
Audierea la comisariat, la procuratură sau la judecătorie este o experienţă traumatizantă pentru 
copilul care a fost victima unei crime. Copilul ar putea să nu înţeleagă procedurile la care trebuie 
să ia parte şi se poate simţi vinovat. Îi poate fi frică de o situaţie necunoscută şi de eventualele 
urmări ale acuzării unei rude apropiate sau a unei persoane importante pentru el. 

Proiectul este finanţat de: Partenerii campaniei:



COPILUL ESTE UN MARTOR CU NECESITÃÞI SPECIALE

Dacă sunteţi inspector pentru minori, anchetator, procuror 
sau judecător care audiază un copil victimă a unei crime, 

urmaţi aceste recomandări:

— Limitaţi la maximum numărul şedinţelor de audiere a copilului.
— Solicitaţi de la pedagog, psiholog sau asistent social să pregătească 

din punct de vedere psihologic copilul pentru audiere.
— Colectaţi cât mai multă informaţie despre caz înainte de şedinţa de 

audiere.
— Audiaţi copilul în prezenţa psihologului sau a pedagogului.
— Obţineţi consimţământul copilului pentru participarea la audiere. 

Explicaţi-i motivele audierii lui.
— Folosiţi un limbaj înţeles de copil.
— Folosiţi fraze cu cuvinte simple, care conţin o singură întrebare, fără 

negare dublă.
— Întotdeauna rugaţi copiii să explice cuvintele sau expresiile pe care 

nu le înţelegeţi.
— Ajustaţi ritmul interogării la abilitatea copilului de a se deschide. 

Fiţi îngăduitor.
— Controlaţi-vă emoţiile, tonalitatea vocii, gesturile, nu arătaţi curio-

zitate, şoc sau indiferenţă faţă de ceea ce spune copilul.
— Dacă copilului îi este dificil să verbalizeze cele întâmplate, rugaţi-l 

să arate în jocul cu păpuşile sau prin desen.

Organizaţi audierea copilului în spaţii special amenajate,
prietenoase pentru copii

Ce NU trebuie de făcut în cadrul audierii unui copil
— Nu faceţi morală în timpul interviului.
— Niciodată nu promiteţi recompense în schimbul informaţiilor oferite.
— Nu obligaţi să vi se dea răspuns, chiar dacă ştiţi că copilul vă minte 

sau ascunde ceva.
— Nu judecaţi niciodată răspunsurile oferite de copil.
— Nu corectaţi „răspunsurile incorecte“, puteţi doar să precizaţi.
— Nu oferiţi copilului informaţii sugestive despre abuz.
— Niciodată nu întrebaţi copilul cum ar dori el să fie pedepsit abuza-

torul.
— Nu întrebaţi copilul dacă îl iubeşte pe abuzator sau dacă abuzatorul 

îl iubeşte pe copil.


