GYERMEKMEGHALLGATÓ SZOBA A SZEKSZÁRDI JÁRÁSBÍRÓSÁGON

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Program néven
meghirdetett országos projekt keretében az OBH 2014-ben célul tűzte ki, hogy 2014. december 31ig minden 7 főnél nagyobb bírói létszámú bíróságon un. gyermekmeghallgató szoba kerüljön
kialakításra. Része ez azon kiemelt törekvésnek, hogy a bírósági eljárásban a gyermekkorúak –
általánosságban a tizennyolc év alatti személyek értendőek ide – meghallgatása az életkori
sajátosságaik szem előtt tartásával, kíméletesen, de ugyanakkor hatékonyan is történjen.
Tolna Megye bíróságai közül csak a Szekszárdi Járásbíróságon volt erre lehetőség, az OBH elnöke
által meghirdetett pályázat útján elnyert pénzügyi forrásból. Annak létesítésére a bíróság Szekszárd
Augusz I. utca 1-3. szám alatti többszintes épületének második emeletén került sor, az ügyféltértől
viszonylag elkülönülő részen, a csak ahhoz tartozó vizesblokkal együtt. A műszaki átadására 2014.
március 25-én került sor.
A szoba berendezése inkább a kisebb gyermekek ízlésvilágának felel meg, a használati tárgyak között
egyszerűbb gyermekjátékok, színezők, a feszültség oldására alkalmas egyéb tárgyak is találhatóak
benne. A meghallgatás során a kép- és hangrögzítés beépítés hiányában egyedi módon történik, ahhoz
a szükséges technikai eszközök biztosítva vannak.
A gyermekmeghallgató szobát eddig csak a bíróság nyomozati bírái használták a 14 év alatti sértettek
(tanúk) nyomozati kihallgatásakor a Be. 207. § /4/ bekezdése alapján. A kihasználtság két évre
visszamenőleg a következő volt:
2015-ben összesen 19 alkalommal 28 gyermekkorú (17 lány és 11 fiú), míg 2016-ban összesen 15
alkalommal 20 gyermekkorú (6 lány és 14 fiú) került ott meghallgatásra.
Családjogi peres eljárásokban a bírák gyermekkorút ott nem hallgattak meg, amelynek hátterében az
áll, hogy amennyiben annak szükségessége felmerült, akkor azt pszichológus szakértőre bízták.
A 2018. január 1-jén hatályba lépő 2016. évi CXXX. törvény (új Polgári Perrendtartás) a 2012-ben
módosított jelenlegihez hasonló tartalommal veszi át a kiskorú gyermekek érdekeltként, illetve
tanúkénti meghallgatásának szabályozását azzal, hogy a gyermek érdekeltkénti meghallgatására
vonatkozó szabályok az új Pp. XXXV. fejezetében, azaz a szülői felügyelettel kapcsolatos perek
közös szabályai között kerülnek rendezésre. A költséges és időigényesebb szakértői meghallgatás
helyett továbbra is lehetőség lesz arra, hogy a pert tárgyaló bíró végezze a kiskorú meghallgatását,
amennyiben úgy érzi, hogy atekintetben felkészült és kellő szakértelemmel, valamint
magabiztossággal rendelkezik. Ahhoz pedig a gyermekmeghallgató szoba ideális színtér.
A gyermekmeghallgató szoba kihasználása kapcsán említést érdemel a Szekszárdi Törvényszék
Tanúgondozási Szabályzata, amelynek 20. §-a Szekszárdi Járásbíróságon előírja, hogy a gyermekmeghallgató szobát olyan kiskorú gyermek megőrzésére kell rendelkezésre bocsátani, akinek
felügyelete a gondozója tanúvallomása alatt szükséges, avagy akinek a személyes meghallgatása nem
mellőzhető.

A 34/2015. (X.10.) IM rendelet 2018. január 1-jétől a rendőrség nyomozó hatóságainál létesített
gyermekmeghallgató szobák funkcióját kibővíti, azoknak alkalmasnak kell lennie a különleges
bánásmódot igénylő sértettek meghallgatására is (emiatt az elnevezés különleges meghallgató
szobára változik), amely kapcsán az új Büntetőeljárási Törvény tervezete a jelenleginél egységesebb
és részletesebb szabályozást tartalmaz.
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