
Kas yra ikiteisminio tyrimo apklausa?

•  Nusikalstamos veikos ikiteisminis tyrimas vyksta tol, kol byla perduodama į teismą. Lietuvoje 
jį atlieka ikiteisminio tyrimo pareigūnai (dažniausiai policijos pareigūnai). Prokuroras 
kontroliuoja, kaip vyksta ikiteisminis tyrimas. Kai nusikalstamos veikos tyrimas baigiamas, 
prokuroras perduoda bylą teismui.

•  Kai vaikas ikiteisminio tyrimo metu yra kviečiamas papasakoti, kas atsitiko, jis dalyvauja 
ikiteisminio tyrimo apklausoje, kuri gali vykti policijoje, prokuratūroje arba teisme pas 
ikiteisminio tyrimo teisėją.

Jei Jūsų vaikas nukentėjo nuo nusikalstamos veikos ar 
tapo jos liudytoju, jam gali tekti dalyvauti apklausoje. 

Tai labai svarbi tyrimo dalis, padedanti pareigūnams 
išaiškinti nusikaltimą ir užtikrinti vaiko saugumą. 
Artėjanti apklausa gali sukelti nemažai nerimo – 

žinodami, kas laukia, ramesni būsite tiek Jūs, tiek Jūsų 
vaikas. Pasikalbėkite su vaiku apie apklausos procedūrą, 

pasistenkite atsakyti į jam kylančius klausimus – tai 
padės jį nuraminti ir paruošti apklausai.

Daugiau apie kampaniją www.pvc.lt
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IKI APKLAUSOS PASIRŪPINKITE ŠIAIS DALYKAIS: 
Prašykite psichologo ir / ar vaiko teisių apsaugos skyriaus specialisto, turinčio reikalingą kompetenciją, dalyvavimo. Šie specialistai gali padėti teisėjui, prokurorui ar 
policijos tyrėjui kalbėtis su vaiku jam suprantama kalba, pasirūpinti vaiko savijauta, padėti užtikrinti vaiko teises. 
Jei vaikas nukentėjo nuo seksualinės prievartos ar kito sunkaus nusikaltimo: 

•  Galite pateikti prašymą prokurorui (raštu arba žodžiu) apklausti vaiką ikiteisminio tyrimo teisėjo specialiai vaikų apklausoms pritaikytame apklausos kambaryje, dalyvaujant kvali�kuotam 
psichologui. Jei apklausa atliekama šiame kambaryje, vyks vaizdo / garso įrašas. Psichologas padės teisėjui kalbėtis su vaiku jam suprantama kalba ir pasirūpins vaiko savijauta.

•  Byloje Jums gali padėti įgaliotasis atstovas (advokatas ar kitas teisininkas).
Iki apklausos informuokite už tyrimą atsakingą pareigūną (prokurorą / policijos tyrėją) apie: 

•  vaiko poreikį kalbėti gimtąja kalba ir naudotis vertėjo pagalba, jei vaikui sunku kalbėti lietuviškai;
•  vaiko sveikatos būklę ir reguliariai vartojamus vaistus, kurių jam gali prireikti teisinio proceso metu (pvz., astmos požymius slopinančio inhaliatoriaus);
•  vaiko kalbos, klausos, regos sutrikimus arba kitus specialius poreikius;
•  vaiko emocinę būseną po išgyvento nusikaltimo;
•  grasinimus vaikui ir šeimai, jei tokių buvo.

Iš anksto aptarkite su vaiku: 
•  kam skirta apklausa. Apklausoje vaikas turi savais žodžiais papasakoti tiesą apie tai, kas jam nutiko, ką jis matė ar girdėjo. Nebandykite jo išmokyti atsakymų atmintinai. Tyrimas gali būti 

nesėkmingas, jei iš vaiko kalbos atrodys, kad jis sako tai, ko buvo išmokytas;
•  kas jį lydės į apklausą. Tą turėtų daryti vaiko atstovas ar kitas pilnametis asmuo (t. y. motina, tėvas, įtėvis, rūpintojas, globėjas arba kitas asmuo);
•  kas su juo kalbės apklausos metu (ikiteisminio tyrimo teisėjas, psichologas, vaiko teisių apsaugos specialistas, policijos pareigūnas ar prokuroras);
•  kada ir kur vyks apklausa.

Apklausos metu vaikas turi teisę:
•  prašyti pertraukos, jei pavargs, norės į tualetą ar atsigerti; 
•  pasakyti, jei ko nors nesuprato, pamiršo ar suklydo;
•  pataisyti, jei mano, kad klausimus užduodantis pareigūnas klaidingai jį suprato; 
•  neatsakyti į klausimus, susijusius su jo šeimos nariais. Visgi svarbu vaiką informuoti, kad visi jo atsakymai gali padėti tyrimui, apsaugoti jį ir kitus žmones; 
•  apklausos pabaigoje perskaityti, peržiūrėti ar perklausyti savo apklausos protokolą. Jei vaikas randa jame klaidų, būtinai turi apie tai pasakyti. 

Jei kyla klausimų dėl vykstančio tyrimo ar artėjančios vaiko apklausos, visuomet pasitarkite su už tyrimą atsakingais pareigūnais – prokuroru, policijos tyrėju. 
Jei manote, kad buvo pažeistos vaiko teisės, informuokite apie tai teisėją, prokurorą, policijos pareigūną, psichologą ar vaiko teisių apsaugos specialistą.
Jūsų vaikui gali būti reikalinga psichologinė pagalba. Kreipkitės.
Daugiau apie vaiko teises ir pagalbos galimybes rasite tinklalapyje www.pvc.lt.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti: Paramos vaikams centras – 8 (5) 271 5980, 8 611 43567, pvc@pvc.lt
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga – (8 5) 210 7176, vaikams@lrs.lt
Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai kiekviename mieste ir rajone. Kontaktai: www.vaikoteises.lt
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