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SVARSTYTA. Psichologų pasitelkimo apklausiant nepilnamečius baudžiamajame procese
praktinio taikymo klausimai.
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NUTARTA:
1. Pritarti nuostatai, kad sukurta laikinoji psichologų pasitelkimo sistema iš esmės veikia,
tačiau dar yra spręstinų klausimų:
1.1. neužtikrinama, kad vaikas baudžiamojo proceso metu (be kita ko, ir aiškinantis
pranešimo apie padarytą nusikalstamą veiką aplinkybes) būtų apklausiamas tik vieną kartą, ne
visada atliekant apklausas pasitelkiami psichologai;
1.2. nėra centralizuoto psichologų pasitelkimo organizavimo modelio, todėl formuojasi
praktika, kai į apklausas paprastai pasitelkiamas sąrašo pradžioje nurodytas psichologas arba
psichologo paieška užtrunka, nes nėra duomenų apie galimybę pasitelkti konkretų psichologą;
1.3. nepakankamai aiškus psichologo vaidmuo apklausoje, nes nėra šiuo aspektu vaikų
apklausos organizavimo tvarkos ir (ar) jos organizavimo metodinių rekomendacijų.
2. Pasiūlyti Generalinei prokuratūrai peržiūrėti generalinio prokuroro patvirtintas
Rekomendacijas dėl nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo apklausos – įvertinti galimybę atlikti
apklausas ir nuotoliniu būdu, taip pat kitus pasitarime išsakytus pastebėjimus.
3. Pasiūlyti Teisingumo ministerijai kartu su Vidaus reikalų ministerija, Sveikatos
apsaugos ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengti atitinkamus teisės aktus ir
metodinius dokumentus, siekiant aiškiau apibrėžti psichologų vaidmenį apklausose.
4. Siekiant sisteminių ir ilgalaikių sprendimų ginant vaiko teisėtus interesus ne tik
baudžiamojo proceso metu, bet ir kitais atvejais, pasiūlyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
kartu su Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Generaline prokuratūra ir Nacionaline
teismų administracija, vykdant Vyriausybės 2018 m. balandžio 9 d. pasitarimo sprendimą
(protokolo Nr. 17, 3 klausimas) iki 2018 m. spalio 31 d. įvertinti poreikį ir galimybes įsteigti
psichologų etatus centralizuotoje vaiko teisių apsaugos sistemoje ar kitoje valstybės institucijoje,
kartu pateikti Vyriausybei ir kitus pasiūlymus dėl šioje srityje spręstinų klausimų.
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