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BEST INTERESTS OF THE CHILD FOR CHILDREN IN CONTACT WITH THE LAW.
VICTIMS AND WITNESSES
Augustina BOLOCAN-HOLBAN
Moldova State University
From the moment a child victim/witness comes into contact with the justice system, he/she should be fully informed
about the process they may have to go through as this can reduce any feelings of insecurity or anxiety that the child may
have. Knowing when and where they will be interviewed and who by, how the justice process works, when they will be
required to testify, who will be present, and the protection measures available for them both at an initial interview and
when giving their testimony can have a positive impact on the quality of the statement they make. Providing a child with
information can empower the child and allow him or her to feel more in control of an unfamiliar situation.
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INTERESELE PRIORITARE ALE COPILULUI, VICTIMĂ ŞI MARTOR AL INFRACŢIUNII
Din momentul în care copilul interacţionează, pentru prima dată, cu sistemul de justiţie, acesta trebuie să fie informat
pe deplin despre întregul proces pe care îl va parcurge, pentru a evita orice sentimente de nesiguranţă şi anxietate pe care
le poate simţi. El trebuie să fie informat despre modalitatea de audiere, despre persoana care va realiza audierea; el trebuie
să cunoască cum se desfăşoară întregul proces, care este procedura de a depune declaraţii, măsurile de protecţie ce sunt
asigurate copilului – toate acestea pot avea o influenţă pozitivă asupra calităţii declaraţiilor făcute. Informarea copilului
despre întregul proces îl va încuraja şi îi va permite să deţină controlul într-o situaţie mai puţin familiară.
Cuvinte-cheie: copil, victimă, martor, infracţiune, proceduri judiciare, justiţie restaurativă, sistem de justiţie penală,
investigare, audiere, justiţie prietenoasă copilului.
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