
KAIP PRAKALBINTI
VAIKUS IKITEISMINIO

TYRIMO METU IR
TEISME?



Labai svarbu vaik¹ apklausti tik kart¹ arba 
užtikrinti kuo mažesná apklausø skaièiø: 
pirmosios apklausos duomenys yra pati-
kimiausi, vaikai geriau jauèiasi, mažesnë 
tikimybë, kad norëdami apginti savo arti-
muosius sugalvos naujø pateisinimø ir ávykiø

Teismo psichologas padeda užtikrinti ikiteisminiame tyrime ir 
teismo procese (ypaè seksualiniø, smurtiniø nusikaltimø 
ikiteisminiuose tyrimuose ir baudžiamosiose bylose) daly-
vaujanèiø asmenø – nepilnameèiø, mažameèiø – kvalifikuot¹ 
apklaus¹, suteikti jiems tinkam¹ psichologinê pagalb¹, ávertinti jø 
psichologines, asmenybës ir raidos problemas. Su šiø specialistø 
pagalba atlikta kokybiška apklausa ne tik padeda gauti patikimus 
parodymus ir greièiau baigti tyrimus bei bylas, bet ir užtikrina 
geresnê liudytojø savijaut¹ apklausoje ir po jos. 

Duoti parodymus gali tekti net ir patiems 
jauniausiems. Kad vaikas prabiltø ir padëtø 
nustatyti ties¹, reikia á já ásiklausyti, stengtis 
nuraminti, padr¹sinti, išklausyti, išsiaiškinti, 
kas jam kelia baimê ar nerim¹. Jei bus padaryta 
klaida, stos tylos, ašarø, pasi  priešinimo siena,

Vaida Šarauskienë, Šiauliø apygardos teismo psichologë

kuri ne tik trukdys išaiškinti nusikaltim¹ ar išsprêsti byl¹, bet ir 
galbût negrážtamai sužeis vaiko širdá, paveiks jo ir jo aplinkiniø 
ateitá.

Viktorija Šelmienë, Vilniaus miesto apylinkës teismo teisëja, 
nagrinëjanti baudžiam¹sias bylas

aplinkybiø ir pan. Vienintelë ikiteisminio tyrimo teisëjo at-
liekama apklausa su specialisto – teismo psichologo – pagalba 
turëtø tapti kiekvieno teisingumo ieškanèiojo siekiamybe: juk 
labai svarbu, kad apklausiamas vaikas nejaustø diskomforto, 
kad apklausiantysis suprastø, kaip su juo reikia bendrauti, kaip 
paklausti ir gauti atsakym¹. 

Melo ir veidmainysèiø nepažástantys vaikai vis dažniau tampa 
jautriais ir lengvai pažeidžiamais baudžiamøjø bylø liudytojais. 
Teismø psichologai kasmet pareigûnams ir teisëjams padeda 
apklausti apie pusê tûkstanèio mažøjø liudytojø. Taèiau 
daugëjant bylø, kuriose dalyvauja vaikai ir nepilnameèiai, vien 
psichologø pastangø neužtenka. Tad kaip prokurorai, tyrëjai ar 
teisëjai gali padëti vaikams prabilti?



Teismø psichologai padeda vykdyti apklausas apygardø 
teismø teritorijose:

VILNIAUS 
8 52 688088

KAUNO 
8 37 490958

KLAIPËDOS 
8 46 390960

ÐIAULIØ 
8 673 14920

PANEVËÞIO 
8 45 454553

Dera atsakingai pasiruošti pokalbiui su vaiku, kad netektø 
organizuoti pakartotiniø apklausø: taip bûtø sumažinta vaiko 
psichologinës traumos rizika, apklausiantysis gautø detalesnius ir 
patikimesnius parodymus, procedûros eiga bûtø lengvesnë, o 
liudytojas geriau suprastø savo vaidmená. Kad apklausa vyktø 
sklandžiai, reikëtø:  

 surinkti kuo daugiau duomenø apie jo gyvenim¹, 
raidos ypatumus, specialiuosius poreikius ar psichologinê bûsen¹;

 geriausia vieta – tai draugiškas, 
patogiai árengtas, vaikø poreikiams pritaikytas ir atitinkantis 
teisinëms apklausoms keliamus reikalavimus vaiko apklausos 
kambarys; svarbu, kad vaikas jaustøsi saugiai, nesusitiktø su 
átariamuoju (šios s¹lygos padidina liudijimø patikimum¹, užkerta 
keli¹ nenaudingoms ir traumuojanèioms pakartotinëms 
apklausoms!), bûtø apklausiamas kitoje vietoje, nei ávyko 
nusikaltimas;

geriausias laikas – pirma dienos pusë, 
kai vaikas nëra pavargês, kai nevyksta vaiko nor¹ kalbëtis galintys 
sumažinti dalykai (bûreliai, šeimos šventës ar pan.);

 taip bus 
apsaugotos vaiko teisës per apklaus¹ ir po jos.
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pažinti vaik¹:

pasirinkti apklausos viet¹:

pasirinkti apklausos laik¹:

bendradarbiauti su Vaiko teisiø apsaugos skyriumi:

 

Kaip pasiruošti apklausai?



Ruoštis apklausai turite ne tik Jûs, bet ir vaikas bei jo artimieji, todël 
derëtø kuo anksèiau informuoti vaik¹ ar jo atstov¹ apie apklaus¹, 
jos laik¹, viet¹, esmê: žinodamas, kas jo laukia, vaikas jausis 
saugiau, bus geriau pasiruošês bendrauti, tikslas išsiaiškinti ávykio 
aplinkybes bus pasiektas greièiau ir kokybiškiau. 

Dažnai vaiko liudijimai priklauso ne tik nuo to, kaip jis jauèiasi, bet ir 
kokios nuotaikos vyrauja jo aplinkoje. Jûs turite pasirûpinti, kad 
vaikas ir jo artimieji kuo anksèiau ir tiksliau žinotø, kaip vyks 
apklausa, apie k¹ bus kalbama, su kuo jam teks bendrauti, skirti 
laiko pabendrauti su liudytoju bei jo artimaisiais. Taip pat derëtø 
pasirûpinti vaiko ir artimøjø saugumu, pasiûlyti pabendrauti su 
psichologu, padësianèiu jiems greièiau atsigauti po neigiamø 
ávykio pasekmiø. Esant poreikiui yra galimybë pasikonsultuoti su 
teismo psichologu dël apklausos eigos, anksèiau atvykti á teism¹ á 
paruošiam¹já pokalbá su vaiku.

Svarbu: kuo maþiau apklausø, tuo patikimesni liudijimai ir 
maþesnis poveikis vaikui.

K¹ patarti vaiko tëvams ar globëjams? 
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Jeigu vaikas pradeda pasakoti apie ávyká, reikëtø já 
sustabdyti ir pasakyti, kad apie tai galës papasakoti 
teisme. Ruošiantis apklausai verèiau skatinti vaik¹ 
papasakoti, dël ko jis nerimauja, padr¹sinti teisme 
užduoti jam rûpimus klausimus, susijusius su ávykiu. Jei 
iki apklausos ávykis bus aptartas daug kartø, vaikas gali 
tiesiog nebenorëti dar kart¹ apie já kalbëti ar pradëti 
kurti nebûtas ávykio detales.

Tëvams ar globëjams nederëtø bijoti iš anksto 
vaikui pasakyti, kur jis bus vedamas ir kaip vyks 
apklausa. Svarbu mažameèiui paaiškinti, kas yra 
teismas, prokuroro kabinetas ar policijos komisariatas, 
kodël reikës á kurá nors iš jø vykti. Reikëtø iš anksto 
vaikui pasakyti, kad jam reikës vykti liudyti, padëti 
teisëjui ar pareigûnui išsprêsti problem¹, pasielgti 
teisingai ar pan. Jei vaikui suprantamais žodžiais bus 
paaiškinta, kaip vyks teismo procesas, jo apklausa, jis 
turës laiko nusiteikti liudyti, o atvykês á teism¹ jausis kur 
kas saugiau ir dr¹siau.

Negalima vaikui meluoti. Nereikia sakyti, kad 
vaikas eis á poliklinik¹, parduotuvê ar žaidimø kambará: 
anksèiau ar vëliau jis supras, kur eina, pasijus apgautas, 
nepasitikës nei tëvais ar globëjais, nei já apklausianèiais 
žmonëmis.

Nedera vaikui užkrauti per didelës atsakomybës. 
Kalbant apie liudijimo svarb¹ reikëtø padr¹sinti ir 
nuraminti vaik¹, taèiau neakcentuoti, kad jo pasakytas 
žodis gali nulemti žmogaus likim¹ ar teismo sprendim¹. 
Jei jam kiltø abejoniø, reikëtø patvirtinti, kad jis pats 
nepadarë nieko bloga, kad jam neverta rûpintis dël 
pasekmiø tam žmogui, apie kurá pasakos, ar bijoti, kad 
ne visk¹ prisimins ir pan. Verta pasakyti vaikui, kad jis 
atsakingas tik už tai, k¹ papasakos, pabrëžti, kad jis 
privalo papasakoti vis¹ ties¹, visk¹, k¹ žino ir prisimena.

Nereikëtø žadëti vaikui dovanø ar malonumø už 
tai, kad jis „gerai pasirodys“ teisme. Dalyvaujant 
apklausoje svarbu ne „gerai ar blogai“ pasirodyti ir už 
tai gauti atlygá, o pasakyti TIES¥. Žinoma, po apklausos 
tëvai ar globëjai turëtø nepamiršti pagirti vaiko 
pastangø papasakoti ties¹ apie ávykius.

(patartina prie šaukimo á apklaus¹ pridëti 
teismuose platinam¹ lankstinuk¹ „K¹ reikëtø žinoti apie 
pagalb¹ vaikui teisminiame procese?“ arba šá lankstinuk¹)
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Sutarti dël teismo psichologo dalyvavimo apklausoje.

Dera iš anksto apgalvoti klausimus, pasitarti su psichologais, 
vaiko teisiø specialistais dël klausimø formulavimo ir apklausos 
eigos.

Susitarti su vaiku, kad jis apklausos metu sakys ties¹, nebijos 
pasakyti „nežinau“ ar „nesuprantu“, kai ko nors nežinos ar 
nesupras, pataisys Jus, jei klaidingai já suprasite; negalvos, kad jo 
nesiklauso, jei išgirs panašius pasikartojanèius klausimus.

Pradëti pokalbá klausimais, kaip jam sekasi, teirautis dalykø, 
kurie jam patinka, aptarti vëliausius jo gyvenimo ávykius: taip 
išsiaiškinsite, ar vaikas pasiruošês ir kaip pasiruošês kalbëtis.

Leisti vaikui laisvai pasakoti, kas nutiko. Tai vadinamasis laisvo 
pasakojimo etapas, kuriame išgirsta informacija yra patikimiausia, 
todël reikia skirti pakankamai laiko išklausyti, k¹ vaikas pasakoja. 
Galima šá etap¹ pradëti nuo klausimo „Na, papasakok, kodël 
šiandien atëjai?“, vëliau paskatinti pasakoti „Papasakok daugiau“, 
„Kas buvo po to?“ ir pan.

Užduokite tikslinamuosius klausimus. Rekomenduojama, kad 
klausimai bûtø atviri (pvz.: „Kaip...?“, o ne „Ar...?“), mažiau 
menantys, skatinantys patá vaik¹ atgaminti su ávykiu susijusias 
detales. Taip pat bûtina paminëti, kad bandant atkurti ávykius (ypaè 
su seksualiniu smurtu susijusiose ir pan. bylose) galima naudoti 
ávairaus pobûdžio žmogaus piešinius, kad juose vaikas pažymëtø 
reikalingas detales.

Paramos vaikams centras:
http://www.pvc.lt/lt/, 
tel. (8 5) 271 5980, 8 611 43567, 8 611 22612,
el. p. pvc@pvc.lt, bbbs@pvc.lt.

Valstybës vaiko teisiø apsaugos ir ávaikinimo tarnyba:
http://www.vaikoteises.lt/lt/, 
tel. (8 5) 231 0928,
el. p. info@vaikoteises.lt.

Kaip kalbëtis? Pareigûno, prokuroro, ikiteisminio tyrimo
teisëjo ar teismo žingsniai ties¹ atskleidžianèiø atsakymø 
link

Naudingi kontaktai:
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