FORENSIC SCIENCE FORUM / FORUM CRIMINALISTIC
Issue 19/ 1 of 2016 (January-June)/ Volume IX

ISSN 18 44 -2 641

DOI: 10.18283/FORUM.IX.19.12016.331

Strategies of interrogation of defendant or the accused / Strategii de
interogare a învinuitului sau inculpatului
Georgică PANFIL, phD. 1, Gabriela BĂDELIȚĂ 2

Keywords:

The article tackles the interrogation of the accused or defendent. This activity is essential to the
economy of the investigation, because it can bring valuable information in order to pinpoint the right
punish and establish the truth. In order to obtain more precise information, it is important that the
interrogation be adapted to the specifics of each person to be heard. Thus, interrogation may take
place after certain strategies pursued by the investigator appearance. The article presents different
types of strategies, the utility of each other in the investigation process, and also possible results of
their`s use. In establishing the tactical methods related to interrogation,what mattersmost is the need
for the investigator to know the conditions in which the crime was committed, as well as the
informations related to the suspect. The tactics to be used are related to methods and legal
procedures, determining a superior result related to obtaining declarations in accordance with the
truth and useful for determining what really happened.
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Cuvinte cheie:

Articolul abordează problematică interogatoriului învinuitului sau inculpatului. Această activitatea este
esențială în economia anchetei, deoarece poate aduce informații prețioase în vederea individualizării
corecte a pedepsii și aflării adevărului. În vederea obținerii unor informații cât mai precise, este
important ca interogatoriul să fie adaptat în funcție de specificul fiecărei persoane care urmează a fi
audiată. Astfel, interogatoriul se poate desfășura după anumite strategii în funcție de aspectul urmărit
de anchetator. Articolul prezintă diferite tipuri de strategii pentru interogarea făptuitorului, utilitatea
fiecăreia dintre acestea și posibile rezultate ale acestora. În stabilirea metodelor tactice de audiere,
ceea ce contează este ca anchetatorul să cunoască împrejurările în care fapta a fost săvârșită, cât
și să stabilească cât mai corect datele referitoare la persoana învinuită sau inculpată. Tactica care
se aplică în audierea învinuitului sau inculpatului, este formată din metode și procedee legale,
determinând astfel dobândirea unor declarații conforme cu adevărul și complete astfel încât să se
descopere adevărul în cauza respectivă.
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