Gyermek meghallgató szoba a
Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányságon
Az Európai Unió és az Európa Tanács
törekvéseivel összhangban – 2012. a
Gyermekbarát Igazság-szolgáltatás Éve
kapcsán – kiemelt figyelmet kaptak a gyermekkorú sértettek. Elvárássá vált, hogy mindent el kell követni annak érdekében, hogy az eljárás során ne váljanak másodlagos áldozattá a kiskorú sértettek.
A gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén kettős a rendőrség feladata:
az egyik, hogy az eljárás során ne szenvedjen nagyobb lelki traumát a gyermek, mint aminek
már részese volt, a másik pedig, hogy teljesüljön a társadalomnak a bűnelkövetők elfogására
irányuló elvárása. A sikeres eljárás tekintetében a gyermeket ki kell menteni az érzelmi komfortját veszélyeztető csapdahelyzetből.
Az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt kapott a családon belüli erőszak kezelése – melynek végrehajtási szabályait a családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével
kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására kiadott ORFK utasítás tartalmazza. Az e körbe
tartozó bűncselekményeknél a gyermek sok esetben sértett, vagy bűncselekmény tanúja. Őket
koruknál fogva még inkább megviselik a történtek, mint a felnőtteket. Az áldozatot természetesen nem csak a családon belül történt erőszak viselheti meg, hanem minden olyan sérelmére, vagy a jelenlétében más sérelmére elkövetett bűncselekmény is, amely lelkileg negatív
hatással van rá.
A Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság „A rendőrség nyomozó
hatóságainál létesítendő gyermek
meghallgató szobák kialakításáról
szóló 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet”
alapján a főkapitányság központi,
akadálymentesített objektumában (a
földszint 18. szobában) kialakította a
megye első gyermek meghallgató
szobáját. Az akkreditációs eljárást
követően 2013. február 8-án Dr.
Navracsics Tibor miniszterelnökhelyettes, közigazgatási és igazságügyi
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miniszter adta át Dávid Károly r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos címzetes főiskolai
docens megyei főkapitány részére a szoba alkalmassági tanúsítványát.

Az eseményen részt vett Dr.
Répássy Róbert igazságügyért
felelős államtitkár, Dr. Kerényi
János
Bács-Kiskun
Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottja, Dr. Zombor Gábor Kecskemét város polgármestere.

A kialakított gyermek meghallgató
szoba 5 fő egyidejű ott-tartózkodására alkalmas.
Biztosítottak a gyermekek életkori sajátosságainak
megfelelő, a bútorok, berendezési tárgyak, valamint
játszósarok. A speciális hivatali helyiség világos,
barátságos berendezésű. A kicsiknek rajzolóasztalt
helyeztünk el, hiszen könnyebben rajzolják le a
történteket, mikor azt szavakkal nehéz elmondani. Az
egyéb játékok (plüss figurák, kisfiúknak autók, kirakó
játékok, kifestő könyvek stb.) a kezdeti feszültség
oldására szolgálnak.
A rejtett kamera és a rejtett mikrofon lehetővé teszi, hogy a kiskorú
által elmondottak, a meghallgatás digitálisan rögzíthető legyen. Ez a
büntetőeljárás további szakaszában bizonyítási eszközként
használható, elkerülve a másodlagos áldozattá válást. A
meghallgatáson elhangzottak – a főkapitányság belső hálózatának
útján – más irodákban számítógépen követhetők a szakmai team
számára. Olyan esetben, amikor a kiskorú sértett törvényes
képviselője követte el a bűncselekményt (a törvényes garanciák
biztosítása céljából) egy másik helyiségben mindent láthat, mindent
hallhat. Ugyanakkor jelenléte nem befolyásolja, zavarja a
meghallgatott személyt a vallomásában.
A speciális szoba használata minden olyan esetben szükséges, amikor traumatizált kiskorú
áldozatról van szó, a történtek olyan súlyos mértékben érintették testi, értelmi, erkölcsi, érzelmi szempontból, hogy a meghallgatását a lehető legkíméletesebb módon kell végrehajtani.
A sértett empatikus meghallgatására garancia a felelősséggel kiválasztott és megfelelő képzésben részesült gyermekmeghallgató szobát használó személyzet.
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