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Broşura „Copilul meu va depune mărturii” prezintă câteva sfaturi practice 
care vor ajuta copilul să se simtă mai sigur atunci când depune mărturii 
într-un proces penal.

• Asigură copilul că va proceda corect dacă va informa organul de urmărire 
penală şi instanța de judecată despre tot ce s-a întâmplat.

• Informează copilul despre cum se va desfășura procesul de audiere.

• Discută cu copilul, el poate fi neliniștit în legătură cu audierea, însă nu insista, 
pentru că ar putea să fie şi mai neliniștit. 

• Aminteşte-i copilului că poate cere o pauză, că poate solicita în orice clipă 
ajutorul tău sau al persoanei care îl însoţeşte, ajutorul psihologului sau peda-
gogului.

• Fii alături de copilului tău, încurajează-l, calmează-l, susține-l!

Fii ALĂTURI DE COPILUL TĂU!

COPILUL MEU 
VA DEPUNE MĂRTURII 

Informaţii şi sfaturi pentru părinţi, tutori şi
alte persoane care însoţesc copiii

ce depun mărturii
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Un martor – fie că este o persoană adultă, un copil mic sau un 

adolescent – are un rol foarte important în cadrul instanţei de 

judecată. Martorul îl poate ajuta pe judecător să analizeze 

comportamentul altora.

Martorii sunt persoanele care au văzut sau auzit ceva important, 

ştiu unele detalii despre un eveniment care li s-a întâmplat lor 

sau altora şi pot depune mărturie despre cele văzute sau auzite.

Martorul nu face nimic greşit şi nu are de ce să-i fie frică sau 

ruşine. În diverse situaţii, copiii şi adolescenţii pot acţiona şi ei 

ca martori. În curând, ai putea fi şi tu unul dintre ei. 

Cu toţii suntem un pic emoţionaţi atunci când trebuie să ne 

prezentăm la judecătorie. Judecătoria este o instituţie serioasă, 

aici sunt abordate probleme importante. Nu este uşor să apari 

aici, pentru prima dată, în calitate de martor. Dar, ştiind mai 

multe despre judecătorie şi martori, vei înţelege mai bine care 

este rolul tău în toată situaţia asta. 

VOI FI 

MARTOR!1
Cine este

martorul? 2
De ce oamenii 

gmer  
la judecă orie?t

3
Cum arată 

judecătoria? 4
Cine şi 
ce face în 
judecătorie?

5
Ce se întâmplă 
în sala de 
judecată? 6

Vinovat sau 
nevinovat?

7
Este oare necesar 

să merg 
la judecătorie? 8

Care este 
rolul meu 

ca martor?
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Oricine poate ajunge să fie martor într-un proces penal: și un 
copil mic, și un adolescent, și un adult. Martorii sunt persoanele 
care au văzut sau au auzit ceva important, ştiu unele detalii 
despre un eveniment care li s-a întâmplat altora şi pot depune 
mărturie despre cele văzute sau auzite. Persoanele pot fi so-
licitate să depună mărturii şi atunci cînd au fost martori, dar şi 
atunci cînd au fost victime, dacă au suferit anumite daune fizice 
sau morale.

Martorii nu fac nimic greşit şi nu au de ce să le fie frică sau 
ruşine. 

Nu este uşor pentru un copil să fie martor, mai ales dacă e 
pentru prima dată. În astfel de situaţii cu toţii suntem un pic 
emoţionaţi. Așa poate fi până într-un moment, când copilul 
hotărăște să vorbească cu un adult de încredere și … să citească 
această cărțulie. Da, această mică carte poate ajuta un copil să 
se simtă mult mai liniștit, deoarece îi va povesti mai multe de-
spre rolul său de martor.  

Ţine minte: martorul are o misiune importantă în a ajuta 
instanţa să stabilească adevărul și să ia o decizie corectă. Nu 
te îngrijora, tu nu ai nici o vină pentru ceea ce s-a întîmplat. 
Această broşură te va ajuta să găseşti mai multe răspunsuri.

Cine este 
martorul?
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De ce oamenii 
participă la 

procese penale?

În fiecare țară există legi care stabilesc cum trebuie să se comporte 
oamenii unul față de altul. 

Dacă cineva încalcă regulile stabilite de lege, acea persoană trebuie 
să răspundă pentru faptele sale. Pentru aceasta, există instanțele de 
judecată unde lucrează judecătorii. Ei știu  legile și pot stabili dacă 
acestea au fost încălcate. 

”Dar cum pot ști judecătorii ce a avut loc cu adevărat? Ei nu au fost 
de față…!”, te vei întreba. Ai dreptate: ei nu au fost de față, dar ei 
știu cum pot afla adevărul despre faptele oamenilor. Pentru a aprecia 
faptele persoanelor, care posibil au încălcat legea, judecătorul trebuie 
să dispună de căt mai multe informaţii despre aceste fapte. De aceea, 
martorii sunt invitaţi pentru a povesti ce au văzut sau au auzit.

Dacă ai fost victima sau martorul unui eveniment şi ai povestit deja de-
spre aceasta părinţilor, psihologului sau unei alte persoane, este posibil 
să fii audiat. Martorii care nu au atins vîrsta de 14 ani sunt audiaţi în 
camere de audiere  prietenoase copiilor şi permanent sunt susţinuţi de 
adulţii de încredere.    
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Cum arată  
o cameră  

de audiere? 

Ţine minte: înregistrarea audierii tale va fi păstrată în condiţii de 
siguranţă şi privită doar de persoanele care vor fi autorizate de judecător. 

Nu va fi arătată la televizor, nici la școală, nimănui.

În ziua stabilită pentru audiere tu și persoana ta de încredere vă veți prezenta, la o anumită 
oră, la camera de audiere a copiilor. Uneori, o astfel de cameră poate să nu fie în localitatea 
ta. Și atunci vei merge în localitatea sau raionul vecin.

Această cameră este amenajată anume pentru discuţiile cu copiii și are o atmosferă 
prietenoasă. De obicei, copiii se simt liniștiți când îi pășesc pragul și le place ce văd acolo: 
canapea și fotolii moi, un dulap, flori în ghivece. Ca orice cameră de audiere, are și un anumit 
echipament (microfon, cameră video, etc.), însă acesta ocupa un loc discret, fără să incomo-
deze copiii. 

Ajuns acolo, vei face cunoștință cu o persoană care se va numi intervievator. El are rolul de 
a te asculta și, probabil îți va pune unele întrebări. Ceea ce vei spune tu se va numi mărturii. 
Intervievatorul adună informații pentru domnul judecător, iar rolul tău va fi să-i povestești 
ce ai văzut, auzit, simțit în legătură cu ceea ce-l interesează. 

Este important să știi că echipamentul din camera de audiere va înregistra totul, pentru a 
putea fi văzut și auzit – în același timp – de alți participanți la proces. Aceștia se vor afla 
într-o cameră alăturată, numită cameră de vizualizare. Ei vor avea dreptul să-ți adreseze 
întrebări suplimentare, prin intermediul intervievatorului. Acesta le va auzi prin intermediul 
căștilor sau le va primi în timpul unor scurte pauze. 
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Cine sunt şi ce 
fac participanţii 

la audiere?

După cum știi deja, la audierea copilului participă mai multe persoane. Ai aflat câte ceva 
despre intervievator, dar a venit timpul să-i cunoști și pe cei care se vor afla în camera de 
vizualizare. Cu ei nu te vei întâlni personal, dar e bine să știi că sunt persoane importante 
în judecarea unei cauze penale. Ei sunt prietenoși copiilor și le apără interesele.

Intervievatorul 
Așadar, intervievatorul va fi împreună 
cu tine cât timp va dura audierea. 
În discuția cu el, îl vei putea întreba 
despre ce te preocupă, îi vei putea 
spune ce te îngrijorează. Este per-
soana căreia îi vei povesti ce știi și, 
probabil, îți va pune unele întrebări. 
Răspunsurile tale sunt foarte impor-
tante şi necesare în desfășurarea 
procesului penal. Va fi cel care va 
face legătura dintre tine şi cu 

ceilalți participanţi la proces: judecătorul, procurorul, avocatul, alţi participanţi. Pentru 
ei sunt foarte importante mărturiile tale, deoarece participă cu toții la examinarea ca-
zului penal. 
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Procurorul 
Rolul lui este să 
stabilească cine 
şi cum a încălcat 
legea. Procurorul, 
de asemenea, 
poate să adreseze 
întrebări.  

Grefierul
Este persoana care 
stă lângă judecător 
şi care scrie, de 
mână sau la un com-
puter, mărturiile 
tale şi tot ce spun 
ceilalţi participanţi.

Judecătorul 
Judecător este cel mai 
important participant 
în procesul penal. El 
face audierea şi  se 
asigură că totul să se 
desfăşoare conform 
regulilor stabilite. El e 
cel care acordă altor 
participanţi dreptul de 
a pune întrebări în tim-
pul procesului.
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Psihologul 
Este specialistul care 
are grijă într-un pro-
ces ca un copil-martor 
să se simtă confort-
abil şi în siguranţă 
atunci când oferă 
mărturia sa.

Avocatul 
Rolul avocatului este 
de a apăra părţile care 
participă la un proces, 
atât pe cea care a suf-
erit, cât și pe cea care 
este învinuită. Fiecare 
are avocatul său. Acesta 
informează persoanele 
prezente la proces de-
spre opinia sa privitor la 
cele întâmplate şi poate 
să adreseze întrebări.

Ţine minte: 
toţi copiii care sunt invitați ca martori într-un proces 
penal vor fi permanent însoţiţi de adulţi de încredere 

(părinte, tutore, specialist în protecţia drepturilor copi-
lului). În timpul audierii, adultul de încredere se va afla în 

camera de vizualizare.

La audiere mai pot participa medicul – pentru a acorda 
ajutor în cazul când copilul suferă de o anumită boală; 
interpretul - în cazul în care cineva nu înțelege limba în 
care se vorbește la proces.   
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Așa arată camera de vizualizare
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Ce vei face 
în timpul 
audierii? 

În timpul audierii, alături de tine va fi intervievatorul. El va dori să afle povestirea ta, dar 
vrea și ca tu să te simți liniștit în timpul discuției. De aceea, dacă te vei simţi rău sau dacă s-a 
întâmplat ceva important înainte de audiere, spune-i! Rolul lui este să te ajute și dacă ai alte 
necesități: spune-i și dacă vrei să mergi la veceu, și dacă vrei să bei apă sau dacă te simți obosit, 
la un moment dat. Starea ta contează! Este foarte important  ca tu să spui despre cum te simți.

Gândindu-te la viitoarea ta discuție cu intervievatorul, e bine să ții cont de câteva sfaturi:

Povesteşte tot ce îţi aminteşti

Gândește-te să-i povesteşti tot ce ştii, ce ai văzut sau ai auzit 
în legătură cu acel caz... Memoria te va ajuta să-ți amintești 
mai multe detalii concrete. Vorbeşte deschis, folosind cuvin-
tele tale, aşa cum obişnuieşti să discuţi cu persoane apropiate. 
Dacă vei simţi nevoia unei pauze pentru a-ţi reaminti anumite 
lucruri, să-i spui despre asta. Să știi că oricând pe parcursul 
audierii  poți face completări - acest lucru este permis de 
lege.
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Ascultă cu atenţie întrebările

Ascultă cu atenţie întrebările intervievatorului. Dacă nu vei 
înţelege ceva, roagă-l să repete întrebarea sau să o spună altfel. 
Fiecare dintre noi se exprimă diferit, deci este ceva normal să 
nu înțelegem uneori ceva. Şi atunci, e de datoria intervievatoru-
lui să repete întrebarea. Ţine minte: nu ai de ce să simți rușine, 
spune direct: „N-am înţeles întrebarea!”. Dacă vrei, repetă chiar 
acum, în voce, fă-ți curaj!

Răspunde la întrebări cât mai exact

S-ar putea întâmpla să-ți tremure vocea sau chiar să te 
gângăvești! I se poate întâmpla oricui - chiar şi cei mai buni 
actori pot să intre în panică pe scenă. Vorbeşte cum poți, dar 
încearcă să răspunzi la toate întrebările care îţi vor fi adresate. 
Nu învăţa pe de rost şi nu asculta ce-ți spun alții să spui – pur și 
simplu povesteşte despre ceea ce s-a întâmplat.

Dacă intervievatorul nu va înţelege răspunsul tău sau nu-l va 
auzi bine, o să te roage să repeţi răspunsul. Repetă ce ai spus 
înainte. Fii sigur, intervievatorul nu doreşte să-ţi întindă o 
capcană. El vrea doar să înţeleagă mai bine ceea ce îi spui. Poţi 
folosi toate cuvintele care îţi vin în minte - chiar şi cele pe care 
le consideri urâte, prosteşti sau copilăreşti. Cel mai important 
lucru este să spui tot ce ştii. Poţi, de asemenea, să spui și ceea 
ce ai considerat până acum ”un secret”. Intervievatorul a auzit 
deja multe taine! Cunoaşterea tuturor detaliilor ar putea să-l 
ajute să înţeleagă mai bine situaţia.
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Maria trebuia să povestească despre ziua de naştere a 
prietenei sale, Carolina. Maria a fost la această petre-
cere săptămâna trecută. Deoarece petrecerea a fost foarte 
frumoasă şi veselă, ea ţinea bine minte toate detaliile. Începu-
tul povestirii a fost simplu: Carolina i-a spus Mariei ziua, ora și 
adresa la care să vină, de asemenea și numărul invitaţilor. Când 
a fost întrebată cine a venit primul, Maria a răspuns repede: 
,,Daniel”, deoarece l-a întâlnit lângă uşa. ”Deci, Daniel a sosit 
primul?”. ,,Desigur...”, s-a grăbit să spună Maria, dar s-a 
oprit, pentru că şi-a amintit că atunci când au intrat, Caro-
lina era cu Evelina, verişoara ei. Aceasta venise cu o zi înainte. 
Concluzia? Cu toate că Daniel părea că a sosit primul la petre-
cere, Evelina venise, de fapt, înaintea lui.

Spune doar adevărul 

De fapt, a spune adevărul e mai uşor decât a spune neadevărul. Uneori, însă, adevărul 
înseamnă să fim atenți la detalii. 
Iată istorioara Mariei care a avut nevoie de întrebări ajutătoare ca să stabilească 
cum s-au întâmplat de-adevăratelea lucrurile.

Astfel, Maria a vrut să-şi amintească detaliat cum au decurs lucrurile, dar a comis o ero-
are. Și-a dat, însă, seama de eroare și a corectat-o. 

La fel e și în timpul depunerii mărturiei: acolo nu e un concurs unde contează primul 
răspuns. Dacă îţi aminteşti de ceva şi îţi dai seama că, mai devreme, ai făcut o greşeală, 
corecteaz-o. Intervievatorul înțelege aceste lucruri; nimeni nu te va acuza că ai vrut să 
minţi.
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În concluzie, dacă nu vei ști răspunsul la vreo întrebare, mai bine spune ”Nu știu!”. Intervieva-
torul nu e învățător, nu pune note proaste pentru lipsa răspunsului. Ai dreptul să nu ştii şi să 
nu-ţi aminteşti. Recunoaşte că 
nu ştii răspunsul şi nu încerca 
să ghiceşti 

Ţine minte: se consideră 
minciună atunci când 
povesteşti ceva ce nu știi cu 
siguranţă dacă a fost sau nu 
adevărat. De asemenea, se 
consideră minciună şi atunci 
când spui că ceva nu s-a întâm-
plat, deşi a avut loc.

În continuare, Maria a povestit şi despre cadourile pe care le-a primit 
Carolina. Îşi aminteşte de toate, pentru că toate au fost minunate. Daniel i-a 
dat o carte, iar Cătălina –niște cosmetice ambalate frumos într-o cutie. Era 
foarte sigură că a primit produse cosmetice, deoarece Maria a văzut o aseme-
nea cutie într-un magazin de cosmetice. Maria părea să ştie ce conţinea cutia 
respectivă. Ajutată de o întrebare a intervievatorului, Maria și-a dat seama 
că, de fapt, ea …. A presupus ce se află în cutie, fără să vadă conţinutul 
acesteia. Dacă Maria s-ar fi uitat în cutie, ar fi văzut că acolo era un colier 
confecţionat de Cătălina.
- Maria, dar tu te-ai uitat în cutie?
- Nu, de ce? Era cu siguranţă o cutie cu cosmetice! a spus Maria cu convin-
gere.



Unele întrebări ar putea să pară dificile. Uneori persoanele care pun astfel de 
întrebări vor să se convingă că spui adevărul, vor să înţeleagă ce anume îţi 
aminteşti despre cele întâmplate. 

De exemplu, pot să te întrebe dacă unchiul Mihai ţi-a dăruit role la ultima zi de 
naştere, chiar dacă, cu câteva minute mai devreme, ai spus foarte clar că ultimul 
cadou primit de la unchiul Mihai, la ziua de naştere, a fost o trotinetă. Martorii de-
seori primesc astfel de întrebări. Întrebările dificile fac parte din procedură. 

Uneori, este necesar să dai răspunsuri cât mai exacte la anumite întrebări. 
Imaginează-ţi, de exemplu, că bunica ţi-a dat un pulover pe care l-a croșetat spe-
cial pentru tine. Ea te întreabă dacă îți place cadoul, iar tu știi că bunica aşteaptă să 
spui ,,Da”. Ție, de fapt, nu-ți place, dar spui: ”Da, desigur!”, pentru că nu vrei să o 
răneşti pe bunica. Asemenea mărturii se numesc mincinoase și nu ajută pe nimeni.

Dacă eşti martor şi depui mărturie, trebuie să spui doar adevărul. Şi aces-
ta este un scop nobil, căci minciunile la audiere trebuie evitate.

Ţine minte: nu trebuie să fii de acord cu persoana care îţi adresează 
întrebări. Te vei conduce doar de ceea ce știi cu adevărat. Principiul de 
bază este să spui tot timpul adevărul.

Întrebări dificile

14



15VOI FI AUDIAT ÎN CONDIŢII PRIETENOASE

Este oare necesar 
să particip  
la audiere?

Se poate întâmpla să nu-ți placă faptul că vei participa la audiere pentru a depune 
mărturie. Cu toate acestea, este necesar să te prezinți ca martor, deoarece nici 
judecătorul, nici procurorul, nici avocatul nu au fost acolo când tu ai fost martorul unor 
evenimente sau situaţii. Nici unul dintre ei nu poate să cunoască ce şi cum s-a întâmplat, 
dar aceste informaţii sunt importante pentru a putea lua anumite decizii. 

Ceea ce cunoşti tu este foarte important pentru a stabili adevărul şi a putea aplica legea!

Copiii care nu au împlinit vârsta de 14 ani sunt audiaţi în condiţii prietenoase. 
Ce înseamnă asta?

Condiţii prietenoase de audiere pentru copii  

Să fie mai scurtă decât la adulţi, să nu depăşească două ore consecutiv;

Să aibă loc în timpul unei singure şedinţe, în  camera de audiere pentru 
copii;

Să fie înregistrată audio-video, apoi înregistrare examinată în cadrul 
şedinţei de judecată fără prezenţa ta;

Să fie realizată prin intermediul unui intervievator, care este special-
ist în comunicarea cu copii.

Ţine minte:martorul nu face nimic greşit  
şi nu are de ce să-i fie frică sau ruşine!



Cum crezi, ce te-ar putea ajuta  
ca să nu-ți fie frică ? Scrie aici. 
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