Psichologo vaidmuo apklausoje
Psichologas gali tapti pagalbininku įvairioms
užduotims apklausų metu įgyvendinti:
- Įvertina vaiko gebėjimus pagal
klausimus, kuriuos pateikia ikiteisminio tyrimo
pareigūnas.
- Įvertina jau pateiktus ir užfiksuotus
nepilnamečio parodymus;
- Stebi nepilnametį apklausos metu.
Specialistas gali pateikti įžvalgas, nuomonę dėl
esamos (apklausos metu) emocinės būsenos, dėl
galimybės duoti parodymus ir t.t. Taip pat
ruošia stebėjimo rezultatų išvadas, papildomas
pastabas, rekomendacijas;
- Pateikia bendrą situacijos įvertinimą
apie vaiką, tam tikras problemas, tipinius
elgesio būdus. Psichologas yra naudingas ne
vien pateikdamas savo žodinį ar rašytinį
įvertinimą apie apklausą. Jis gali pateikti
tolesnių pastabų, ar reiktų atlikti ekspertizę, ar
stebimi kokie nors psichikos sutrikimų
simptomai, dėl kurių parodymai galėjo būti
netikslūs;
- Padeda apklausti. Galimos įvairios
formos:
psichologas
apklausia
stebint
ikiteisminio tyrimo pareigūnams; psichologas
pateikia tam tikrus papildomus klausimus ar
juos perfrazuoja vaikui suprantama kalba,
elementariomis sąvokomis, atsižvelgiant į jo
socialinę ir psichologinę brandą. Taiko įvairias
technikas, bandant rekonstruoti įvykių eigą ir
pan.;
- Padeda užmegzti pirminį kontaktą.
Psichologas bendrauja su vaiku, dažnai užduoda
klausimus, nesusijusius su teismo procesu, byla
(pvz. apie mokymąsi, užklasinę veiklą,
laisvalaikio užsiėmimus ir pan.). Gilinasi į
vaiko emocinę būseną.

- Įsitraukia į vaiko paruošimą apklausos
procesui, dalyvaujant ikiteisminio tyrimo
teisėjui, prokurorui ar kitam pareigūnui.
Užduoda klausimus, padedančius sumažinti
kylantį nerimą. Gali padėti supažindinant vaiką
su apklausos tikslu, procedūra bei trukme,
dalyvaujančiais asmenimis, nurodyti jų
funkcijas, papasakoja apie vietą, kurioje vyksta
apklausa.
- Padeda įveikti krizę. Mažamečiai ir
nepilnamečiai apklausos metu susiduria su
sunkiais neigiamais jausmais. Vaikas dažnai
išgyvena krizę, dėl kurios gali visiškai nutilti,
pradėti duoti neteisingus parodymus (pvz.,
pradeda su viskuo sutikti, į daugelį užduodamų
klausimų atsako ,,nežinau“, tyli ir pan.). Jeigu
vaikas pradeda verkti, apklausa galima tik
tuomet, kai yra suteikiama psichologinė
parama. Esant būtinybei psichologas gali
nukreipti ir suteikti žinių dėl psichologinės
pagalbos alternatyvų;
- Užmezga kontaktą su tėvais/ teisėtais
globėjais. Teikia rekomendacijas dėl vaiko
paruošimo apklausos procedūrai (streso įveikos
būdų, bendravimo su vaiku strategijos ir pan.).

Padeda užtikrinti saugią aplinką
apklausų metu
Dažniausiai mažamečių ir nepilnamečių
apklausos yra organizuojamos - vaiko apklausos
kambaryje. Tai specialiai nepilnamečio
apklausai pritaikyta patalpa, kuri yra ne tik
jauki bei saugi vaikui, bet ir aprūpinta vaizdą
ir garsą fiksuojančia įranga. Vaiko apklausos
kambarys sudaro galimybę mažinti neigiamą
teisinių procedūrų poveikį vaikui bei sumažinti
apklausų skaičių iki minimumo.
Apklausos metu nepilnametį ar mažametį
apklausia tam paruošti, specialių žinių turintys,
specialistai (dažniausiai iki 3 asmenų). Tai gali
būti policijos pareigūnas, ikiteisminio tyrimo
teisėjas, taip pat psichologas. Jie būna kartu su
vaiku. Visi kiti su apklausa susiję asmenys ir
specialistai vaiko apklausą stebi gretimoje
patalpoje monitoriaus ekrane. Jie gali užduoti
klausimus
pareigūnui,
apklausoje
dalyvaujančiam specialistui (pvz. psichologui)
per radijo stotelę.
Pagrindiniu apklausoje dalyvaujančio
psichologo uždaviniu tampa – aktyvus vaiko
emocinės būsenos stebėjimas, įsitraukimas į
apklausą užduodant ir formuluojant klausimus,
kartu apsaugant vaiką nuo galimo psichologinio
diskomforto ikiteisminio tyrimo ir teismo
proceso metu.

