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Annotation
The interrogation of a minor witness and victim in a court represents quite important justice
process , because it involves a minor, considering this the process goes on in a different way.
The difference is caused exactly by the child. The child is different from an adult with
development and the level of consciousness, therefore it is necessary to adjust the process to
the interests of the child. When we talk about a minor the most important thing is to protect
their best interests and ensuring human justice.
The aim of the work is to emphasize specific issues of the court interrogation when it is in
connection with minor witness and victim. It is important to protect the rights of witnesses
and victim children . Also it is necessary to find out how effective is interrogated witness and
victim child in a court , what influence does the court environment have on them and how
well the infrastructure is adapted to their well-being. In the work are discussed issues of
specialization of persons that are involved in justice. The one is what kinds of prepearing are
conducted for them and the second is how they use their learnt knowledge in practice. It is
difficult process to work with child, beacause they are different by constand variability of
their character, according to this, it is difficult to produce the interrogation. Therefore the
work involves the specific of the interrogation proceedings and correct usage of the questions
types in order to avoid incorrect question that may cause incorrect answer.
In summary, I want to push forward the interrogation of child’s age witness and victim, as
extrem necessary conducted event and the fact is important that we can change this process
with other methods that can involve less harm for the child. In this work is paid especially
attention for minor children, that will be explained by a number of factors.
Basic words: witness and victim children, interrogation , the court environment.

