
Tyrimai rodo, kad įvairaus amžiaus vaikai yra patikimi 
liudytojai. Tačiau dėl savo raidos ir pažintinių gebėjimų 
ypatumų jie yra jautresni liudytojai. Vaiko parodymų 

atskleidimas ir patikimumas priklauso nuo to, kaip 
organizuojama ir atliekama vaiko apklausa. 

Vaikai – visi nepilnamečiai iki 18 m. amžiaus. Toliau pateikiamos 
vaiko apklausos rekomendacijos, sudarytos remiantis 

galiojančiais nacionaliniais teisės aktais, tarptautiniais 
moksliniais tyrimais ir ekspertų patirtimi.

Vaiko apklausa: sėkmingos apklausos žingsniai 
(pagal NICHD apklausos protokolą ir Prof. Th. D. Lyon „10 žingsnių apklausos“ metodiką)
Taisyklės ir susitarimai su vaiku. Susitarkite su vaiku, kad jis:

•  sakys tiesą apklausos metu. 
•  sakys „Nežinau“, kai nežinos atsakymo į Jūsų klausimą.
•  sakys „Nesuprantu“, kai nesupras, ką Jūs sakote.
•  sakys „Suklydote“ ir pataisys Jus pastebėjęs, kad jį klaidingai supratote.

Kontakto užmezgimas ir pasakojimo treniruotė. Pasikalbėkite su vaiku apie:
•  dalykus, kurie jam patinka. Sužinokite kuo daugiau ragindami „Papasakok daugiau…“. Tai 

padės suprasti, ar vaikas pasiruošęs kalbėtis.
•  praėjusį jo gimtadienį ar kitą svarbų įvykį. Sužinokite kuo daugiau klausdami „Kas buvo po 

to…“. Taip sužinosite, kaip vaikas geba pasakoti apie įvykius, išsidėsčiusius laiko tėkmėje.
Laisvas pasakojimas. Pasiūlykite vaikui laisvai ir savais žodžiais papasakoti apie tai, kas 
įvyko. Pvz., „Papasakok, dėl ko šiandien atėjai.“ Skirkite laiko ir išklausykite vaiko pasakojimą. 
Skatinkite vaiką kuo daugiau papasakoti sakydami „Papasakok daugiau“, „Kas buvo po to“. Tai 
svarbiausia apklausos dalis, jos metu gauta informacija yra patikimiausia. 
Tikslinamieji klausimai. Išklausę vaiko pasakojimą, pateikite tikslinamuosius klausimus. 

Daugiau apie kampaniją www.pvc.lt

Organizatorius

VAIKO APKLAUSA: KĄ 
REIKIA ŽINOTI?

PROKURORO IR POLICIJOS 
TYRĖJO ATMINTINĖ



VAIKO APKLAUSOS ORGANIZAVIMAS
Vaiko apklausai svarbu pasiruošti iš anksto. Štai keletas dalykų, kuriuos reikėtų apgalvoti.
Informacija apie vaiką. 

•  Surinkite kuo daugiau informacijos apie vaiko raidos ypatumus, specialiuosius poreikius ir būseną. Ši informacija padės parinkti apklausos vietą ir laiką bei suformuluoti klausimus vaikui.
Apklausos vieta. 

•  Tinkamiausia vaiko apklausos vieta – specialiai įrengtas apklausos kambarys. Jis padės išvengti vaiko susitikimo su įtariamuoju. Vaikas galės kalbėtis su vienu pareigūnu, vyks vaizdo / garso 
įrašas. Vaikas jausis saugiau ir galės efektyviau pagelbėti tyrimui. Nerekomenduojama vaiką apklausti aplinkoje, kurioje įvyko nusikaltimas.

Apklausos laikas.
•  Geriausia apklausą organizuoti didžiausio vaiko aktyvumo metu, kol jis nėra pavargęs – t. y. pirmoje dienos pusėje. Svarbu, kad apklausos laikas nesutaptų su kitais vaikui svarbiais įvykiais 

(pvz., varžybomis), nes tai gali sumažinti vaiko motyvaciją dalyvauti apklausoje. 
Apklausos vedėjas.

•  Svarbu, kad vaiko apklausą atliktų tam pasirengęs specialistas. Apsvarstykite teismo psichologo, kitos įstaigos psichologo ar vaiko teisių apsaugos skyriaus specialisto, turinčio reikalingą 
kompetenciją, dalyvavimą apklausoje. Seksualinės prievartos ar kitų sunkių nusikaltimų atvejais rekomenduojamas psichologo dalyvavimas.

Bendradarbiavimas su Vaiko teisių apsaugos skyriumi. 
•  Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialisto dalyvavimas apklausoje gali padėti užtikrinti vaiko teises apklausoje ir po jos, garantuojant vaiko saugumą ir reikalingą pagalbą.

Įtariamojo dalyvavimas.
•  Įtariamojo dalyvavimas apklausoje sumažina tikimybę vaikui pakartotinai liudyti. Svarbu užtikrinti, kad į apklausą atvykęs vaikas nesusidurtų su įtariamuoju – vaikas gali išsigąsti ir užsisklęsti.

Kvietimas į apklausą. 
•  Informuokite vaiką / jo atstovą apie suplanuotą apklausą kuo anksčiau. Tai padės vaikui apsiprasti su žinia apie dalyvavimą apklausoje ir jaustis ramiau. 

Apklausos strategija. 
•  Iš anksto apgalvokite svarbius klausimus, kuriuos pateiksite vaikui. Aptarkite juos su kitais specialistais, dalyvausiančiais apklausoje. 

Apklausų skaičius. 
•  Rekomenduojama, kad apklausų, kuriose tenka dalyvauti vaikui, būtų kuo mažiau (geriausia – viena apklausa). Didelis apklausų procedūrų gali sumažinti vaiko norą bendradarbiauti su 

pareigūnais.
Vaiko ir jo artimųjų supažindinimas su numatyta apklausa
Vaiko ir jo atstovo supažindinimas su numatyta apklausa padeda sumažinti vaiko nerimą ir padidina vaiko dalyvavimo efektyvumą. Vaikui svarbu iš anksto žinoti: kur ir kada vyks apklausa, kas su 
juo kalbėsis, kokia bus apklausos tvarka, ar jam teks susidurti su įtariamuoju. Vaiko savijauta labai priklauso nuo jo artimųjų savijautos. Skirkite laiko pokalbiui su vaiko atstovu arba įsitikinkite, 
kad kitas specialistas padės vaikui ir jo atstovui tinkamai pasiruošti apklausai. 
Pagalba vaikui ir jo artimiesiems
Nusikaltimai neigiamai paveikia nukentėjusiuosius ir liudytojus. Suteikite informacijos apie psichologinės pagalbos galimybes vaikui ir jo artimiesiems. Pasirūpinkite vaiko ir jo artimųjų saugumu 
ir apsauga nuo galimo neigiamo poveikio, pasikartojančio nusikaltimo.
Daugiau informacijos: Internete www.pvc.lt, Paramos vaikams centre, 8 (5) 271 5980, 8 611 43567, pvc@pvc.lt

Kampanija yra Europos komisijos Daphne III programos 
remiamo projekto „Vaiko advokacijos centras – geresnės 
vaikų, smurto artimoje aplinkoje aukų/liudytojų apsaugos 
link“, nr. JUST/2013/DAP/AG/5472, dalis.
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