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Both in the criminal investigation and the trial, finding the truth, along with mandatory judicial bodies
to ascertain the facts which are relevant to pronounce the legal solutions constitutes the principles of
the criminal process. Under these principles, the parties have the right to propose and to require the
taking of evidence, including the testimony. The testimony regarded as an act of knowledge of reality
depends on each individual's ability to perceive a fact legal, the pick brain it with subjectivity or
objectivity, to detain it, in whole or in part, and the ability to play it. From the point of view of criminology
tactics, preparation of witnesses will be done according to the investigation objectives, planned by
judicial body to inquire the truth. When it seeks to testimony consistent with the rest of the evidence
and with the ongoing of the real facts, the prosecution authorities are using both methods of forensics
tactics and psychological methods, thus combating the ways by which the suspect / witness of bad
faith is trying to hide the truth. In this regard, the veracity of the statements of a witness, valuing and
assessing the probative value of the statements, cannot be designed without knowing the
psychological mechanisms underlying the testimony.
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Atât în cursul urmării penale, cât și al judecății, aflarea adevărului, alături de obligativitatea organelor
judiciare de a constata realitatea faptelor ce au relevanță la pronunțarea unei soluții legale constituie
principii ale procesului penal.În temeiul acestora, părțile au dreptul de a propune și de a solicita
administrarea de probe, inclusiv proba cu martori. Mărturia, privită ca act de cunoaștere a realității,
depinde de capacitatea fiecărui individ de a percepe un fapt juridic, de a-l prelucra cu subiectivitate
sau obiectivitate, de a-l reține, integral sau parțial, precum și de aptitudinea de redare a acestuia. Din
punct de vedere al tacticii criminalistice, pregătirea ascultării martorilor se va realiza în funcție de
obiectivele anchetei, planificate de organul judiciar în scopul aflării adevărului. Atunci când se
urmărește obținerea unei mărturii în concordanță cu restul probelor administrate și cu reala
desfășurare a faptelor, organele de urmărire penală folosesc atât metode de tactică criminalistică,
cât și metode psihologice, combătând astfel căile prin care suspectul/martorul de rea-credință
încearcă să ascundă adevărul. În acest sens, veridicitatea declarațiilor unui martor, valorificarea și
aprecierea forței probante a acestora, nu pot fi concepute fără cunoașterea mecanismelor psihologice
ce stau la baza mărturiei.
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