alienarea parentală ca tulburare de relaţie şi văzută ca un abuz abuz emo-
ţional/psihologic asupra copilului, poate avea consecinţe imediate, pe termen 
mediu şi lung care afectează funcţionarea psihologică, socială şi familială 
sănătoasă a victimei.  
 


