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"NIEBIESKIE POKOJE" - "PRZYJAZNE POKOJE" PRZESŁUCHAŃ W
POLICJI
Dostrzegając wagę problemów związanych z ochroną dziecka przed przestępczym działaniem i
następstwami zjawisk patologicznych oraz mając na uwadze poszanowanie godności ofiar
przestępstw a także w związku z przestrzeganiem...
„Niebieskie Pokoje”- „przyjazne pokoje” przesłuchań w Policji.

Dostrzegając wagę problemów związanych z ochroną dziecka przed przestępczym działaniem i następstwami
zjawisk patologicznych oraz mając na uwadze poszanowanie godności ofiar przestępstw a także w związku z
przestrzeganiem Konwencji o Prawach Dziecka w jednostkach Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego zostały
utworzone przyjazne pokoje do przesłuchań, zwane „Niebieskimi pokojami”.
„Niebieski pokój” nie przypomina typowych pomieszczeń policyjnych. W większości jednostek Policji
podlegających KWP Bydgoszcz pokój taki składa się z dwóch pomieszczeń przedzielonych lustrem
obserwacyjnym (weneckim). W jednym pomieszczeniu zainstalowane są kamery oraz mikrofony. Przeznaczone
jest ono dla osoby przesłuchiwanej i przesłuchującej. W drugim pomieszczeniu mogą przebywać osoby
obserwujące przesłuchanie, np.: prokurator, sędzia lub psycholog, a dzięki weneckiemu lustru pozostają
niezauważeni przez przesłuchiwanego. Mikrofony i kamery umożliwiają nagranie przesłuchania. Wszystkie
pokoje są urządzone niemal "po domowemu". Ma to korzystny wpływ na osoby, które się w nim znajdą. Nie
wszystkie jeszcze zostały wyposażone w profesjonalny sprzęt audiowizualny.
Dzięki takim pokojom, dzieci – ofiary przestępstw, mogą być przesłuchane w bardziej przyjaznej atmosferze.
Zasadniczym celem powstania takich pomieszczeń jest ograniczenie do niezbędnego minimum przesłuchań, a
tym samym ponownego przeżywanie traumatycznych wydarzeń przez dzieci. Zarejestrowane przesłuchanie
stanowi dowód w Sądzie.
Pokoje te przeznaczone są zwłaszcza dla dzieci, młodzieży i dorosłych ofiar przemocy w rodzinie. W tych
pokojach znajdują schronienie maluchy, które przyjdą same lub zostaną przyprowadzone do komendy, z powodu
braku opieki nad nimi lub zagubienia się na terenie miasta. Dla najmłodszych gości przygotowane są
kolorowanki, kredki, zabawki, które pozwolą im, chociaż na chwilę, oderwać się od przykrych wspomnień.
Pokoje te wykorzystywane są również do przesłuchiwania małoletnich świadków zdarzeń oraz do prowadzenia
rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z nieletnimi i ich rodzicami. Mogą być w nim również przesłuchiwane
ofiary przestępstw o podłożu seksualnym, które po ciężkich przejściach, potrzebują wyciszenia i intymności.

Opracował: Rzecznik KMP w Bydgoszczy

Ocena: 0/5 (0)

Tweetnij

