
PRZYJAZNE POKOJE
PRZESŁUCHAŃ

Pokoje przesłuchań dzieci powstały po to, aby zapewnić małoletnim świadkom 
oraz ofiarom przestępstw warunki przyjaznego przesłuchania, 

a sędziom możliwość zgromadzenia wiarygodnego i obszernego materiału dowodowego.

POKOJE SŁUŻĄ DO PRZESŁUCHAŃ:
ofiar przestępstw popełnianych z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej, przestępstw 

przeciwko wolności, w tym seksualnej i obyczajności, przestępstw przeciwko rodzinie i opiece
•

dzieci do 15 roku życia, a także pokrzywdzonych i świadków w wieku 15-18 lat 
oraz osób dorosłych – ofiar przestępstw seksualnych



STANDARDY PRZYJAZNEGO PRZESŁUCHANIA 
Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundacja Dzieci Niczyje, w ramach 

„Koalicji na rzecz przyjaznego przesłuchiwania dzieci”, opracowały standardy, jakie powinno 
spełniać pomieszczenie służące do przeprowadzania przyjaznych przesłuchań. W jego skład 

wchodzą: „pokój przesłuchań” i „pokój techniczny” (połączone lustrem weneckim bądź 
systemem audio-wideo).

„Pokój przesłuchań” i „pokój techniczny” są wyposażone w sprzęt umożliwiający utrwalanie dźwięku 
i obrazu, w szczególności mimikę twarzy świadka. Specjalne słuchawki  umożliwiają kontakt osób 

znajdujących się w pokoju technicznym z sędzią prowadzącym  przesłuchanie oraz z psychologiem. 

Przyjazny pokój  jest również wyposażony w meble dla świadków – małych dzieci i młodzieży – 
oraz dla sędziego i psychologa, a także w materiały pomocne w pozyskiwaniu informacji 

od dzieci (czyli np. papier, kredki i lalki).

  

Rozmowę ze świadkiem rejestruje się w taki sposób, by możliwe 
było odtworzenie nagrania w prokuraturze lub sali sądowej.

W przesłuchaniu świadka, poza sędzią i psychologiem, może wziąć udział prokurator, 
obrońca, pełnomocnik pokrzywdzonego, a także przedstawiciel ustawowy 
małoletniego. Wszyscy oni  powinni przebywać w pomieszczeniu technicznym.

WIĘCEJ INFORMACJI NA S TRONIE: HTTP://MS.GOV.PL/PL/DZIALALNOSC/PRZECIWDZIALANIE-PRZEMOCY-WOBEC-DZIECI/
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Obecnie na terenie kraju, 
w sądach  oraz innych 

placówkach istnieje

 
, 

które posiadają 
certyfikaty miejsc 

przyjaznych 
przesłuchiwanym 

dzieciom, przyznane 
przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości 
oraz Fundację 
Dzieci Niczyje.


