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Az eLilrhs megindit6sa
Enyhe fokri 6rtelmi fogyat6kossl,ggal 616, 14 6ves firi 6desanyja panaszbeadv6nyib^n azt
kifog6solta, hogy a rend5rs6g a fi6t az 6 tudta 6s 6rtesit6se n6lkul el6al7ttotta, els6 krhallgatl,sin
sem v6d6, sem 6 nem lehetett jelen. Szerinte fr6t megvert6k 6s biincselekm6ny elkovet6s6nek az
elismer6s6re k6nyszeritett6k.
Figyelemmel al:a, hogy a panaszbeadvinyban foglaltak alaplln alapvet6 joggal osszefugg6

vissz6sig gyan:6)a mertlt fel, az alapvet6 jogok biztos6r6l szolo 2071. 6vi CXI. torv6ny 18. S (1)
bekezd6se alapliln vrzsgillatot inditottam, amelynek sor6n t6j6koztat6st k6rtem a J6sz-NagykunSzolnok Megyei Rend6r-f6kapit6nysigt6l, a J6sz-Nagykun-Szolnok Megyei F6rigy6szs1gt6l, a
Szolnoki Jilrdsi 6s Nyomoz6 Ugy6szs6gt6l. A panaszbeadvdnynak a gyermek bintaknazdsdra
vonatkoz6 r6.sz6t - hat6skoromhtinydban, az alapvet6 jogok biztosdr6l szolo 2011. 6vi CXI.
torv6ny 20. S (5) bekezd6se alap)in - ittettem a l(ozponti Nyomoz6 F6tgy6szs6gre.

Az 6dntett alapvet6 jogok 6s alkotm6nyos elvek
a

a

logilllamisig e1v6b6l fakad6 jogbiztons6g kovetelm6nye: ,,Alagurors4ig fiigetlen,

[Alaptorw6ny B) cikk (1) bekezd6s] ;
a tisztess6ges hat6s6gi eli6rishctz val6 iog: ,Mindenkinekjoga uan ahho1, hogy iigyeit a hatdsigok
rdqrehajlds ndlkiil, tisqfes'ldges mddon fu dxryni hatdiddn beliil intdTyk. A hahistigok ttirudnJ)ben
meghatdroTottak tryint kdnlesek dtintiseiket indoko/ni." [Alaptorv6ny XXIV. cikk (1) bekezd6s];
a szem6lyes szabads6ghoz valo jog ,),4indenkinek joga uan a siabadsdghoy is a sryndfii
den o krati kus logillam."

a

a

IV, cikk];
a gyermekek gondoskodishoz 6s v6delemhez valo loga: ,J.[inden
biT\onsdgbq " [Alaptorv6ny

a

megfele16

joga uan a
" [Alaptorv6ny

gyemteknek

te$i, sryllemi ds erki)hsi fellfiddsihei sVuksiges uidelemhe1 ds gondoskoddshal.
(1) bekezd6sl

XVI. cikk

Az alkalm azott io gszab6lyok

o A
o
o
o

Gyermek jogair6l szol6, New Yorkban, 1989. november 20-in kelt Egyezm6ny
kjhrdet6s6r6l szolo 1997. 6vrLXIV. torw6ny (a tov6bbiakban: Egyezm6ny);
A btntet6eljirlsrol szolo 7998.6vi XIX. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Be.);
A Rend6rs6gr6l szolo 7994.6vi XXXIV. torw6ny (a tov6bbiakban: Rtv.);
A beliigyminiszter :nirryitilsa al6 tartoz6 nyomoz6 hat6s6gok nyomoz6,sinak r6szletes
szabilyatrol 6s a nyomoz6sr cselekm6nyek jegyz6kony'v helyett m6s m6don val6
togzit6s6nek szabillyatol sz6l6 23/2003. (VI. 24.) BM-IM egyrittes rendelet (a
tov6bbiakban: Nyor.).

A meg6llapitott t6ny6ll6s, avizsghlt szervek villaszai

l. A panaszos

szerint 2016. jrilius 5-6n d6lel6tt a rend6rok el66llitott6k az enyhe fokban
6rtelmr fogyat6kos fi6t. Arr6l nem t6j6koztattik, hogy pontosan milyen tigyben. Sem a panaszos

2

sziil5, sem pedig

y6d6 nem lehetett jelen a gyermek l<thallgatisln. A panasz szeint a
6ltala elmondottakat rcgzitettlk jegyz6konlwbe.

^
kihallgatisakor b6ntalmaztzk 6.s tterr,

ft.6;t

^z

2. A Jilsz-Nagykun-Szolnok Megyei Rend5r-f6krpit6nys6g (a tovdbbiakban: Rend6rf6kapit6nysig) tij6koztat6sa szerint a Szolnoki Rend6rkapit6rys6g 2016. jrilius 5-6n 1,2 ora 39
perckor a kapitdnysS,gon tanilkdnt hallgatta ki a panasqos kiskoni fidt.
A jegyz6konl'vben az szerepel,hogy az 6desany6t td)6koztatt6k fia kihallgat6,s6r6l, de azon
nem uoltjelen Ennek ellen6re a fi6 vallom6st tett. A jegyz6kon)'vet 14 6ru04 perckor z6rtikle, A
firi 6desanyj6t aznap 1.1. 6ra 33 perckor hallgatt6k ki tamik6nt, amit 12 6ra 20 perckor fejeztek be,
A fift - a rend5ri jelent6s szerint - 74 ora 10 perckor az Rw. 33. S (2) bekezd6s b) pontja alapjdn
elfidllitottdk a kapitdnjtsdgra (ahol azt megel6z6en tanrik6nti kihallgat6sa folyQ, gyanilitotti
kihallgatdsra. A nri gyanrisitotti kihallgat6sa 16 6ru 15 perckot kezd6dott. Azon az 6desanya mint
torv6nyes k6pvisel6 jelen volt. Vdddt 15 dra 50 perckor kirendeltek, de 6 - a siabdfisryril iddids ellendre nem jelent meg.A jegyz6konyvet 1.7 6ra 11 petckor zdrt6k le. A Rend6r-f6kapit6nys6g art<ll nem
tdj6koztatott, hogy a firi tanrik6nt hogyan keriilt a rend6rkaprt6nys6,gra.
a v6laszt kaptam, hogy: ,*t1fiil, illetue ai anla postai ilton,
M6sodszori megkeres6sernte
^zt
illeue nlefonon ftirtdnd idd(u - a bilncselekmdryt tdryyi silfia miatt - hdtniltatta ao/na a nlomoryis drdekeit,
loadbbd neueiettek mds mddon nem besryreqhetd inforndcidkkal birtak, ameykre uonatkoTtian kihallgatd:uk
halas{hatatlan uolt, eryrt a nlomo4i a fatalkonit bekisdrte a kapitdrytsdgra." A firit sz6ban id6.zt6k,

torv6nyes k6pvisel6j6t a rend6rkapit6nys6g 6piilet6ben t6i6koztatt6k ar6l, hogy fi6t tanrik6nt
hallgatjdk ki a btintet6elj6r6s ketet6ben. A rend5rs6g szerint az t.desanya nem l<tvdnt fia
ilyen ir6nyu nyiatkozatdt azonban - k6r6sem ellen6re tanrikihallgatils6n r6szt venni, az
^fly^
dokumentummal tgazobi nem tudt6k.
A bekisdrdsrdl uak megkeresdxmrq atrilag kds{ilt jekntds. Az elj6r6 hat6sig el6tt a fratal :,l:gy
nyilatkozott, hogy elme6llapot6t befoly6sol6 betegs6gben nem szenved. A tanrikihallgatisa sor6n
semmilyen k5ros, a norm6list6l elt6r6 viselked6si formdt nem mutatott. llem meriilt fel tdrysryni
adat arra uonatkoTdaru sem, hoglt a fiata/ tryllemi uagy egydb dllapota mialt korldtoiottan kipet megttdlni
laniluallomdn

m egtagadd sdn a k

je k n tdsege t.

J6sz-Nagykun-Szolnok Megyei F5iigy6szs6g (a tov6bbiakban: F6tigy6szs6g)
meg6llapitotta, hogy a nyomoz6 hat6s6g a kiskoru tani rd6.z6s6re, valamint a gondozoilnak
6resit6s6re 6s felhiv6s6ra i6nyad6 elj66sjogi rendelkez6seket' megs6rtette. Azt azotban nem tudta
agdlsttalanul megillapitanz, hogy a nyomoz6 hat6sdg a sz6ban vagy tivbesz6l6n tort6n5 id6z6st,
ezek megtort6nt6nek 6s
6rtesit6st, az azo\<hoz kapcsol6d6 felhiv6st, tijlkoztatisad6st,
^v^W
mula
s
z
tta - e el.
j
6t
to
j
dokum
ent6l5.s
en
val6
tartakndnak fel egyz 6 sb e n, egy z 6konlwb
A kiskoni tanrikihallgat6sa sorin azt nytlatkozta, hogy tudom6sul veszi a nyomoz6
hat6s6g dont6s6t, miszerint el6zetesen 6rtesitett6k a gondozoi6t a kihallgatilsilrol. A tani
jegyz5konryben rogzitett ryilatkoTata - kilonos figyelemmel az ldesanya Htvatalomnak cfuitzett
panaszbeadvilnydra, az 6rtesit6s 6s a jelenl6ti iogra val6 kioktatils t6ny6t tanrisit6 irat (feliegyz6s
vagy jegyz6konl'vr6szlet) lttilnyfua - n€m tga<nta kdtrdget kilinian azt, hogy a nyomoz6 hat6s6g
val6ban biztositotta a gondoz6 azon jog6t, hogy jelen legyen a 18. 6let6v6t meg nem haladott tanri
kiha11gat6s6n6l.Igy az igy6.szs6.g a tarrtvallom6st bizonyit6kk6nt nem 6rt6kelte. A k6s6bbiekben

3. A

I

A B.. 68. S (2) bekezd6s6nek els6 6s harmadik mondata alaplitn a kiskorri id6z6s6.r6l a gondoz6i6t azzal a fellivissal
kell 6rtesiteni, hogy a megielen6s6r5l gondoskodj6k. A kiskori id6z6.s6t - ha nem azonos a gondoz6val - a torv6nyes
k6pvisel6vel is kozolni kell. A Be. 86. $ (3) bekezd6se alapj6n a izenryolcadik 6let6v6t meg nem haladott tanri
krhallgatis6n6l a tani torv6nyes k6pvisel5)e, tlmogat6ia 6s gondoz6ia ielen lehet.
A Nyor. 12. S (1) bekezd6se alapj/Lr, az irdsbeh id€z€s,6rtesit6s 6tv6tel6t igazol6 iratot, illet5leg a n,is alkalmas m6don
- kirlonosen t6vbesz6l5n - rorr6nt id6z6sr6l, 6rtesit6sr6l k6szitett feljeg,vz6st a nyomozati iratokban kell elhelyezni. A
Nyor. 12. $ (2) bekezd6se alapj6n a nyomoz6 szerv el6tt jelen 16v5 szem6ly sz6beli id6z6se vagv 6rtesit6se eset6n az
annak t6ny6t 6s id5pontjdt rogzit6 feljegyz6st az uator az 6rdekelttel al6 kell katni. Ha ol1,an elj6risi cselekm6ny sordn
tort6nik a sz6beli id6z6s, 6rtesit6s, amelyr5l jegvz6konyv k6szul, az tddz6s,6rtesit6s a iegyz5konywbe foglalhat6.
a

J

a birosig dont arr61, hogy kirekesztl-e a bizonyit6kok kor6b6l a tanfvallomist, vagy sem.
^zonbafl
iratban nincs arra uta/d adat, hogt a njtomoli hattistig a kiskonit a tanilkihallgatdsra el1dllitotta
nyomozati
r\
uolna. Ol<ratokkal rgazolbato el6ilhtisara csak gyanrisitottr kthallgat6sa kapcsdn kerult sot.
A F6tgy6szs6.gfelhiuta a ryomolis fe/ilgyeletdt teljesittltlrisi is nlomoryi iigydsryig ueietdjdt ana,
hogy a nyomoz6 hat6s6g a jov6ben a kiskorri tanri id6z6se, a gofldoz6 6rtesit6se, a megjelen6sr6l
va16 gondoskoddst c6lzo felhiv6s, a gondo zo jelenl|tt logira val6 kioktatis u6nt minden esetben a
Be. 6s a Nyor. rendelkez6seinek megfelel6en rnt6zkedjen , 6s az igy megtett int6zked6seit a tani, a
gondo z 6 j ogainak bizto sitisdt igaz olo m6 don dokument6lj a.
A v6gleges igazs6gtgyi elmeowos-szakl.rtli v6lem6ny szednt a firi enyhe fokri 6rtelmr
fogyat6koss6.gban szenved, szem6lyis6ge m6g,,sodr6kony, befoly6solhat6".Ez, mint 6l1apotk6p, a
brincselekm6ny elkovet6se idej6n is fennilllt, a cselekm6ny l6trejott6t osszess6g6ben
megkonnyitette, de a beszimithat6sigit nem 6rintette. A fii cselekm6nye t6rsadalmi
vesz6lyess6g6nek felismer6s6ben, illet6leg annak megfelel6 magatafiils tanfsit6s6ban flem
tekinthet6 korldtozottnak.

A vizsgilat megillapitdsai

I. A hatisktittim tekintet6ben

Az alapvet6 jogok biztos6nak feladat- 6s hat6skor6t, az ezek el7at6.siboz szriks6ges
vizsgllarjogosults6gokat az Ajbt. hatdrozza meg. Az Ajbt. 18. S (1) bekezd6se szerint abrztoshoz
bdrlo fordulhat, ha megit6l6se szerint hat6s6g vagy kozszolgilltat6.st v6.gz6 szerv tev6kenys6ge,
mulaszt6sa az alapjogit s6rtr vagy annak kozveden vesz6ly6vel jir, felt6ve, hogy a rendelkezriste
617o kozrgazgatlsi jogorvoslati lehet5s6geket - ide nem 6rtve a koztgazgatS,si l'ntirozat bit6sigi
feltlvizsg6latit - mir kimeritette, vagy jogorvoslau lehet5s6g nincs szdmdra biztositva.
Az Ajbt. 18. S (1) bekezd6s f) pontja szerint a rendv6delmi szer-rr alapvet6 jogok biztosa
^z
6ltal vrzsg6lhat6 hat6signak min6stl. Az Rtv. 4. S (1) bekezd6se szednt a rend6rs6g iilalrli
feglweres rendv6delmr szer\r, ez6rt tev6kenys6g6nek vtzsgdlatira kite,jed uiTsgilati haldtkdrtim.
IL Az alapvet6 jogok

6s alkotmdnyos elvek tekintet6ben

Az

alapvet5 jogok biztosa az adott riggyel kapcsolatban vizsg6lt t6rsadalmr probl6ma
mogott 6116 osszefigg6s-rendszer fekdrisa sotin auton6m, objektiv 6s neutrdlis m6don, l<tzdr6lag
alapjog; 6rvek felsorakoztatis|val 6s osszevet6s6vel tesz eleget az Alaptow6nyben biztositott
mand6tum6nak. Az ombudsmani int6zm6ny megalakul6sa 6ta a biztosok kovetkezetesen,
zsrn6rm6rt6kk6nt tdmaszkodnak az Alkotm6nybit6s6g alapvet6 iogilllamt garancill<kal 6s az
alapjogok tartalmdval kapcsolatos elvi meg6llapitisalr:a, 6s alkaknazzdk az alapjog-koddtozi.s
alkotm6nyo s s iginak megit6l6s 6t c6lz 6 alapj ogi tesz teket.
Az Alaptorw6ny vonatkoz6 tendelkez6seinek sz6vege az Alaptorv6ny Negyedik
M6dosit6s6nak hat6lyba 16p6s6t kovet6en tov6bbra is nagyr6szt megegyezik az Alkotm6nyban
foglaltakkal, az alkotm6nyos kovetelm6nyek 6s alapjogok tekintet6ben iellemz5en nem tartalmaz
olyan rendelkez6seket, amelyek ellent6tesek voln6nak a kor6bbi alkotminprnk szoveg6vel. Az
Alkotm6nybir6sdg a 22/2012. (r. 11.) AB hatdrozatib^n
mutatott 16, hogy ,,aq e1676
^rt^ esetrin
A/kotmiry ds ai Alal:tdrvdry egyes rendelke1isei tartalmi egyeitfige
Wen n€m a kortibbi
alkotmdrybinlsdgi ddntisben megelendjogelaek dtadteldt, hanem aiokfgye/men kiui)l hagydsdt kellindokolni".
Az Alkotmirrybrosl,g ugyanakkor a 13/201,3.0/L 17.) -LB hatirozatdban azt emelte ki,
hogy az adott hatdrozatban vizsg|lt torw6nyi rendelkezr3sek eset6ben rrlir az .Llaptorveny
Negyedik M6dosit6sa alapjin i6r el a kor6bbi alkotm6nybrosl,gi hatdrozatokban foglaltak
felhaszn6lhat6s6g6t illet6en. A testiilet ennek kapcs6n elvi 6ilel mondta ki azt, hogy ,,a\
Alkotmdrytbinlsdg a hatdfiit ues{ett alkotmdnlbinistigi hatdroial fomi:kdnt mege/tilisduel, a /dn1egt, a7 adott
ilgyben felmeriilf alkotndryoxdgi kdrdfu eldtinti:dhei siilksdges nirtikfr * teryedelmii turtalmi uagy s{iuegsTeni
4

uag iddiheti a korribbi hatdroiataiban kidolgoTolt draeket, jogeluekel. Ai
indokoldsnak ds alkotmdryjogi forrdsainak agltanis a demokratikus jogillamban minderuki slimdra
negelenitdssel hiuatkoihay'a

megiwerhetdnek, ellendriihetdnek kell knnie, ajogbi{ottstigigerye a7, hogy a dAnfisi megfontoldsok dtldthaniak,
konibbi hatdroiatokban kifelntt
n1iludnu drvelds a drintds indokldsdnak l,italapja.
ktiaethetdek legltenek.
dntekfelhasqndlhattlsdgit aiAlkotmdrybini*ig mindig evtrdl esetre, a konkrdt iigy kontextuttiban uirygilja."
Ha cisszevetjiJlk az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s6ben, az Alaptow6ny IV. cikk6ben, az

A

A

Alaptorv6ny XVI. cikk (1) bekezd6s6ben foglaltakat a kor6bbi Alkotm6ny 2. S (1) bekezd6s6nek,
az -Nlkotminy 55. $ (1) bekezd6s6nek 6s az Alkotmdny 67. $ (1) bekezd6s6nek a szoveg6vel, akkor
az 6llapithat6 meg, hogy a 1og617amis6,s elve, valamint a szem6lyes szabads6ghozval6 jog, illetve a
gyermekek v6delemhez 6s gondoskod6shoz valo joga tekintet6ben nem hoz olyan v|ltozdst az
Alaptorv6ny, T.ly a kor6bbi alkotm6nybuosl.gi gyakorlat elvet6s6t, tartalmi 6t6rt6kel6s6t
al6t6masztan6. Igy elvi meg6llapitl,satm megfogalmazdsa, az alapjogok 6s az alkotm6nyos elvek
6rtelmez6se sor6n - ellenkeif tartalmti alkotmdrybirtisrigi ddntds megs$letisdig - u6nyad6nak tekintem
az Alkotm6nybir6s6g 6ltal mind az -Nlaptow6ny hat|lyba l6p6s6t megel6z6en, mrnd pedig
^z ^zt
kovet6en meghozott hat6rozatai indokol6s6ban kifejtett megllTapit6sokat, kovetkeztet6seket, A
tisztess6ges eliilrds jog6nak az 6w6nyesiil6se kapcsin ugyanakkor 6rdemes kiemelni azt is, hogy
imm6r kulon alkotm6nyi rendelkez6s nevesiti a titTtexiges hattisdgi eljdnishoiua/d jogot.
L. Az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se alapjin Magyarorsz6g friggeden, demokratikut
jogliilan. Az Alkotm6nybiros6g kor6bbi toteden gyakorlata alap)in ennek a 1og6llami min6s6gnek
n6lkrilozheteden eleme a ioghiTtonstig. Az Alkotmanybtosilg 6ltal gyakran hivatkozott t6tel, hogy a
jogbiztons6gaz 6llam - s els6sorban a jogalkot6 - koteless6g6v6 teszi annak biztosit6s6t, hogy a
jog eg6sze, egyes r6szteriiletei 6s az egyes iogszabillyok is vil6gosak, egy6rtelmriek, mfikod6siiket
norm^ cimzetgei sz6mira. Az
tekintve \<tszdmithat6ak 6s el6rel6rhat6ak legyenek
^
Alkotm6nybir6s6g dont6seiben felhivta a figyelmet, hogy a )og6llamis6gnak szdmos osszetev5je
y^r\ jog6llamis6g elv6b51 folyo egyik legfontosabb alapkovetelm6ny ugyanakkor 6ppen a
^
kdihatalom, a kd{gaTgatds tiiradryt ald rendeltsdge: a kozhatalommal tendelkez6 szervek a iog 6ltal
meg6llapitott mrikod6si rendben, a polgdrok sz6mdta megismerhet6 6s l<tszdmithat6 m6don
szabillyozott kod6tok kozott fejtik ki tev6kenys6griket. Demokratikus jog6llamban ahhoz, hogy a
term6szetes 6s iogi szem6lyek 6letviszonyaikat, mrikod6sriket, magatart6sukat a iog 6ltal
el6lrtal<hoz tudl6k tgazitari, az elvdrt kotelezetts6geiknek eleget tudjanak tenni, sztks6g y^rr
^
jogaryag is a jogi e/jdrdsok stabilitdsdra, a udltolisokra aald felkdsquldsheq megfelel1 idd biTlosittisrira' a<
egydrtelmilsdgre, a ktiaethetdsdgn dt a7 irthetdsegre. A jogbiztons6g nem csup6n az egyes norm6k
egy6rtelmris6g6t koveteli meg, de az egyes jogntlzmlnyek mrikod6s6nek kisz6mithat6s6g6t is'
2, Az Alaptorv6ny IV. cikke szednt mindenkinek joga van a szabadsdghoz. Az
Alkotmdnybtosilg gyakodat6ban a ,,szabads6g" fogalmat a szemllyi szabadsig alkotm6nyos
megfogalmazdsilban 6rtelmezte, amely csak torv6nyben meghatirozott okokb6l 6s torv6nyben
meghatilrozott eljdris alapjdnkorl6tozhat6. A 61 /1991.Qail. 21.) AB hat6.rozat kimondta, hogy
az alkotmilny csak 6gy teszi lehet5v6 a ton6nyhoz6 szdmdra a szabads6gelvon6s okatnak 6s az
azzal kapcsolatos e1)6r6sdnak a szab6l,vozds6t, ha ez a szab6lyoz6.s nem korl6tozza sztrks6gtelentil
:uary
el6rni kiv6nt alkotm6nyos c6lhoz k6pest ardnytalan m6t6kben a szem6lyes szabads6ghoz
^z
val6 jogot. Az Alkotm6ny 6s az Alaptorv,Sny nemcsak formai, hanem tattalni akad6lyokat is 6llit a
szem6lyi szabads6ghoz val6 jog korl6tozilsa el6. A szem6lyi szabadsS'gt6l val6 megfoszt6snak,
mint a szem6lyi szabads6ghoz val6 jog tegjelent6sebb kotl6toz6s6nak hdrom dflgd Jiltdtele van. A
szabadsilgt6l val6 megfoszt6snak ai alkotmtirytban meghatdroiott formai kiiuetelmdnleknek, megfelel6
uald megt'ositdsnil rendelkeTt jogi siabdfio$snak meg
1og7 szabillyozilson kell alapulnra. A sTabadsdgtdl
Szabads6gt6l va16 megfoszt6s eset6n
kritdiumoknak.
artirytosstigi
Aitt letetn;e a s1i)ksdgessegi ds
6rv6nyesiilnie kell a toadbbi alkotmdnli ttibbletkiiuenlmdrynek (a bir6 e16.61\t6s 6.s r6.szgaranci6i).
3. A gyermek megfelel6 testi, sTellemi, erkdhri fy'lfiddsdheT siiiksdgu uddelemheT is gondoskodhhoT
ualrl jogit az Alaptow,6ny XVI. cikk (1) bekezd6se rcgzitt. A gyermeket f6szab6lyk6nt minden
olyan alapvet6 jog megillet, mint b6rmely m6s embert, de ahhoz, hogy a jogok teliess6g6vel k6pes
legyen 6lni, biztositani kell szdmdra az 6letkor6nak megfelel6 minden felt6telt a feln6tt6. vdlilshoz.
5

Erre tekintettel kifeiezetten a gyermekek jogak6nt rogzitt a torv6ny a megfelel6 testi, szellemi 6s
erkolcsi fejl6d6s6hez szuks6ges v6delemre 6s gondoskod6sra vai6 jogot. E v6delemte 6s
gondoskodisn a gyermek mindenkivel szemben ig6nyt tafihat. Ennek megfelel6en a gyermek
szulei, csal|dja, az 6llam 6s a tdrsadalom valamennyi taga is koteles a gyetmek jogait tiszteletben
t^rtan7, 6s a tdrsadalom fennmaraddsilnak zilogak6nt biztositani szdmlra a megfelel6 feil6d6s6hez
sziiks6ges felt6teleket. A gyermekek v6delemhez 6s gondoskodisb,oz va16 )og az 6llam
koteless6g6t alapozza meg a gyermek szem6lyis6gfejl5d6se rnt6zm6nyes v6delm6re. A gyermek,
rntnt az alapjogok alanya oldal6n az 6letkorb6l ad6d5 hitrinyokat az 6llam oldal6t6l ^z az
illlamnak aktivan kell cselekednie
tnt6zm6nyv,6de1mi kotelezetts6g egyenliti ki, hogy
^
^z
jogainak
6s v6delme 6rdek6ben. E t6te1t
6rv6nyesiil6se
el6mozdit6sa,
gyermekek alapvet6
megta/dljuk a Glermekjogi Egyeindry preambalumdban: a gyermeknek, figyelemmel frzikat, szellemi
6retts6g6nek biilnydra, ktlonos v6delemre 6s gondozisra van szuks6ge, nevezetesen megfelel6
jogi v6delemre, sziilet6se el6tt 6s szilet6se ut6n egyardnt.
Az Egyezmeny 1991-t61 a bels6 jog r6sze, r6szes 611amk6nt Magyarorsz6g kotelezetts6get
villalt a gyermekkel foglalkoz6 6s v6delm6t biztosit6 tnt6.zm6nyek l6tesit6s6te, valamint ezefl
int6zm6nyekben a logszabillyoknak megfelel6 szakmai l6tsz6m, szak6rtelem, btztons6,g, az
eg6szs6ges komyezet btztositis6.ra. Az Egyezmlny 3. cikke minden gyermekekkel kapcsolatba
kerul6 tnt6zm6nyt 6s hat6s6got a gyermek legobb drdekinek megfe/eld e[druisra, ddnttisre kitelei,
A Gyermekjogi Egyezm6ny 40. cikk 1. pontja szerint az Bgyezm6nyben r6szes 6llamok
elismerik a bfincselekm6ny elkovet6s6vel gyanfsitott gyermeknek olyan b6n6sm6dhoz valo iogit,
amely el6mozdtt)a a szem6lyis6g m61t6s6ga 6s 6rt6ke iLrintt 6.n6k6nek feileszt6s6t, ertisiu a misok
emberi jogai 6s alapvet6 szabadsilga irinti tisztelet6t,6s amely figyelembe veszi kor6t, valamint a
t6rsadalombaval6 beilleszked6se 6s abban 6pit6 jellegfi r6szv6tele el6segit6s6nek sziiks6gess6g6t.
A Gyermekjogi Egyezmlnyhez fiizott 74. 6ltal6nos magyarlzat 20. bekezd6se szednt nem
minden, az illamok 6ltal hozott dont6snek kell mag6ban foglalnia a gyermek legjobb 6rdek6nek
teljes korf 6s form6lis felm6r6s6t 6s meghatirczisdt. Ha azonban a4adott diintisnek jelentds hatdsa
lehet aiirintett gyernek uaglt germekek iletdre, magasabb s{ntii addelemre d: rds{etesebb eljdnism uan sryiksdg.
Ez azt ielenti, hogy min6l nagyobb hat6ssal van egy dont6s a gyermekre 6s a gyermek jov6beni
fejl5d6s6re, anndl magasabb s{ntii e[tinisi biryositdkok alkalmaiasa sqiiksdges a diintfuhoTatal sordn. Teh6t
biztositani kell, az alkalmazott biztosit6kok szintj6nek vagy szimdnak fokozatoss6g6t. A fontosabb
dont6seket megel6z6en, kiilonosen az e donteseket meghatiroz6 iog; szabilyozis l<talal<tt6sa
sorin a gyermek legobb irdekdnek meghatdrolisrira ds s{godbb bilositikok alkalmayisira uan siiik$g.
Ai E,ardpa Tandcs Mints{ei Biyott:dginak a gyermekbarrit tgaryngsiolgiltatdsrdl r{lti
ininlmatatdsa (a tov6bbiakban: Ir6nymutatas) szerint a gyermekbar|t igazsigszolg6ltat6s olyan
igazsi.gszolgiltatisi rendszer, amely az el6lhet6 legmagasabb szinten biztositja a gyermekek
jogainak tiszteletben t^rt6sat 6s hat6kony 6rv6nyesit6s6t, figyelembe v6ve az Ir6nymutat6sban
felsorolt elveket, megfelel6en tekintetbe v6ve a gyermek 6retts6g6t, 6rtelmr szntllt 6s az ij,gy
koniLm6nyeit. Olyan igazsilgszolgilltatds, amely hozzdf6rhet6, az 6letkornak megfelel6, gyors,
gondos, a gyermekek jogarhoz 6s szr.iks6gleteihez tgazodo 6s azokta koncentr6l, tiszteletben tartja
a gyetmekek jogait, bele6twe a tit{etsdges e!'drds jogat, az eljirisban val6 r6szv6tel 6.s az eljfuils
meg6rt6s6nek jog6t, a magdnllet, a csal6di 61et, az integritis 6s a mdlni:ig tisileletben turtdsdnakjogit.
A gyermekek 6tdekeinek az igazs6gszolgilkaasban tort6n6 megjelen6se kapcs6n kiilon
kiemelend5 a 2016/800 irdnle/u, amelynek 6. cikke a fiatalkorriak iiglw6di t6mogatlsiravonatkoz6
garatciilkat 611apit1a m.g.' E szerint a biintet6eljiris sordn gyanrisitott vagy v6dlott gyermekeknek
a 2013/48/EU ir6nyelvnek megfelel6en van joguk rigiw6dr segits6g ig6nybev6tel6hez, ez6rt ez az
ir6nyelv alapvet5en flem az erre val6 jogosults6g szabdlyoz1,sira sziletett. E,l6:uja azonban a
tag6llamok szimira, bogy gondoskoQ'anak rdla, hogy a gyermekek iigyuddi tdmogatdst kaplanak annak
irdekiben, bogy tirylegercn druirytesiteni tudjdk a uddelembe1ualdjogot. Azt is megkoveteh az ir.|nyelv,hogy
2

Megjegyzcnd6, hogy a 2016/800 irinyelv 2. cikke 6rtelm6ben a fiatalkortaknak nyLijtand6 eliirisi biztosit6kokat a
biintet6cljirdson kivril a - hazai kornyezetben drtclmezve - szabilysert6si cljdrisban (ezen beltil pontosabban az elzarassil stjthatlr
szabilys6rt6sek miattindult eljirisokban, valamint

u

egy6b szabilys6rt6si

6

eljirisok b(16sigi szakasziban) is 6rv6nyesiteni kell.

n6lktil rigiw6di timogatistkapjanak, amint tr.idom6sukra jut,
hogy gyamisitottak vagy v6dlottak.3 E cikk lehet5s6get ad al:a is, hogy a tisztess6ges eljlrishoz
val6 jogot tiszteletben t^rlra a tagdllamok elt6rjenek az igyv6.dr t6mogatds biztosit6s6nak az
ir6nyelv 6. cikk (3) bekezd6s6ben rlszletezett kovetelm6nyernek teljesit6s6t6l, amennyiben az
rigw6di tdmogat6s
.igy koriilm6nyeire tekintettel nem arinyos, figyelembe v6ve a
^z
brincselekm6ny srilyossdgdt, az tigy osszetetts6g6t, valamint a cselekm6ny eset6ben meghozhat6
int6zked6seket, mindv6gig kiemelt figyelmet forditva a gyermek legjobb 6rdek6re.
Mrndazon6ltal e cikk 6rtelm6ben a tag|lTamok mindenk6ppen iigi,v6di t6mogatist
biztositanak a gyermekek sz6m6n, amennyiben ezen r6"nyelv hatilya al6 tartoz6 e1i6r6,s b6rmely
szakaszdban a gyermeket azzal a c6llal liltt)itk rllet6kes bir6s6g vagy bir6 el6, hogy a fogva
tartds6r6l dontsenek; valamint a fogvatartils ideje alatt. Tov6bb6, e cikk 6rtelm6ben a tagilllamok
azt is kotelesek biztositani, hogy a sTabad:righil uald megfo:ltis nern sTabhalri ki biintetdskdnt, kiatiue, ha a
glterrztek ofian iigyuddi tdmogatdsban rdsqei)h, amefi khetdud tette a gyermekek uddekmhe4aald joginak tdryleget
a gyermekek indokoladan k6sedelem

gyakorldsdt, ds eVa segttsdgnindudgigrendelke4d$re dllt a binisdgi tdrgta/dsok sonin.Y6.g;tl hangsirlyozand6,
hogy e cll<k azt is meghatarozza,hogy abban az esetben, amikor a gyermek szdmLra ezen ilr:ilnyelv

alapjdn iigyv6dr tdmogatast kell biztositani, de nincs jelen iigyv6d, az illet6kes hat6s6goknak
6sszer6 rd6tartamra el kell halasztariuft a gyetmek kihallgat6s6t vagy az adott eljdrisi cselekm6nyt
annak 6rdek6ben, hogy az iigyv6dnek lehet6s6ge legyen meg6tkezni, tovdbb6,ha a gyermeknek
nincs meghatalrnazottv6d6je, akkor gondoskodianak a gyermek szdm6ra iigiw6dr6l.
4. Az Alaptorv6ny XX[V. cikke imm6r kinyilv6nitia a tisT/essiges eljdrdshoi uall jogol Az
Alkotm6nybrosdg dont6seiben felhivta a figyelmet, hogy a )og6l7amis6gnak szimos osszetev6je
van. lrdnyad6 alkotm6nybir6s6gr t6zis, hogy a 1og6llamis6g elv6b6l foly6 egyik legfontosabb
alapkovetelm6ny a kozhatalom, a kozigazgatis torw6ny al6 rendelts6ge: a kozhatalommal
rendelkez6 szervek a jog 6ltal meg6llapitott mfikod6si rendben, a polg6rok szimLra megismerhet5
6s krsz6mithat6 m6don szab6lyozott korl6tok kozott fejtik ki tev6kenys6giiket. A kozigazgatds
tor6nyess6ge akkor val6sul meg, ha jogilag szabillyozott el)dr6si keretek kozott mrikodik, a
logkorliltozlsra adott felhatalmaz6st pedig torv6nyi szinten pontosan kell meghat6rozni, Nem
lngyhato figyelmen kivril tov6bb6, hogy a krsz6,mi*tatosilg - bele6rwe az egys6ges iogalkalmazilst
- 6s az elj6.r5.si garanci6k biztosit6sa szorosan osszekapcsolodtk az egyes alanvi alapjogok,
szabads6gjogok v6delm6vel, mintegy kolcsonosen felt6telezik egym6st. Az tgyf6l kozigazgat6si
hat6rozathozataln vonatkoz6 joga nem tehet6 fiigg5v6 att61, hogy a kozigazgat6si szew milyen
id6pontban hajland6 donteni a hat6skor6be utalt rigyben. Ak6zigazgat6snak ugyanis alkotm6nyos
koteless6ge, hogy a hat6skor6be utalt tgyben, az erte megszabott id6 alatt 6rdemi dont6st hozzon.
Akozigazgatl.si eljdrls nem n6lktilozhett akotelez6 tigyint6z6si hat6id6ket.
A kdiueilen alkotmdryi garancidk gaidasdgosstigi ds cilsryriisdgi okokbdl, aTeljdrh egtsryrilsitdse uagt
ai iddqedsig kduetelndrydnek drvdnlesiildse cimdn sem mellfihetdk. I(iilonosen nagy sflya van ennek a
t6telnek akkot, amikor az adott elj6rds eleve alapiog korl6toz6sra, szankci6 kiszab6sira vagy
jogkoi6toz5 int6zked6s meghozatalira t6nyul. A tisztess6ges eli6r6s kovetelmlnye a hat6s6gi
elj6rds legabt6sdn. Az Alaptorv6ny tisztess6ges eliirishoz val6
iigyek int6z6se sor6n tulmvt^t
^z
jogot biztosit6 cikkeinek 6rv6nyesiil6s6hez nem elegend6, ha az 6.nntett szervek betarti6k az igy
elint6z6s6re rilnyado anyagi 6.s eli6r6si jogszab6lyokat, hanem szriks6ges az is, hogy mtnd az
egyed.i iigyint6z6s, mtnd az al::a tilnyado jogszabillyok segits6k az igyf6h iogok 6rv6nyesul6s6t. A
szab6lyoz6'si szinten, illetve a
iogitllar:rlsitg€s az abb6l fakad6 tisztess6ges eljS,ris kovetelm6ny6nek
6rv6nyesiilrrie kell. A
folyamatosan
jogalkalnaz5 szervek mindennapi gyakorlat6ban egyar6nt
irinyclv 6. cikk (3) bekezd6se aztis el6irjo,, hogy,,a gvermckck sz,irrrira mindcnk6ppen ngw6di timogatast kell
alibbt td6pontok kt)ziil a lcgkoribbiban:
a) a rcndrirs6g vagy cgvib bfintildriz6 vagy igazsigiigyi hatrisig iltali kihallgatisukat mcgcl5ziicn;
b) a (a) bckez,l6s'cj'pontiival tisszhangban birmclv nvomoz<i vagv mis illct6kes hat<isig iltal birmelv nvomozati vagy mis
bizonyitis felv6tcli cselekm6ny Icfolvtatdsakor;
c) a szabadsigelvon'ist ktivct6en indokolatlao k6sedclem n6lkil;
j)
biintet6iigyekben hatiskorrel rendelkez6 bir6sigra iddztdk be, az emlitett bircisig el6tti mcgjelen6s cl5tt kell6
"menrryib"n
id6ben."
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tisztess6ges elji,tdshoz val6 jognak fokozottan kell 6rv6nyesiilnie olyan iigyekben, amelyekben az

6rintettek kozott van gyermek, krilonosen, ha 6ppen a gyermek az, akit

elj6.r5.s

ali vontak.

l1l. Az tigy 6tdeme tekinteteben
1.

A rcnd6rc6gi elidrds ald vont gyermek szellemi dllapotdnak uizsgdlata

Az

6desanya szerint erythefokil irtelmi:t'lgyatikossdgaldl.
alivont gyermek
^pafl^szos
A hat5sigok tillkoztat|sa szennt azonban a firi kihallg atisa sorin nem meriilt fel arra vonatkoz6
koriilm6ny, amely arra engedett volna kovetkeztetni, hogy enyhe fokban 6rtelmi fogyat6kos. A
kapott td)lkoztatas szerint a gyermek 6l7apota sem utalt arra, hogy korl6tozottan lenne k6pes
megit6lni a tanivallom6sa megtagadisilnak jelent6s6g6t, vag!, hogy szellemi illapota miatt,
tanrikihallgatdsdnak nincs helye (ami a tanfkihallgatis abszohit akadillya). Az rgazsigigyr szak6rt6
v6lem6nye szednt a fiatalbeszdmitS,si k6pess6ge nem korlitozott, a firi nem k6ros elme6l7apotu.
F,zek alap)in tehit a {ratal kihallgatdsa az 6ltal6nos szabillyok alapliln tot6nt.
elj|r6,s

Ombudsmank6nt kifejezetten orvosszakmai k6rd6sekben hat6skoroml:,jjin i116st foglalni
nem tudok. A szimomra rendelkezlsre 6116 eszkozokkel a gyermek kihallgatiskod szellemi
illlapotdt ut6lagosan megit6lni nem tudom, a rend6rs6g 6ll6spontj6t e tekintetben szintr!,n nem
vizsg6lhatom feliil. Minderyk alapldn nem uolt lehetdsdgen ara, hogt a gyermek iltaldnos s4abdfiok alapjdn
fi) rt i n 6 ki h a I lga t d s i ua I i) s s iefilgd s b n m egi /lap i t ti s t tegy e k.
Meg kell )egyeznem ugyanakkor, hogy ha a tanrik6nti kihallgatilsra a gyermek 6desanyj6nak
jelenl6t6ben kertlt volna sor, akkor az 6 jelzlse alapjan alaposabban meg lehetett volna gy6z6dn
arr6l, hogy a gyermek szellemi lllapota akadilyozza-e a krhallgat6s6t.
e

2.

A rcnd6rc6gi eljdrds ald vont gyermek iddzise

A

rend6rs6g szerint a gyermeket tliban idd<tdk, majd bekis6.rt6k a rend6rs6gre tanilkdnti
kihallgatdsa c6l)6bol. A Be. el6t6.sa szerint a 1.4. 6let6v6t betoltott kiskonrt kozvedentl kell id6zni,
de emellett az td6.z6sr61 a gondoz 6)At tillkoztatni kell, 6s fel kell 5t hivni arra, hogy a krskoni
megjelen6s6r6l gondoskodj6k. Mivel kiskorri szem6ly td6z6se eset6n a gondoz6 koteles a kiskoru
megjelen6s6r6l gondoskodni,
id6z6ssel szembeni mulasTlds jogkiiuetkeryndrytei uele srymben
^z
alkalmaqhattik Mind az td6z6st, mind pedig az 6rtesit6st olyan id6ben kell kiadni, hogy a
kihallgat6s megkezd6se el6tt a torv6nyes k6pvisel6 abban a helyzetben legyen, hogy a kihallgatis
sor6n felen lehessen.
A 14. 6vet betoltott kiskoru id6z6sekor tehdt szuks6g van a szil6 6rtesit6s6re 6s
felhiv6,sira annak 6rdek6ben, hogy a kiskoru megjelen6s6r6l gondoskodjon. Ez az el6:r.ds az6rt
garanddlis jellegii, mert a gyer:rneknek kor6nil fogva segits6gre van szriks6ge jogai 6.rvenyesit6s6hez.
Ahogy ara mlr tobb jelent6semben is r6mutatt^m) a gyermekek gyenge 6rdek6rw6nyesit6k,
szimos esetben nincsenek ttsztiban az 6ket megillet5,jogokkal - igy knloncjsen tanrik6nt a
rend6ts6gi elj|r6,s sor6n 6ket megr1let6 eljl,fi,si jogokkal. Eletkorukn6l, it6l6k6pess6giikn6l, esedeg
egy6b korulm6nyeikn6l fogva alapvet6en nem k6pesek fell6pni a jogark v6delm6ben oly m6don,
olyan hat6konysdggal, mint a tirsadalom feln6tt taglai. Onmagiban a tanrivallomasra vonatkoz6
szab61yokfi1, a megtagadds lehet6s6g6r6l valo formillts til6koztat6s * k6pviselet hi6ny6ban - nem
tekintbetf egy gyermek kihallgatdsa esetin eldgsigesnek. Hangsilyoznom kell, hogy a nemzetkozi
gyermekjogi standardok a gyermek legjobb 6rdek6nek megfelel6 eljiris elv6t rogzitik, annak pedig
sarkalatos pont,a az elj|ris al6" vont gyermek k6pviselete.
A panaszbeadviny szerint az ldesanya nem tudott az rddz6sr6l, a bekis6r6.s6l, e{ cdfo/d
dokumenlumot a renddrsdg nem matatott be. Az 6desanya tanrivallomS.sdr6l k6szitett )egyz6konyv sem
turtalmaisemmilyen inforancfufia kiha/lgatdstiravagy qiilLkdnti itesitdsi,jelenlitijogrira uoruatkoTtian A firi
id6.z6s6re 6desanyja tanfvallomilsa utin kenilt sot. A rendelkez6semre 6116 inform6ci6k alap)6n
nem lett volna teh6t annak akadillya,hogy fra meglelen6s6r6l gondoskodjon. A[Aspontom szerint
8

szlJll 6rtesit6s6t 6s felhiv6s6t, illetve jelenl6t6t, mint a gyermeki jogok

^garanciiltt, aiidf:ryriidg ktiuetelmdryte dnin sem lehetett uolna a renddrsdgnek

6rv6nyesit6s6nek

mell1inie.

Mindeiek alapjdn megillapitom, hogt a siiilt drtesitdsdnek elnulasitdsdual udgrehEtott iddids nem
egyeTlethetd i)stry a gyermek legobb drdekdnek negfe/eld elrinls eluduel, ualamint ai irintett gyeruek
gondoskoddshoitu uddelemheT, toadbbd a tisTlessdges e/dni:ho{tii6ddjogiualt)sqefilgd rissryisstigot okoiott.
3.

Az eljdtds ald vont gyernek szemdlyes szabadsdgdnak kotldtozisa

alapuetd eleme, hogy tartalmazza: a
blrrnnyen form6ban tot6nik is
iddTdsnek
megid6zettnek hol, nikor ds mifien mindsegben ke// megelennie. Nem elerne azor.ba;i az, hogy az 6rintett
szem6lyes szabads6.g/tkorliltozva, aiiddiisben megeliih eljdrdsi cselekmdnye be is ki:dr1dk a hatd:dg eld.
A rend6rs6 g 6ltal megkeres6s em alapiiln ut6lag k6szitett jelent6s szerint az eljfuls al6 vont

Az

-

-

tunilsitott", el6ll.Jttisdra nem kertilt sor, ,,kihallgatdsa
A gyermek bekis6r6s6re akkor kertilt sor,
amikor 6desanyia a rend6rs6gen tart6zkodott. A rend6rok tiszt6ban voltak azzal, hogy a
gyermeket egyediil, sziil6 n6lkiil talliiiJx otthon. A sziil6 nem volt szem6lyesen taniia, hogy
hogyan tort6nt a rend6rs6g gyermek6vel szembeni fell6p6se, de a panaszbeadvlnyiban
s6relmezte, hogy a ,Jidt tudta fidlkill elyittdk". A rend5rs6g nem bocs6tott a rendelkez6semre olyan
dokumenrumot vagy iratot, amely bizonyitotta volna, hogy a ft:dt t|ilkoztattdk arr6l, hogy
pontosan milyen iigyben, illewe milyen min6s6gben, mikor kiv6nt6k kihallgatni, 6s hogy a firi
mindezek tudatiban onk6nt ment veltik.
A vizsg6lt eset cisszes kortilm6nye alapjin nem tartom elfogadhat6nak, hogy a sz6ban
id6zett gyermeket az rnttzked6 rend6rok sztil6i ielenl6t n6lkiil ,,bekis6rt6k" a kapitanysilgra.
Megk6rd6jelezhet6 tov6bb6 a feltirt t6nyek alapjiln a gyermek t6i6kozott beleegyez6s e, azaz, hogy
onk6nt ment volna a rend6rokkel. All6spontom szerint a bekis6r6s6vel a fiatal szem6lyes
koriilm6nyen az sem, hogy az
szabads6,gdt koiiltozak, el5illitottik. Nem villtoztat ezen
^
jelent6s,
hogy
az megfelel6 logalap n6lkiil
6s
megkiv6nt
6ltal
torv6ny
el66llttasrol nem k6sziilt a
tort6nt. Az Rtv. 33. $-a alapjin kiskoru tani ellilllttdsira ugyanis nincs m6d. A sz6ban forg6
bekis6r6si gyakorlat alkalmas arra,hogy kitiresitse vagy megkeriilje a torv6ny el6u,ilsit.
Az Rtv. 17. S (1) bekezd6se - az .Nlaptowlny IV. cikk (2) bekezd6s6vel osszhangban vil6gosan kimondja, hogy a rend6rs6g a feladatdnak ell6t6sa sor6n a testi 6ps6ghez, a szem6lyes
maginlak6s, a mzg6ttttok 6s a lev6ltitok s6rthetedens6g6hez, a szem6lyes
szabads6gh oz,
^
adatokhoz, valamint a nrlajdonhoz t6z6d6 jogokat a ttintinlben foglaltak tryint korliltozhatla. A
rend6rs6gi eljlrisira vonatkoz6 t6teles jog; szabillyok mellett alta is fel kell hivnom a figyelmet,
hog,v a rend6rs6get hat6s6gk6nt a gyennek legjobb 6rdek6nek megfelel6 elilrls is koti.
Minderyk alapjdn negitlapitom, hoglt a panat<N &/eryltekinek tanilkdnt aald megfelelfjogalap nilkiili
elfidllittisdaal a renddrsdg silfiosan negsdrtefie a gtermek legobb drdekdnek negftlelI e!'drds eludt, toudbbd a7
intdTkedds alkalmas aoh ara, hogy o< iintett gterrztek gondotkoddshoT., uidelemhei tisTlessiges e/drdsho7,
ualamint a sTemdfix siabadsdghogfitiflddjogiaaliissiefigd silfios uissititsrigot okoTion.

gyermek

,,mindudgig egyiittmilkddd magabrtd$

balasythatatlan uoh, eidrt kelktt 6t bekiilrni a hatdsdghoi".

4.

A tenddrs5gi tanrtkihallgatdson val6 sziil6i ielenlit hidnya

Alapvet6 garanci6lis szab6ly, hogy a sztil6nek (torv6nyes k6pvisel6nek) joga van jelen
lenni a kiskoru tanf kihallgatdsiln. A Be.86. S (3) bekezd6se szerint a 18.6let6v6t meg nem

haladott tanri kihallgatds6n6l a tanri torv6nyes k6pvisel6je, t6mogat6ia 6s gondoz6ja jelen lehet.
A sztil6i jelenl6t lehet6s6ge csup6n a sziil6 r6.sz6.r6l jelent v6laszthat6 magatartdst ris{
uehet gprweke kihal/gatistin uagy dtintbet a tdaolmaradds me/lett. A hat6s6gnak minden esetben
biztositania kell a sziil6 r6szv6teli 1ehet6s6g6t, szimS.ra nem fakultativ lehet5s6g ^ jog biztosit6sa.
A rendelkez6semre 6116 inform6.ciok alapi6n a rend6rs6,g nem tudta cdfolni a szil6 azon 6l7it6sit,
hogy nem tudott az els6 kihallgat6sr6l. A jelenl6tt jogir6l lemond6 szril6i nyilatkozatot ugvanis
nem bocs6tott a rendelkez6semre a rend6rs6g 6s a sziil6i tanrivallom6sr6l k6sztlt jegyz6konyvben
9

sincs arra utal6 informicio,bogy td)lkoztattik volna fial<thalgatas6r6l, 6s r6szv6teli iogS'r61, de 6
nem kivint 67ti azzal. Fiatalkoruak eset6ben a torv6nyeknek megfelel6 krJrallgatashoz sztiks6ges a
torv6nyes k6pvisel6 6rtesit6se. Bz az6rt kotelez5 minden esetben, mert a fiatalkorrinak az elifu|si
o gai 6rv 6nyesit6 s 6hez s egits 6gre van s ziks 6ge.
)
Meglllapitom, hogy a siiild drtesitisinek elmulasTldsa, jebnldte nilkiil uigrehEntt unilkiballgatds
sdrtefie a gyermek legjobb irdekdnek megfelelf e!'rinis eludt, h ai drintett gtemek gondoskoddshoT, uddelenheT,
ualamint tisTless,lges eljdrnsbo{ii{dfjogiual i)ssryfilgd uiss4lssdgot okolott.
5.

A rcnddrsdgi elidnis ald vont gyermek kihallgatdsa

A Be. el6uisai szerint a tanilt igeVnonddi

amit minden tanrikihallgat6si
jegyz6konlw - frgyelmeztet6sk6nt - tartalmaz is. A Be. 85. \ (3) bekezd6se 6rtelm6ben a tarti
tgazat vallani, tovdbbd figyelmeztetik ara,
koteles a legjobb tudom6sa 6s lelkiismerete szerint
^z
hogy a hamrs tatizdst a torv6ny bintetni rendeli. A gyanrisitott ugyanakkor nem koteles
onmagira terhel6 vallomist tenni, akir valotlant is illithat, v6dekez6s6nek csak az a korl|tjz, hogy
kiiteleryttsdg terheli,

m6st hamisan brincselekm6nnyel nem vddolhat.

megtagadhatla (bizonyos kiv6telekkel) a vallomist6telt, ha mag6t
bfincselekm6ny elkovet6s6vel vidoln6,, de amennyiben a tanf a vallom6st6telt jogosuladanul
tagadja meg, rendbrs6,ggal sriithat6, 6s az okozott kolts6g megfizet6s6re kotelezhet6.
A panaszos gyermek6nek tanfvallom6s6r6l k6sziilt jegyz6konyv azzalkezd6dik, hogy a firi
elmondja a biintet6elj6r6,s tdrgyit k6pez6 esem6nyeket, majd azt, hogy a tobbi r1szr,rev6
megfenyegette, 6s felsz6litotta, hogy err6l ne besz6ljen. Ezt kovet6enazt mondta: ,,Eqirt tagadtam
el1tiiir mindent err6l aiWt{[ mertfeltem, bogy balon lehet be/61e, ha elmondom." A legyz6konyr azonban
nem tartalmazza, hogy a gyermek b6rmit is tagadott volna, illetve, hogy a kihallgat6sit v6.gz6
rend6r hogyan vette rd arra,bogy besz6ljen. Ugyanakkor,ha gyarisitottk6nt hallgatt6k volna ki ktlonosen a vid6 6s a sziil6 jelenl6t6ben - meg is tagadhatta volna a vallom6st6telt. Tantk6nt az
igazmond6si kotelezetts6g 6s a tanrivallom6s jogosuladan megtagadi.slra vonatkoz6
frgyelmeztet6sek mellett - valamint v6d5 6s sziil6 jelenl6t6nek hilnydban - erre sokkal kevesebb
es6lye volt.
A panaszos szerint frdt bintalmaztik, ez6rtvLltoztatta meg vallom6sit 6s nyilatkozott rig[,
hogy aktivan r6szt vett a brincselekm6ny elkovet6s6ben. Ennek krvizsgil6s6ra azonban nincs
hatiskorom, ennek megit6l6s6ben a I{ozponti Nyomoz6 Ugy6szs6g dont6se lesz az i6nyado.
A bekis6r6sr6l ut6lag k6sziilt rend6ri jelent6s szerint a gyermek ,,a tdntdnles kdpuiseldje
tdaolldtiben, a tiintdnles fgyelneitetdseket kduetden is uallomdil kiudnt tenni ds megneueini tdrcait a fenti
biinaelekmdnl uonatkoryisdban." Ez alapj6n felmeriil, hogy a rend6rs6g a gyetmeket m6r eleve
elkovet6nek tekintette, a ,,tettesti.rsait" kiv6nta azonositant, b6r a tanrikihallgatis formii kozott
hallgatta meg. A tanrivallomds jegyz6konyw6b6l 6s a tend6ri jelent6sb6l id6zett szovegek alapiirt
nem zirhat6 ki, hogy a rend6rs6g az eredm|nyesebb rnformici6s zerz6s c6lj6bol tanfkrhallgatis
forml)iban tartalmilag gyanisitotti kihallgatist v€.gzeu. Mrndezt rigy, hogy mell6zte a gyantsitott
fiatalkor6 jogait v6d6 garanciilts el6ir6sokat, igy ktlonosen a kotelez6 v6delem biztositds6t.
Mindeiek alapjdn megillapitom, hogy a renddrsdg sliban forgi eljrinisa a/kalnas uoh arra, hogy o<
iintett gyemek tit{exdge: eljdnishoTifiiifidf jogiual i)ssieJilgd aissllssdgot okoyion.

Igaz,

a tani is

Int6zked6seim

A

jelent6semben feltdrt alapvet5 joggal osszefiigg6 vissz6ss6gok orvosldsa 6s jov6beni
megel6z6se 6rdek6ben az A)bt.31. $-a alapi|nfelkirem
1
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ismertesse jelent6sem taftalmdq megilllapitS,sait az 6dntett 6llom6nnyal 6s rendelje el

tov6bbk6pz6stket a gyermekek legjobb 6rdek6nek a rend6ri int6zked6sek 6s a
brintet6elj6ris sor6n tot6n6 biztosit6s6val, illetve alapvet5 loguval, kiilonosen a
szem6lyes szabadsdghoz val6 jog mibenl6t6vel, tafiam|val, korliltoz6,sinak iogi
felt6teleivel ossze ftgg6sben;

b)

gondoskodjon arr6l, hogy az eljiris al6 vont fiatalkoni szem6lyekkel szembeni
eli6r6sokban az |intett illomdny a jov6ben tart6zkodjon az alapjoq| illetve torv6nyi
garanci6kat s6fi6, azokat tartalmiban kitiresit6 bekis6r6si gyakorlatt6l, valamint - az
adott eset konilm6nyeit6l ftiggedentil - mindrg tegyen eleget mnd az id6z6s, mrnd a
tanrik6nti kihallgat6s sor6n a gyermek sztil5j6nek, gondoz6jinak, torv6nyes
k6pvis el6 j 6 nek az 6rtesit6s 6re vonatkoz 6 el6u6,snak;

Jdsi-Nagykan-Siolnok Megyei b-ililgydsitdg uerytdjdt, hogy vizsgllia ki, a Szolnoki
Rend6rkapit6nys6gon nem v6k-e iltal6nos logalkalmazlsi gyakorlatt6,, hogy
tanrikihallgatis cim6n - kiilonosen fratalkorri szem6lyek eset6ben, a szigori torv6nyi

2. a

garanci6lis szab6lyok megkeni{6se c6lj6bol

- gyanrisitotti kihallgatist

v6geznek.
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