Vaikų paži ti ių fu k ijų svar a
Daž ai pasitaiko atvejų, kada apklausą vykda tis as uo turi
ko krečius ,,reikalavi us“, užduotį, ką ori išgirsti, gauti ta
tikrus, su byla susijusius faktus. Tačiau susiduriama su situacija,
kada vaikas:
esupra ta klausi ų, pateikia
elogiškus
atsaky us, egali išsėdėti vietoje, erišliai kal a, tyli ir pan.
Tur ūt kiekvie as, susidūręs su vaikų apklauso is paste i,
kad pa ašaus a žiaus vaikai pasižy i skirti go is ąsty o,
dė esi gu o, i for a ijos atga i i o savy ė is. Todėl
apklausia t vaiką ūti a atsižvelgti į i dividualias paži ti es
funkcijas. Tiksliau taria t į vaiko: pasta u ą; ge ėji ą logiškai ir
uosekliai ąstyti; ge ėji ą a alizuoti tai, kas įvyko, visa tai
išreikšti žodžiais; ge ėji ą susikaupti ir pan.
Apklausoje dalyvauja tis vaikas gali turėti spe ialiųjų
poreikių, kas trukdo efektyvia i for a ijos suri ki ui. Todėl
itin svarbus ta pa apklausėjo psichologinis pasiruoši as, gali ų
,,kliūčių“ u aty as.
Būti a atsi i ti, kad ei vie as egali e ūti gara tuotas,
jog į apklausą atvykęs vaikas pateiks reikia ą, su yla susijusią,
i for a iją. Pasitaiko atvejų, kada
et ir ti ka ai
suorga izuotos apklausos eįvyksta ar a įvyksta ei taip kaip
pla avo e, dėl prigi ti ių vaiko ge ėji ų pvz. dėl proti io
atsiliki o egali atsakyti klausi ų, dėl hiperaktyvumo negeba
išsėdėti vietoje ir pa . .

Taip pat didelę įtaką turi ir as e i is vaiko usiteiki as
pasakoti apie ja
utikusį įvykį. Daž ai apklausėjai tikisi
skla džios, atviros istorijos. Tačiau atūralu, jog pasakoti
skaudžius ir su tilius dalykus prieš ka eras ar teis o salėje,
sėdi t epažįsta ie s, vyres ie s as e i s - ėra drąsu.
Nesu ku įsijausti į tą ūse ą, kurioje yra vaikas apklausos
etu. Kartą per oky us uvo pateiktas prati as. Grupė uvo
paprašyta susiskirstyti po du. Vie as – tariamas apklausėjas, kitas
- pasakotojas. Prati ui atlikti duotos
i . Paprašyta
oky uose dalyvavusių suaugusių ž o ių papasakoti apie
paskutinius lytinius santykius su vyru, partneriu. Auditorijoje kilo
su aištis. Vie i gy y iškai
atsisakė atlikti prati ą, kiti
juokėsi ir ieko ekal ėjo.
Nei vie a pora eįvykdė
pratimo. Tada mokymus
veda ti lektorė paklausė ,,Kaip jaučiatės gavę tokią
užduotį?“. Atsaky as – taip
pat jaučiasi ir vaikas – sutrikęs, išsiga dęs, patiria gėdą...

Psichologiniai gynybos mechanizmai

Vaiko paruoši as apklausai

Ruošia tis apklausai taip pat svar u ži oti, kad vaikas, patyręs
trau uoja tį įvykį daž ai išgyve a slogias e o ijas. ,,Įsiju gia“
psichologiniai gynybos mechanizmai. Vaikas ,,kovoja“ su
traumos sukeltomis neigiamomis emocijomis (kalte, nerimu,
gėda . Todėl apklausos etu gali pasireikšti gy y i ės reak ijos,
t.y. siekia t susidoroti su savo e o i iais išgyve i ais, vaikai
esą o i gai išstu ia iš at i ties eigia us prisi i i us ar a
a do juos aiški ti pagal visuo e ėje galioja čias or as, savo
suvoki ą. Dėl šių priežasčių gali susidaryti įspūdis, kad vaikas
a do uslėpti tiesą, eluoja.

Iti svar us ta pa e o i is vaiko paruoši as artėja čiai
apklausai. Iki šiol te ka daž ai išgirsti tėvų, kitų spe ialistų
klausi us: ,,Ar reikia pasakyti, kad vaikas turės dalyvauti
apklausoje?“; ,,Ar ūti a vaikui pasakoti, kas jo laukia, gal
pameluoti?“; ,,Kas turi papasakoti vaikui apie apklausos
pro edūrą?“.

Potrauminio streso sutrikimas
Vaiko gyve i e įvykus trau uoja čia
įvykiui daž ai
pastebimas potrauminio streso sutrikimas. Tai reak ija į la ai
didelę trau ą, kurios pasekoje efektyvi apklausa – daž ai
eį a o a. Išgyve da as stiprias eigia as
e o ijas ir uolat prisi i da as trau uoja tį
įvykį – vaikas tarsi sustingsta, vengia bendrauti,
atsiri oja uo ž o ių, greitai pravirksta. Todėl
duo e ų gautų apklausus tokį vaiką
patikimumas – ažes is.

Naujausiose rekomendacijose nurodoma, kad galima, esant
ūti y ei kai vaikas la ai jaudinasi, nerimauja ir pan.), vaiką
paruošti apklausai, sure gti įvadi į pokal į.
Įvadi io pokal io etu ėra kal a a apie ylos apli ky es.
Šio atskiro susitiki o etu vaikui daugiau papasakojama apie
apklausos pro edūrą, supaži di a a su apli ka, išsiaiški a os
pagri di ės apklausos taisyklės, vaikas turi gali y ę išsakyti savo
ai es, jaus us, susijusius su teisi ė is pro edūro is, kurios jo
laukia.
Įvadi is pokal is ti ka tiek ruošia tis apklausai spe ializuota e
vaiko apklausos kambaryje, tiek teismo proceso metu. Jį gali atlikti
teisme dirbantis psichologas, mokyklos socialinis pedagogas ar kitas
reikia ų ži ių turi tis spe ialistas.

APKLAUSOS VIETA
Vaikų apklausos kambario patalpa, naudojami
instrumentai
Pradėjus vykdyti apklausas draugiška e vaiko apklausos
ka aryje uvo a o a, kad ši erdvė turėtų kuo la iau vaikui
pri i ti jo as e i ę apli ką (pvz. ka arį , ūtų pil a
įvairiaspalvių daiktų, žaislų. Tačiau vėliau paste ėta, kad šių
detalių gausa daž ai laško vaikų dė esį. Todėl aujausiose
reko e da ijose pataria a vaikų apklausos ka aryje turėti
keletą i kštų žaislų, stalo žaidi ų, popieriaus lapų, rašy o,
spalvi i o prie o ių.
Prieš apklausą psichologas ar kitas apklausoje dalyvaujantis
specialistas turėtų vaikui parodyti apklausos ka arį. Leisti ja
priprasti prie aujos, ja
eįprastos, apli kos. Vaikui turi ūti
parodo a fil avi o ka era, supra ta a kal a paaiški ta apie
naudojimo tikslingu ą.

Lietuvoje, siekia t užtikri ti saugias ir draugiškas vaikų
apklausas, buvo steigiami specializuoti vaikų apklausos
kambariai. Tačiau žvelgia t į e drą šalies ko tekstą, galima
teigti, kad jų vis dar trūksta.

Esa t ūti y ei atlikti apklausą ir eturi t draugiško
apklausos ka ario, apklausą derėtų vykdyti patalpoje, kurios
tuo etu egali ūti audoja os kitie s tiksla s. Būti a
atsi i ti, kad tuo etu, kai patalpoje vyksta apklausa, turi ūti
išju gti telefo ai, kiti garsą skleidžia tys šalti iai. Taip pat turėtų
ūti apri otas pašali ių as e ų judėji as, kas gali trikdyti vaiko
i for a ijos pateiki ą, laškyti dė esį.

Rekomendacijos apklausos vietos pasirinkimui
Per vaiko liudytojo (ypatingai
aža ečio apklausą teis o
posėdžio
etu, siekia t gauti
ylai verti gos
edžiagos ir
su aži ti vaikui dėl to kilusią
e o i ę
įta pą,
derėtų
atsisakyti kai kurių teis o posėdžio tvarkos taisyklių taiky o.
Vaika s turi ūti leidžia a duoti parody us sėdi t. Derėtų
pasirūpi ti, kad tarp sėdi čiojo vaiko liudytojo ir teisėjo e ūtų
kelių etrų atstu o, kaip paprastai ū a posėdžiauja t didelėse
teis ų salėse. Ti ka iausias spre di as ūtų pasodi ti vaiką
etoli teisėjo stalo ar a prie jo – tai leistų vaikui liudytojui
atsire ti ra ko is į stalviršį, tai suteiktų daugiau saugu o,
vaikas ūtų li kęs la iau atsiskleisti. Taip pat rekomenduojama,
kad teis o posėdžių salėje esa tys pro eso dalyviai evilkėtų
a tijų ir u ifor ų. Tai epažįsta a ir gąsdi a ti vaiką apra ga.
Matyda as u ifor uotus, ja
eži o us ž o ės, vaikas patiria

stresą, jaučia dides į psi hologi į spaudi ą. Dėl šių priežasčių
su ažėja pateikia os i for a ijos išsa u as, vaikas tarsi
,,užsi lokuoja“.
Visiškai eti ka vykdyti vaiko – aukos ar liudytojo – apklausos
kalti a ųjų ei ko vojaus pareigū ų akivaizdoje. Tokia
situacija, nepriklausomai nuo tiriamos bylos, vaikui gali sukelti
didelę ai ę, kuri e a ejo, darys poveikį jo pasakoji o turi iui
bei formai.

S he atiški ž ogaus figūros pieši iai
Apklausos etu a da t reko struoti įvykio eigą, detales
daž ai audoja os i kštos, pliuši ės ar a ato i ės lėlės.
Vaikų prašo a paė us į ra kas lėlę parodyti, kurią kū o vietą
lietė ir pa . Tačiau atsižvelgia t į aujausias rekomendacijas
nurodoma, kad efektyviau ūtų audoti s he ati ius ž ogaus
figūros pieši iu (1 pav). Tai
padeda
vaikui
geriau
atskleisti įvykio detales,
kurias su ku api ūdi ti
žodžiais. Paveikslėliai taip
pat gali
ūti
audi gi
siekiant nustatyti ar vaikas
atpažįsta ž ogaus kū o dalis pagal lytį, kokius jų pavadi i us
vartoja, kaip api ūdi a jų fu k ijas. Be to, šios s he os gali ūti
audoja os kaip prie o ė, padeda ti vaikui patiksli ti savo
parodymus.

Atsižvelgia a į tai, kad a ato i ės ir kitokio tipo lėlės yra įtaigios,
gali daryti a tri ę žalą uke tėjusia vaikui, todėl jas audoti
ėra reko e duoja a.

Apklausos truk ė
Apklausos truk ė turi atitikti vaiko ge ėji us. Natūralu, kad
kuo ažes is yra vaikas, tuo greičiau jis pavargsta, darosi
su kiau sukaupti dė esį ir atga i ti i for a iją. Dėl patiria o
nuovargio vaikas gali pateikti atsitiktinius, neapgalvotus
atsaky us, kad tik e ereikėtų vargti ir apklausa kuo greičiau
aigtųsi.
Dėl šių priežasčių apklausos etu reikia vaiką ste ėti ir
reaguoti į jo siu čia us uovargio sig alus. Daž ai pavargę
vaikai pradeda daugiau judėti, su kiai usėdi vietoje, greitai
pateikia i for a iją ar a ustoja kal ėję ir pa . Jei akivaizdžiai
ato e, kad vaikas pavargo, gali e daryti pertrauką,
paprašyti, kad upieštų ką ors, kas kelia teigia us jaus us,
kartu su apklausėju pažaistų žaidi ą.
Iki okykli io a žiaus vaikai gali tik tru pa
sukaupti
dė esį, paprastai tai tru ka
i . Mokykli io a žiaus
vaikai, jei jų i telektas, so iali is, e o i is vysty asis ėra
sutrikęs, paprastai ge a išlaikyti dė esį iki
i . Tačiau ūti a
prisi i ti, kad liudytojų pateikia a i for a ija turi jie s la ai
stiprų e o i į poveikį, kas vaiką dar greičiau uvargi a.

Apklausoje dalyvaujantys asmenys
Lietuvos Respu likos teisės aktuose u atyta, kad vaiko
apklausą vykda tis as uo gali, o išskirti iais atvejais privalo
pasikviesti psi hologą. Vadovauja tis LR BPK 8 str.
d.,
pro eso dalyvių prašy u ar a ikiteis i io tyri o pareigū o,
prokuroro ar ikiteis i io tyri o teisėjo i i iatyva į jau es ių
kaip 8 etų liudytojo ar a uke tėjusiojo apklausą privalo ūti
kviečia as valsty i ės vaiko teisių apsaugos i stitu ijos
atstovas arba psichologas, kurie padeda apklausti epil a etį,
atsižvelgda i į jo so iali ę ir psi hologi ę ra dą.
Tiek epil a ečio atstovo, tiek psi hologo pareiga ir
paskirtis vaiko apklausoje yra
padėti ikiteisminio tyrimo
teisėjui,
prokurorui
ar
ikiteis i io tyri o pareigū ui
(priklausomai nuo to, kas
vadovauja
apklausai)
už egzti ir palaikyti glaudų
psi hologi į ko taktą su
apklausia u vaiku. Tačiau,
kokia turi ūti šios pagal os
išraiška, audžia ojo pro eso kodeksas e u ato, todėl
spe ialistai, teikda i pagal ą, turi vadovautis savo profesi ius
sta dartus įtvirti a čio is
uostato is, atsižvelgda i į
visuoti ai teisės pripažįsta ą teisėtų vaiko i teresų pir e y ės
pri ipą, savo ko pete ijos ir kvalifika ijos ri as.

Atsižvelgia t į šiuos reikalavi us Lietuvos teismuose
taikoma skirtinga praktika. Vienu atveju – psi hologas už ezga
etarpišką ko taktą su vaiku, veda pokal į, perfrazuoja kita e
ka aryje esa čių kai apklausa vyksta spe ializuota e
apklausos ka aryje : teisėjo, prokuroro, kitų šalių klausi us.
Kitu atveju – teisėjas, dalyvauja t kartu psi hologui pateiki ėja
klausi us, veda pokal į su vaiku.

Apklausos etapai
1. Parengiamasis etapas
Šia e etape ruošia asi e dravi ui su vaiku. Re ka a
plates ė i for a ija apie vaiką liudytoją t.y. apie jo paži ti į,
so iali į, e o i į išsivysty ą, arti iausią apli ką, po ėgius,
šei ą. Sure ka os ži ios apie vaiko stipriąsias ir silp ąsias
puses padeda už egzti ko taktą, leidžia išve gti etikėtu ų.
Išsiaiški a a kaip vaikas jaučiasi apklausos die ą, ar yra jai
pasiruošęs.
Apklausoje dalyvauja tis spe ialistas iš valsty i ės vaiko
teisių i stitu ijos ar psi hologas vaiką supaži di a su
apklausos ka ario spe ifika papasakoja apie ka eras, jų
paskirtį,
es , pristato
2. Įža
gi is ausi
apklausos
etapa pagri di es apklausos taisykles.

Šiuo
o e tu susipažįsta a su vaiku, paaiški a as
susitiki o tikslas ir apklausoje dalyvauja čių as e ų
vaidmenys, už ezga as ko taktas.

Pasistenkite pasisveiki ti su vaiku kuo draugiškiau (vengiant
formalumo). Tai padeda už egzti glaudes į ko taktą, skati a
atvires į pokal į.

Apklausėjas turi vaikui prisistatyti ir paaiški ti, kas jis yra,
kokį dar ą atlieka. Ši i for a ija turi ūti pateikia a vaikui
supra ta a kal a, atsižvelgia t į jo a žių, raidos lygį,
specialiuosius poreikius.

Pokalbis su vaiku – epriklauso ai uo jo a žiaus – turi ūti
pradedamas aptariant jam neutralias, saugias temas, tačiau
reikia prisi i ti, kad įža gi is etapas egali trukti ilgai.
Įža gi ia e apklausos etape ūti a ustatyti, ar vaikas suge a
skirti tiesą uo elo, taip pat i for uoti jį, jog privalo sakyti tik
tiesą. Vaiko gali a paprastai paklausti, ką reiškia sakyti tiesą, o
ką reiškia eluoti. Be drauja t su vaiku ir kilus įtari ui, jog jis
susiduria su su ku ais skiria t tiesą uo elo, galima pasakyti
kelis teisi gą ir elagi gą i for a iją perteikia čius saki ius ir
po kiekvieno paklausti – ar sakoma tiesa ar melas. Pvz. ,,Jei
pasakysiu, kad Tavo kel ės yra raudo os, tai yra tiesa ar
melas?“.

Ikimokyklinio ir jaunes iojo okykli io a žiaus vaika s
galima pasakyti: ,,Esu teisėjas/prokuroras/poli i i kas, a o
dar as yra pasikal ėti su vaikais apie tai, kaip jie gyve a, kas
yra įvykę, ir apsaugoti tuos, kurie yra skriaudžia i“.
Taip pat galima pasiklausti paties
vaiko, ar ži o, kas yra apklausą vykda tis
as uo, išsiaiški ti, koks yra pokalbio
tikslas. Tai suteikia geres ę gali y ę
nustatyti,
ar
vaikas
orientuojasi
situa ijose
ir
yra
usiteikęs
bendradarbiauti. Galima vaiko paklausti: pvz. ,,Mano vardas
Jo as. Ar ži ai, kas aš esu? Ar ži ai, ką aš veikiu? Kaip a ai,
dėl ko čia šia die Tave pasikviečiau?“
Į vaiką derėtų kreiptis vardu ar a tiesiog ,,Tu“. Vaikai įvardį
,,Jūs“ prii a kaip dir ti į, juos suvarža tį, didėja e o i is
atstu as tarp apklausėjo ir kal a čio vaiko.

Vyresniojo amžiaus vaika s reikia aiškiai pra ešti, kad jie
kaip liudytojai, privalo sakyti tiesą, be to, reikia priminti
atsako y ę dėl apklausos
etu są o i gai pateikia ų
elagi gų parody ų. Būti a pasakyti, jog visa tai, ką vaikas
kal ės apklausos etu yra la ai svar u, ir uo jo parody ų
priklausys teismo sprendimas.
Su apklausoje ,,galioja čio is“ taisyklė is gali supaži di ti
teis o psi hologas. Lietuvos apygardų teis uose dir a tys
psi hologai savo praktikoje taiko
ži gs ių apklausos
etodiką pagal Tho as D. Lyo ,
5 . Šie specialistai turi
reikia ų ži ių apie apklausos pro eso etapus, jų spe ifiką.
Apklausos pradžioje gali ti ka ai įvesti vaiką į pokal į.

Reko e da ijos ko takto už ezgi ui su vaiku liudytoju
 Ste kitės į vaiką daž iau kreiptis vardu, arba
naudokite jo ėgsta ą vardo for ą;
 Kal ėkite lėtai, aiškiai, ra iu alsu;
 Nekritikuokite vaiko pateikiamos informacijos. Pvz.
,,Tu čia šia die vis aišaisi“;
 Esa t
ūti y ei atspi dėkite vaiko jaus us,
pa rėžkite jaus o svar ą. Pvz. ,,Matau, kad labai
jaudiniesi man viską pasakodamas. Bandau
įsivaizduoti kaip Tau su ku“.
 Nesiste ėkite vaiko atsaky ais, et jeigu jie atrodo ir
erealistiški. Pvz. ,,Kažkaip įdo iai Tu čia š eki“;
 Nekeiskite vaiko apklausos etu pa audotų žodžių
(pvz. ,,Tada dėdė
a
palietė ,,papus“...“->
,,Pa i ėjai, kad dėdė Tau palietė krūti ę...“.;
 Neverti kite vaiko ir jo pasisaky ų. Pvz. ,,Man atrodo
Tu eatsi e i tiksliai, kuri tai uvo die a“.
2. Laisvo pasakojimo etapas
Šia e apklausos etape liudytojas pasakoja apie įvykį tai, ką
prisi e a, kal ėda as laisvai, ja
ūdi gu te pu. Vaikas turi
ūti paruoštas šia apklausos etapui taip, kad ži otų, ko iš jo
yra tikimasi. Galima sakyti taip: ,,Papasakok man, kas nutiko.
Supra tu, tai la ai su ku. Papasakok viską uo pradžios. Pasakyk
viską, ką prisi e i, es viskas yra la ai svar u.‘‘

Šia e etape ereko e duoja a vaiko pertrauki ėti, netgi
tada, kai jis ukrypsta uo tiria o įvykio apli ky ių ir i a
išsa iai kal ėti apie su juo nesusijusius dalykus. Taip pat
ereiktų vaiko taisyti, tiksli ti ar koreguoti jo pasisaky ų,
lygi ti su iš kitų šalti ių gauta i for a ija pvz. Pareigū ei Tu
sakei visai kitaip...“ .
Laisvo pasakoji o etu la ai svar u ste ėti vaiko ever ali į
elgesį. Būti a atkreipti dė esį į apli ky es, kurias jis pasakoja
le gvai, o apie kurias kal ėda as sutri ka, pradeda eri auti,
uleidžia akis ir pa .
Pasitaiko atvejų, kada i for a iją apie įvykį pateiki ėja tis
vaikas sutri ka, atsira da tylos pauzė. Paragi us vaiką tęsti,
išgirsta as atsaky as ,,Negaliu to pasakyti, čia egražus
žodis“; ,,Nesakysiu, e oriu keiktis“; ,,Ma gėda pasakyti“.
Tokiu atveju gali a paprašyti vaiko ,,gėdi gą“ žodį parašyti a t
popieriaus lapo ir ja leidus apklausėjas jį garsiai perskaitys.
Tokiu ūdu e tik gau a a i for a ija, tačiau už ezga as
glaudes is pokal is, įgau a as pasitikėji as apklausą
atlieka čiu as e iu.

3. Klausi ų for ulavi o etapas
Apklausos metu, bandant surinkti
kuo daugiau ir tiksles ės i for a ijos,
derėtų pasakyti, kad apklausėjas ori
daugiau suži oti apie įvykį, kad kažko
esuprato, todėl užduos papildo ų
klausi ų. Gali a vaikui pasakyti: pvz.
,,Ma ęs te e uvo, tik Tu ži ai, kas
įvyko“.
Užduoda t atvirus klausi us didėja tiki y ė gauti tikslią ir
teisi gą i for a iją. Atviri klausimai padeda prisiminti daugiau
įvyko detalių. Taip pat ūti a pa rėžti, kad atviri klausi ai
e e a atsaky ų. Ti ka ai sufor uluotas atviras klausi as
teikia gali y ę liudytojui laisvai pasakoti apie tai, ką prisi e a.
Ko kretūs klausi ai gali padėti vaikui prisi i ti papildo os
i for a ijos, tačiau atsaky ą e a tys klausi ai iškreipia
vaiko pasakoji ą, ypač apklausia t aža ečius. Nėra ti ka as
klausimas: pvz.: ,,Tai aši a uvo raudo a ar gelto a?“. Geriau
reikėtų klausti ,,Kokios spalvos uvo aši a?“. Nereikėtų klausti
,,Ar jis turėjo ra koje peilį“. Geriau klausti ,,Ką jis turėjo
ra koje?“.
Daž ai patys užduoda i klausi ą vaikui pasako e ir
atsaky ą. Mes eži o e, koks atsaky as iš tikrųjų yra
teisingas. Pvz. ,,Ar dėdė uvo usire gęs?“. Geriau naudoti
klausi o for ą ,,Papasakok, ką tuo etu dėdė vilkėjo?“.

Įvairių tyri ų rezultatai rodo, kad jau es io a žiaus vaikai
geriausiai susidoroja su klausimais, kurie prasideda žodžiais ,,kas
įvyko?“, ,,kur?“, ,,kada?“ ir pan. Taip sudaromi klausimai suteikia
gali y ę vaikui kal ėti savais žodžiais, spo ta iškai, o e patvirti ti
ar a pa eigti apklausėjo klausi us, jo iša ksti ę uo o ę.

Sunkiausia atsakyti į klausi us, prasideda čius žodžiu
,,kodėl?“. Kad atsakytų į tokius klausi us, vaikas turi suge ėti
atpaži ti priežasties ir pasek ės ryšį, o jektyviai verti ti pasaulį,
suprasti kitų ž o ių elgesio otyvus ir pa . Šios fu k ijos yra
ūdi gos vyres ie s vaika s, o e iki okykli io a žiaus
liudininkams.
Be to, vaikas žodžiu ,,kodėl“ prasideda čius klausi us gali
vertinti kaip kritinius, kurie kelia kaltės jaus ą, skati a gi tis ir
pateisi ti savo elgesį. Taigi e ūtų geras klausi as ,,Kodėl
išsiga dai?“, geriau paklausti ,,Kas Tave išgąsdi o?“.
Jeigu apklausėjas tikisi tru po atsaky o, kuris patvirti tų ar
pa eigtų klausi o tezę, tai gavus tokį atsaky ą verta vaiko
paprašyti paaiški ti. Pvz. ,,Nelabai suprantu. Papasakok apie tai
šiek tiek daugiau“.
Būti a prisi i ti, kad pir iausiai reikėtų sutelkti dė esį į
vaiko pateiktą i for a iją, tik vėliau pereiti prie kitų šalti ių
gautos edžiagos. Nederėtų sakyti: ,,Tavo mama a sakė,
kad...“.
Užduoda i klausi ą, iekada eįvardi kite šalti ių.

Vykda t apklausą vie as pagri di ių pri ipų - vengti
klausi ų, gali čių įteigti kaltės jaus ą, vaiko atsako y ę už
patirtą įvykį, jo detales, taip pat verti a čių jo elgesį.
Negali a usikalti ų auko is tapusių vaikų klausti, kodėl
jie esigy ė, esiprieši o, ešaukė šalia esa t kalti i kui.
Neleisti a užduoti tokių klausi ų: Pvz. ,,Kodėl e a dei ėgti?;
Kodėl ešaukei, jei atei, kad prieka iauja?; Kodėl leidai liesti
Tavo lytinius organus?; Gal pati orėjai su juo pasi ylėti? ir t.t.
Bandant suprasti vaiko aukos elgesį, gali a užduoti ažiau
trau uoja čius klausi us. Pvz. ,,Kaip galvoji kas ūtų įvykę, jei
tuo etu ūtu pradėjusi šaukti?“.
Itin svarbus aspektas vaiko apklausoje – apklausėjo žody as.
Jis turi atitikti vaiko ra dą, so iali į išsivysty ą. Iš pirmo
žvilgs io tai atrodo akivaizdu ir paprasta, tačiau for uluoja t ir
užduoda t vaikui klausi us su ku laikytis šios taisyklės.
Todėl reko e duoja a:
 Venkite klausi ų for uluotėje naudoti vertalus
(t.y. kitos kal os sulietuvi tus žodžius ;
 Vartokite klausi uose veikia ąją uosaką, ve kite
neveikiamosios (pvz. vietoj ,,Kas Tau uvo pasakyta?“,
sakykite ,,Ką jis Tau pasakė?“);
 Duokite vaikui pagalvoti prieš atsaka t;
 Vartokite paprastas gramatines konstrukcijas;
 Pa aigoje epa irškite vaiko paklausti, ar jis
orėtų dar ką ors pasakyti;

 Vie u etu užduokite tik vie ą klausi ą (pvz.
,,Tai pasakyk, kokia savaitės die a tada uvo, ar mama
uvo a ie ir ką tada darei Tu“ . Vaikas daž iausiai
pasi eta, eži o į kurį klausi ą atsakyti;
 Nevartokite eigi ių (pvz. ,,Tai esupratau, eėjai
te ?“ ;
 Dir da i su
ažais vaikais, ve kite sąvokų,
api ūdi a čių tarpusavio ryšį pvz., daugiau, ažiau,
greičiau .
4. Baigiamasis apklausos etapas
Baigiamajame apklausos etape vaikai paprastai ima
atsipalaiduoti. Tačiau kartais aigia tis apklausai vaikas ū a
susi ervi ęs, eri auja dėl pasek ių, kurias gali sukelti
parody ų davi as, ar dėl savo vaid e s toles ia e ylos
tyrime. Jam reikia duoti laiko nusiraminti, parodyti, kad
supra ta e išgyve i us, pagirti už pasta gas, drąsą, et jeigu
parody ai iš es ės esuteikia aujos i for a ijos.
Patarti a vaiko paklausti, kaip jaučiasi po apklausos, ar turi
kokių a ejo ių. Po to derėtų jas išsklaidyti. Jeigu u atytas
vaiko dalyvavi as kituose teisi iuose veiks uose, ūti a apie tai
pasakyti, išaiški ti jų tikslą.

Apklausos protokolo pildy as. Pasirašy as
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Nepil a ečių
apklausų
protokoluose turi ūti tiksliai ir
detaliai atspi dėta jų eiga,
turinys. Protokoluose turi ūti
pateikti
vaikų
atsaky ai,
ever ali ė kū o kal a ra kų,
kojų,
sėdėse os
padėtis ,
fiksuoja as akių ko taktas, kū o
reak ijos pvz. paraudi as, dre ėji as, dusulys . Ypati gai šie
aspektai svar ūs, kai yra įtari ų, jog liudytojo pateikta
informacija eatiti ka tikrovės.
Itin svarbus momentas – protokolo už aigi as, jo
pasirašy as. Daugeliu atveju vaiko atstova s ir pačia
epil a ečiui liudytojui urodo a atvykti į paskirtą vietą ir
pasirašyti protokolą. Tačiau ū a atvejų, kada protokolą
pasirašyti vaikui ūti a tą pačią die ą.
Daž ai pasitaiko klaida, kada vaikas yra iškviečia as
pasirašyti protokolo į kitą patalpą, kurioje susiri kusios visos
šalys taip pat ir kalti a asis . Nea ejoti ai šis susitiki as
trau uoja vaiką, patiria as didelis stresas, ai ė. Todėl esa t
būti y ei protokolą pasirašyti tuoj pat po apklausos,
reko e duoja a jį at ešti į vaiko apklausos ka arį. Tuomet
vaikas galėtų pats susipaži ti su užfiksuota i for a ija, pateikti
pasta as. Taip pat, esa t ūti y ei, protokolą galėtų garsiai
perskaityti psichologas, kartu su vaiku pažy ėda as pasta as.

I for a ija pateikta re ia tis VŠĮ ,,Para os vaika s e tro“ etodi ė is
reko e da ijo is, ,,Teisi ių apklausų oky ų“ edžiaga, prakti iais atvejais.

