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1. ĮVADAS
Šių gairių tikslas – padėti lektoriams dėstyti NETPRALAT (NETworking to strengthen
pre-trial procedural rights by PRActice oriented LAwyers Training – Įtariamųjų
procesinių teisių užtikrinimo stiprinimas per į praktiką orientuotus advokatų mokymus
ir tinklaveiką) projekto metu parengtą mokymo kursą, skirtą baudžiamųjų bylų
advokatams.
NETPRALAT projektas ir mokymų modelis didžiąja dalimi remiasi 2017-2018 m.
išvystytu SUPRALAT (Strengthening suspects’ rights in pre-trial proceedings through
practice-oriented training for lawyers’ – Įtariamųjų teisių stiprinimas ikiteisminiame
tyrime per į praktiką orientuotus advokatų mokymus) mokymu moduliu. SUPRALAT
mokymų modulis buvo parengtas bendradarbiaujant teisės, kriminologijos,
psichologijos ir edukologijos sričių specialistams iš Mastrichto, Antverpeno ir Dublino
universitetų, Vengrijos Helsinkio komiteto ir Limburgo provincijos švietimo ir mokymo
centro. Pilotiniai SUPRALAT mokymai vyko Nyderlanduose, Airijoje, Belgijoje ir
Vengrijoje. Šiuo metu šis mokymų modulis yra integruotas į Airijos, Belgijos ir Škotijos
advokatų ir advokatų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programas. NETPRALAT mokymai
gimė tęsiant SUPRALAT mokymų idėją, siekiant įdiegti šiuos mokymus Lietuvoje,
Lenkijoje ir Ispanijoje. Vystant mokymų modulį, jis buvo papildytas psichosocialinio
požiūrio ir apklausos dalyvaujant vertėjams temomis. Psichosocialinio požiūrio temą
parengė Barselonoje veikiantis Žmogaus teisių gynimo centras IRIDIA, o vertėjo
vaidmens apklausoje temą išplėtojo Europos teisės srities vertėjų žodžiu ir raštu
asociacija EULITA.
NETPRALAT kurso tikslas – skatinti aktyvią, apmąstytą ir į klientą orientuotą
gynybos kultūrą baudžiamosiose bylose, ypač ikiteisminio tyrimo pradiniame
etape, akcentuojant laikino sulaikymo situacijas. Šio tikslo siekiama ugdant
praktinius advokatų, teikiančių teisinę pagalbą ikiteisminio tyrimo etape, įgūdžius.
NETPRALAT kurse pagrindinis dėmesys skiriamas ne teisinėms žinioms, o būtiniems
komunikacijos įgūdžiams, tokiems kaip gebėjimas nustatyti sociopsichologinius
kliento poreikius, sukurti abipusį pasitikėjimą su klientu, taip pat pozityvios
konfrontacijos įgūdžiams, reikalingiems norint veiksmingai dalyvauti įtariamojo
apklausoje.
Šios gairės susideda iš kelių skyrių. Pirmajame skyriuje aprašomos NETPRALAT
mokomojo kurso atsiradimo aplinkybės, įskaitant tokių mokymų reikalingumą ir
nagrinėjamas temas. Antrasis skyrius skirtas šio kurso pedagoginiams principams ir
metodams. Trečiajame skyriuje trumpai išdėstomos išankstinės sąlygos, kurių reikia,
kad NETPRALAT mokomoji programa būtų sėkminga. Ketvirtajame skyriuje
aptariama bendroji NETPRALAT mokomosios programos struktūra. Penktajame
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skyriuje pristatomi metodiniai patarimai, kurie gali būti naudingi NETPRALAT kurso
lektoriams. Šeštajame skyriuje pateikiami kurso vertinimo būdai. Ir, galiausiai,
prieduose rasite papildomos mokomosios medžiagos pavyzdžių, kurie buvo
naudojami NETPRALAT auditoriniuose mokymuose, pavyzdžiui, lektorių naudotas
prezentacijas, dalomąją medžiagą, inscenizacijoms skirtus scenarijus ir vertinimo
formas.
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2. ŠIO MOKOMOJO KURSO ATSIRADIMO APLINKYBĖS
2.1. Svarbūs ES teisės aktai
Bendras NETPRALAT mokomosios programos tikslas – padėti veiksmingai
įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktus dėl įtariamųjų ar kaltinamųjų procesinių
teisių baudžiamajame procese. ES direktyvos procesinių teisių srityje kai kuriose ES
valstybėse narėse pareikalavo reikšmingų pokyčių jų įstatymuose ir praktikoje,
susijusioje su ikiteisminio tyrimo etapu. Įtariamųjų baudžiamosiose bylose procesinės
teisės sulaikymo policijoje metu ir apklausos metu buvo sustiprintos visoje Europos
Sąjungoje, o kai kuriose valstybėse narėse įtariamieji įgijo ir naujas teises, tokias kaip
teisę turėti advokatą ar teisę gauti detalią informaciją apie įtarimus jau prieš pirmąją
apklausą.
Šie pokyčiai įgalino aktyvesnį advokatų vaidmenį ikiteisminio tyrimo etape. Dabar
advokatai turi teisę reikalauti, kad pamatinės įtariamųjų teisės būtų užtikrintos jau nuo
pat baudžiamojo proceso pradžios. Jei advokatai bus pasyvūs ir nesirems savo ar
įtariamojo teisėmis esant pirmai būtinybei tai daryti jau pirmųjų procesinių veiksmų
metu, tai gali nepataisomai pakenkti jų klientui, o procesas, kuriame nebuvo tinkamai
užtikrintos procesinės teisės, gali būti pripažintas teisėtu ir teisingu.
Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje (Škotijoje, Anglijoje ir Velse)
vykdytas tyrimas1 atskleidė, kad advokatams neretai pritrūksta įgūdžių, kuri padėtų
įtariamiesiems veiksmingai naudotis savo teisėmis, ypač ikiteisminio tyrimo metu.
Nustatyta, kad šis trūkumas būdingas visiems baudžiamojo proceso dalyviams,
įskaitant ir baudžiamųjų bylų advokatus. Pavyzdžiui, tyrimas parodė, kad
ikiteisminiame tyrime advokatai skiria mažai laiko savo klientams, jie netikrina, ar
klientas yra tinkamai informuotas apie įtarimą ir savo teises; advokatai nedalyvauja
įtariamųjų apklausose arba jose laikosi pasyviai. Advokatams taip pat trūksta
pagrindinių įgūdžių savo vaidmeniui atlikti, pavyzdžiui, kaip paaiškinti įtariamiesiems,
kokios bus pasekmės pasinaudojus teise tylėti, arba kaip apsaugoti klientų teises
apklausos metu.
Lietuvos Baudžiamojo proceso kodekse tiesiogiai įtvirtintas aktyvaus advokato
modelis: gynėjo galimybę veiksmingai dalyvauti su įtariamuoju atliekamuose
procesiniuose veiksmuose užtikrina BPK įtvirtintos gynėjo teisės apklausų ir kitų
procesinių veiksmų metu užduoti klausimus, prašyti paaiškinimų ir daryti pareiškimus,
1

Paskelbta: Blackstock, J., Cape, E., Hodgson, J., Ogorodova, A. & Spronken, T.N.B.M. (2014). Inside
police custody: an empirical account of suspects' rights in four jurisdictions [Sulaikymas policijos
įstaigoje: Mokymo programos, skirtos įtariamųjų teisėms Europos Sąjungoje, metmenys] (Ius
Commune Europaeum, 113). Antwerp: Intersentia.
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susipažinti su protokolais ir reikšti pastabas dėl jų turinio (BPK 48 str. 1 d. 6 p., 178
str. 5 d.). Taip pat nustatyta, kad gynėjas turi ne tik teisę, bet ir pareigą teikti ginamajam
reikiamą teisinę pagalbą ir panaudoti visas įstatymuose nurodytas gynybos priemones
ir būdus, kad būtų nustatytos aplinkybės, teisinančios ginamąjį ar lengvinančios jo
atsakomybę (BPK 48 str. 2 d. 1 p).
Vis dėlto, nors galimybė aktyviai dalyvauti ikiteisminio tyrimo metu su įtariamuoju
atliekamuose procesiniuose veiksmuose Lietuvoje, skirtingai nei kai kuriose kitose
Europos valstybėse, nėra nauja, realybėje ne visi advokatai išnaudoja turimas
galimybes.
Į praktiką orientuotais NETPRALAT mokymais siekiama: a) padėti advokatams
geriau suvokti įtariamųjų procesinių teisių reikšmę ir savo vaidmenį užtikrinant
šias teises; ir b) ugdyti įgūdžius, būtinus procesinėms teisėms įgyvendinti
praktikoje.

2.2. NETPRALAT kurso temos
Mokomasis kursas remiasi Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės, teisinės
psichologijos, komunikacijos ir vertimo teorijos žiniomis bei įžvalgomis.
Kurse nagrinėjamos šios temos:
1. Europos Sąjungos ir Europos Žmogaus Teisių Teismo standartai dėl
įtariamųjų procesinių teisių ikiteisminiame tyrime, ypač laikino sulaikymo metu, ir
advokatų vaidmens šiame etape. Numatyta, kad su šia tema klausytojai
susipažįsta savarankiškai.
2. Advokato vaidmuo ikiteisminio tyrimo etape: advokato aktyvaus dalyvavimo
svarba, pagrindinis dėmesys – kliento interesams, įvairios užduotys bei funkcijos
šiame etape.
3. Advokato ir kliento konsultacija laikino sulaikymo metu: konsultacijos metu
nagrinėjamos temos, teisinio konsultavimo modeliai, svarbūs bendravimo įgūdžiai
(tarpusavio supratimo siekimas, aktyvus klausymasis, klausimų uždavimas ir
apibendrinimas), elgesys su „sunkiais“ klientais.
4. Įtariamojo apklausa (teisės, psichologijos ir komunikacijos požiūriu):
ikiteisminio tyrimo pareigūno tikslai ir etikos standartai, advokato tikslai,
spaudimas apklausos metu; du pagrindiniai apklausos modeliai; įvairių apklausos
metodų ir taktikų apžvalga; advokato vaidmuo esant spaudimui ir pastebėjus tam
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tikras taktikas apklausoje; advokato intervencija į apklausą (įskaitant tam būtinus
įgūdžius).
5. Bendravimo įgūdžiai: Įvadas į advokatams būtinus įgūdžius, ginant įtariamųjų
teises tyrimo etape, būtent: tarpusavio supratimo siekimas; veiksminga žodinė
komunikacija, įskaitant aktyvų klausymąsi, klausinėjimą ir pozityvią konfrontaciją.
6. Sulaikyto įtariamojo psichosocialinių poreikių arba pažeidžiamumo
nustatymas ir sprendimai, bendravimas su pažeidžiamu klientu.
7. Vertimas žodžiu įtariamojo apklausos metu, vertėjo ir advokato vaidmuo
apklausoje.
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3. PRINCIPAI, KURIAIS REMIASI MOKOMOJI PROGRAMA
3.1. Mokymų pobūdis
Pasirengti aktyviai ir į klientą orientuotai gynybai būtini šie elementai:
a)
Išsiugdyti įprotį apmąstyti savo veiksmus: dėmesį sutelkti daugiau į
sprendimo ieškojimo procesą (pavyzdžiui, kokie mano veiksmai labiausiai derinasi su
mano profesinėmis vertybėmis?), o ne į rezultatą, t. y. į konkretų praktinį patarimą.
b)
Tarpdisciplininių žinių pagrindai: išskirtinį dėmesį kreipti ne tik į teorines
teisės žinias, bet ir į kitas disciplinas, pavyzdžiui, komunikaciją ir teisės psichologiją.
c)
Ugdyti bendravimo įgūdžius profesinių funkcijų kontekste: t. y.
koncentruotis į tai, kaip suteikti patarimą ir įsiterpti į įtariamojo apklausą, o ne vien tik
į patarimo ar intervencijos turinį.

3.2. Pagrindiniai pedagoginiai principai
Mokymai paremti šiais pedagoginiais principais:
 Aktyvus mokymasis
Mokymasis yra prasmingesnis, kai išmoktus dalykus tuoj pat taikome praktikoje ar ją
imituojame (pvz., inscenizuodami situaciją), diskusijose ar kitokio pobūdžio pratybose.
Svarbiausias aktyvaus mokymo elementas yra tai, kad dalyvių prašoma ką nors
padaryti, o ne vien tik skaityti ar klausyti. Tokiu būdu jiems lengviau įsiminti tai, ką
išmoko, ir tas žinias perkelti į kitas situacijas savo kasdienėje praktikoje (žinių
perkėlimas).
Aktyvus mokymas taip pat didina klausytojų motyvaciją, ypač jei tai, ko mokoma,
atliepia jų pačių poreikius. Vienas būdas, kaip tą padaryti – mokymų pradžioje skirti
laiką diskusijoms su dalyviais apie tai, ko jie tikisi išmokti, ir (arba) apie tai, kaip
išmoktus dalykus būtų galima taikyti kasdienėje praktikoje.


Autentiškos mokymų užduotys

Sudėtingi dalykai geriausiai išmokstami autentiškame kontekste: žinias taikyti yra
prasmingiau, jei dalyviai auditorijoje turi atlikti užduotis, kurios yra panašios į tas, su
kuriomis jie susidurs (arba jau yra susidūrę) praktikoje. Vienas būdas užtikrinti
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autentiškumą – naudoti pavyzdžius ir kurti situacijas pratyboms, remiantis tikromis
bylomis. Kitas būdas – prašyti dalyvių siūlyti savo bylas.
Labai svarbu užtikrinti užduočių įvairumą, nes tuomet galima dalyvius supažindinti su
įvairiomis situacijomis, su kuriomis jie gali susidurti kasdieniame darbe. Užduotys
paprastai pradedamos nuo paprastų ir einama prie sudėtingų: pirma standartinės,
mažiausiai komplikuotos bylos; vėliau sunkios ir išskirtinės.
 Mokymų vientisumas ir nuoseklumas
Šis mokomasis kursas skirtas praktikuojantiems profesionalams. Todėl auditorinis
laikas visuomet yra ribotas. Kad auditorinį laiką būtų galima kuo geriau išnaudoti, jį
reikėtų skirti tokiai mokomajai veiklai, kuri reikalauja lektorių ir dalyvių sąveikos,
pavyzdžiui, diskusijoms ar inscenizacijoms. Pagrindinėms teorinėms žinioms yra skirti
savarankiško mokymosi moduliai ir tokios žinios įgyjamos dar iki praktinių auditorinių
mokymų.
Tačiau svarbu užtikrinti, kad mokymų sekos vientisumas nebūtų fragmentuotas.
Dalyvių motyvacija bus didesnė, jei jie matys, kad pasirengti ir išmokti tai, kas pateikta
savarankiško mokymosi moduliuose, yra svarbu, ir jei prireikus auditorinių mokymų
metu lektoriai remsis savarankiško mokymosi modulių turiniu. Kitas svarbus metodas
– tai, kas buvo pateikta ankstesnėje veikloje, pavyzdžiui, dalyvių pateiktus pavyzdžius,
klausimus, kurie jiems buvo užduoti savarankiško mokymosi moduliuose, arba dalyvių
vertinimus, kuriuos jie išsakė anksčiau, panaudoti kituose užsiėmimuose.
 Mokymasis bendradarbiaujant
Mokymasis – socialinė veikla. Mokomės užduodami klausimus ir aptardami idėjas, taip
pat kalbėdami su kitais mokymų dalyviais apie tai, ko išmokome, stebėdami kitus,
vertindami inscenizuotas situacijas ir t. t. Mokymasis bendradarbiaujant gali būti
struktūriškai neplanuotas, pavyzdžiui, per laisvas diskusijas, bet gali turėti ir griežtą
struktūrą, pavyzdžiui, skiriant grupės nariams skirtingus vaidmenis ir (arba) užduotis,
atliekant tam tikrus pratimus.
Norint paskatinti mokymąsi bendradarbiaujant, yra labai svarbus pasitikėjimas. Būtent
dėl to reikia skirti šiek tiek laiko susipažinimui vieniems su kitais ir aptarti pagrindines
taisykles (kurias gali nustatyti patys dalyviai). Už tai ir už galinčių iškilti problemų
sprendimą yra atsakingi lektoriai.
 Savirefleksija ir analizė
Savirefleksija ir analizė – svarbi profesionalo darbo dalis. Savo veiksmų apmąstymas,
noras turėti grįžtamąjį ryšį ir gauti vertinimą, ieškojimas būdų mokytis ir tobulėti turėtų
būti kiekvieno profesionalo kasdienės praktikos neatskiriama dalis. Apmąstymas taip
pat susijęs su jūsų pačių vertybėmis ir požiūriu: kas man, kaip advokatui, yra svarbu?
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Ar taisyklės leidžia man veikti, neprieštaraujant asmeniniams įsitikinimams? Kas man
yra priimtina ar nepriimtina?
Šiame mokymų kurse refleksijai skiriamas ypatingas dėmesys, nes kiekviena darbo
diena ikiteisminio tyrimo įstaigoje bus skirtinga; todėl advokatams būtina sąmoningai
analizuoti galimybes, kadangi tenka labai greitai priimti strateginius sprendimus.
Refleksija ir savo pagrindinių vertybių formulavimas padės priimti geresnius ir labiau
pagrįstus sprendimus.


Mokymasis mažose grupėse

Kadangi šiame kurse ugdomi įgūdžiai, tai turi būti daroma mažose grupėse. Idealus
grupės dydis – ne daugiau kaip 12 dalyvių. Didelėse grupėse sunkiau kurti pasitikėjimo
tarp dalyvių atmosferą.
Didesnėje grupėje ne kiekvienas dalyvis gali turėti galimybę praktiškai pasitreniruoti ir
lavinti mokomus įgūdžius bei gauti grįžtamąjį ryšį. Didesnėje grupėje dalyviams taip pat
gali trukdyti vadinamasis „auditorijos efektas“. Auditorijos efektas mokymų kontekste –
tai situacija, kai dalyviai pratybose ir ypač inscenizacijose elgiasi nenatūraliai, nes yra
stebimi, ir tai atsiliepia mokymų rezultatams bei naudai.
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4. DETALUS MOKOMOJO KURSO APRAŠAS
4.1. Pagrindinė kurso struktūra
NETPRALAT mokymų programą, siekiant jos didesnio efektyvumo, numatyta išdėstyti
per ilgesnį laiką („tęstinis mokymas”). Ją sudaro nuotolinio savarankiško mokymosi ir
auditorinių mokymų etapai, kad būtų kuo optimaliau išnaudojamas (ribotas) dalyvių
laikas.
Nuotoliniu savarankišku mokymusi, kuris vyksta prieš auditorinius mokymus, siekiama
trijų tikslų:
1. Supažindinti dėstytojus ir kurso dalyvius –
Siekiama sukurti tam tikrus pradinius savitarpio ryšius, prieš pereinant į pagrindinius
užsiėmimus auditorijoje. Kitas tikslas – padėti lektoriams geriau susipažinti su dalyvių
kvalifikacija, patirtimi ir lūkesčiais (tai galima padaryti ir pačioje auditorinių mokymų
pradžioje).
2. Pateikti teorinę medžiagą Teorinė medžiaga – tai žinių pagrindas auditoriniams mokymams. Su ja dalyviai turėtų
susipažinti prieš užsiėmimus auditorijoje.
3. Pratinti prie refleksijos ir analizės
Skatinti apmąstyti ir analizuoti savo profesinį vaidmenį bei tobulėjimą darbe – vienas
iš pagrindinių šio mokomojo kurso siekių. Nuotolinio savarankiško mokymosi etape
dalyviams užduodami klausimai, kuriais siekiama dalyvius pratinti prie analizės ir
apmąstymų, dar prieš pereinant į auditorinius mokymus.
4.1.1. Nuotolinio savarankiško mokymosi moduliai
Moduliai apima penkias temas:
1 MODULIS: Įtariamųjų procesinės teisės ir advokato vaidmuo
2 MODULIS: Bendravimo įgūdžiai
3 MODULIS: Įtariamojo apklausa
4 MODULIS: Psichosocialiniai apsektai
5 MODULIS: Apklausa dalyvaujant vertėjui
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Nuotolinio savarankiško mokymosi laikotarpiu dalyviai su moduliais gali susipažinti
neskubėdami, taip, kaip leidžia jų galimybės.
4.1.2. Nuotolinis mokymasis: į ką turėtų atkreipti dėmesį lektoriai


Vienas iš pagrindinių jūsų tikslų – padėti kurti tarpusavio ryšį ir jausmą, kad
priklausai grupei. Kuo daugiau kreipsite dėmesio į tai nuotolinio mokymosi metu,
tuo mažiau auditorinio laiko reikės tam skirti. Pamąstykite, gal verta įdėti savo
nuotrauką ar įvadinį vaizdo įrašą (tai galite padaryti su išmaniuoju telefonu ar
kompiuterio kamera). Pamąstykite ir apie kitus būdus, kaip stiprinti ryšį tarp
dalyvių, pavyzdžiui, paprašykite jų internete paskelbti savo fotografiją, darytą
neformalioje aplinkoje (pvz., aplinkoje, kuri atspindėtų jų pomėgius), paprašykite
papasakoti, kodėl jie nusprendė tapti baudžiamųjų bylų advokatais ir t. t.



Dalyviams nėra privalu susipažinti su visais nuotolinio mokymosi moduliais.
Tačiau reikėtų tai labai rekomenduoti, nes taip dalyviai gaus daugiau naudos iš
auditorinių pratybų, nebent jie jau yra lankę kursus, skirtus bendravimo įgūdžiams,
ir (arba) kursą „teisė ir psichologija“. Dauguma programinės įrangos tipų sudaro
galimybę pamatyti, ar dalyviai susipažino su moduliais, todėl galėsite patys
įvertinti jų motyvacijos laipsnį. Taip pat galite jiems priminti, jog svarbu pakartoti
modulius, ypač jei pastebite, kad kai kurie dalyviai susipažino su jais anksti, likus
daug laiko iki auditorinių mokymų.



Pabandykite susidaryti įspūdį apie tai, kas yra jūsų klausytojai, koks jų bendravimo
stilius (perskaitykite, kaip jie prisistato, pažiūrėkite į jų klausimus ar diskusijose
keliamas problemas).



Pradiniuose nuotolinio mokymosi etapuose duokite vieną ar daugiau trumpų
užduočių. Prašydami dalyvių indėlio į auditorinius užsiėmimus, jūs juos
suaktyvinsite. Pavyzdžiui:
o Paklauskite, kokių jie turi klausimų apie nuotolinio mokymosi modulius.
o Paprašykite pateikti pavyzdžių iš savo praktikos.
o Paklauskite, ko jie tikisi išmokti, ir ką tikisi daryti per auditorinius užsiėmimus.

Taip pat galite užduoti klausimų, kurie skatintų dalyvius pamąstyti apie nuotolinio
mokymosi modulius ir juos paanalizuoti. Bet neperkraukite dalyvių užduotimis, kad jie
neprarastų motyvacijos užbaigti nuotolinio mokymosi ciklą.


Būkite aktyvūs per visą nuotolinio mokymosi etapą: reaguokite (su paskatinimais)
į tai, kaip dalyviai prisistato ir nusako savo mokymosi tikslus; draugiškai priminkite
apie užduotis, paskatinkite jas atlikti ir t. t. Pasinaudokite šia proga pakalbėti apie
lūkesčius ir nusakykite, kas bus ir kas NEBUS nagrinėjama bei daroma auditorinių
mokymų metu.
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4.1.3 Pratybos auditorijoje
Auditoriniai mokymai suskirstyti į septynias sesijas, išdėstytas per dvi dienas.
Kiekviena sesija prasideda labai trumpu ir būtinu pagrindinių nuotolinio mokymosi
teiginių apibendrinimu, kuris padeda pasirengti atitinkamų įgūdžių lavinimui. Taip
siekiama atgaivinti išmoktą medžiagą, susijusią su konkrečia sesija.
Šiose gairėse bandėme kuo išsamiau aprašyti kiekvieną sesiją, pratybas ir pratimus,
jų tikslus, lektorių nurodymus, patarimus ir visa kita, kas mums atrodė svarbu.
Galima auditorinių mokymų programa

1 diena
09.00 – 10.30

Įvadas, susipažinimas. Advokato vaidmuo

10.30 – 10.45

Kavos/arbatos pertraukėlė

10.45 – 12.00

Bendravimo įgūdžiai, 1 dalis

12.00 – 13.00

Pietūs

13.00 – 14.00

Bendravimo įgūdžiai, 2 dalis

14.00 – 14.45

Apklausa dalyvaujant vertėjui

14.45 – 15.00

Kavos/arbatos pertraukėlė

15.00 – 16.30

Psichosocialinis aspektas

16.30 – 17.00

Apibendrinimas ir pirmos mokymų dienos įvertinimas

2 diena
09.00 – 10.45

Kliento konsultavimas

10.45 – 11.00

Kavos/arbatos pertraukėlė

11.00 – 12.30

Apklausa

12.30 – 13.30

Pietūs

13.30 – 15.00

Įgūdžių integravimas: inscenizacija Nr. 1

15.00 – 15.15

Kavos/arbatos pertraukėlė

15.15 – 16.45

Įgūdžių integravimas: inscenizacija Nr. 2

16.45 – 17.15

Apibendrinimas ir grįžtamasis ryšys
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4.2. 1 SESIJA: ĮVADAS. ADVOKATO VAIDMUO
Sesijos tikslai:
 Kurti ir stiprinti tarpusavio supratimą tarp lektorių ir dalyvių
 Paaiškinti mokymų tikslus, logiką ir taisykles
 Skatinti giliau pamąstyti apie savo profesinį vaidmenį ikiteisminio tyrimo etape: t. y
kodėl man norisi tai daryti? Ką aš turėčiau daryti? Kas trukdo man tai daryti ir kaip
to išvengti?
Sesijos struktūra ir atskiroms dalims skirtas laikas:
1 dalis: Įvadas ir susipažinimas – 30 minučių
2 dalis: Mokymų pagrindai, tikslai, taisyklių aiškinimas – 20 minučių
3 dalis: Refleksija apie advokato vaidmenį – 40 minučių
DETALUS SESIJOS APRAŠYMAS:
Sesiją lektoriai organizuoja ir jai vadovauja lanksčiai, atsižvelgdami į numatomus
dalyvių poreikius, savo pačių pasirinkimą, darbo stilių ir patirtį. Tačiau reikia išlaikyti
visas tris pirmiau nurodytas dalis.
Nepatartina pereiti prie trečiosios dalies, kol grupėje nesukursite pasitikėjimo
atmosferos. Lektoriai turėtų stengtis pašalinti visas kliūtis, kurios trukdo dalyviams
būti atviriems ir gerai jaustis grupėje, tokias kaip dalyvių susirūpinimas dėl
konfidencialumo, savo žinių ar patirties stokos, baimė būti kritikuojamiems ir t. t.
1. Įvadas ir mokomosios programos atsiradimo ir reikalingumo aiškinimas
Tai priklauso pirmajai sesijos daliai, t. y. tarpusavio ryšių su dalyviais užmezgimui:
pristatykite mokomąją programą, lektorius ir dalyvius, paaiškinkite mokymų tikslus ir
tai, kad nebus pateikiami vieninteliai ir teisingi atsakymai į kilusius klausimus ar
problemų sprendimai.
Pirmiausia paprašykite dalyvius prisistatyti. Tam pravers tokie klausimai kaip:
- Jei būtų galimybė grįžti į praeitį ir būtumėte nusprendę netapti advokatu, ką
dabar norėtumėte daryti?
- Be teisės, kas dar jums labiausiai patinka? Kokia jūsų mėgstama laisvalaikio
veikla?
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Tokie klausimai labai padeda susipažinti ir pralaužti ledus, dalyviai pradeda geriau
jaustis grupėje, susidaro įspūdį apie kitus grupės narius. Dalyviai pamato grupės
narius ne tik kaip kolegas, kurie tapo baudžiamųjų bylų advokatais, bet ir kaip
asmenybes su savo jausmais, pomėgiais ir svajonėmis. Tokie įvadiniai klausimai
padeda susidaryti įspūdį apie įvairių dalyvių charakterį ir paaiškina jų elgesio stilių.
Atitinkamai lektoriams rekomenduojama atsižvelgti į dalyvių ekstraversiją ar
introversiją. Tai gali būti naudinga siekiant išvengti poros dalyvių dominavimo, atkreipti
dėmesį į tylesniu dalyvius, kad būtų sudaryta galimybė ir jiems visavertiškai dalyvauti
diskusijose, pavyzdžiui, tiesiogiai paklausiant jų nuomonės, paprašant pasidalinti
patirtimi. Uždavus daugiau atvirumo reikalaujantį klausimą rekomenduotina iš pradžių
jį užduoti labiau ekstravertiškiems dalyviams, taip sudarant intravertams galimybę
prisijaukinti klausimą ir parengti savo atsakymą.
Po dalyvių prisistatymo, lektorius skiria apie 15 minučių ilgesniam aiškinimui apie
mokymų principus, tikslus ir struktūrą, pristato grupinio darbo taisykles. Pastarasis
elementas yra ypač svarbus, siekiant sukurti grupėje pasitikėjimo atmosferą.
Šioje dalyje turite puikią progą pristatyti lektorius ir ekspertus, trumpai paaiškinti, kodėl
tokio mokomojo kurso reikia (pvz., nes kituose mokymuose dominuoja teisinio
reguliavimo analizė), ir aptarti, kodėl svarbu ne tik išmanyti teisę, bet ir ugdyti
vadinamuosius „minkštuosius įgūdžius“ (angl. soft skills).
Idealiu atveju reikėtų aptarti tokius klausimus:








Mokymų tikslai: Mokymų tikslas – išmokyti sąmoningai suvokti savo sprendimų
priėmimo procesą, pasirinkimą, polinkius, ribas ir savo individualų stilių – ką aš
darau, kaip aš tai darau ir kodėl tai darau (pvz., pirmą kartą susitinkant su klientu
ikiteisminio tyrimo įstaigoje, teikiant patarimus, bendraujant su ikiteisminio tyrimo
pareigūnais, dalyvaujant apklausoje); taip pat suvokti, kokie sprendimai ir
galimybės man pačiam asmeniškai „patinka“.
Kitas tikslas – didinti advokatų pasitikėjimą savimi. Paprastai advokatai, teikdami
teisines paslaugas klientams ikiteisminio tyrimo įstaigoje, yra vieni, tad neturi
galimybės pasitikrinti ir žinoti, ar jie tai daro taip, kaip reikia, t. y. „teisingai“.
Šioje sesijoje reikėtų stengtis sukaupti tam tikrą priemonių rinkinį, kuriuo būtų
galima pasinaudoti, siekiant kuo veiksmingiau padėti klientui. Tokį priemonių
rinkinį galima sukaupti paprašius dalyvius pasidalyti savo patirtimi.
Grupinio darbo taisyklės: visa, kas yra aptariama grupėje, yra konfidencialu.
Svarbiausia pasitikėti ir būti atviriems vienas su kitu (nebijoti parodyti savo
pažeidžiamų pusių), nepasakoti vien tik „laimėto karo istorijų“, bet dalintis
problemomis ir jų sprendimais, aktyviai dalyvauti diskusijose, pagarbiai žiūrėti į
kolegas, nekritikuoti jų sprendimų, tačiau pasiūlyti alternatyvias galimybes.
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Kurso struktūra ir programa: paaiškinkite nuotolinio mokymosi ir auditorinių
mokymų santykį; paaiškinkite auditorinių pratybų programą; atsakykite į kilusius
klausimus ir abejones dėl šios programos.

2. Advokato vaidmuo tyrimo etape: klausimai apmąstymui
Tai pati svarbiausia rytinės sesijos dalis. Joje svarstomi klausimai kodėl ir kaip,
siekiama geriau suprasti savo, kaip advokato, motyvus.
Užduodami klausimai, į kuriuos atsakydami dalyviai išmoksta tam tikrų dalykų:
-

Kodėl aš taip reaguoju ar darau,
Kodėl aš imuosi spręsti problemą,
Galbūt aš turiu išankstinių nusistatymų, jei taip - kokių; gal jaučiuosi neužtikrintai,
Kokią įtaką tai turi mano, kaip advokato, vaidmeniui
Ką man reikėtų išmokti, kad būtų kitaip?

Taip bus pasirengta 2–6 sesijoms.
Šioje sesijos dalyje lektorių vaidmuo aktyvesnis, nei ankstesnėje lektorius. Lektoriai
turėtų parengti keletą klausimų ar trumpų scenarijų/ hipotetinių situacijų, kurios būtų
kaip įvadas į diskusiją ir suteiktų jai tam tikrą struktūrą.
Pastaba: Gali būti, kad dalyviai turės savo scenarijus, kuriuos norės pristatyti,
pavyzdžiui, kad pademonstruotų savo sėkmės istorijas ar išgirstų, ką kiti būtų darę jų
vietoje. Lektoriaus užduotis – siekti, kad dalyviai dėmesį skirtų savo veiksmų kritiškam
apmąstymui, o ne savo „sėkmės istorijoms“ ar „karo istorijoms“. Todėl, kai dalyviai nori
pasidalyti savo istorijomis ir problemomis, lektoriai turėtų arba diplomatiškai sugrąžinti
dėmesį į aptariamą scenarijų, arba kelti klausimą KODĖL (t. y. klausimus, kurie padėtų
dalyviams įvardyti savo motyvus, jausmus ar galimus nusistatymus, bet ne siūlytų
jiems parengtus atsakymus)
Patarimas: Šioje sesijoje patartina pradėti nuo bendresnio pobūdžio klausimų ir
scenarijų (pvz., kaip apibrėžtumėte savo kaip advokato vaidmenį teikiant pagalbą
klientui ikiteisminio tyrimo metu?), o paskui pereiti prie konkretesnių (pvz., aptarti
įvairius proceso etapus: pirmasis kontaktas su ikiteisminio tyrimo pareigūnais/
atvykimas į ikiteisminio tyrimo įstaigą, informacijos iš ikiteisminio tyrimo pareigūnų
prašymas, konsultacija prieš apklausą, dalyvavimas apklausoje ir t. t.).
Klausimų, kuriuos patartina užduoti, ir scenarijų pavyzdžiai.
Pastaba: toliau pateikti klausimai yra tik galimų klausimų pavyzdžiai. Lektoriai gali
laisvai formuluoti savo klausimus ir (arba) parengti savo scenarijus su sąlyga, kad jų
tikslas bus skatinti klausytojus pamąstyti apie savo profesinį vaidmenį ikiteisminio
tyrimo etape.
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1. Advokato vaidmuo kliento laikino sulaikymo metu apskritai:






Ar jūsų vaidmuo šiame etape jums pakankamai aiškus?
Kokius galimus pavojus ir padarinius klientui galite numatyti ar esate patyrę, kai
advokatas laikosi pasyviai?
Ikiteisminio tyrimo įstaigoje jums reikia atlikti nemažai dalykų: pasikalbėti su
klientu, paprašyti tyrėjų surinktos medžiagos prieš apklausą, parengti klientą
apklausai. Kokia seka jūs tai darote, ar nustatote prioritetus ir kaip?
Ar į savo vaidmenį žiūrite tik kaip į teisines paslaugas (teikti teisinius patarimus
ir atstovauti klientui apklausos metu) ar kartu kaip ir į „socialines“ paslaugas
(pvz., susisiekti su giminaičiais, darbdaviu, užtikrinti, kad jūsų kliento poreikiais
būtų pasirūpinta sulaikymo metu ir t. t.)? Iki kokių ribų esate pasirengęs stengtis
rūpintis savo kliento „socialiniais“ poreikiais?

2. Pirmasis kontaktas su ikiteisminio tyrimo pareigūnais/ informacijos apie
bylą gavimas:








Ar prieš apklausą prašote pateikti surinktą medžiagą ir kodėl?
Ko iš to tikitės?
Kiek informacijos/ kokios informacijos siektumėte gauti?
Bylos medžiagos jūs negaunate, bet policijos pareigūnas supažindina jus su
bylos faktais, kurie jūsų klientą smarkiai inkriminuoja. Ar tokia informacija paveiks
jūsų požiūrį į klientą ir kaip jūs klausysite jo pasakojimo? Ar tai gerai ar blogai?
Jei manote, kad tokią informaciją gauti blogai, kaip nuspręstumėte elgtis/ išvengti
tokios informacijos?
Ką darytumėte, jei ikiteisminio tyrimo pareigūnas pasakytų, kad nesuteiks jums
jokios informacijos, išskyrus nurodymą, kuo klientas įtariamas?

3. Pasitarimas su klientu prieš apklausą:







Kokie jūsų tikslai pasitarimo metu?
Kiek jums svarbu užmegzti, sukurti tarpusavio supratimą su klientu, įgyti jo
pasitikėjimą? Kodėl jums tai svarbu? Kaip galite patikrinti, ar jis pasitiki jumis? O
jūs ar pasitikite savo klientu? Ar tai turi įtakos tam, kaip jūs teiksite jam
patarimus?
Ar į savo klientą kreipiatės vardu? Nuo ko tai priklauso?
Ar daugiau laiko skiriate kliento pasakojimui, ar teisinių klausimų aiškinimui/
reiškiamų įtarimų teisinių pasekmių aiškinimui? Kodėl?
Ar ribojate informaciją, kurią teikiate klientui, ar stengiatės jam suteikti kuo
daugiau informacijos? Kodėl? Ar pirma išklausote savo kliento pasakojimo, ar
pirma jam pasakote, ką sužinojote iš ikiteisminio tyrimo pareigūnų? Kodėl?
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Jūs susitinkate su savo klientu, ir jis tuoj pat ima jus erzinti: nesiklauso, ką jūs
jam sakote, arba abejoja jūsų patarimais. Kaip jūs su tuo tvarkotės? (pavyzdžiui,
imate abejoti savo bendravimo įgūdžiais? bandote pasitelkti empatiją ir jį
suprasti? imate gintis?) Kur savo pakantumui užbrėžiate ribą? Kaip tai parodote?
Jūsų klientas įtariamas ginkluotu apiplėšimu. Jis jaunas, lieknas, dėvi juodus
džinsus, brangią striukę su gobtuvu ir beisbolo kepuraitę, yra imigrantas iš
Artimųjų Rytų. Ką jūs manote ir jaučiate, kai pirmą kartą jį pamatote policijos
įstaigoje? Ar jaučiate išankstinį nusistatymą? Ar tai turi įtakos tam, kaip jūs
klausotės jo pasakojimo? Ar jums atrodo, kad jūsų klientas supranta (pagauna)
nežodinę komunikaciją? Ar tai turi įtakos ryšiui tarp jūsų/ jo pasitikėjimui jumis?
Kiek tai, jūsų nuomone, gali pakenkti jo gynybai?
Jūs susitinkate su savo klientu pirmą kartą per stiklinę užtvarą (todėl negalite
paduoti jam rankos). Kaip jūs užmegsite tarpusavio ryšį su juo? Ar tai jums
svarbu?
Kas turi įtakos tam, kokius patarimus duosite savo klientui? Pavyzdžiui, siekis,
kad jis būtų paleistas iš areštinės kuo greičiau? (Trumpalaikiai ir ilgalaikiai tikslai).
Kaip teikiate patarimus: ar pateikiate pasirinkimo galimybes? Ar visuomet/
dažniausiai rekomenduojate/ primygtinai siūlote vieną veikimo būdą (pvz.,
rekomenduojate tylėti, papasakoti savo versiją ...)? Ar tylėti visuomet yra
geriausias patarimas? Ką jūs darote, jei klientas nori papasakoti savo versiją, o
jūs manote, kad jam tai nenaudinga?
Kaip jūs rengiate savo klientą apklausai?
Kiek jums svarbu, kad jūsų klientas klausytų jūsų patarimų?

4. Įtariamojo apklausa:







Ar galite pateikti situacijos pavyzdį, kai jūs neįsiterpėte į apklausą, o paskui
manėte, kad vis tik reikėjo įsiterpti?
Jus į ikiteisminio tyrimo įstaigą iškviečia penktadienį. Jūs klientą pakonsultuojate
vėlyvą popietę. Jūsų klientas nori, kad jūs dalyvautumėte apklausoje, kuri vyks
kitą dieną (šeštadienį) anksti ryte. Jums reikia nuvežti savo vaiką į varžybas,
kurios prasideda 11 val. Jei viskas vyks, kaip tikėtasi, jūs suspėsite. Žinoma,
apklausa nevyksta taip, kaip tikėjotės. Kaip jūs reaguojate ir ar tai turi įtakos jūsų
vaidmeniui apklausos metu?
Jūsų klientas bus apklaustas ketvirtą kartą per tris dienas. Už tai jums nebus
atlyginta, nes pagal teisinės pagalbos sistemą apklausai yra skiriama vienkartinė
suma, iš esmės už vienos valandos darbą. Ką jūs darote?
Jūsų klientė yra moteris, virš keturiasdešimties metų amžiaus, įtariama išviliojusi
iš savo senyvo kaimyno nemažą sumą pinigų. Ji neigia padariusi tokį
nusikaltimą. Atrodo, kad ji mąsto aiškiai. Kai jūs užduodate jai klausimus,
visuomet gaunate tokius atsakymus, kurių reikia, t. y. tokius, kurie patvirtina jos
nekaltumą. Per policijos apklausą ji staiga visiškai sutinka su policijos
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pareigūnais, supranta jų požiūrį ir jos pasakojimas tampa mea culpa. Kas
vyksta? Ir kaip jūs reaguojate?
Turite klientą, kuris, jūsų nuomone, lengvai pasiduoda įtaigai, bet policija vis dėlto
nori jį/ją apklausti. Ką jūs darote?
Apklausos metu jums nepatinka, kaip policijos pareigūnas formuluoja klausimus,
nepriimtinas jo požiūris į jūsų klientą. Apie tai jūs sprendžiate daugiausia iš
neverbalinių požymių, kurių jūs vis dėlto negalite priskirti elgesiui, aiškiai
peržengiančiam ribą, tačiau jums neramu dėl to, ką matote. Ar įsiterpsite? Jei
taip, kaip? (Prašysite pertraukos/ darysite tai draugiškai/ agresyviai?)
Kokie motyvai gali lemti jūsų pasirinkimą įsiterpti ar neįsiterpti? Dėl kokių
priežasčių jūs įsiterptumėte į apklausą? Pavyzdžiui, kai daromas per didelis
spaudimas apklausiamajam? Kai klientui reikia patarimo? Ar prieštarautumėte
tam tikro tipo klausimams, kuriuos užduoda policijos tyrėjas? (Kokio tipo
klausimams?). Jei jūsų klientas pasinaudoja teise tylėti, ar prieštarautumėte tam,
kad tyrėjas užduoda naujus klausimus? (Kaip nusakytumėte savo kliento
interesus tokioje situacijoje?)
Kaip/ kokiu būdu jūs įsiterpiate į apklausą? Kas turi įtakos tam, kaip jūs
įsiterpiate?
Ar jums visuomet reikia „teisinio“ argumento/ priežasties įsiterpti į apklausą?
Ar bandytumėte užmegzti artimesnį kontaktą / tam tikrus santykius su policijos
tyrėjais? Kodėl? (Ką bandytumėte tuo pasiekti)?
Yra du galimi santykių modeliai tarp policijos pareigūnų ir advokato:
„konfrontacinis“ modelis ir „sutarimo“ modelis. Kokie vieno ir kito modelio
pranašumai ir trūkumai? Kurio jūs laikotės savo praktikoje ir kodėl?
Ar jums atrodo, kad jūsų vaidmuo yra auklėti policijos pareigūnus, pavyzdžiui,
mokyti juos, kaip bendrauti su įtariamuoju?

Į KĄ TURĖTŲ ATKREIPTI DĖMESĮ LEKTORIAI:
- Aiškiai aptarkite tuos dalykus, kurie, jūsų nuomone, gali iššaukti dalyvių
pasipriešinimą:


Dalyviai gali abejoti išsakytu mokomojo kurso tikslu aktyvinti jų įprotį analizuoti ir
apmąstyti savo veiksmus, o ne teikti jiems parengtus sprendimus ir mokyti
„gerosios praktikos“. Leiskite jiems išreikšti savo abejones ir būgštavimus, bet
pasakykite, kad tokios yra žaidimo taisyklės ir jų pakeisti negalima.



Dalyviai gali norėti, kad jiems būtų suteikiama daugiau informacijos apie teisinį
reguliavimą. Pasakykite jiems, kad tai nėra šio kurso tikslas ir patarkite jiems
susipažinti su atitinkamais teisės šaltiniais.



Dalyviai gali skirti daugiau dėmesio tam, ką jiems leidžia daryti teisės normos, ir
nematyti galimybių už teisės ribų. Pasakykite jiems, kad kūrybingas mąstymas ne
vien tik iš teisės normų perspektyvos gali duoti stebėtinų rezultatų.
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- Pačioje pradžioje aiškiai pasakykite, ko tikitės iš klausytojų, t. y. kad mokymų tikslas
yra geriau suvokti savo pačių motyvus, darbo stilių ir galimas ribas, o ne dalytis
„karo istorijomis“ ar iš lektorių gauti įvairių problemų sprendimus.
- Jei leidžia laikas, atkreipkite dalyvių dėmesį į tai, kad per šią sesiją išmokti dalykai
yra svarbūs jų profesiniam tobulėjimui: pavyzdžiui, paprašykite įvardyti du aspektus, į
kuriuos jie dabar kreips daugiau dėmesio/ dažniau pastebės ir kaip jie dabar spręs, ar
elgtis vienokiu ar kitokiu būdu, ar ne ir t. t. [NB! Tą galite daryti ir pirmos dienos
pabaigoje].
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4.3. 2 SESIJA: BENDRAVIMO ĮGŪDŽIAI
Sesijos tikslai:








Pastebėti savo pačių ir kitų žmonių bendravimo stilių.
Pasitreniruoti, kaip tinkamai užduoti atvirus ir kitokio tipo klausimus.
Geriau suvokti atvirų klausimų svarbą, siekiant išgauti (detalią) informaciją.
Lavinti aktyvaus klausymosi įgūdžius.
Lavinti apibendrinimo įgūdžius (vengti klišių ir specializuotos teisinės kalbos,
užtikrinti tinkamą informacijos detalumą, nepamiršti informacijos apie (emocinį)
kontekstą).
Atkreipti dalyvių dėmesį į subjektyvius atminties skirtumus: kaip skirtingai žmonės
atsimena ir pasakoja apie tuos pačius įvykius.

Lektoriams reikės:






Kompiuterinio vaizdo grotuvo (patikrinkite garsą iš anksto!)
Interneto ryšio, kad galėtumėte parodyti Youtube vaizdo įrašą (patikrinkite iš
anksto!)
Atskiro kambario ar kambarių, kad galėtumėte duoti nurodymus trims mažoms
grupėms (po keturis asmenis).
Dalijamosios medžiagos pratimui Nr. 3 („Liudytojas“).
(Pasirinktinai) Baltos lentos (grupių diskusijų rezultatams užrašyti).

Sesijos struktūra ir atskiroms dalims skirtas laikas:
1 dalis: Pratimas Nr. 1 – 30 minučių
2 dalis: Pratimas Nr. 2 – 20 minučių
3 dalis: Pratimas „Liudininkas“ – 1 valanda
DETALUS SESIJOS APRAŠYMAS
1. Pratimas Nr. 1: 30 minučių
Paaiškinkite pratimą: 5 minutės, įskaitant klausimus: Kaip jūs apibūdintumėte savo
bendravimo stilių:
o Su ikiteisminio tyrimo pareigūnais
o Su teisėju
o Su savo klientu
o Su kitais asmenimis (pvz., su kliento šeima)
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o

Ar taikote skirtingus bendravimo stilius?

Diskusija tarp dviejų grupės narių (bet kuria tema; tikslas: kuo daugiau sužinoti apie
vienas kito pomėgius ir prioritetus): 5 minutės
Diskusija kiekvienoje grupėje apie stebėtą bendravimo stilių: 5 minutės
Diskusija didesnėje grupėje apie bendravimo stilių: 5 minutės
Ar pastebite, kad egzistuoja skirtingi bendravimo stiliai? Ar jūsų bendravimo stiliai
būna skirtingi? Kas geriau, formalus ar neformalus bendravimo stilius?
2. Pratimas Nr. 2: 20 minučių
Pratime dalyvauja visi dalyviai. Vienas iš lektorių sėdi grupės viduryje, kiti – ratu
aplink jį/ją.
Pratimo tikslai:
– Pasipraktikuoti užduoti atvirus klausimus.
– Siekti, kad advokatai įprastų užduoti atvirus klausimus.
– Suvokti, kad užduoti atvirus klausimus nėra taip lengva.
– Mokyti kritiškai vertinti klausimus.
Instrukcijos:
Lektorių mokymų dalyviai klausinėja po vieną iš eilės. Klausinėjimo tikslas – kuo
daugiau sužinoti apie lektorių. Kiekvienas dalyvis gali užduoti lektoriui tris jį
dominančius atvirus klausimus. Tokių klausimų pavyzdžiai: kodėl jis nusprendė tapti
advokatu? Su kokiu didžiausiu iššūkiu susidūrė pastaruoju metu? Ir pan. Dalyviui
uždavus uždarą klausimą, klausinėjimą perima kitas dalyvis. Grupė skatinama išsakyti
nuomonę apie užduotus klausimus – ar jie sudarė prielaidas gauti norimą atsakymą,
kodėl klausimas buvo uždaras (pvz., tokiu klausimu laikytinas klausimas „ar jums
patinka dėstyti“) ir kaip jį reikėtų užduoti kitaip. Šis pratimas remiasi nuotolinio mokymo
medžiagoje pateikta informacija.
Patarimai:
 Lektorius neturėtų atsakinėti per daug išsamiai, ir taip pat turi sekti klausimų tipus.
„Ar“ tipo klausimus reikėtų traktuoti kaip uždarus (pvz., „ar galėtumėte
papasakoti“, nes atsakymas į tokį klausimą yra „taip“ arba „ne“).
 Po trijų tinkamų klausimų klausinėjimą perima sekantis dalyvis.
 Pratybų dalyvius reikia įspėti neuždavinėti per daug intymių klausimų.
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3. Pratimas Nr. 3 „Liudytojas“: 1 valanda
Pagrindinis pratimo tikslas – lavinti aktyvaus klausymo ir apibendrinimo įgūdžius.
Papildomai siekiama parodyti problemas, kurios atsiranda dėl atminties ir
užsirašinėjimo ypatumų: ir atminčiai, ir užsirašinėjimui neišvengiamai būdingas
selektyvumas ir subjektyvumas. Pratimas atliekamas naudojant trumpą vaizdo įrašo
fragmentą, pavyzdžiui: https://www.youtube.com/watch?v=FrKj3v8mYCo
Čia galima naudoti ir kitą tinkamą vaizdo įrašo fragmentą. Idealiu atveju jis turėtų būti:
a) šiek tiek (bet ne per daug) pažįstamas dalyviams; b) jame turėtų būti „fabula“ arba
„istorija“, taip pat ne tik faktai, bet ir emocinė informacija; c) turėtų būti galimybė įvairiai
vertinti tai, kas jame įvyko.
Pastaba: Šiam pratimui atlikti reikia galimybės daliai dalyvių išeiti į atskirą kambarį.
Laikas: 10 minučių pasirengimui ir vaizdo įrašo peržiūrai (tuo pat metu kitoje
patalpoje esantiems dalyviams paaiškinami jų vaidmenys), 20 minučių darbui
grupėse, 25 minutės aptarimui, 5 minutės pakartotiniam įrašo peržiūrėjimui.
Instrukcijos:


Padalykite grupę į keturias grupeles: liudininkus, apklausėjus, stebėtojus ir
užsirašinėtojus.



Apklausėjai, stebėtojai ir užsirašinėtojai išeina iš kambario, mokymų patalpoje
lieka tik liudininkai.



Liudininkai pasilieka kambaryje žiūrėti vaizdo įrašo (informuokite dalyvius, kad
vaizdo įrašas bus parodytas tik vieną kartą, ir jie turės papasakoti, ką matė).
Liudininkams galite duoti specialius nurodymus: pvz., atsakinėti detaliau, jei
klausimai yra atviri, ir atvirkščiai; arba kuriam nors iš dalyvių paskirti vaidinti
„sunkų“ liudininką (pvz., kuris nenori atsakinėti į klausimus).



Kol liudininkai žiūri vaizdo įrašą, kitoje patalpoje esantiems apklausėjams,
stebėtojams ir užsirašinėtojams paaiškinami jų vaidmenys.



Apklausėjai gauna nurodymą sužinoti iš liudininko kuo daugiau informacijos,
bandydami užmegzti su juo gerus santykius, aktyviai klausydamiesi ir užduodami
atvirus klausimus.



Užsirašinėtojams nurodoma užsirašinėti ir apibendrinti liudininko pasakojimą,
kurį išgavo apklausėjas.



Stebėtojai gauna užduotį stebėti apklausėjo klausinėjimo ir aktyvaus klausymo
įgūdžius ir savo vertinimus fiksuoti specialiai tam skirtoje formoje (žr. 2 priedą
pratimo „Liudytojas“ anketa).
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Baigus žiūrėti įrašą, kitame kambaryje laukusius dalyvius pakvieskite atgal,
išskirstykite į grupeles, susidedančias iš liudininko, apklausėjo, užsirašinėtojo ir
stebėtojo bei pradėkite darbą grupėse (20 minučių):
Liudininkas atsakinėja į apklausėjo klausimus apie tai, ką jis/ji matė vaizdo įraše.
Apklausėjas bando sužinoti iš liudininko kuo daugiau informacijos, bandydamas
užmegzti su juo gerus santykius, aktyviai klausydamas ir užduodamas atvirus
klausimus.
Užsirašinėtojas protokoluoja liudininko pasakojimą.
Stebėtojas stebi klausinėjimo procesą ir vertina tarpusavio supratimo santykius,
aktyvaus klausymo ir apibendrinimo įgūdžius.

Pasibaigus užduoties laikui, vykdomas aptarimas (25 minutės).
Pirmiausia, užsirašinėtojai pateikia savo užfiksuotus pasakojimus. Skirtingų
užsirašinėtojų pasakojimai (daug kuo) skirsis, todėl lektorių užduotis yra pastebėti ir
aptarti tuos skirtumus. Nepamirškite paklausti liudininkų, ar, jų nuomone, pasakojimai
buvo tikslūs, ar liko nepaminėti kai kurie svarbūs dalykai. Atkreipkite dėmesį, ar
pasakojimuose gausu detalių, gal jų kalba yra per daug „techniška“, pavyzdžiui,
skamba kaip tipiškas apklausos protokolas, ar juose yra informacijos apie įvairių
veikėjų emocinę būseną ir liudininkų asmeninių interpretacijų (pavyzdžiui, kodėl,
liudininko nuomone, veikėjas elgėsi tam tikru būdu).
Antra, apklausėjų reikia paklausti, koks jų įspūdis apie apklausos procesą. Ar patyrė
sunkumų formuluodami atvirus klausimus ir t. t.?
Trečia, stebėtojai pateikia visai grupei savo vertinimus pagal balus, kuriuos buvo
paprašyti įrašyti į duotas formas.
Ketvirta, visi kartu peržiūrėkite įrašą.

Patarimai:
 Įsitikinkite, kad visi suprato šį pratimą.
 Stebėtojams paaiškinkite duotas stebėjimo formas.
 Susipažinkite su filmu iš anksto.
 Stebėkite, kad įgūdžiais, kurie buvo lavinami ankstesniame pratime, būtų
naudojamasi teisingai.
 Prieikite prie visų grupių, pasiklausykite, kas vyksta.
 Vertinant pratimą, užtikrinkite, kad būtų laikomasi pagrindinių principų, taikomų
vertinant ir išklausant vertinimą.
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Jei laikas leidžia, lektoriai turėtų apibendrinti pagrindinius dalykus, kurių buvo išmokta
atliekant šį pratimą, pavyzdžiui:
o Subjektyvaus interpretavimo ir atminties skirtumai.
o Kaip svarbu yra užduoti atvirus klausimus ir klausimus, kurie leistų gauti tikslesnę
ir detalesnę informaciją.
o Kaip svarbu klausti/ užsirašyti informaciją apie jausmus, emocijas, subjektyvų
suvokimą ir samprotavimus (pvz., kodėl, jūsų nuomone, jis taip elgėsi?)/ kuo
daugiau sužinoti apie aplinkybes (pastebėti vien tik faktus nepakanka).
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4.4. 3 SESIJA: PSICHOSOCIALINIS POŽIŪRIS
Sesijos tikslai:







Susipažinti su psichosocialinėmis priemonėmis, kuriomis advokato ir kliento
konsultacijos metu vertinami ir sprendžiami sulaikytųjų poreikiai bei asmeninės
problemos.
Išugdyti supratimą, kaip svarbu pastebėti piktnaudžiavimą ir blogą elgesį su
įtariamuoju sulaikymo metu.
Susipažinti su teisiniu ir psichologiniu pažeidžiamumo apibrėžimu.
Išmokti, kaip konsultuojant klientą naudotis gairėmis apie pažeidžiamumo
nustatymą.
Sužinoti, kokių veiksmų imtis pastebėjus galimą pažeidžiamumą.

Lektoriams reikės:


Dalijamosios medžiagos su scenarijais pratyboms

Sesijos struktūra ir laikas:
1 dalis: Bendras įvadas – 20 minučių
2 dalis: Pratimas Nr. 4 „Reagavimas į skundus dėl emocinės įtampos“ – 20 minučių
3 dalis: Pratimas Nr. 5 „Pažeidžiami įtariamieji“ – 50 minučių
Pastaba: Šioje sesijoje įvairioms užduotims nurodytas laikas yra apytikslis, nes šiai
sesijai daugiau vadovauja patys dalyviai.
Detalus sesijos aprašymas:
1. Bendras įvadas (20 minučių)
Trečioji sesija skirta šiems bendro pobūdžio psichosocialiniams įgūdžiams lavinti:





Asmeninių poreikių ir situacijų, kurios gali kliudyti teikti teisinę pagalbą,
nustatymas
Reagavimas į skundus dėl emocinės įtampos
Galimų piktnaudžiavimo atvejų ir blogo elgesio su įtariamuoju nustatymas
Galimų pažeidžiamumo atvejų sprendimas

Visą teorinę informaciją, kuri yra reikalinga šiai sesijai, rasite nuotolinio mokymosi
medžiagoje. Būtinai tai paaiškinkite įvado į sesiją metu, nes aiškinti visą teorinę
medžiagą nėra laiko ir tai nepadėtų šio kurso orientacijai į pratybas. Tačiau kiekvienoje
sesijos dalyje dalyviams reikia priminti pagrindines sąvokas, kad jiems būtų lengviau.
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Pirmiausia, labai svarbu paaiškinti, koks yra šios sesijos tikslas. Advokatai gali nelabai
norėti gilintis į psichosocialinį požiūrį arba gali manyti, kad jie jau viską žino ir žinių
jiems pakanka. Svarbu akcentuoti, kad jūs, t. y. lektorius, nesate psichologas; jūs
esate advokatas, kaip ir jie. Advokato užduotis nėra būti savo klientų psichologu.
Toliau pateikti teiginiai gali padėti dalyviams suprasti šios sesijos svarbą.






Teikiant teisinę pagalbą ikiteisminiame etape, būtina ne tik sukurti abipusį
pasitikėjimą ir išsiugdyti geresnius bendravimo įgūdžius, bet ir galėti nustatyti bei
įvertinti kliento poreikius ir asmenines problemas.
Mes visi turime savo būdus ir priemones, kaip tvarkytis susidūrus su keistomis ar
asmeninėmis problemomis. Aš jums nepateiksiu stebuklingos formulės, kuri
padėtų jūsų klientui atsiverti, nustoti verkti ar padarytų taip, kad jo asmeninės
problemos išnyktų, bet aš jums padėsiu geriau suvokti savo priemones ir būdus.
Ar jums kada nors teko pajausti, kad jums trūksta priemonių ir išmanymo, kaip
spręsti jūsų klientų emocinių ir kitų poreikių problemas?

Paaiškinus šiuos dalykus, laikas paprašyti dalyvių, kad jie prisimintų arba sugalvotų
situacijas, kai prisireikia psichosocialinių priemonių. Tuo atveju, jei iš pradžių dalyviai
nelabai norėtų dalytis savo patirtimi, būkite pasirengęs pats pateikti pavyzdžių.




Kas iš jūsų esate turėję bent vieną klientą, kuris nenustoja verkęs?
Aš turėjau klientą, kuris, tik man įėjus į kambarį, nutilo. Jo nepasitikėjimas manimi
buvo aiškiai matomas. Esate turėję tokį klientą?
Kaip jūs pateikiate jautrią informaciją (klientui ar jo šeimos nariams)? Ar stengiatės
būti optimistiškesnis ir teikti vilties, ar stengiatės laikytis pesimistiškiau, kad jūsų
klientas suvoktų realybę ar neįgytų nepagrįstų lūkesčių?

Toks pokalbis padės pralaužti ledus ir viską apibendrinti teiginiu, kad psichosocialiniai
įgūdžiai yra naudingi vedant pokalbį su bet kokiu asmeniu, esančiu sunkioje padėtyje,
ir būtent tam yra skirta ši sesija.
2. Pratimas Nr. 4: Reagavimas į skundus dėl emocinės įtampos (20 minučių)
Šis pratimas padeda paaiškinti penkias psichosocialines priemones ir pateikia kelis
konkrečius pavyzdžius. Pradėkite nuo įvado ir priminkite penkias priemones,
nurodytas nuotolinio mokymų medžiagoje:
1.
2.
3.
4.
5.

Pasirengimas
Žodyno pritaikymas
Kontekstualizavimas
Realistiniai pasakymai
Pasiteiravimas: kaip jaučiatės?

Galite paaiškinti kiekvienos priemonės pagrindinius bruožus arba paklausti, ar dalyviai
juos prisimena.
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Paskutinį punktą galima susieti su pratimu. Priklausys nuo to, koks bus dalyvių
atsakymas, bet pagrindinė idėja yra ta, kad jei advokatas, norėdamas, jog jo klientas
būtų atviresnis, paklausia „kaip jaučiatės?“, jis turi būti pasirengęs tinkamai reaguoti į
skundus dėl emocinės įtampos. Kartais kurso dalyviai sako, kad jie tokio klausimo
niekuomet neklausia būtent dėl to, kad nežino, kaip reaguoti į galimus atsakymus.
Atlikdami pratimą, dalyviai perskaito šešis skirtingus skaidrėse pateiktus pavyzdžius ir
po kiekvieno išsako savo nuomonę apie tai, ar atsakyme atsispindi psichosocialinis
požiūris, ar ne, po to trumpai aptaria pavyzdį. Pavyzdžiai yra gana akivaizdūs, bet jie
sudomina ir paskatina dalyvius pasidalyti savo patirtimi.







1 pavyzdys. Reakcija netinkama. Menkinamas skausmas
2 pavyzdys. Reakcija netinkama. Manymas, kad skausmas nepagrįstas
3 pavyzdys. Reakcija tinkama. Pamąstymas apie atsakymą
4 pavyzdys. Reakcija tinkama. Perfrazavimas ir pripažinimas
5 pavyzdys. Reakcija tinkama. Pasitikslinimas
6 pavyzdys. Skirtingas efektas, paklausus tiesioginį ir netiesioginį klausimą, esant
kliento emocinei įtampai. Pirmasis yra netiesioginis ir jis priimamas gerai, tuo tarpu
antrasis yra tiesioginis, kurį klientas gali interpretuoti kaip puolimą.

3. Pažeidžiami įtariamieji. Pratimas Nr. 5 (50 minučių)
Įvadas į pratimą – 10 min.
Šios dalies tikslas – atkreipti dėmesį į galimus rizikos veiksnius ir supažindinti su kai
kuriais tokių veiksnių nustatymo mechanizmais ir įžvalgomis:




Kodėl kai kurie klientai gali būti pažeidžiami.
Kokias teisines ir psichologines pasekmes pažeidžiamumas gali turėti apklausai
ikiteisminio tyrimo įstaigoje.
Kokias pasekmes pažeidžiamumas gali turėti baudžiamojo proceso metu.

Paaiškinkite dar kartą, kad visa teorinė informacija yra pateikta nuotolinio mokymo
medžiagoje. Pažeidžiamo įtariamojo apibrėžties, kuri tiktų kelioms disciplinoms, nėra.
Todėl svarbu sugebėti įvertinti savo konkretaus kliento situaciją. Labai daug
pažeidžiamumo atvejų ankstyvuose baudžiamojo proceso etapuose lieka nepastebėti.
Parodykite apibrėžtis, bet jų detaliai nenagrinėkite. Tačiau svarbu paaiškinti dvi
pagrindines sąvokas: pasidavimą įtaigai ir paklusnumą.
Paaiškinkite: suprantant, kas iššaukia pažeidžiamumą, yra lengviau spręsti, kaip
apsaugoti klientą apklausos metu. Taigi, supažindinkite su aiškinimosi gairių
skaidrėmis ir pasakykite, kad giliau su šiuo klausimu susipažinsite atlikdami antrą
pratimą.
Vis dėlto įdomu sustoti ties 1 ir 2 punktais ir paklausinėti dalyvių apie pavyzdžius (jie
yra pateikti nuotolinio mokymosi medžiagoje, todėl, jei dalyviai yra ją skaitę, gali juos
prisiminti). Bet kuriuo atveju, pateikti vienokį ar kitokį atsakymą jiems bus nesunku.
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Kokios, jūsų nuomone, galėtų būti pažeidžiamumo priežastys/ veiksniai? (Amžius,
psichikos sutrikimas, kalba, lytis, negalia ar kiti asmeniniai veiksniai).
Kokie pavojai (rizika) yra susiję su pažeidžiamumu? (Netikslus pasakojimas,
netikras prisipažinimas, klausimų nesupratimas, bendravimo sunkumai, mažesnis
patikimumas, liudijimo prieš save pavojus, teisių atsisakymas, mažesnis
bendradarbiavimas, nepasitikėjimas ir kt.).

Darbas grupėse (15 minučių)
Visiems dalyviams pasakoma, kad jie turi dalojamąją medžiagą antram pratimui. Joje
yra du scenarijai. Reikia pasiskirstyti į dvi grupes, kurios nagrinės po vieną skirtingą
scenarijų iš dviejų pateiktų.
Pasiskirstę į dvi atskiras grupes, dalyviai perskaito scenarijų, aptaria klausimus ir
atsakymus į juos, kuriuos pateiks visos grupės vardu. Įspėkite, kad vėliau jų
atsakymus aptarsime visi kartu.
Likus 5 minutėms skirto laiko, apie tai įspėkite grupes, kad turėtų laiko aptarti savo
atsakymus.
Scenarijų aptarimas (25 minutės)
Pirmiausia, viena grupė pateikia savo scenarijaus santrauką arba jį perskaito garsiai
kitai grupei. Tada pateikia atsakymą į kiekvieną klausimą. Lektorius turi savo
dalijamosios medžiagos versiją su išsamiais arba galimais atsakymais, kad jam būtų
lengviau vadovauti diskusijai ir spręsti visas iškylančias problemas. Priklausomai nuo
grupės ir jos aktyvumo atsakymus diskutuoti galima po kiekvieno klausimo arba visus
aptarti pabaigoje. Tada tą patį daro kita grupė savo scenarijaus pagrindu.
Paprastai yra naudingiau, kai kiekviena grupė turi atstovą, kuris pristato atsakymus ir
vykusias diskusijas mažos grupės viduje. Tačiau, jei grupė nėra priėjusi vieningos
nuomonės ir nėra sutarusi dėl atsakymo, svarbu išklausyti ir kitus tos pačios grupės
narius, turinčius kitokią nuomonę ir suformulavusius skirtingus atsakymus.
Nepamirškite, kad turite apie 15 minučių kiekvienam scenarijui.
4. Apibendrinimas (5 minutės)
Remdamiesi pagrindiniais sesijos tikslais, apibendrinkite esminius dalykus, kurie
iškilo sesijos metu ir kurie įrodo, kad psichosocialinis požiūris yra būtinas ir naudingas
advokato darbe ikiteisminio tyrimo metu.
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4.5. 4 SESIJA: DARBAS SU VERTĖJAIS
Sesijos tikslas – atkreipti dėmesį į tai, kad advokato bendravimas su klientu,
ikiteisminio tyrimo pareigūnais ar teisėjais labai priklauso nuo pasirinkto vertėjo
profesionalumo.
Praktikuojančiam advokatui svarbu žinoti, kaip patikrinti vertėjo profesionalumą. Taigi,
gerai suprasti vertimo žodžiu galimybes ir ribas teisinėje srityje yra labai svarbu. Šioje
sesijoje pasiūlysime konkrečias priemones, kurios padės išvengti pavojaus tinkamam
komunikavimui.
Sesijos struktūra ir laikas:
1 dalis: Įvadas – 5 minutės
2 dalis: Diskusija arba, jei yra galimybė į mokymus pakviesti profesionalų vertėją,
inscenizacija – 30 minučių
Detalus sesijos aprašymas
1.

Įvadas (5 minutės)

Įvado metu reikėtų pakomentuoti, kad kvalifikuotas teisinės srities vertėjas yra
vertingas proceso dalyvis. Profesionalūs santykiai su ikiteisminio tyrimo įstaigos
iškviestu vertėju ir abipusis pasitikėjimas labai priklauso nuo advokato ir padeda
pasiekti apklausos tikslus, pvz., užtikrinti kuo geresnę kliento gynybą.
2.
Diskusija (30 minučių)
Pradžioje galite paprašyti kolegų papasakoti apie savo patirtį su teisinės srities
vertėjais žodžiu, jei tokios patirties jie turi. Pasiteiraukite, iš kokių kalbų buvo verčiama.
Aptarkite Teisės srities vertėjo žodžiu kompetencijų vertinimo klausimyną (Žr. 4 priedą
„Teisės srities vertėjo žodžiu kompetencijų, įgūdžių ir vertimo kokybės vertinimo
gairės“). Kuriais iš jame nurodytų patarimų dalyviams ir tekę pasinaudoti? Kokie galimi
veiksmai, nustačius, kad vertėjas elgiasi neprofesionaliai ar verčia nekokybiškai? Ar
yra tekę spręsti tokio pobūdžio problemas?
Inscenizacija (30 minučių) – jei yra galimybė į mokymus pakviesti profesionalų
vertėją.
Inscenizacijai reikia trijų dalyvių, vienas kurių atliktų policijos tyrėjo, kitas – advokato,
o trečias – įtariamojo vaidmenį. Rekomenduotina įtariamojo vaidmeniui parinkti dalyvį,
kuris neblogai kalba kuria nors nevalstybine kalba. Policijos tyrėjo ir įtariamojo
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vaidmenis taip pat gali atlikti kurso lektoriai. Vertėjo vaidmenį turėtų atlikti
profesionalus vertėjas. Užtikrinti vertėjo dalyvavimą šioje mokymų sesijoje gali padėti
Lietuvos vertėjų asociacija, taip pat Lietuvos konferencijų vertėjų asociacija,
tarpininkauti gali Europos teisės srities vertėjų žodžiu ir raštu asociacija EULITA.
Inscenizacijai patartina pasirinkti paprastą situaciją, pvz., vairavimą apsvaigus.
Įėjęs į kambarį, vertėjas pasirenka, kur jam sėdėti: kvalifikuotas vertėjas paprastai sėdi
tarp policijos pareigūno ir kliento, kad gerai suprastų jų klausimus ir atsakymus.
Priklausomai nuo situacijos vertėjas nusprendžia, koks būtų geriausias vertimo būdas
– nuoseklusis, sinchroninis ar šnibždamasis.
Advokato vaidmenį atliekantis dalyvis turi taikyti teorinėje medžiagoje ir praktinės
sesijos metu aptartas taisykles – patikrinti vertėjo įgūdžius t. t. (Žr. 4 priedą „Darbas
su vertėjais žodžiu“. Dalomoji medžiaga).
Kad inscenizacija būtų įdomesnė, įtariamajam iš pradžių pasiūlykite pradėti kalbėti
kalba, kurios vertėjas nemoka (tai gali būti nebūtinai reali kalba) ir pažiūrėkite, kaip
advokatas reaguos.
Tegul „policijos pareigūnas“ paklausia, pavyzdžiui, ką vertėjas mano apie įtariamąjį:
„Ar įtariamasis meluoja?“, „Ar jūs manote, kad įtariamasis yra tikrai 16 metų, kaip jis
pats tvirtina?“ ir t. t. Stebėkite, kaip į šiuos klausimus reaguos advokatas. Tuo tarpu
kvalifikuotas vertėjas neturėtų atsakyti į tokius klausimus, nes jis turi laikytis nešališkai
ir neutraliai ir nereikšti savo nuomonės.
Tačiau profesionalus vertėjas gali atsakyti į klausimus apie kultūros ir socialinius
ypatumus, nes kalba ir kultūra yra glaudžiai susijusios. Tačiau tokiais atvejais etika
reikalauja tai daryti atsargiai ir nepiršti savo nuomonės. Pavyzdžiui, yra kalbų, kuriomis
kalbama keliose šalyse ir kurios yra susijusios su skirtingomis kultūromis: ispanų
kalbos vertėjas, užaugęs Meksikoje, gali nežinoti visų socialinių ir kultūrinių tradicijų
Barselonoje. Jei vertėjui reikia paaiškinimo, kad jis galėtų suprasti įtariamojo teiginį,
jis pirmiausia turi paprašyti policijos pareigūno leidimo ir paaiškinti, kas jam kelia
abejonių (vertėjui reikia pasiaiškinti gimimo datą ar pusbrolio vardą ir t. t.). Pareigūnui
davus leidimą, vertėjas užduoda tikslų klausimą ir išverčia atsakymą.
PIRMOS DIENOS PABAIGA (10-15 min.)
Paprašykite dalyvių ant vienos spalvos lipnių lapelių užrašyti vieną ar du
pagrindinius dalykus, kurių jie išmoko per pirmąją dieną, arba ką jie įsimins ilgam,
arba kas turės didžiausią įtaką jų praktikai. Ant kitos spalvos lapelių paprašykite
užrašyti, ko jie tikisi iš kitos mokymų dienos. Kai kurias mintis galite perkelti kitą dieną
į PowerPoint skaidres, kad dalyviai matytų, jog jie visi išmoksta naujų dalykų (tai ypač
daro poveikį tiems, kurie galbūt mano, kad ir taip viską žino!). Taip parodysite, kad
jums svarbus grįžtamasis ryšys, nes jūs stengiatės, kad jie išmoktų naujų dalykų. Be
to, paaiškės, kad grupės nariai pradeda atsiverti apmąstymams ir savianalizei.
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ANTROS DIENOS PRADŽIA (15 min.)


Apibendrinkite grįžtamąjį ryšį ir atsiliepimus, kuriuos gavote iš dalyvių pirmos
dienos pabaigoje (žodžiu arba PowerPoint skaidrėse). Aiškiai įvardykite ir
pakalbėkite apie tai, kokie lūkesčiai nebus įvykdyti.



Apibūdinkite antros dienos mokymosi programą ir tikslus.

4.6. 5 SESIJA: ADVOKATO IR KLIENTO KONSULTACIJA
Sesijos tikslai:






Pateikti neigiamo ir teigiamo advokato elgesio pavyzdžių advokato ir kliento
konsultacijos metu ikiteisminio tyrimo įstaigoje; parodyti, ko galima iš to išmokti.
Lavinti įgūdžius, kaip sukurti tarpusavio supratimą, aktyviai klausytis ir užduoti
tinkamus klausimus imituotoje situacijoje, kuri tariamai vyksta konsultacijos metu
ikiteisminio tyrimo įstaigoje.
Išmokti būdų, kaip užmegzti ryšį su įvairaus tipo bei „sunkiais“ klientais.
Atkreipti dėmesį, kaip svarbu užduoti atvirus klausimus, norint išgauti (detalią)
informaciją ir sukurti tarpusavio supratimą.

Lektoriams reikės turėti:





Kompiuterinį vaizdo grotuvą (patikrinkite garsą iš anksto!)
Vaizdo įrašą „Advokato ir kliento konsultacija“ (https://youtu.be/PiU7pae7fsE) arba
kokį nors kitą ekvivalentišką įrašą.
Dalijamąją medžiagą pratimui Nr. 7
(Pasirinktinai) Baltą lentą (grupinių diskusijų rezultatams užrašyti).

Sesijos laikas ir struktūra:
1 dalis: Įvadas – 10 minučių
2 dalis: Pratimas Nr. 6 „Į konsultaciją pasiimu“– 40 minučių
3 dalis: Pratimas Nr. 7 „Advokato pasitarimas su klientu“ – 30 minučių
Detalus sesijos aprašas:
Šioje sesijoje lavinsime bendravimo įgūdžius, būtinus advokato ir kliento konsultacijos
metu. Kalbėsime apie šias problemas:
- Kaip klausinėti kliento, kad būtų galima paskatinti jį bendradarbiauti ir stengtis
tiksliai prisiminti, kas nutiko.
- Kaip sukurti tarpusavio supratimą su „sunkiais“ (ir/ar pažeidžiamais) klientais.
- Kaip tvarkytis su nepageidautinu elgesiu.
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1. Įvadas (5 minutės)
Nuotolinio mokymosi moduliuose nurodyta, kad pagrindinė konsultacijos užduotis –
gauti ir suteikti informacijos, tačiau joje vyksta ir daug kitokių dalykų, todėl reikia
naudotis visais anksčiau išmoktais įgūdžiais, kad pasiektumėte tai, ko norite, būtent:
- Įvertintumėte klientą
- Informuotumėte jį apie procedūras ir teises
- Priimtumėte strateginį sprendimą
- Paaiškintumėte advokato vaidmenį
- Pasirengtumėte ir parengtumėte klientą apklausai
Nepamirškite, kad konsultacija nėra apklausa! (Paklauskite dalyvių: kodėl sakome,
kad konsultacija nėra apklausa?)
2. Pratimas Nr. 6. „Į konsultaciją pasiimu…“ (40 minučių)
Aptarimas su visa grupe.
Turite ribotą laiką susipažinti su nepažįstamu klientu. Koks, jūsų nuomone,
svarbiausias dalykas, kurį turite padaryti per šį susitikimą?
Po to, kai vienas dalyvis įvardija jam svarbiausią tikslą, paprašome kito dalyvio įvardyti
kitą svarbų tikslą ir taip toliau.
Čia galite aptarti ir kitus konsultacijos bendro pobūdžio principus, pavyzdžiui:
- Ką darote pirmiausia? Pasisveikinate su klientu? (Kaip pasisveikinate? Paduodate
ranką? Kreipiatės į klientą vardu ar pavarde?) Paaiškinate savo vaidmenį?
- Ar naudojatės sąrašu dalykų, kuriuos turite padaryti? Kaip griežtai jo laikotės?
(Lankstumo reikia, bet nepamirškite padaryti svarbiausių dalykų. Turėdami tokį
sąrašą jausitės saugiau, ypač jei dar neturite daug patirties.)
- Kaip suprantate ar patikrinate, kad klientas jus supranta/ pasitikimi jumis/ sutinka
su jūsų patarimais?
Kita skaidrė – tai preliudija į pirmąjį šios sesijos pratimą. Joje nurodyta, ką galima ar
reikia daryti konsultacijos metu ir ko negalima daryti. Galima pradėti nuo trumpos
bendros diskusijos apie dalyvių asmeniškai patirtus iššūkius: kas jiems yra didžiausia
problema ar kliūtis konsultacijos metu.
Šioje mokymų dalyje taip pat galima integruoti klausimus iš pirmos sesijos „Advokato
vaidmuo“, kurie nebuvo aptarti atitinkamos sesijos metu.
3. Pratimas Nr. 7: Advokato ir kliento konsultacija (30 minučių)
Šiame pratime dalyvių prašoma analizuoti advokato ir kliento konsultacijos vaizdo
įrašą, naudojant stebėjimo formą (kreipiant dėmesį į bendravimą ir teisinius aspektus).
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Pratimui rekomenduojame naudoti Žmogaus teisių stebėjimo instituto parengtą vaizdo
įrašą: https://youtu.be/PiU7pae7fsE
Pratimo tikslai:
-

Kritiškai pamąstyti apie advokato teisinių priemonių pasirinkimo galimybes.
Su derama pagarba įvertinti pagrindinius advokato bendravimo įgūdžius.
Pamąstyti, ką būtumėte pasirinkę daryti patys vietoj to, ką pasirinko advokatas/-ė
vaizdo įraše, ir kodėl.

Instrukcija:
Rodomas advokatės ir kliento konsultacijos įrašas. Kiekvienas dalyvis mąsto apie tai,
ką mato, ir pasižymi, ką patys norėtų daryti kitaip, ir kas, jų nuomone, buvo daroma
gerai. Tos pastabos turi būti įrašomos į pateiktą standartinę formą. Instrukcija trunka
5 minutes, įrašo žiūrėjimas ir vertinimas – 10 minučių. Po to vyksta bendra grupės
diskusija (apie 25 minutes), kurioje dalyviai aptaria savo pastebėjimus, pasiūlymus ir
vaizdo įraše stebėto advokato/ės veiksmų vertinimą.
Patarimai:
 Kadangi žiūrimas filmas, svarbu, kad dalyviai tai darytų aktyviai. Jei matote, kad
niekas neužsirašinėja, sustabdykite įrašą ir patys apibūdinkite tai, ką matėte.
 Išdalykite stebėjimo formas, paaiškinkite, kaip jas reikia užpildyti ir atsakykite į
dalyvių klausimus. (Grupę galite padalyti į dvi mažesnes grupes; vienai duokite
užduotį stebėti teisinių sprendimų strategiją, kitai – advokato įgūdžius vesti pokalbį
ir iššaukti diskusiją).
 Pasistenkite užtikrinti, kad dalyvių vertinimai būtų konkretūs.
 Kritiškai apmąstykite dalyvių pasiūlymus: Kodėl nusprendėte tai daryti kitaip? Kaip
jūs pats tai darytumėte? Jei būtumėte šio advokato/ės vietoje, kaip kitaip
suformuluotumėte?
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4.7. 6 SESIJA: ĮTARIAMOJO APKLAUSA
Sesijos tikslai:







Lavinti įgūdžius, kaip tinkamai įsiterpti į apklausą.
Atkreipti dėmesį į galimas intervencijos priežastis (priklausomai nuo to, ko
advokatas siekia apklausoje, pvz., palaikyti klientą, užkirsti kelią netinkamai
taktikai, ir t. t.).
Lavinti įgūdžius, kaip pozityviai konfrontuoti su ikiteisminio tyrimo pareigūnais ir
užmegzti gerus ryšius su jais įtariamojo apklausos metu.
Atkreipti dėmesį į pareigūnų taktiką ir metodus, taikomus įtariamojo apklausoje.
Atkreipti dėmesį, kaip svarbu su ikiteisminio tyrimo pareigūnais užmegzti ir
palaikyti konstruktyvius darbinius santykius.

Lektoriams reikės turėti:




Vaizdo grotuvą (patikrinkite garsą iš anksto!)
Vaizdo įrašą „Įtariamosios apklausa“ (https://youtu.be/dSRSrSa5R4U) arba
atitinkamą kitą įrašą.
Baltąją lentą (grupinės diskusijos rezultatams užrašyti).

Sesijos struktūra ir laikas:
1 dalis: Įvadas ir grupinė diskusija – 40 minučių
2 dalis: Pratimas Nr. 8. Intervencija vykstant apklausai – 50 minučių
3 dalis: Apibendrinimas – 5 minutės
Detalus sesijos aprašas:
Šeštoji sesija skirta dalyvavimo įtariamųjų apklausoje įgūdžiams lavinti. Pozityviai
konfrontacijai, t. y. tinkamam būdui įsiterpti į įtariamojo apklausą, daug dėmesio skirta
nuotolinio mokymosi medžiagoje. Šios sesijos pagrindinis tikslas – atkreipti advokatų
dėmesį į policijos pareigūnų vaidmenį apklausoje (ir atvirkščiai).
1. Įvadas ir diskusija (40 minučių)
Pagrindiniai punktai (nuotolinio mokymosi medžiagos trumpas paaiškinimas ir
apibendrinimas):
- Kaip pastebėti ir reaguoti į įvairias pareigūnų gudrybes: („Mes tik klausinėjame“,
hipotetiniai klausimai, minimizavimas, maksimizavimas, „Pasakykit tiesą“,
pasikartojantys klausimai ir t. t.)
- Konfrontacija (esant neatitikimams su įrodymais)
- Remkite klientą pagal pasirinktą strategiją, nenukrypkite nuo jos
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Kaip įsiterpti pozityvios konfrontacijos būdu? Tai reiškia įsiterpti nesukeliant nemalonių
pareigūno reakcijų.
- Tuoj pat įvardykite elgesio pobūdį
- Parodykite, kad stengiatės patikėti
- Reaguokite neutraliais žodžiais, laikydamiesi taisyklių
- Paprašykite perfrazuoti (pasakyti kitaip) arba pakeisti savo elgesį
- Stenkitės išvengti konflikto
Nuotolinio mokymosi medžiagoje pateiktos įtariamojo apklausoje taikomos taktikos ir
metodikos aptarimas: Ar esate susipažinę su ja? Ar sutinkate, kad kairėje pateikta
taktika kelia problemų? Ir t. t.
2.
Pratimas Nr. 8: „Intervencija apklausos metu“ (50 minučių) [arba kitas
atitinkamas įrašas iš nacionalinės praktikos]
Šiame pratime kurso klausytojai veikia kaip aktyvūs advokatai: jie turi pertraukti
grupėje stebimą vaizdo įrašą, turi pateikti argumentus, kodėl pertraukia, ir išreikšti
žodžiais tai, ką ir kaip nori pasakyti.
Pratimo tikslai:
- Geriau pastebėti ikiteisminio tyrimo pareigūnų taikomą strategiją apklausos metu
- Motyvuoti intervencijas: kodėl norima įsiterpti ir kuo remiantis
- Aktyviai lavinti pozityvios konfrontacijos įgūdžius
Instrukcijos:
Dalyviai stebi apklausos vaizdo įrašą ir elgiasi taip, lyg jie būtų įtariamojo advokatai,
sėdintys kartu apklausos kambaryje per apklausą ir stengtųsi padėti įtariamajam. Jei
jie nori įsiterpti, sako „stop“, įrašas stabdomas ir dalyvis įsiterpia, pasakydamas tai, ką
nori pasakyti. Tada jo paprašoma paaiškinti, kodėl jis įsiterpė. Grupė aptaria tai, ką
mato, ir dalyviai pasako, ar jie būtų įsiterpę, ar ne ir kodėl. Jei jie būtų įsiterpę, kaip jie
tai būtų darę? Jei nebūtų įsiterpę, kodėl? Grupė aptaria, kokie būtų visų tų atvejų galimi
rezultatai.
Patarimai:
 Jei nebūtų jokių intervencijų, lektorius nurodo kelias buvusias progas įsiterpti ir
vadovauja diskusijai.
 Lektoriai turėtų patys iš anksto pasitreniruoti, kaip pozityviai konfrontuoti.
 Priklausomai nuo turimos medžiagos pasirenkite įsiterpti į apklausą.
 Atminkite, kad šio pratimo tikslas NĖRA nustatyti „teisingą“ ar „neteisingą“ progą
ar priežastį įsiterpti (tai priklauso kiekvieno advokato nuožiūrai, priklausomai nuo
situacijos). Duoti kurso dalyviams nurodymus šia tema taip pat nėra dėstytojo
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užduotis. Jei dalyviai vis dėlto norėtų tokių nurodymų (pavyzdžiui, dėl to, kad patys
turi mažai patirties), pateikite jiems tik labai bendro pobūdžio gaires IR toliau tęskite
klausimus, skatinančius mąstyti (pvz., kokios, jūsų nuomone, galėtų būti priežastys
įsiterpti?)
NETPRALAT
komentarais

vaizdo

įrašo

„Įtariamosios

apklausa“

scenarijus

su

Situacija: Turėdama kriminalinės žvalgybos duomenų apie tai, kad įmonė „Z“,
užsiimanti kavinių verslu, neapskaito gaunamų pajamų, policija atlieka „Z“
patalpose (kavinėse) kratas ir paima buhalterinę dokumentaciją bei sulaiko kavinių
vadovus – direktorius. Nagrinėjamos situacijos įtariamoji Gražina – vienos iš
kavinių direktorė.
Veikos kvalifikavimas:
1) Neteisingas duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas valstybės įgaliotai
institucijai (VMI) (BK 220 straipsnio); kai nedeklaruota suma viršija 37 500 Eur –
sunkus nusikaltimas, gresia iki 8 metų laisvės atėmimo; tai yra vienintelė bausmė
ir jos bausmės vykdymas gali būti atidėtas tik iš dalies; tai reiškia, kad nuteisimo
atveju, asmuo mažiausiai pusė metų turi praleisti laisvės atėmimo įstaigoje
(pataisos namuose).
2) Apgaulinga buhalterinė apskaita (BK 222 str.) – apysunkis nusikaltimas, gresia
iki 4 m. laisvės atėmimo.
Gynybos niuansas: Nurodymus neapskaityti pinigų duoda įmonės „Z“ savininkai
(akcininkai). Buhalterinę apskaitą tvarko buhalteriai, kuriems, vėlgi, nurodymus
duoda įmonės „Z“ savininkai (akcininkai). Įtariamoji Gražina nežino kaip tvarko
buhalteriją, juo labiau nėra atsakinga už buhalterijos tvarkymą. Taip pat ji nežino,
ką ir kaip apskaito įmonės „Z“ savininkai (akcininkai) – ji jiems tik perduoda visus
kavinės apyvartoje gautus pinigus. Todėl jos atsakomybė pagal minėtus
straipsnius yra abejotina.
Apklausos tikslas: Tyrėjas turi mažai informacijos apie tai, kaip kavinės
neapskaitė pajamų. Bet įtaria, kad viskam vadovavo, organizavo įmonės
akcininkai. Tyrėjas nori iš įtariamosios ištraukti kuo daugiau informacijos. Ir ne tiek
apie jos pačios padarytus veiksmus, bet daugiau apie akcininkų – tyrėjas nori, kad
įtariamoji „įduotų“ akcininkus, atskleistų jų sugalvotą ir koordinuotą pajamų
neapskaitymą kavinėse.
Netinkamų metodų sąrašas:
- minimizavimas
- netikri įrodymai
- maksimizavimas
- atsakymą menantys klausimai
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- netikėjimo rodymas
- netikri pažadai
- hipotetiniai klausimai
- įtikinėjimas
- kartotiniai klausimai
- grasinimai, bauginimai
Apklausa:
Apklausos kambaryje sėdi įtariamoji Gražina. Įeina tyrėjas.
Tyrėjas: laba diena.
Įtariamoji: laba diena.
Tyrėjas: taip, gerai. Prašau čia pasirašyti šituos dokumentus ir galėsime pradėti
apklausą (tyrėjas paduoda du dokumentus – (1) įtariamojo teisių išaiškinimo
protokolą; ir (2) pranešimą apie įtarimą).
Įtariamoji: kokie čia dokumentai?
Tyrėjas: čia jūsų teisės ir įtarimas - grynas formalumas, tiesiog pasirašykite ir
galėsime pradėti apklausą. Vėliau galėsite paskaityti. Čia ir čia.
Įtariamoji pasirašo.
Tyrėjas: gerai, tai ką ponia Gražina... Pasakokite tada, kaip ten su tais
neapskaitytais grynais pinigais jūsų kavinėje? Kas, kiek, kam – jūs gal geriau už
mane, žinot. Klausau jūsų.
Įtariamoji: Aš norėčiau pasinaudoti teise neduoti parodymų.
Tyrėjas (nepatenkintas, bet stengiasi to neparodyti): Taip.. turite tokią teisę. Bet
gal mes susitarkim. Labai paprastai, žiūrėkite, aš užduodu jums kelis klausimus,
jūs man atsakote, aš padarau savo darbą ir jūs keliaujate namo.
Įtariamoji: aan advokatas sakė, kad aš turiu tokią teisę.
Tyrėjas: advokatas sakė... (pabrėžtinai atsidūsta) Žiūrėkit, dabar kalbėsiu daugiau
kaip draugas, ne kaip tyrėjas. Advokatai, jis prišneka visokiausių nesąmonių. Po to
žmogus sėdi, pasimetęs, nežino, ką pasakyti. Kaip jūs dabar. Advokatai – jie turi
savų interesų. Čia akivaizdu, man atrodo. Bet tai ne advokatas dabar sėdi priešais
mane su įtarimu, o jūs, ir ne advokatas dabar turi spręsti problemą, o jūs. Tad aš
jums siūlau labai paprastą sprendimą – aš užduosiu jums kelis klausimus, jūs
atsakote – ir viskas.
Įtariamoji tyli.
Tyrėjas: žiūrėkit, ponia Gražina. Konvojaus pareigūnai, kurie jus sulaikė ir atvedė
čia, jie dabar laukia štai už šių durų. Aš jums pasakysiu, kad man nelabai tai
patinka. Aš kalbėjau su savo viršininku ir buvau už tai, kad jūsų nesuimtų. Ir man
pavyko išgauti jo pažadą, kad jeigu jūs bendradarbiausite, jeigu dalyvausite
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apklausoje, jeigu atsakysite į mano klausimus, tai šitie pareigūnai eis prie savo
darbų, o jūs keliausite namo. Bet jeigu jūs atsisakote bendradarbiauti... Aš net
nežinau, kaip jums galėčiau padėti. Ponia Gražina, tad gal padėkim vienas kitam?
Įtariamoji tyli.
Tyrėjas (palaipsniui vis labiau keldamas balsą): kaip buvo apskaitomi grynieji
pinigai, Gražina? Kas duodavo nurodymus neapskaityti pinigų? Akcininkai?
Žilvinas ir Marius? Kur dėdavai neapskaitytus pinigus? Gražina, kalbėk!
Įtariamoji jaučiasi nejaukiai, išsigandusi, gūžiasi.
Tyrėjas (trumpa pauzė; kiek ramiau): aš iš viso nelabai suprantu to jūsų noro tylėti,
ponia Gražina. (Tyrėjas pradeda meluoti) Mes jau apklausėme ir akcininkus, ir jūsų
buhalterę Zitą. Ir žinot ką jie pasakė? Kad jie nieko nežino apie jokius neapskaitytus
pinigus! Kad čia jūs pati viena viską sugalvojote ir padarėte! Nežinau, neturėčiau
gal to sakyti, nes ikiteisminio tyrimo duomenys gi slapti... bet, Žilvinas minėjo, kad
neseniai padarė inventorizaciją jūsų kavinėje ir rado pas jus kasoj trūkumą. Ir jie
jau yra parengę prieš jus skundą policijai dėl įmonės lėšų pasisavinimo – didelės
vertės lėšų pasisavinimo!
Įtariamoji (labai nustebusi): kokio pasisavinimo? Aš tikrai nesisavinau jokių pinigų...
Tyrėjas: tai aš suprantu, Gražina, aš gi noriu jums padėti. Bet ir jūs pati turite sau
padėti. Jūs man turite atsakyti į klausimus, ponia Gražina.
Įtariamoji tyli.
Tyrėjas (po trumpos pauzės): aš tik noriu priminti jums įstatymą, ponia Gražina –
jeigu prisipažinsite padariusi nusikaltimą, jums trečdaliu bus sumažinta bausmė. O
dabar jums gresia iki aštuonerių metų laisvės atėmimo. Iki aštuonerių metų
belangės, ponia Gražina! (čia tyrėjas nemeluoja, tačiau pagal situaciją, įtariamoji
greičiausiai nebūtų nuteista pagal šį straipsnį). O tokiose bylose teisėjai paprastai
būna labai griežti, nes kalba eina apie valstybės biudžetą ir pan. – kala netoli
maksimumo (čia tyrėjas jau meluoja). Jūs gi turite vaiką, sūnus man atrodo pas
jus, taip? Aš neabejoju, kad jis labai myli ir laukia jūsų. Ir įsivaizduokite – vieną
dieną jis nesulaukia jūsų. Ir taip aštuonerius metus! Aštuonerius metus jūs negrįžtat
namo. Kas tada bus, kas prižiūrės jūsų berniuką? O pas mus labai griežti įstatymai
ir teistų motinų vaikai atiduodami į globos namus (tyrėjas meluoja).
Įtariamoji (aiškiai susinervinusi): prie ko čia mano vaikas? Palikit nors mano vaiką
ramybėj!
Tyrėjas: tai aš ir noriu jums padėti, ponia Gražina! Aš jums pažadu, kad aš
pasikalbėsiu su prokuroru ir mes kuo greičiau užbaigsime šitą reikalą su
baudžiamuoju įsakymu (tyrėjas meluoja, nes už sunkų nusikaltimą šiuo atveju nėra
tokios galimybės). Ir viskas, gausite poros tūkstančių baudelę, susimokėsite per
puse metų ir viskas. Bet jūs turite sau padėti, aš negalėsiu jums padėti, jei jūs pati
sau nepadėsite. Jūs turite papasakoti nuo iki – viską.
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Įtariamoji: aš jau jums sakiau – aš jokių parodymų šiandien neduosiu.
Tyrėjas (atsidūsta): gerai, aš supratau, jūsų valia. Bet žinokit - aš bandžiau jums
padėti... (paima telefoną – skambina) Atveskite konvojų, važiuosime... Atsisako
bendradarbiauti, tyli...
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4.8. 7 SESIJA: ĮGŪDŽIŲ INTEGRAVIMAS: INSCENIZACIJOS
Sesijos tikslas – šioje sesijoje apjungiamos svarbiausios mokymų metu nagrinėtos
temos, siekiant jas išbandyti praktinėje situacijoje:
– Advokato ir kliento konsultacijoje lavinti tarpusavio supratimo kūrimo ir kitus
įgūdžius.
– Ugdyti sugebėjimą pastebėti apklausos taktiką.
– Ugdyti jautrumą kliento poreikiams.
– Lavinti bendravimo įgūdžius su ikiteisminio tyrimo pareigūnu ir klientu.
– Pasitreniruoti, kaip dirbti su vertėju ir bendrauti su klientu per vertėją.

Lektoriams reikės turėti:




Instrukcijas dalyviams, vaidinantiems įtariamuosius, policijos pareigūnus ir
advokatus (jos turi būti atspausdintos ant atskirų lapų). Siekiant, kad
inscenizacijos būti tikroviškesnė, dalyviams galima padalinti inscenizacijoms
parengtą dalomąją medžiagą – pranešimus apie įtarimą (žr 7 priedą).
(Pasirinktinai) Baltą lentą (grupinės diskusijos rezultatams užrašyti).

Sesijos struktūra ir laikas:
1 dalis: Įvadas – 5 min.
2 dalis: Inscenizacijos – po 1 val. 20 min. kiekvienai.
1. Įvadas (5 minutės).
Paaiškinkite dalyviams šios sesijos tikslą – kad jos metu siekiama integruoti mokymų
metu aptartas temas. Paaiškinkite, kad bus stebimos inscenizacijos, kurių metu
dalyviams labai svarbu laikytis tylos, niekaip nereaguoti į tai, kas vyksta.
2. Inscenizacijos (3 valandos, įskaitant 15 min. pertrauką)
Vaidinamos dvi skirtingos inscenizacijos. Advokato vaidmenį atlieka mokymų dalyviai
(kiekvienai situacijai po dalyvį, vaidmeniui jie pasiruošia per pietų pertrauką ir kavos
pertrauką popiet). Policijos pareigūną ir įtariamąjį vaidina aktoriai. Visi kiti dalyviai
stebi.
NB! Šiose inscenizacijose reikėtų nepamiršti ir klausimų, kurie buvo nagrinėti 3 ir 4
sesijose: vienoje inscenizacijoje klientas turėtų būti pažeidžiamas ir sprendžiamos su
tuo susijusios problemos, o kitoje įtariamasis galėtų būti užsienietis, kuriam reikia
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vertimo. Jei inscenizacija susijusi su vertimu, joje turėtų dalyvauti profesionalus
vertėjas.
Inscenizacijų eiga:
1 dalis: Kontaktas su policijos pareigūnu (5 minutės)
2 dalis: Advokato pasitarimas su klientu (10-15 minučių)
NB! Konsultacijos ir jos aptarimo metu pareigūną vaidinantis aktorius nedalyvauja.
Advokatui pateikiama tik trumpa faktų santrauka (pranešimas apie įtarimą) ir jis vykdo
konsultaciją taip, kaip tai darytų realiame gyvenime. Konsultacijai skiriama iki 15
minučių. Aktoriai (vaidinantys įtariamąjį) gauna detalų scenarijų.
3 dalis: Apklausa (20-30 minučių, įskaitant galimas pertraukas konfidencialioms
konsultacijoms)
Aktoriai vaidina pagal scenarijų ir reaguoja priklausomai nuo to, kaip vyksta
bendravimas su advokatu. Nėra visiškai konkretaus scenarijaus, nes tuomet viskas
pratime atrodytų per daug dirbtinai.
Apklausa tęsiasi apie 30 minučių; jei prireiktų konfidencialios konsultacijos, skirkite
tam ne daugiau kaip 5 minutes.
4 dalis: Aptarimas ir diskusija (30-40 minučių)
Stebėtas situacijas analizuokite remdamiesi kriterijais, nurodytais Inscenizacijų
stebėjimo formoje (7 priedas). Prieš aptarimą labai svarbu dalyviams trumpai pristatyti
konstruktyvaus aptarimo taisykles (žr. 5.5 šio Gido poskyrį „Inscenizacijų aptarimo
taisyklės“). Kadangi yra nemaža rizika, kad aktorių vaidyba ir emociškai įtemptos
situacijos gali lemti dalyvių emocijas, aptarimo metu lektoriai privalo labai atsakingai
moderuoti diskusiją, neleisdami jai peraugti į advokato vaidmenį atlikusio kolegos
menkinimą.
Rekomenduojama aptarimo eiga:
 Advokato vaidmenį atlikusio dalyvio refleksija – kokie sunkumai iškilo, kodėl
priėmė vienokius ar kitokius sprendimus.
 Įtariamąjį vaidinusio aktoriaus refleksija – ar advokatas sukėlė pasitikėjimą, ar
atliepė neatidėliotinus poreikius ir kt.
 Policijos pareigūną vaidinusio aktoriaus refleksija – kaip priėmė advokato elgesį,
kokias reakcijas lėmė advokato bendravimo stilius.
 Auditorijos pastebėjimai.
 Lektorių pastebėjimai.
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Patarimai:
 Sutvarkykite kambarį taip, kad visi dalyviai galėtų matyti visus inscenizacijos
dalyvius!
 Advokato vaidmeniui rinkitės dalyvius apgalvotai. Pasirinkite tuos, kurių pažangą
mokymo metu esate pastebėję. Stenkitės pasirinkti dvi skirtingas asmenybes,
kurių bendravimo stilius yra skirtingas. Nesirinkite TIK tų, kurie rodo entuziazmą
arba yra ekstravertai (daug kalba), taip pat ir tų, kurie yra intravertai/ linkę į
apmąstymus. NESIRINKITE tų, kurie yra skeptiškai, priešiškai ar kritiškai
nusiteikę, ar tų, kuriems trūksta savianalizės: jie į šį pratimą gali žiūrėti nerimtai,
erzinti ir nuvilti kitus dalyvius.
 Pasirūpinkite, kad būtų vertinama pagal instrukcijas.
 Stebėkite laiką, tačiau nestabdykite proceso per patį įdomumą.
 Jei vaidinimas nevyksta, būtinai įsiterpkite.
 Alternatyva: galite numatyti vieną pertrauką, kai advokatui leidžiama paprašyti
kolegų patarimo. Galima duoti tris patarimus, ką daryti toliau, iš kurių advokatas
gali pasirinkti vieną.

NAUDINGI PATARIMAI ANTROS DIENOS PABAIGAI:
Dienos pabaigoje būtinai skirkite laiko apibendrinimui ir grįžtamajam ryšiui.
Rekomenduojama neapsiriboti anketų pildymu, tačiau pasiūlyti kiekvienam iš dalyvių
trumpai pakomentuoti, ką išsineša iš šių mokymų.
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5. METODINIAI PATARIMAI NETPRALAT LEKTORIAMS
5.1. Bendro pobūdžio patarimai


Parenkite „gaires” arba dokumentą, kuriame aprašykite, ką darysite būdamas
lektorius, kokia seka tai darysite ir kiek laiko skirsite atskiroms veikloms
kiekvienoje auditorinėje sesijoje (taip pat aprašykite, kaip lektoriai pasidalys
pareigomis ir kokius dar sprendimus jie priims).



Griežtai sekite laiką!!! Stabdykite grupines diskusijas, jei laikas baigiasi
(pavyzdžiui, pasakykite, kad aptariamas klausimas yra paskutinis, arba kad jūs
atsakysite tik dar į vieną klausimą ar komentarą), net jei atrodo, kad grupė yra
labai įsitraukusi į diskusijas. Jei diskusija yra labai įdomi, pabandykite rasti kitą
progą ją tęsti, pavyzdžiui, per pertrauką ar nuotolinio mokymosi aplinkoje.



Derinkite dėstymo tempą ir teorinių aiškinimų apimtį pagal grupės patirties
(vidutinį) lygį. Jei kai kuriems klausytojams reikia smulkesnio paaiškinimo, arba jei
jie turi klausimų, o grupė nori judėti toliau, skirkite tam laiko atskirai. Jei iš klausimų
atrodo, kad (kai kurie) klausytojai nepakankamai suvokia teorinę medžiagą,
patarkite jiems peržiūrėti atitinkamus modulius.



Nesusigundykite trumpinti ar praleisti grupines diskusijas ir įtraukti daugiau
inscenizacijų ar pratybų. Tikėtina, kad dalyviai savo vertinimuose gali pažymėti,
kad jiems labiau patinka inscenizacijos, o ne grupinės diskusijos. Tačiau grupinės
diskusijos NETPRALAT mokymo programoje yra labai svarbios pedagoginiu
požiūriu. Kad dalyviai gautų kuo daugiau naudos iš inscenizacijų, jie turi turėti tvirtą
teorinį pagrindą ir gerai suprasti atitinkamus įgūdžius, o tai yra pasiekiama per
grupines diskusijas.



Stenkitės išlaikyti galimybių dalyvauti grupinėse diskusijos pusiausvyrą. Kai kurie
klausytojai visuomet norėtų kalbėti ir kalba ilgai, kiti didelio noro dalyvauti
diskusijose nerodo. Užkirskite kelią situacijai, kai diskusijas monopolizuoja tik keli
dalyviai (pavyzdžiui, pasakykite, kad jie jau labai gerai pakalbėjo kelis kartus,
laikas dabar suteikti galimybę ir kitiems). Pasistenkite paskatinti pasisakyti nelabai
aktyvius dalyvius, bet ne per daug dažnai ir primygtinai, kad neatrodytų, jog jūs
„ant jų užsisėdate“.
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5.2. Skatinimas analizuoti ir apmąstyti


Kai kuriais atvejais dalyviams gali nepatikti terminas „reflesija/apmąstymas/
apmąstyti“. Galite vartoti kitus žodžius, pavyzdžiui, „atkreipkite dėmesį“,
„paklauskite savęs“ ir panašiai.



Sąmoningai klauskite tokių klausimų, kurie skatina mąstyti. Kodėl jūs sugalvojote
elgtis būtent taip? Ką darytumėte taip pat? Jei situacija būtų šiek tiek kitokia, ką
darytumėte?



Aukščiausias mąstymo lygis yra tuomet, kai lyginama su profesinėmis vertybėmis,
kurios laikomos svarbiausiomis (pavyzdžiui, kliento interesų pirmenybė). Tokio
pobūdžio mąstymą lektoriai gali skatinti tinkamais tiesioginiais klausimais
(pavyzdžiui, kas, jūsų nuomone, šioje situacijoje būtų svarbu kliento interesų
požiūriu?)



Dalyviai turėtų atkreipti dėmesį į konfliktų tikimybę, advokatui atliekant savo
vaidmenį: pavyzdžiui, darbiniai santykiai su policijos pareigūnais kaip priešprieša
tarpusavio supratimo santykiams su klientu. Lektoriai turėtų pagalvoti, kada būtų
tinkamiausias momentas aptarti konfliktus, susijusius su advokato vaidmens
atlikimu (pavyzdžiui, inscenizuojant įtariamojo apklausą, advokatas nesikiša, nes
bijo reakcijos iš policijos pareigūno. Ar čia yra konfliktas, susijęs su advokato
vaidmeniu?)



Kada galima sieti su dalyvių patirtimi? (Ar esate matę (girdėję) panašią situaciją?
Ar galėtumėte pateikti pavyzdį iš savo praktikos? Gal galėtumėte papasakoti apie
situaciją, kuri jums buvo sunki?)

5.3. Scenarijai


Scenarijai turėtų būti autentiški, t. y. paimti iš tikrų bylų ir (arba) (pageidautina)
parengti praktikuojančio baudžiamųjų bylų advokato.



Tų pačių scenarijų naudojimas per visą mokymo laiką užtikrina tęstinumą ir
padeda klausytojams įsigilinti į juos. Mokymo eigoje scenarijus galima papildyti
naujais faktais: pavyzdžiui, faktais, kurių reikia kliento konsultacijai (apie kliento
elgesį, jo pasakojimą) ar faktais apie kliento apklausos aplinkybes.



Idealiu atveju scenarijai turėtų būti susiję su tokiomis problemomis, su kuriomis
susiduria advokatai, atstovaudami klientams ikiteisminio tyrimo laikotarpiu. TAIP
PAT juose turėtų būti ir netipiškos situacijos, kurios skatintų advokatus spręsti
neįprastus klausimus. Stenkitės, kad kiekviename scenarijuje būtų keletas teisinių
problemų (pavyzdžiui, trūktų informacijos patikrinti kliento „savigynos“ pasakojimą;
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būtų neaiški nusikaltimo kvalifikacija; būtų problemų su įrodymais) ir problemų,
susijusių su bendravimu (pavyzdžiui, klientas atrodytų „nepasitikintis“ ir nelabai
klausytųsi to, kas jam sakoma.


Inscenizacijoms skirtuose scenarijuose nesistenkite apimti visų problemų ir
klausimų, kurie jums atrodo svarbūs. Scenarijai inscenizacijoms neturėtų būti per
daug sudėtingi, kitaip gali būti sunku dalyviams juos suvaidinti, be to, kai kurios
problemos gali likti nepaliestos (ar nepakankamai aptartos) per aptarimus.
Prisiminkite, kad mokymo tikslas – skatinti advokatų mąstymą ir supažindinti
advokatus su priemonėmis, kuriomis jie aktyviai galėtų naudotis, ieškodami
sprendimų problemoms, su kuriomis susidūrė. Ši mokomoji programa nesiekia
pateikti vienintelių geriausių sprendimų visoms galimoms problemoms ir
klausimams, su kuriais susiduria advokatai, teikdami paslaugas klientams laikino
sulaikymo metu.

5.4. Vaizdo įrašai


Kiek įmanoma, vaizdo įrašai turėtų būti autentiški. Be abejo, advokato ir kliento
konsultacijos yra konfidencialios, todėl jos niekuomet nefilmuojamos. Tačiau kai
kuriose valstybėse galima gauti tikrų įtariamojo apklausų fragmentus. Lietuvoje
galimybės gauti tokių įrašų nėra (nes pilnamečių įtariamųjų apklausose vaizdo ir
garso įrašai nėra daromi, o net ir pasikeitus reguliavimui vargu ar jie būtų
viešinami). Todėl, galima naudoti Žmogaus teisių stebėjimo instituto parengtus
įrašus:
Advokatės ir kliento konsultacija: https://youtu.be/PiU7pae7fsE
Įtariamosios apklausa: https://youtu.be/dSRSrSa5R4U
Jei auditorija supranta anglų kalbą, kurso lektoriai taip pat gali pasitelkti Dublino
universiteto (Dublin City University) parengtus įrašus. Taip pat gali būti naudojami
įrašai iš kitų valstybių, jei juose kalbama kurso dalyviams suprantama kalba.
Dublino
universiteto
įrašas.
Advokatės
ir
https://www.youtube.com/watch?v=vV1NC0GOxgk

klientės

Dublino
universiteto
įrašas.
Įtariamosios
https://www.youtube.com/watch?v=SxQVhC0UEnQ


konsultacija:
apklausa:

Prieš parodant vaizdo įrašą, reikėtų jį pristatyti, paaiškinti situacijos kontekstą. Jei
naudojamas kitoje valstybėje vykdomos apklausos vaizdo įrašas, reikėtų
informuoti, kokioje valstybėje vyksta veiksmas, taip pat atkreipti dėmesį į Lietuvos
praktikai nebūdingus, tačiau konkrečiai valstybei įprastus aspektus. Tai leis kurso
klausytojams geriau suprasti, kas vyksta įraše. Jei naudojamas įrašas ne lietuvių
kalba ir ne visi dalyviai supranta anglų kalbą, reikėtų periodiškai sustabdyti įrašą
ir išversti, kas jame sakoma.
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Pavyzdžiui, dalyje apie įtariamojo apklausą kaip trumpą iliustraciją galima naudoti
šį
įrašą:
https://www.youtube.com/watch?v=90tJ914KQbA.
Reikėtų
pakomentuoti, kad įtariamasis Dave Tronnes buvo sulaikytas įtariamas nužudęs
savo partnerę Shanti. Vaizdo įraše matome trumpą epizodą iš jo apklausos.
Apklausos metu minimas Džeksonas yra nužudytosios sūnus.

5.5. Inscenizacijų aptarimo taisyklės
NETPRALAT mokymo programos metu įspūdžiais dalijamasi dažnai, juos teikia ir
lektoriai, ir dalyviai. Prašant įspūdžių apie inscenizacijų pratybas, svarbu išlaikyti tam
tikrą seką: iš pradžių apie savo įspūdžius kalba patys inscenizacijos dalyviai, o paskui
inscenizaciją stebėjusi auditorija. Lektoriai savo įspūdžiais turėtų dalytis po to, kai savo
įspūdžius yra išsakę visi norėję tai daryti mokymų dalyviai.
Labai svarbu aiškiai suformuluoti taisykles, kaip pateikti savo įspūdžius. Tai galima
daryti arba per pirmąją sesiją, arba prieš pirmąsias pratybas. Apie taisykles verta
kalbėti net ir tuo atveju, jei manote, kad klausytojai jas žino. Priminti, kaip svarbu
įspūdžius teikti su derama pagarba, svarbu ir dėl to, kad pagarbus įspūdžių pateikimas
didina savitarpio pasitikėjimą.
Pagrindinės įspūdžių pateikimo taisyklės yra šios:


Kalbėkite kuo konkrečiau: komentuokite konkretų elgesį, duokite pavyzdžius,
venkite apibendrinimų ar komentarų apie asmenį;



Stenkitės ne smerkti ar laikytis dogmų, o palaikyti inscenizacijos dalyvius (taip pat
ir savo nežodiniu bendravimu);



Kalbėkite ir pozityviai, ir negatyviai: kritiški įspūdžiai, išreikšti pozityviai, labiau
skatina augti ir kaip asmeniui, ir kaip profesionalui;



Komentuokite tik tais aspektais, kuriuos žmogus gali pakeisti;



Kalbėkite trumpai ir tiksliai, apribokite savo komentarus tik tokiais įspūdžiais,
kuriuos žmogus gali vienu kartu suvokti ir įsisavinti (paprastai nurodykite tik du ar
tris dalykus);



Kalbėkite tiesiai: neatsiprašinėkite, nešvelninkite savo (kritiškų) įspūdžių ir
nesistenkite jų įvilkti į gražias frazes;



Jei matote, kad tai tikslinga, paprašykite inscenizacijos dalyvių ir auditorijos kartu
pamąstyti apie girdėtus įspūdžius ir pagalvoti, kaip būtų galima geriau ar kitaip
suvaidinti duotą situaciją.
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6. VERTINIMAS (GRĮŽTAMASIS RYŠYS)
Vertinimas – svarbi NETPRALAT mokomosios programos dalis, ypač jei toks
mokymas organizuojamas valstybėje pirmą kartą. Vertinimas padeda pritaikyti
programą pagal konkrečius vietinius mokymo poreikius. Savo vertinimais kurso
lankytojai (advokatai) advokatų asociacijoms bei kitoms su mokymu (finansavimu)
susijusioms vietos institucijoms parodo, kad programa yra naudinga ir būtina.
Mes pasirinkome paprastą vertinimo būdą – vieno puslapio vertinimo klausimyną, kurį
užpildo klausytojai, ir vertinamąsias grupes, į kurias įeina klausytojai ir lektoriai.
Stengėmės, kad klausimai būtų prasmingi ir skatintų dalyvius reikšti savo įspūdžius ir
nuomonę.
Formalus mokymų vertinimas turėtų nuolatos eiti ranka rankon su neformaliu
vertinimu. Turėtų būti nuolat vykdomas dialogas tarp programos sudarytojų, lektorių,
mokymo dalyvių ir kitų suinteresuotų asmenų (pavyzdžiui, advokatų asociacijų
atstovų, finansuojančių institucijų ir t. t.), stengiantis mokomąją programą priderinti prie
vietinių poreikių ir gerinti jos kokybę. Galima būtų pagalvoti ir apie atitinkamų
suinteresuotų asmenų grupės sudarymą, kuri patartų mokomosios programos
sudarymo ir formato klausimais ir dalyvautų neformaliuose vertinimuose. Taip pat būtų
naudinga leisti stebėti bei neformaliai vertinti mokomąjį procesą ir tokiems asmenims,
kurie nėra artimai susiję su mokomosios programos kūrimu.

6.1. Vertinimo klausimynas
Klausimynas turėtų būti kuo trumpesnis, kad dalyviai neprarastų noro jį pildyti ir pateikti
prasmingus vertinamuosius atsakymus.
Sukūrėme keletą „standartinių“ vertinamųjų klausimų, kuriuos būtų galima panaudoti
bet kurioje šalyje. Priklausomai nuo jums skirtos mokomosios programos ypatybių ir
jos organizatorių bei finansuotojų išreikštų pageidavimų klausimyną galima papildyti ir
kitais klausimais.
NETPRALAT mokomosios programos vertinimo klausimyną rasite 7 priede.

6.2. Vertinimo grupės ir aptarimai jose
Vertinimo grupės ir aptarimai jose padeda gauti gilesnį ir naudingesnį vertinimą nei
ilgų (raštu parengtų) klausimynų pildymas. Idealiu atveju vertinimo grupės turėtų dirbti
kartu su mokymo dalyviais ir lektoriais. Jei lektorių dalyvavimas vertinimo grupės
aptarimuose būtų nepageidautinas, galima vesti ir individualius pokalbius.
Bendro pobūdžio patarimai, kaip vesti vertinimo aptarimus vertinimo grupėse:
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Vesti vertinimo aptarimus grupėse paprašykite žmogaus, kuris nebuvo susijęs su
programos vykdymu. Idealiu atveju tai turėtų būti žmogus, kuris yra pakankamai
susipažinęs su mokomąja programa. Taip pat būtų naudinga, kad jis būtų turėjęs
galimybę tiesiogiai stebėti bent kai kurias mokomojo proceso dalis.



Programos lektoriai neturėtų dalyvauti vertinimo grupių aptarimuose kartu su
programos dalyviais.



Aiškiai pasakykite, kad labai vertinate vertinimo grupių indėlį į vertinimą, ar jis būtų
teigiamas, ar neigiamas, kuris padėtų tobulinti NETPRALAT programą.
Paaiškinkite, kad vertinimo grupėms bus atsiųsta trumpa pagrindinių vertinimo
punktų santrauka, kad būtų galima pataisyti pasitaikiusius nesusipratimus ir (arba)
papildyti naujais klausimais. Aiškiai informuokite, kad tokioje santraukoje jūs
nenurodysite pavardžių.



Pradėkite vertinimo aptarimą labai atviru klausimu (pavyzdžiui, kaip jums pasirodė
ši mokomoji programa?)



Turėkite iš anksto pasirengę 3-4 pagrindinius klausimus. Šie klausimai turėtų būti
platūs ir atviri. Toliau rasite galimus tokių klausimų pavyzdžius.



Jei norite, tuos klausimus galite papildyti detalesniais papildomais klausimais.
Galite paklausti, ar dalyviai nenorėtų patys pateikti konkrečių klausimų. Dalyvių
iškeltus klausimus papildykite susijusiais savo klausimais (jei tai tikslinga), kurie
taip pat turėtų būti atviri.



Tarp paskutinės mokomosios sesijos ir vertinamosios grupės aptarimo darykite
pertrauką, per kurią išdalykite klausimynus.



Tegul kas nors kitas trumpai protokoluoja aptarimus ir parengia jų santraukas
(galite pagalvoti ir apie papildomų garso įrašų darymą).

Vertinimo grupei užduodamų klausimų pavyzdžiai (ne ilgiau kaip 30 minučių)
-

Kaip jums pasirodė NETPRALAT mokomoji programa?

-

Kurios mokymo programos dalys buvo naudingiausios? Kurios mažiausiai
vertingos?

-

Kokius tris dalykus išsinešate iš šių mokymų?

-

Kuriuos mokymuose įgytus įgūdžius ketinate pritaikyti praktikoje?

-

Kokia jūsų nuomonė apie dėstytojus?

-

Jei tokia programa ateityje būtų vykdoma dar kartą, ką joje norėtumėte keisti?

-

Ką patartumėte šiuose mokymuose daryti kitaip?

-

Kuriose srityse norėtumėte dar pasitobulinti?

51

Tokius ar panašius klausimus klauskite apie:
-

Mokymo turinį.

-

Mokomosios programos struktūrą, jos organizavimą.

-

Programos formatą.
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1 priedas. Advokato vaidmuo tyrimo etape
Šiame dokumente išdėstytos tam tikros prielaidos apie advokatų vaidmenį
baudžiamajame procese sulaikymo policijoje metu, kuriomis remiasi NETPRALAT
mokomoji programa. Dokumentas skirtas būsimiems NETPRALAT kurso lektoriams.
Dokumentu galima naudotis rengiantis pirmai sesijai. Jis NĖRA skirtas dalyviams ir
jiems neturėtų būti dalijamas.

1. ADVOKATO VAIDMUO TYRIMO ETAPE: BENDROSIOS SĄVOKOS
Pagrindinis advokato vaidmuo sulaikymo policijoje metu (ir bendrai baudžiamajame
procese) – apsaugoti, patarti ir ginti savo klientą, įtariamą įvykdžius baudžiamąjį
nusikaltimą.2
Advokatui atliekant savo vaidmenį, svarbiausia paisyti kliento interesų. Todėl iš
advokato neturėtų būti reikalaujama nieko, kas pakenktų jo kliento interesams
(pavyzdžiui, atskleisti kliento jam suteiktą slaptą informaciją). Kliento interesai
apibrėžiami kiek galima atsižvelgiant į paties kliento požiūrį ir jo pageidavimus.3 Todėl
advokato pareiga – suprasti kliento požiūrį į bylą ir pageidautiną jos baigtį. Advokatai
taip pat privalo kuo išsamiau informuoti klientus apie pasirinkimo galimybes ir
procesinio elgesio pasekmes, kad jie galėtų motyvuotai pasirinkti kaip elgtis.
Advokato vaidmuo neapsiriboja grynai „teisiniais“ klausimais, t. y. vien tik pareiga
informuoti ir patarti klientams apie tai, ką sako įstatymai, ir prižiūrėti, kad baudžiamasis
procesas vyktų teisingai. Advokatas dalyvauja ir tam, kad suteiktų moralinę ir socialinę
paramą klientui, pavyzdžiui, elgdamasis empatiškai, suteikdamas klientams detalią
informaciją, prireikus papildomai aplankydamas juos, stebėdamas jų sveikatos būklę
ir gydymo poreikius; ir prireikus spręsdamas kitus klientui rūpimus klausimus (pvz.,
informuodamas šeimą).
Santykiuose su pareigūnais advokatai visuomet turi stengtis elgtis kaip profesionalai
ir visuomet vadovautis savo kaip profesionalo pagrindine užduotimi – ginti kliento
svarbiausius interesus. Nors advokato ir pareigūnų profesionalūs tikslai gali skirtis,
advokatas neturi provokuoti policijos pareigūnų ar asmeniškai su jais konfliktuoti.
Smerktinas ir bet koks manipuliavimas ar apgaulinga taktika. Geri darbiniai santykiai
su policijos pareigūnais padeda veiksmingiau ginti kliento interesus. Žinoma, tai
Tai išplaukia, inter alia, iš Havanos deklaracijos dėl pagrindinių advokato vaidmens principų. Joje
sakoma, kad advokato vaidmuo – “patarti klientams apie jų teises ir prievoles ir apie teisinės sistemos
veikimą, kiek tai yra svarbu kliento teisėms ir prievolėms”, ir “padėti klientams visais tinkamais būdais
ir imtis teisinių veiksmų jų interesams apsaugoti” (žr. 13 str. (a) ir (b) punktus).
3 Kliento interesų galima nepaisyti tik tuo atveju, jei klientas aiškiai nesugeba priimti racionalių
procesinių sprendimų, kai, pavyzdžiui, specialistai patvirtina, kad klientas serga rimta psichine liga, arba
kai klientas yra jauno amžiaus vaikais.
2
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nereiškia, kad advokatas neturėtų ryžtingai reaguoti į neteisėtą, neetišką ar
neprofesionalų elgesį.

2. SVARBŪS DALYKAI, KURIUOS REIKĖTŲ ĮTRAUKTI Į MOKOMĄJĄ PROGRAMĄ
1. Advokato vaidmuo neapsiriboja vien patarimais
advokatas privalo klientui teikti ir moralinę paramą.

teisės

klausimais,

Advokatai turėtų stengtis padėti savo klientui kaip žmogui, o ne tik kaip „vaikščiojančiai
bylai“. Tai reiškia, kad klientus reikia ginti ne tik nuo akivaizdžiai neteisėto elgesio, bet
ir nuo elgesio, kuris yra neteisingas „žmogiškąja prasme“ arba kuris kelia klientui
skausmą ir kančias. Vienas tokio elgesio pavyzdys yra spaudimo taktika apklausos
metu, kurios įstatymas gali nedrausti, bet kuri, advokato nuomone, klientą akivaizdžiai
kankina.
2. Detalios informacijos svarba
Svarbu, kad prieš pirmą konsultaciją su klientu advokatai stengtųsi gauti informaciją
ne tik apie bylą, bet ir informaciją apie klientą (pavyzdžiui, apie jo pažeidžiamumą,
teistumą). Advokatams reikėtų tai daryti ir tose šalyse, kur teisė gauti tokią informaciją
nėra oficialiai pripažinta. Tokiose šalyse ne visi advokatai gali suprasti tokios
informacijos svarbą: mokymo metu (pavyzdžiui, per pirmąją sesiją) gali tekti tokioms
diskusijoms skirti šiek tiek laiko.
Advokatus reikėtų supažindinti su tam tikrais bendravimo būdais, kurie padeda išgauti
(detalią) informaciją ir iš klientų, ir iš policijos pareigūnų. Tyrėjai gali būti išmokyti
stengtis atskleisti kuo mažiau informacijos, jei advokatas jos neprašo. Įtariamieji gali
turėti savų priežasčių slėpti informaciją nuo advokato, pavyzdžiui, jiems gali būti gėda
prisipažinti, kad nesupranta, nemoka skaityti ar kad yra teisti ir t. t. Advokatams taip
pat gali nepavykti paklausti tinkamus (atvirus) klausimus, kurie padėtų išgauti
informaciją, arba skirti pakankamai laiko informacijos rinkimui konsultacijos metu.
3. Nuo policijos pareigūnų nepriklausomų vertinimų svarba
Kaip jau minėta anksčiau, tyrimo metu ne visuomet akivaizdu, kad kliento teisės ir
poreikiai yra tinkamai nustatyti ir kad į juos yra atsižvelgta. Tyrėjai ne visuomet gali
būti tiksliai nustatę galimas problemas. Todėl advokatai neturėtų pasikliauti policijos
protokolais ir vertinimais, bet turėtų visada atlikti savo vertinimus, pavyzdžiui, apie:
 kliento pažeidžiamumą ir specialius poreikius
 kliento sugebėjimą suprasti ir kalbėti proceso kalba, vertimo poreikį
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 kliento savo teisių supratimą
 tai, ar kliento teisės yra gerbiamos policijos įstaigoje, ar laikomasi tinkamų
procedūrų.
4. Advokato vaidmuo įtariamojo apklausos metu
Advokatai turėtų nepamiršti, kad dalyvauti apklausose yra svarbu, net ir
nereikšmingose bylose (pavyzdžiui, tam, kad suteiktų klientui emocinę paramą,
užtikrintų, kad nebūtų klausiama nesąžiningų klausimų, kad kliento atsakymai būtų
tinkamai protokoluojami). Sprendimą dėl advokato dalyvavimo apklausoje turėtų
priimti klientas, o ne advokatas. 4
Prieš prasidedant apklausai, advokatams gali tekti padaryti tam tikrus
pareiškimus, pavyzdžiui, dėl kliento būklės tinkamumo būti apklaustam, dėl
medicininės pagalbos reikalingumo (jei būtina, prieš apklausą), dėl apklausos sąlygų
ir aplinkos ir t. t.
Laikas, reikalingas advokatui atlikti savo teisėtas užduotis apklausos metu,
negali būti ribojamas, pavyzdžiui, advokatui įsiterpiant į apklausą ar prašant
sustabdyti apklausą. Tose šalyse, kur advokatui atlikti tokias užduotis yra neįmanoma
dėl laiko ribojimo, advokatai turėtų būti skatinami reikalauti daugiau erdvės savo
dalyvavimui apklausose, nei numato taisyklės.
Toliau pateikiame keletą pavyzdžių, kokios yra advokato užduotys apklausos metu:











Informuoti klientą ir jam patarti:
- galimybė advokatui ir klientui reikalauti pertraukos
- patarti klientui bet kuriuo metu tylėti
Ginti ir remti klientą:
- apsaugoti nuo prievartos ir spaudimo
- suteikti emocinę paramą apklausos metu
Padėti klientui pateikti savo pasakojimą apie tariamą nusikaltimą:
- paaiškinant klausimus
- paaiškinant kliento atsakymus
- papildant informaciją kliento vardu
Prieštarauti policijos pareigūnų elgesiui, pavyzdžiui:
- neteisėtam spaudimui
- netinkamiems klausimams ir pareiškimams
- rašytiniam apklausos protokolui
Daryti užrašus apklausos metu, įrašyti pastabas apklausos protokole
Protestuoti (nedelsiant)

Iš principo, advokatai turėtų dalyvauti visose apklausose, išskyrus labai retus atvejus, kai advokato
buvimas apklausoje neatneš didelės naudos, o tik pailgins kliento sulaikymo laiką belaukiant, kol atvyks
advokatas.
4
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Po apklausos advokatams gali reikėti pateikti skundą ir reikalavimus dėl, pavyzdžiui,
galimybės jam ar klientui gauti rašytinius įrodymus ar kitokio pobūdžio įrodymus; taip
pat dėl papildomų tyrimo veiksmų būtinybės.
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2 priedas. Pratimo „Liudytojas“ anketa
Klausinėjimas
Pažymėkite, kokie klausimai naudojami:

o
o
o
o
o

atviri klausimai
uždari klausimai
įtaigūs (atsakymą menantys) klausimai
klausimai su pasirenkamaisiais atsakymais
dvigubi klausimai
Ar yra klausimų, kuriais užvedama nauja tema?
Ar yra klausimų, kuriais klausinėtojas siekia patvirtinti savo galvoje kuriamą įvykių
scenarijų?

Kitos pastabos:

Pažymėkite, ar naudojami aktyvaus klausymosi elementai:

o
o
o
o
o

Pastabos:

akių kontaktas
linksėjimas galva
perfrazavimas
pritarimas pasakymams („mhm, taip” ir pan.)
papildomi klausimai ta pačia tema
Duomenys apie įvykį (kas, kada, kaip?)
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3 priedas. 3 sesijos dalomoji medžiaga (Psichosocialinis
požiūris)
Toliau pateikiame realiame gyvenime galimų situacijų, su kuriomis advokatai gali
susidurti, pavyzdžius inscenizacijoms.
Šių pratimų tikslas – pasimokyti kaip taikyti mūsų jau aptartas sąvokas ir ugdyti dalyvių
įgūdžius mąstyti apie tai, ko mokoma šioje programoje.
Tikimės, kad šie tikras gyvenimo situacijas imituojantys pratimai paskatins jus tas
sąvokas retrospektyviai taikyti jūsų pačių turėtai profesionaliai praktikai.
1 SITUACIJA:
Ponia A. įtariama praeivio gatvėje kūno sužalojimu. Jūs jai teikiate teisinę pagalbą
policijos įstaigoje. Advokato ir kliento konsultacijos metu paaiškėja, kad ponia A. turi
bendravimo sutrikimų. Ji kalba nenutrūkstamai, be jokių pauzių, šokinėja nuo vienos
temos prie kitos, jos kalba kartais tampa nesuprantama. Jums sunku išlaikyti
įtariamosios A. dėmesį. Beveik visos konsultacijos metu A. jums skundžiasi įvairiomis
sveikatos problemomis ir negalėjimu rasti darbą. Ji taip pat pareiškia, kad policija
meluoja ir suokalbiauja su jos buvusiu partneriu, nes jie nenori, kad jai būtų priskirta
jų vaikų globa.
Klausimai:
a) Ar pateikti faktai rodo, kad A. gali būti pažeidžiama?
b) Su kokia rizika A. gali susidurti šiame baudžiamojo proceso etape dėl savo
galimo pažeidžiamumo?
c) Kaip galėtumėte pagrįsti A. pažeidžiamumą?
d) Kokios yra ponios A. galimo pažeidžiamumo teisinės pasekmės?
e) Ką toliau darytumėte kaip ponios A. advokatas/ė?

2 SITUACIJA:
Jūsų paprašo suteikti teisinę pagalbą sulaikytam asmeniui policijos įstaigoje. Įėjęs į
kambarį, pamatote p. B ir pastebite, kad jis labai įsitempęs ir išsigandęs. Po to, kai jūs
prisistatote, pasisveikinate ir paklausiate „kaip jaučiatės?“, jis pradeda nenumaldomai
verkti ir papasakoja, kad sulaikymo metu policijos pareigūnai su juo elgėsi šiurkščiai,
sukeldami skausmą, ir maldauja jūsų jį iš čia ištraukti. Kai jūs pradedate p. B klausinėti
apie įvykius, jums sunku suprasti jo atsakymus. Jis neaiškiai kalba apie tai, kas įvyko:
nuolat keičia temą ir šokinėja nuo vieno galo prie kito, tad jums sunku išsiaiškinti
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faktus. Jūs net pradedate įtarti, kad juo negalima pasitikėti, nes pasakojime daug
prieštaravimų.
Jei jūs gerai suprantate, p. B aiškina, kad į jį policija atkreipė dėmesį tik dėl jo rasės ir
tuoj pat sulaikė. Sulaikymo metu vienas policininkas trenkė jam į veidą, taip
priversdamas p. B nukristi, o kitas policininkas spyrė jam du ar tris kartus į kojas ir
nugarą. Policijos įstaigoje nieko panašaus neįvyko. Jis jums parodo sumuštas kojas ir
nugarą. Sulaikytas asmuo taip pat prisimena tokius žeminančius komentarus apie jo
fizinę išvaizdą ir rasę, kaip „keliauk į savo šalį“, „jūs visi nusikaltėliai“.
Klausimai:
a) Pagal scenarijų p. B pradeda aiškinti apie blogą elgesį su juo po to, kai jūs
paklausiate „kaip jaučiatės?“ Ar manote, kad jums reikėjo užduoti tokį pirmą
klausimą?
b) Ką darytumėte, jei asmuo pradeda nenumaldomai verkti?
c) Ar šioje situacijoje matytumėte realią policijos smurto įtariamojo atžvilgiu tikimybę?
d) Kokių procesinių veiksmų turėtumėte imtis, gavęs/usi iš savo kliento tokią
informaciją?
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4 priedas. 4 sesijos dalomoji medžiaga (Darbas su vertėjais
žodžiu)
TEISĖS SRITIES VERTĖJO ŽODŽIU KOMPETENCIJŲ, ĮGŪDŽIŲ IR VERTIMO
KOKYBĖS VERTINIMO GAIRĖS

Šiose gairėse, atsižvelgiant į tarptautinės nevyriausybinės organizacijos „Fair Trials“
parengtą Direktyvos 2010/64/ES dėl teisės į vertimą pasitelkimo praktikoje įrankį, 5
stengiamasi parodyti sunkumus, su kuriais gali susidurti advokatas, atstovaudamas
klientui (užsieniečiui, tautinės mažumos atstovui ar klausos negalią turinčiam
asmeniui), kuris nekalba proceso kalba. Sesijos tikslas – atkreipti dėmesį į tai, kad
advokato bendravimas su klientu, ikiteisminio tyrimo pareigūnais ar teisėjais labai
priklauso nuo pasirinkto vertėjo profesionalumo.
Kaip praktikuojančiam advokatui jums reikės turėti strategines priemones, kad
prireikus galėtumėte tikrinti, kaip pasirenkamas vertėjas žodžiu ir koks jo/jos profesinis
elgesys. Taigi, gerai suprasti vertimo žodžiu galimybes ir ribas teisinėje srityje yra labai
svarbu. Šiose gairėse pasiūlysime konkrečias priemones, kurios padės išvengti
pavojaus tinkamam komunikavimui.
Toliau pateikiami klausimai, kuriuos reikia užduoti sau, pareigūnui ar vertėjui, kai reikia
patikrinti, ar vertėjas yra tikrai tinkamas atlikti savo funkcijas:






Ar tai tos kalbos vertėjas, kurios reikia? Ar vertėjas kalba mano kliento kalba? Ar
kliento kalba yra mažiau paplitusi konkrečioje geografinėje vietovėje? (Pavyzdžiui,
Kinijoje kalbama daugeliu kalbų ir dialektų, todėl kinų mandarinų kalba ne
visuomet yra tinkamiausias pasirinkimas atstovaujant kinų tautybės klientą).
Ar vertėjas tinka versti pažeidžiamiems įtariamiesiems, vaikams ar
nukentėjusiesiems? Ar vertėjas turi ankstesnės tokios patirties?
Ar vertėjas turi reikiamas kvalifikacijas?

Įvertinti, ar egzistuoja būtinos sąlygos jūsų, jūsų kliento ir pareigūno komunikacijai,
galėsite jau per pirmą konsultaciją su klientu. Jei turėtumėte abejonių:




Paklauskite vertėjo, ar yra jam kokių sunkumų bendrauti su jūsų klientu.
Įvertinkite vertėjo kalbos sklandumą, kalbant proceso kalba.
Įvertinkite vertėjo elgesį pagal profesinės etikos taisykles: Ar vertėjas prisistato?
Ar vartoja tinkamus asmeninius įvardžius versdamas? (Atkreipkite dėmesį, kad

5

https://www.fairtrials.org/sites/default/files/FT-Toolkit-on-Right-to-Interpretation-and-TranslationDirective.pdf
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kvalifikuotas vertėjas visuomet verčia klausimus ir atsakymus pirmuoju asmeniu,
nes tuo momentu kalbėtojas yra jis. Jei jis vartoja trečiąjį asmenį „įtariamasis
nuėjo, pasakė; jis galvojo“), jis nėra profesionalus vertėjas žodžiu.) Ar vertėjas
priklauso kokiai nors profesinei asociacijai? Ar jis pakankamai diplomatiškai
kreipiasi į pareigūną, jei iškyla problema?
Toliau stebėkite: vertėjo žodinio bendravimo sklandumą, ar vertėjas labai gerai moka
abi kalbas (tą gali rodyti vertėjo įvaldyta proceso kalba), ar vertėjas yra gerai įvaldęs
vertimo metodus ir lengvai bendrauja.
Taip pat tikrinkite, ar vertėjas laikosi etikos taisyklių:






Kvalifikuotas vertėjas niekuomet neįsiterps į pokalbį, jei nebus tam skubaus
reikalo (pavyzdžiui, jei bus neteisingai suprasti faktai, kils pavojus dėl įtariamojo
sveikatos būklės).
Visuomet paprašys leidimo paklausti, jei jam reikės paaiškinimo; klausimus
formuluos tiksliai ir aiškiai.
Profesionalus vertėjas pateiks tikslius ir aiškius paaiškinimus, jei to paprašys
apklausoje dalyvaujantys asmenys.
Diplomatiškai nurodys iškilusias problemas (pvz., „vertėjas nesuprato atsakymo,
gal galima būtų pakartoti klausimą“).

Jei jūs vis dėlto turite abejonių dėl vertėjo kvalifikacijos, būtina apie tai įspėti ar net
paprašyti pakeisti vertėją (pareikšti vertėjui nušalinimą).
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5 priedas. 5 sesijos dalomoji medžiaga (Advokato ir kliento
konsultacija)


Pratimo Nr. 7 stebėjimo forma

Pratimas Nr. 7: Advokato pasitarimas su klientu
Skiltyje, kuri yra dešinėje, apibūdinkite stebimą elgesį (pateikite konkrečius
pavyzdžius). Jei reikia, naudokite likusią laisvą vietą formoje.
I. Tarpusavio supratimo santykių kūrimas
Apibūdinkite advokatės elgesį, kuris turi
teigiamos ar neigiamos įtakos:


Tarpusavio supratimo kūrimui per pirmąjį
kontaktą



Klientui rodomai pagarbai



Empatijai



Aktyviam klausymuisi

Ką jūs būtumėte darę kitaip, siekdami
tarpusavio supratimo su klientu šioje
situacijoje?
II. Kliento pasakojimo išgavimas
Ar klientas noriai atskleidė advokatei
informaciją?

Kokio tipo klausimus advokatė uždavė
(pvz., atvirus ar uždarus klausimus)?
(Pateikite pavyzdžius)
Pažymėkite advokatės elgesį, kuris turi
(teigiamos ar neigiamos) įtakos:


Tikslios informacijos išgavimui iš kliento



Klientui užduodamų klausimų aiškumui



Apibendrinimui ir (arba) perfrazavimui
Ką jūs būtumėte darę kitaip, kad
išgautumėte kliento pasakojimą?

III. Patarimai klientui
Kurio iš trijų klientui duodamų patarimų
modelio advokatė laikėsi ir kodėl?
(Orientuoto į advokatę, orientuoto į klientą
ar bendradarbiavimo modelio?)

Ką advokatė darė gerai, patardama
klientui?

Ką jūs būtumėte darę kitaip, patardami
klientui?
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6 priedas. 7 sesijos dalomoji medžiaga (Įgūdžių integravimas:
inscenizacijos)


Inscenizacijų stebėjimo forma
Klausimai:
klausimai

Policijos

pareigūno

Pažymėkite, kokio tipo klausimus
pareigūnas užduoda, ypač tuos, dėl
kurių, jūsų nuomone, turėtų būti
protestuojama ir kodėl.
Taip pat atkreipkite dėmesį į šias
aplinkybes:






Atviri ar uždari klausimai
Įtaigūs klausimai
Klausimai
su
pasirinktiniais
atsakymais
Kartotiniai klausimai
Nesvarbūs/nesusiję klausimai

Ar policijos pareigūnas klausosi
aktyviai? Duokite pavyzdžių, iš ko jūs
sprendžiate, kad jis klausosi aktyviai
ar neaktyviai.

Ar policijos pareigūnas stengiasi
daryti spaudimą įtariamajam? Ar jis
tai daro priimtinai ar nepriimtinai?
Pateikite pavyzdžių.
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Ką jūs manote apskritai apie šios
apklausos kokybę?

Advokato vaidmuo
Ar advokatas įsiterpė į apklausą?


Kada?



Kokiu būdu? (Intervencijos pobūdis,
pvz., klausimas, paaiškinimas,
patarimas)



Kaip? (maniera, stilius, tonas ir t. t.)

Geros intervencijos pavyzdys

Kada?

Kaip?

Ar jūs ką nors būtumėte darę kitaip?
Jei taip:


Ką?



Kada?



Kaip?
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7 priedas. Inscenizacijoms skirtų scenarijų pavyzdžiai ir
susijusi medžiaga
Šiame priede pateikiame inscenizacijoms parengtų scenarijų pavyzdžius. Svarbu
užtikrinti, kad scenarijai būtų kuo autentiškesni. Todėl būsimieji lektoriai siūlomus
scenarijus turėtų pritaikyti prie savo nacionalinės teisinės sistemos ir praktikos.
Inscenizacijų tikslas:


Pamąstyti apie savo vaidmenį įtariamojo apklausoje - pavyzdžiui, ar turėčiau
reikalauti, kad apklausa nebūtų vykdoma, nes įtariamasis blogai jaučiasi? Ar
turėčiau reikalauti papildomų įrodymų detalių? Ar aš atsakingas už savo kliento
savijautą apklausos metu? Kiek aš esu atsakingas už kliento elgesį apklausos
metu (pvz., tuo atveju, jei jis pradeda atsakinėti į klausimus, nepaisydamas mano
patarimo tylėti)?



Ugdyti pozityvaus bendravimo su policijos pareigūnais ir įsiterpimo į apklausą
įgūdžius



Atpažinti ir reaguoti į policijos metodus ir taktiką



Ugdyti bendravimo su klientu įgūdžius
Pastaba: Čia nesiekiama diskutuoti apie teisinį reguliavimą, nusikaltimų
kvalifikavimą ir baudžiamojo proceso detales!

SCENARIJUS NR. 1
Instrukcija gynėjui
Jūsų klientė yra jauna moteris vardu Gabija Jazevičiūtė. Ji prieš kelias savaites pagimdė ir
šiuo metu yra maitinanti mama. Policijos suteikta informacija apie įtarimą kol kas apsiriboja
tuo, kad klientė įtariama nusikalstamu būdu gauto turto įgijimu arba realizavimu (BK 189
straipsnio 1 dalis: Tas, kas įgijo, naudojosi arba realizavo turtą žinodamas, kad tas turtas
gautas nusikalstamu būdu, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba
laisvės atėmimu iki dvejų metų).
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Jūsų užduotis konsultacijos metu – informuoti klientę apie jos teises, patarti, kaip elgtis
apklausoje.
Apklausos metu elkitės taip, kaip manote esant reikalinga konkrečioje situacijoje.
Instrukcija aktorei, vaidinančiai klientę
Kontekstas. Jūs esate jauna moteris vardu Gabija Jazevičiūtė. Jūs prieš kelias savaites
pagimdėte ir šiuo metu esate maitinanti mama, be to, esate labai jautri ir nervinga. Jūs
buvote sulaikyta kartu su savo draugu Tomu, sūnaus Manto tėvu. Jus įtaria Tomo galimai
pavogtų daiktų – žinomų prekių ženklų (Burberry, Prada, Gucci, etc.) drabužių ir batų (jie
buvo rasti kratos metu bute, kuriame gyvenate kartu su Tomu) – naudojimu ir realizavimu.
Jūs turite savo įvykių versiją, kurios ketinate tvirtai laikytis pokalbyje tiek su advokatu, tiek ir
apklausos metu: sakysite, kad visus šiuos daiktus gavote dovanų iš draugo. Tomas žino,
kaip mėgstate prabangius daiktus, todėl norėjo jus palepinti. Kai kuriuos daiktus padovanojo
jūsų mama sūnaus gimimo proga. Kadangi kol kas jums buvo gaila šiuos drabužius nešioti,
o gimus sūnui apskritai neturite kur išeiti ir būnate namuose, viską sudėjote į plastikinius
maišus ir sukabinote drabužinėje pagal dydį ir gamintojo prekės ženklą, nenuimdama kainų.
Jūs niekada nesusimąstėte, iš kur Tomas ar mama gavo pinigų tokioms brangioms
dovanoms, ar kodėl dovanojo ne tik jūsų dydžio daiktus. Kai kuriuos daiktus pardavėte per
skelbimus Facebook‘e ir skelbiu.lt.
Pasitarimas su advokatu(e). Laikykitės savo įvykių versijos. Pasakykite, kad nežinote, kaip
elgtis apklausoje, ir kad esate labai išsigandusi. Be to, kadangi maitinate kūdikį, jūsų krūtys
tiesiog sprogsta, labai blogai jaučiatės, paskutinį kartą maitinote prieš 10 valandų (kol kas
policijai to nesakėte). Kadangi kūdikis maitinamas tik jūsų pienu, jis šiuo metu labai alkanas!
Jūs privalote kuo greičiau grįžti pas kūdikį ir jį pamaitinti! Jis šiuo metu pas jūsų mamą, bet
ji neturi galimybės jo pamaitinti. Jums sunku sutelkti dėmesį ir suvokti, ką sako advokatas.
Apklausa. Apklausos pradžioje esate išsigandusi, sunerimusi ir tyli [šiame etape advokatas
gali atkreipti policijos pareigūno dėmesį, kad esate maitinanti mama, turite neatidėliotiną
fiziologinį poreikį nuleisti pieną, o jūsų kūdikis nemaitintas 10 valandų].
Nepriklausomai nuo to, ką sutarėte pasitarimo su advokatu metu, pareigūnui paklausus, ar
prisipažįstate, žiūrite į advokatą. Po to tyliai sakote „aš nieko nepadariau.“
Jei pasitarimo su advokatu metu nutarėte laikytis strategijos tylėti (variantas A):
Pirmiausia į pareigūno klausimus nieko neatsakote, tiesiog išsigandusi į jį žiūrite [pareigūnas
pradeda nekantrauti ir šiuo momentu advokatas turėtų įsiterpti ir ką nors pasakyti, pvz.,
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informuoti, kad naudojatės teise tylėti.] Nepriklausomai nuo to, ką sutarėte su advokatu, iš
pradžių pareigūnui tiesiogiai nepasakote, kad neduosite parodymų, atrodote pasimetusi ir
dvejojanti. Pareigūnui tiesiai paklausus, ar sutinkate duoti parodymus, pasimuistote,
gūžtelite pečiais ar neaiškiai sakote „nežinau“ ir žiūrite į advokatą. Jei iš advokato sulaukiate
žodinio ar nežodinio padrąsinimo, sakote, kad parodymų neduosite. Tokiu atveju pareigūnas
pradeda ilgokai spausdinti kompiuteriu, pradedate vis labiau nerimauti. Galiausiai sakote „aš
negaliu ilgiau čia būti, mano vaikas kankinasi, man bloga“ ir pravirkstate arba pradedate
rodyti didelio streso požymius. Pareigūnui užsiminus, kad viskas gali užtrukti ir negalės jūsų
paleisti, nes nesutinkate kalbėti, advokatas turėtų įsiterpti. Jei advokatas ryžtingai įsiterpia,
po kurio laiko apklausa baigiama.
Jei advokatas į jūsų ženklus, kad nežinote, kaip elgtis gavus klausimą dėl parodymų davimo
nereaguoja, toliau veiksmas vystosi pagal variantą B.
Jei advokatas neįsiterpia, po 2-3 klausimų pradedate į juos atsakinėti ir toliau veiksmas
vystosi pagal variantą B.
Jei pasitarimo su advokatu metu nutarėte atsakyti į klausimus (variantas B):
Pirmiausia į pareigūno klausimus nieko neatsakote, tiesiog išsigandusi į jį žiūrite.
[Pareigūnas pradeda nekantrauti ir šiuo momentu advokatas gali įsiterpti ir ką nors pasakyti.
Jei advokatas neįsiterpia, po 2-3 klausimų pradedate atsakinėti pagal savo versiją].
Pareigūnas nurodo, kokie daiktai rasti kratos jūsų namuose metu – garsių prekės ženklų
moteriški drabužiai, skirtingų dydžių. Jie vis dar plastikinėse pakuotėse su nenuimtomis
kainų etiketėmis. Klausia, kam priklauso šie daiktai. Atsakote, kad jums. Į kitus pareigūno
klausimus (iš kur juos gavote, kas dovanojo daiktus ir kt.) atsakinėjate pagal savo versiją,
tylite arba sakote „nežinau“.
Tuomet pareigūnas vėl klausia, kaip gali būti, kad jums nekilo klausimų, iš kur visi prabangūs
daiktai? Ant prekių yra kainos, taigi žinojote, kokia jų vertė? Ką ketinote su jais daryti? Dalis
drabužių ir batų juk ne jūsų dydžio? Į klausimus atsakote aptakiai, dažnai sakote „nežinau“
arba tylite. Apklausa darosi vis labiau įtempta. Jūs labai pasimetusi, žiūrite tai į pareigūną,
tai į advokatą.
Į klausimą, ar ketinote juos parduoti, netvirtai atsakote „ne“.
Į klausimą, ką galite pasakyti apie pastarojo meto vagystes ir plėšimus iš prabangių prekių
ženklų parduotuvių, atsakote „nežinau“ arba tylite.
Pareigūnas paklausia, kaip pakomentuotumėte tai, kad šiuos daiktus jūsų draugas pavogė
iš kelių prabangių parduotuvių.
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Pareigūnas pradeda ilgai spausdinti kompiuteriu, jūs imate vis labiau nerimauti. Galiausiai
sakote „aš negaliu ilgiau čia būti, mano vaikas kankinasi, man bloga“ ir pravirkstate arba
pradedate rodyti didelio streso požymius. [Šiuo metu advokatas gali paprašyti pertraukos,
kad galėtumėte nusiraminti, arba prašyti, kad apklausa būtų baigta, jus paleistų ir
galėtumėte pamaitinti kūdikį].
Toliau (arba po pertraukėlės, jei ji padaroma), pareigūnas tęsia apklausą, naudodamasis
proga padaryti jums spaudimą dėl jūsų situacijos. Jis pasako, kad jeigu viską atvirai
papasakosite, be jokių „nežinau“, jus nedelsiant paleis ir galėsite grįžti pas kūdikį ir jį
pamaitinti. Tačiau jei ir toliau bus taip sunku bendrauti, sulaikymas užsitęs. [Jei advokatas
įsiterps ir bus ryžtingas, toliau elkitės pagal jo nurodymus. Priešingu atveju duokite
pareigūnui suprasti, kad su viskuo sutinkate, kad tik jus greičiau paleistų ir pripažinkite, kad
žinojote, jog daiktai vogti, ketinote juos parduoti].
Svarbu: Advokatas gali įsiterpti bet kuriuo metu, tokiu atveju būkite lanksti ir elkitės pagal
situaciją. Apklausa gali pasisukti įvairiai, svarbiausia – išlikite savo vaidmenyje ir bent iš
dalies atsižvelkite į tai, ką siūlo advokatas. Pavyzdžiui, jei advokatas elgsis profesionaliai ir
kels pasitikėjimą, primins apie teisę tylėti, pasakykite pareigūnui, kad daugiau
neatsakinėsite.
Instrukcija aktoriui/dalyviui, vaidinančiam policijos pareigūną
Kontekstas. Įtariamoji yra jauna moteris vardu Gabija Jazevičiūtė. Ji prieš kelias savaites
pagimdė sūnų ir yra maitinanti mama. Įtariamoji buvo sulaikyta kartu su savo draugu Tomu,
sūnaus Manto tėvu, kuris įtariamas vagystėmis iš prabangių parduotuvių. Gabija įtariama
nusikalstamu būdu gauto turto įgijimu arba realizavimu (BK 189 straipsnio 1 dalis: Tas, kas
įgijo, naudojosi arba realizavo turtą žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų
metų).
Kratos metu bute, kuriame Gabija gyvena kartu su draugu Tomu ir judviejų sūnumi, buvo
rasta daug žinomų prekių ženklų (Burberry, Prada, Gucci, etc.) skirtingų dydžių (!) moteriškų
drabužių ir batų. Jis visi buvo tvarkingai supakuoti ir su kainų etiketėmis.
Gabijos draugas anksčiau buvo du kartus teistas už vagystes ir kartą už plėšimą. Šiuo metu
turimų įrodymų (stebėjimo kamerų įrašų ir DNR pavyzdžių) pakanka, kad Tomui būtų pateikti
kaltinimai dėl pastaruoju metu įvykdytų kelių vagysčių iš prabangių parduotuvių. Tiesa, kol
kas dar nenustatyta, kurie konkretūs kratos metu rasti daiktai (ar jų dalis) buvo pavogti iš
konkrečių parduotuvių. Gabijos parodymai nėra esminiai Tomo byloje, tačiau norite patraukti
atsakomybėn ir jo sugyventinę.
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Apklausa. Apklausos pradžioje įtariamoji atrodo išsigandusi ir sunerimusi [advokatas gali
atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad įtariamoji yra maitinanti mama, turi neatidėliotiną fiziologinį
poreikį nuleisti pieną, o jos kūdikis nemaitintas 10 valandų]. Jei advokatas prašytų nukelti
apklausą dėl individualių įtariamosios aplinkybių, paaiškinkite, kad ilgai neužtruksite,
apklausa bus trumpa. Apklausos atidėti jokiu būdu negalite.
Apklausą pradedate neutraliu, formaliu tonu. Pasakote, kad įtariamoji susipažino su įtarimu,
pasitarė su advokatu, taigi visas teises žino. Paprašote pasirašyti ant kelių dokumentų –
Asmens duomenų pažymos, Pranešimo apie įtarimą, Teisės turėti advokatą išaiškinimo
protokolo ir Teisių įtariamajam išaiškinimo protokolo.
Paklausiate, ar įtariamoji prisipažįsta visiškai, iš dalies ar neprisipažįsta.
Jei advokatas sako, kad įtariamoji nutarė pasinaudoti teise tylėti ir neduos parodymų,
pasakote, kad jei įtariamoji nenorės kalbėti, pasakys tai pati.
Tada paprašote papasakoti, iš kur pas ją atsirado kratos metu rasti daiktai ir ką ji ketino su
jais daryti. Jai tylint, klausiate, ar įtariamoji pažįsta Tomą Kurdulevičių, kokie jų santykiai, ar
seniai gyvena kartu.
Kadangi įtariamoji tyli, pradedate nekantrauti, kartoti klausimus. Priklausomai nuo situacijos,
galite tiesiai paklausti, ar įtariamoji sutinka duoti parodymus. Jei įtariamoji patvirtina, kad
parodymų neduos, pradedate spausdinti kompiuteriu. Įtariamoji pradeda vis labiau panikuoti
dėl savo būklės ir nemaitinto kūdikio, sako, kad negali ilgiau čia būti. Tuomet pasakote, kad
kadangi ji nenori kalbėti, viskas gali užtrukti ir negalėsite jos iškart paleisti. [Čia turėtų įsiterpti
advokatas, ir jei jis elgiasi korektiškai ir ryžtingai, apklausą baigiate].
Jei įtariamoji nepasako, kad neduos parodymų, imate vardinti, kokie daiktai rasti jos
namuose: 10 Karren Millen suknelių, iš jų trys 36 dydžio, keturios 38 dydžio ir trys 40 dydžio,
8 Gucci švarkeliai, 40 dydžio, 3 Prada kelnės, 38 dydžio, 3 Burberry paltai. Visi plastikinėse
pakuotėse, su kainų etiketėmis. Skirtingų dydžių Jimmy Choo bateliai. Klausinėjate, kam
priklauso šie daiktai, iš kur įtariamoji juos gavo, kas dovanojo, ar dažnai gauna tokias
dovanas, kodėl drabužiai skirtingų dydžių ir neišpakuoti.
Klausiate, kaip gali būti, kad jai nekilo klausimų, iš kur visi prabangūs daiktai? Ką ketino su
jais daryti? Dalis drabužių ir batų juk ne jos dydžio? Apklausa darosi vis labiau įtempta.
Klausiate, ar įtariamoji ketino juos parduoti. Po to – ką įtariamoji gali pasakyti apie pastarojo
meto vagystes ir plėšimus iš prabangių prekių ženklų parduotuvių. Jei įtariamoji atsakinėja
„nežinau“ arba tyli, vis labiau susierzinate.
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Galiausiai paklausiate, kaip ji pakomentuotų tai, kad šiuos daiktus jos draugas pavogė iš
kelių parduotuvių.
Pradedate spausdinti kompiuteriu, tuo metu įtariamoji vis labiau nerimauja ir ima panikuoti
dėl savo būklės ir nemaitinto kūdikio. Po pertraukėlės, arba, jei ji nedaroma – nepaisant
įtariamosios būklės, tęsiate apklausą. naudodamasis proga „paspausti“ įtariamąją dėl jos
situacijos. Sakote, kad jeigu ji viską atvirai papasakos, be jokių „nežinau“, ją nedelsiant
paleisite, ji galės grįžti pas kūdikį ir jį pamaitinti. Tačiau jei ir toliau bus taip sunku bendrauti,
sulaikymas užsitęs. [Čia turėtų įsiterpti advokatas, ir jei įtariamoji atsisakys toliau atsakinėti
į klausimus, apklausą baigiate. Jei advokatas neįsiterps, toliau klauskite, ar įtariamoji žinojo,
kad daiktai vogti, ir ką ketino su jais daryti].
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Vilniaus AVPK
(įstaigos, padalinio pavadinimas)

PRANEŠIMAS APIE ĮTARIMĄ
Data
Surašymo vieta

Vilniaus AVPK KP ONTS

Ikiteisminio tyrimo Nr.

10-1-00921-20

Ikiteisminio tyrimo metu surinkta pakankamai faktinių duomenų, leidžiančių pagrįstai įtarti, kad
Gabija Jazevičiūtė, gim. 1988-07-10,
Įtarimas grindžiamas šiomis faktinėmis aplinkybėmis:
ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku nusikalstamu būdu įgijo ir iki [data] 19 val. savo,
t.y. G. Jazevičiūtės, gyvenamojoje vietoje, adresu Justiniškių g. 112-84, Vilnius, laikė vardinių
prekių ženklų gaminius: 10 vnt. Karren Millen suknelių, iš jų – 3 vnt. 36 dydžio, 4 vnt. 38 dydžio
ir 3 vnt. 40 dydžio; 8 vnt. Gucci mot. švarkų- 40 dydžio; 3 vnt. Prada mot. kelnių, 38 dydžio; 3 vnt.
Burberry mot. paltų,- kurie visi buvo plastikinėse pakuotėse, su kainų etiketėmis, o taip pat
skirtingų dydžių vardinius Jimmy Choo mot. batelius, viso 8 poras, bei, tęsdama savo nusikalstamą
veiką, ji, G. Jazevičiūtė, savo socialinio tinklo Facebook paskyroje ir viešame skelbimų portale
www.skelbiu.lt ne vėliau, kaip [data] patalpino skelbimus dėl prabangių prekės ženklų moteriškų
drabužių ir avalynės pardavimo,t.y. šiais savo veiksmais Gabija Jazevičiūtė padarė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189
str. 1 d. numatytą nusikalstamą veiką.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 187 straipsniu
pranešama, kad esate įtariamas (a) įvykdžiusi BK 189 str. 1 d. numatytą nusikalstamą veiką: tas,
kas įgijo, naudojosi arba realizavo turtą žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Įtariamasis turi šias BPK 21 straipsnio 4 dalyje nustatytas teises: gauti informaciją apie su
juo susijusio baudžiamojo proceso padėtį, žinoti, kuo jis įtariamas; nuo sulaikymo ar pirmosios
apklausos momento turėti gynėją; gauti vertimą žodžiu ir raštu; informuoti konsulines įstaigas ir
vieną asmenį; gauti skubią medicinos pagalbą; žinoti maksimalų terminą, kiek valandų (dienų) gali
būti ribojama jo laisvė iki bylos nagrinėjimo teisminėje institucijoje pradžios; duoti parodymus;
tylėti ir (ar) atsisakyti duoti parodymus apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką;
pateikti tyrimui reikšmingus dokumentus ir daiktus; pateikti prašymus; pareikšti nušalinimus;
susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga; apskųsti ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar
ikiteisminio tyrimo teisėjo veiksmus bei sprendimus; būti lydimas atstovo pagal įstatymą teismo
posėdžiuose ir atliekant kitus proceso veiksmus, taip pat teisę į privatumo apsaugą, kai įtariamasis
yra nepilnametis.
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_________________________Tyrėjas__V.K.__________________________________________
(pranešimą surašiusio pareigūno pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)

Pranešimas įteiktas
(data, įtariamojo parašas, vardas ir pavardė)

Dalyvavo

_________________________________________________
_________________________________________________
(parašas, vardas ir pavardė)

Vertėjas

_
(parašas, vardas ir pavardė, vertimo kalba)

Pranešimą įteikė

______Tyrėjas _V. K.________________________
(pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)
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SCENARIJUS NR. 2
Instrukcija gynėjui
Su jumis susisiekė vyras, kuris susirado jus per rekomendacijas ir nori susitarti dėl teisinės
pagalbos sūnėnui. Pokalbio metu išsiaiškinote, kad 18-metis Davidas Ivanovičius buvo
sulaikytas vakar 18 val., įtariant neteisėtu narkotinių medžiagų gaminimu ir platinimu (BK
260 str. 1 d. - tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines
ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar
kitaip platino narkotines ar psichotropines medžiagas, baudžiamas laisvės atėmimu nuo
dvejų iki aštuonerių metų). Jūs sutikote suteikti teisinę pagalbą ir sudalyvauti apklausoje.
Šiuo metu yra 10.30 ir jūs atvykote į apklausą policijos areštinėje. Policijos tyrėjas jus
informavo, kad automobilis, kurį vairavo Davidas, buvo sustabdytas policijos reido metu.
Automobilį sustabdžiusiam pareigūnui kilo įtarimas, kad vaikinas gali turėti narkotinių
medžiagų, todėl automobilis buvo apieškotas. Apieškos metu dviejuose šiukšlių maišuose
buvo rasti kanapių lapai ir stiebai, dvi lempos, keturi filtrai, elektroninės svarstyklės ir
skaidrūs užspaudžiami fasavimo maišeliai
Jūsų užduotis konsultacijos metu – užmegzti kontaktą su klientu, informuoti Davidą apie jo
teises, patarti, kaip elgtis apklausoje.
Apklausos metu elkitės taip, kaip manote esant reikalinga konkrečioje situacijoje.
Instrukcija aktoriui, vaidinančiam klientą
Kontekstas. Jūs esate 18 metų amžiaus romų tautybės asmuo Davidas Ivanovičius.
Mokyklą metėte, kai buvote 14 metų amžiaus. Šiuo metu gyvenate Naujininkuose kartu su
našle motina ir trimis seserimis (13, 9 ir 4 metų amžiaus). Iki šiol niekada nebuvote suimtas.
Jūsų motina turi širdies ligą, kuri paūmėja nuo streso ir nerimo. Jūs turite vairuotojo teises ir
vairavote 2011 metų Ford Fiesta, kai netoli Kirtimų jus sustabdė policija. Jūs nebuvote
padaręs jokio pažeidimo ir pateikėte pareigūnui vairuotojo pažymėjimą bei kitus
dokumentus. Patikrinęs dokumentus, policininkas paklausė, kur važiuojate. Atsakėte, kad
važiuojate namo. Jūs įsitikinęs, kad pareigūnas nusprendė apieškoti automobilį dėl jūsų
išvaizdos ir akcento. Išgirdęs, kad važiuojate namo, policininkas paklausė: „kas ant galinės
sėdynės?“. „Nieko, keli šiukšlių maišai“ – atsakėte jūs. Policininkas kažką neaiškiai pasakė
apie reidą (tiksliai neišgirdote, ką) ir paprašė parodyti maišus. Jūs pasakėte, kad ten tik
šiukšlės, nežinote, kas tiksliai, tiesiog draugas paprašė juos išmesti, įsimetėte į mašiną ir
pamiršote. Patikrinęs maišų turinį pareigūnas jus sulaikė. Naktį praleidote areštinėje.
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Tiesa ta, kad jūs iš tiesų nežinojote, kas yra maišuose. Jūsų draugas, Igoris, paprašė kur
nors nuošaliau jų atsikratyti ir pažadėjo už tai 50 eurų. Jis nepasakė, kas viduje, tik užsiminė,
kad reikėtų juos išmesti nepatraukiant dėmesio. Kol kas neturėjote progos patikrinti, kas
viduje, nors planavote tai padaryti. Tiesiog norėdamas lengvų pinigų paėmėte juos iš Igorio
ir buvote pakeliui namo, kai jus sustabdė. Jūs pergyvenate, kad mama, sužinojusi apie
sulaikymą, gali labai susijaudinti ir jai gali pasidaryti bloga su širdimi. Situacija, kad nuo vakar
vakaro esate sulaikytas ir jaučiatės pažemintas bei neteisingai apkaltintas, jums atrodo
nepakeliama. Manote, kad policininkai iš anksto prieš jus nusiteikę dėl to, kad esate romas.
Jūs nenorite įduoti policijai savo draugo Igorio, tačiau esate pasirengęs ką nors papasakoti,
jei tai reikš, kad jus greičiau paleis.
Pasitarimas su advokatu(e). Papasakokite, kas nutiko. Išreikškite pyktį dėl to, kad buvote
neteisingai sulaikytas. Parodykite nepasitikėjimą advokatu, klauskite, iš kur jums žinoti, kad
jį atsiuntė ne mentai. Akcentuokite, kad žinote, jog viskas dėl to, kad esate ne lietuvis.
Pasakykite apie motiną. Jei advokatas elgsis profesionaliai, įsiklausys į jūsų problemas –
nurimkite ir parodykite, kad pasitikite. Jei ne – būkite atsainus ir linkęs į konfrontaciją.
Apklausa. Jūsų elgesys apklausos metu daugiausia turi priklausyti nuo to, ką sutarsite
pokalbio su advokatu metu. Tačiau būkite kiek provokatyvus, linkęs į konfrontaciją.
Bendri apklausos principai ir galimi apklausos eigos variantai yra tokie patys, kaip
Scenarijuje Nr. 1.
Svarbu: Advokatas gali įsiterpti bet kuriuo metu, tokiu atveju būkite lankstus ir elkitės pagal
situaciją. Apklausa gali pasisukti įvairiai, svarbiausia – išlikite savo vaidmenyje ir bent iš
dalies atsižvelkite į tai, ką siūlo advokatas. Pavyzdžiui, jei advokatas elgsis profesionaliai ir
kels pasitikėjimą, primins apie teisę tylėti, pasakykite pareigūnui, kad daugiau
neatsakinėsite.
Instrukcijos aktoriui/dalyviui, vaidinančiam policijos pareigūną
Kontekstas. Įtariamasis, 18-metis romų tautybės asmuo, Davidas Ivanovičius, buvo
sulaikytas vakar 18 val., įtariant narkotinių medžiagų – kanapių – disponavimu ir platinimu.
Įtariamojo automobilis buvo sustabdytas policijos reido, kurio metu tikrintas vairuotojų
blaivumas, metu. Nors įtariamasis buvo blaivus ir pateikė tvarkingus dokumentus,
bendraudamas su pareigūnais jis labai nervinosi ir nevalingai dairėsi į automobilio galinę
sėdynę. Pareigūnas ant galinės sėdynės pastebėjo tris juodus šiukšlių maišus ir nusprendė
patikrinti, kas viduje. Patikrinęs maišus, pareigūnas dviejuose maišuose rado kanapių lapų
ir stiebų, dvi lempas, keturis filtrus, elektronines svarstykles ir keletą fasavimui skirtų
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maišelių. Įtariamasis gyvena Naujininkuose kartu su mama ir trimis seserimis - 13, 9 ir 4
metų amžiaus.
Prieš apklausą Davidas iki 15 min. tarėsi su gynėju. Dabar ketinate apklausti Davidą
dalyvaujant jo advokatui.
Apklausa. Pirmiausia pasakykite „na, pasitarėte su advokatu, visas teises žinai, dabar
galime kalbėtis“. Paprašykite įtariamojo pasirašyti ant kelių dokumentų – Asmens duomenų
pažymos, Pranešimo apie įtarimą, Teisės turėti advokatą išaiškinimo protokolo ir Teisių
įtariamajam išaiškinimo protokolo. Tuomet paklauskite įtariamojo, ar jis prisipažįsta,
prisipažįsta iš dalies, ar neprisipažįsta.
Po to paprašykite Davido papasakoti, kas nutiko, kai policija sustabdė jo automobilį.
Paklauskite apie šiukšlių maišus ant galinės sėdynės – ar jis žinojo, kas viduje, ką planavo
su jais daryti, iš kur jis juos vežė, iš kur juos gavo, kur važiavo. Bandykite išgauti kuo daugiau
detalių. Priminkite, kad jo motina labai pergyvena dėl situacijos. Pavyzdžiui, galite pasakyti:
„Tavo motina tikriausiai labai pergyvena. Ar ji žino, kad įsivėlei su narkotikais?“ Jei nesate
patenkintas atsakymais, užduokite klausimus pakartotinai. Jei Davidas atsisakys kalbėti,
pasakykite: „tik noriu informuoti, kad nuo, kaip mums pavyks bendrauti, priklausys, kada
tave paleisime“.
Jei advokatas bandys kvestionuoti jūsų taktiką, nepasiduokite ir sakykite, kad apklausai
vadovaujate jūs, jūsų užduotis apklausti Davidą apie įtarimą, narkotinių medžiagų gamyba
yra rimtas reikalas ir jūs žiūrite į tai rimtai. Galite atsižvelgti į kai kurias advokato pastabas,
bet jokiu būdu ne į visas.
Jei advokatas bandys ginčyti automobilio apžiūros ir šiukšlių maišų patikrinimo teisėtumą,
pasakykite, kad policijos pareigūnas turėjo teisę apieškoti automobilį, nes turėjo pagrįstą
įtarimą apie nusikalstamą veiką. Jei advokatas ir toliau kels šį klausimą, nutraukite,
pasakydamas, kad galės apskųsti, jo manymu, neteisėtus veiksmus. O dabar tai nėra
nagrinėjimo dalykas.
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Vilniaus AVPK
(įstaigos, padalinio pavadinimas)

PRANEŠIMAS APIE ĮTARIMĄ
Data

[data]

Surašymo vieta

Vilniaus AVPK KP ONTS

Ikiteisminio tyrimo Nr.

10-1-00922-21

Ikiteisminio tyrimo metu surinkta pakankamai faktinių duomenų, leidžiančių pagrįstai įtarti,
kad Davidas Ivanovičius, gim. 2002-02-24,
[Data] apie 19 val. Žirnių g. Vilniuje, vairuodamas jo vardu registruotą automobilį Ford
Fiesta, valstybinis numeris AGH123, ant automobilio galinės sėdynės gabeno tris juodus
plastikinius šiukšlių maišus, kuriuose buvo laikomos narkotinės medžiagos (kanapių lapai ir
stiebai), taip pat laikomos narkotinių medžiagų gamybai, fasavimui bei realizavimui skirtos
priemonės - dvi lempos, keturi filtrai elektroninės svarstyklės ir skaidrūs užspaudžiami fasavimo
maišeliai,tokiu būdu šiais savo veiksmais Davidas Ivanovičius padarė Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso 260 str. 1 d. numatytą nusikalstamą veiką.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 187 straipsniu
pranešama, kad esate įtariamas padaręs BK 260 str. 1 d. nustatytą veiką - tas, kas neteisėtai gamino,
perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas
parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines ar psichotropines medžiagas,
baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
Įtariamasis turi šias BPK 21 straipsnio 4 dalyje nustatytas teises: gauti informaciją apie su
juo susijusio baudžiamojo proceso padėtį, žinoti, kuo jis įtariamas; nuo sulaikymo ar pirmosios
apklausos momento turėti gynėją; gauti vertimą žodžiu ir raštu; informuoti konsulines įstaigas ir
vieną asmenį; gauti skubią medicinos pagalbą; žinoti maksimalų terminą, kiek valandų (dienų) gali
būti ribojama jo laisvė iki bylos nagrinėjimo teisminėje institucijoje pradžios; duoti parodymus;
tylėti ir (ar) atsisakyti duoti parodymus apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką;
pateikti tyrimui reikšmingus dokumentus ir daiktus; pateikti prašymus; pareikšti nušalinimus;
susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga; apskųsti ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar
ikiteisminio tyrimo teisėjo veiksmus bei sprendimus; būti lydimas atstovo pagal įstatymą teismo
posėdžiuose ir atliekant kitus proceso veiksmus, taip pat teisę į privatumo apsaugą, kai įtariamasis
yra nepilnametis.
_________________________Tyrėjas__V.K.__________________________________________
(parnešimą surašiusio pareigūno pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)
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Pranešimas įteiktas
(data, įtariamojo parašas, vardas ir pavardė)

Dalyvavo

_________________________________________________
_________________________________________________
(parašas, vardas ir pavardė)

Vertėjas

_
(parašas, vardas ir pavardė, vertimo kalba)

Pranešimą įteikė

______Tyrėjas _V. K.________________________
(pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)
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ATMINTINĖ AKTORIAMS
Ši atmintinė parengta remiantis pilotinių NETPRALAT mokymų patirtimi.
Bendra situacijų eiga:
Mokymų dalyviai, taip pat ir inscenizacijoje dalyvaujantys advokatai su pranešimu apie
įtarimą bus susipažinę iš anksto.
Situacijos pradžioje įtariamoji/įtariamasis turėtų sėdėti prie stalo. Tai leis užtikrinti, kad
nebūtų nesklandumų su susėdimu: įtariamąjį vaidinantis aktorius galės iš karto užimti vietą,
kuri leis auditorijai geriau jį matyti, o atėjęs advokatas atsisės šalia.
Tyrėjo veiksmai:

1.
Tyrėjas pasitinka iš kitos patalpos atėjusį advokatą, paprašo prisistatyti ir
pasiteirauja, ar advokatas pageidauja pasitarti su klientu. Pasitarimui svarbu skirti
bent 5 min. laiko, pagal situaciją prireikus gali būti skiriama ir daugiau laiko.
Pastaba: Pakankamas laikas konsultacijai labai svarbus, nes mokymų metu daug kalbama
apie šį etapą, tad reikėtų sudaryti galimybę dalyviams pritaikyti žinias, t.y. prisistatyti,
užmegzti kontaktą su kliente/u, trumpai pakomentuoti teises, pateikti siūlymus dėl
laikysenos apklausoje, pagalvoti, kaip išspręsti maitinančios motinos bėdas.
2. Prieš pradedant apklausą reikia duoti advokatui ir įtariamajam pasirašyti ant
Pranešimo apie įtarimą ir Teisių įtariamajam išaiškinimo protokolo (tai advokatams
puikiai pažįstami dokumentai, taigi advokatas turi parodyti klientei/ui, kur konkrečiai
rašytis).
3. Tuomet reikėtų pasiteirauti įtariamosios/įtariamojo, ar prisipažįsta visiškai, iš
dalies, ar neprisipažįsta.
4. Jei inscenizacijos metu matyti, kad dalyvis (advokatas) itin pasimetęs, nervinasi ir pan.,
– sušvelninkite spaudimą, pvz., paklauskite, kaip ji/s siūlo spręsti situaciją.
5. Jei advokatas prašo laiko pasitarti – kad ir nenorom, bet suteikite tokią galimybę.
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6. Jei pirmojoje situacijoje advokatas grasina „vaiko teisėmis“ ir pan. - akcentuokite, kad
įtariamąją sulaikė kiti pareigūnai, teisę skųsti jų veiksmus advokatas neabejotinai turi.

SVARBU: Advokatas gali įsiterpti bet kuriuo metu, būkite lankstus ir elkitės pagal situaciją.
Jei advokatas elgsis tvirtai, profesionaliai ir įtikinamai, atsižvelkite į jo pastabas ir prašymus.
Priklausomai nuo advokato elgesio, apklausa gali pasisukti įvairiai. Svarbiausia – išlikite
savo vaidmenyje, elkitės tvirtai, bet ne agresyviai. Atminkite, kad įtariamoji turi teisę tylėti ir
neduoti parodymų. Jūs galite šiek tiek „paspausti“, tačiau neperlenkite.
Pasiūlymas aktorei, vaidinančiai įtariamąją Gabiją: jei matyti, kad advokatas pasimetęs,
ignoruoja problemą – sušvelninkite dramatizmą ir ramesniu tonu paklauskite, ką siūlo daryti,
kokios galimybės.
Pasiūlymas aktoriui, vaidinančiam įtariamąjį Davidą: gana aiškiai akcentuokite
diskriminacijos aspektą. Taip pat, kad situacija būtų kuo mažiau panaši į pirmąją, aiškiai
išreikškite personažo pyktį ir tai, kad apskritai nesutinka ilgiau sėdėti areštinėje, nes nieko
blogo nepadarė. Be to, motina pergyvena, nes nežino, kur dingęs, paskambinti niekas
neleido, o jos širdis silpna.
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TEISIŲ ĮTARIAMAJAM IŠAIŠKINIMO PROTOKOLAS
Data
Surašymo vieta
Ikiteisminio tyrimo Nr.
Protokolą surašė
Dalyvauja vertėjas
Įtariamasis
Kiti dalyvaujantys asmenys

Vilniaus AVPK
10-1-00921-20

Tyrėjas V. K.
Gabija Jazevičiūtė

Įtariamajam išaiškintos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 21 straipsnio 4 dalyje
numatytos teisės.
Teisių įtariamajam išaiškinimo protokolo priedas lietuviųkalba įteiktas.
Įtariamojo teisės išaiškintos,
Gabija Jazevičiūtė
protokolo priedą gavau.
Vertėjas
Teises išaiškino
Tyrėjas V. K.
Pastabos
Kiti dalyvaujantys asmenys
________________________________________________
________________________________________________
(data, kitų dalyvaujančių asmenų parašas, vardas ir pavardė)
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TEISIŲ ĮTARIAMAJAM IŠAIŠKINIMO PROTOKOLAS
Data
Surašymo vieta
Ikiteisminio tyrimo Nr.
Protokolą surašė
Dalyvauja vertėjas
Įtariamasis
Kiti dalyvaujantys asmenys

Vilniaus AVPK
10-1-00921-21

Tyrėjas V. K.
Davidas Ivanovičius

Įtariamajam išaiškintos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 21 straipsnio 4 dalyje
numatytos teisės.
Teisių įtariamajam išaiškinimo protokolo priedas lietuviųkalba įteiktas.
Įtariamojo teisės išaiškintos,
Davidas Ivanovičius
protokolo priedą gavau.
Vertėjas
Teises išaiškino
Tyrėjas V. K.
Pastabos
Kiti dalyvaujantys asmenys
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(data, kitų dalyvaujančių asmenų parašas, vardas ir pavardė)
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TEISIŲ ĮTARIAMAJAM IŠAIŠKINIMO PROTOKOLO
PRIEDAS
Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (BPK) 21 straipsnio 4 dalį
įtariamasis turi šias teises:
1. Žinoti, kuo jis įtariamas.
Įtariamasis turi teisę, kad jam suprantama kalba būtų skubiai ir nuodugniai pranešta apie jam
pareikšto įtarimo pobūdį bei pagrindą.
Pranešime apie įtarimą, ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarime ar ikiteisminio
tyrimo teisėjo nutartyje pripažinti įtariamuoju turi būti nurodyta nusikalstama veika (padarymo
vieta, laikas, kitos aplinkybės) ir baudžiamasis įstatymas, numatantis tą nusikalstamą veiką, taip
pat išvardytos įtariamojo teisės.
Naujas pranešimas apie įtarimą turi būti įteiktas tik tuo atveju, kai keičiasi įtarimo turinys.
2. Nuo sulaikymo ar pirmosios apklausos momento turėti gynėją.
Įtariamasis turi teisę gintis pats arba per pasirinktą gynėją. Ši teisė garantuojama nuo sulaikymo
ar pirmosios apklausos momento.
Jeigu įtariamasis neturi pakankamai lėšų gynėjui atsilyginti, jis turi teisę nemokamai gauti
teisinę pagalbą įstatymo, reglamentuojančio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą,
nustatyta tvarka.
Sulaikytas arba suimtas įtariamasis turi teisę matytis su gynėju be pašalinių asmenų. Laikino
sulaikymo arba suėmimą vykdančiose įstaigose nustatytu darbo laiku vykstančių įtariamojo ir
gynėjo susitikimų skaičius ir trukmė negali būti ribojami.
3. Gauti vertimą žodžiu ir raštu.
Lietuvos Respublikoje baudžiamasis procesas vyksta valstybine lietuvių kalba.
Lietuvių kalbos nemokančiam įtariamajam užtikrinama teisė daryti pareiškimus, duoti
parodymus ir paaiškinimus, paduoti prašymus ir skundus, kalbėti teisme gimtąja kalba arba kita
kalba, kurią jis moka. Visais šiais atvejais, taip pat susipažindamas su bylos medžiaga
įtariamasis turi teisę naudotis vertėjo paslaugomis BPK nustatyta tvarka.
Bylos dokumentai, kurie įtariamajam įteikiami įstatymų nustatyta tvarka, turi būti išversti į
įtariamojo gimtąją kalbą arba į kitą kalbą, kurią jis moka.
4.
Informuoti konsulines įstaigas ir vieną asmenį.
Įtariamąjį sulaikius ar jam paskyrus suėmimą, jį sulaikęs ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar
prokuroras arba jam paskiriant suėmimą dalyvavęs prokuroras privalo apie tai pranešti paprastai
vienam iš įtariamojo nurodytų šeimos narių ar artimųjų giminaičių. Jeigu įtariamasis jokio
asmens nenurodo, tačiau pageidauja, kad apie sulaikymą ar suėmimą būtų pranešta, ikiteisminio
tyrimo pareigūnas ar prokuroras savo nuožiūra privalo pranešti vienam iš įtariamojo šeimos
narių ar artimųjų giminaičių, jei šį pavyksta nustatyti. Jei įtariamasis apie jo sulaikymą ar
suėmimą nori informuoti kitą asmenį, kuris nėra šeimos narys arba artimasis giminaitis,
ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras praneša apie tai tuo atveju, jei, ikiteisminio tyrimo
pareigūno ar prokuroro manymu, tai nepakenks ikiteisminio tyrimo sėkmei.
Ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras gali atsisakyti pranešti, jei įtariamasis motyvuotai
paaiškina, kad toks pranešimas gali pakenkti jo šeimos narių, artimųjų giminaičių ar kito asmens
saugumui.
Įtariamajam turi būti sudaryta galimybė pačiam pranešti šeimos nariams ar artimiesiems
giminaičiams apie sulaikymą ar suėmimo paskyrimą.
Sulaikius kitos valstybės pilietį ar jam paskyrus suėmimą, jį sulaikęs ikiteisminio tyrimo
pareigūnas ar prokuroras arba jam paskiriant suėmimą dalyvavęs prokuroras nedelsdamas
praneša Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir, jeigu sulaikytas arba suimtas
įtariamasis pageidauja, – jo valstybės diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.
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5.
Gauti skubią medicinos pagalbą.
Įtariamojo laisvės ar judėjimo ribojimas neturi sukelti dirbtinių kliūčių bendra tvarka gauti
būtinąją medicinos pagalbą. Būtinoji medicinos pagalba teikiama neatsižvelgiant į įtariamojo
pilietybę.
Būtinoji medicinos pagalba sulaikytam ar suimtam įtariamajam teikiama laikino sulaikymo ar
suėmimą vykdančios įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
6.
Žinoti maksimalų terminą, kiek valandų (dienų) gali būti apribojama jo laisvė iki
bylos nagrinėjimo teisminėje institucijoje pradžios.
Maksimalus laikino sulaikymo terminas yra 48 valandos. Šis terminas skaičiuojamas nuo
asmens faktinio sulaikymo nusikalstamos veikos padarymo ar kitoje vietoje.
Maksimalus suėmimo terminas yra 18 mėnesių (jeigu įtariamasis nepilnametis, – 12 mėnesių).
Iš karto suėmimo terminas gali būti paskirtas ir vėliau tęsiamas ne ilgesniam kaip 3 mėnesių
laikotarpiui.
Suėmimo terminas perdavus bylą nagrinėti teismui nėra ribojamas.
7.
Duoti parodymus ar tylėti.
Duoti parodymus yra įtariamojo teisė, bet ne pareiga. Jeigu įtariamasis nusprendžia duoti
parodymus, jis turi teisę neatsakyti į atskirus klausimus.
8.
Pateikti tyrimui reikšmingus dokumentus ir daiktus.
Įtariamasis turi teisę ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui arba teismui savo iniciatyva
pateikti daiktus ir dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, arba
BPK nustatytais pagrindais teikti prašymą ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui dėl
tokių daiktų ir dokumentų išreikalavimo.
9.
Pateikti prašymus.
Įtariamasis turi teisę ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar ikiteisminio tyrimo teisėjui
pateikti su ikiteisminiu tyrimu susijusius prašymus. Šie prašymai pagal kompetenciją
nagrinėjami BPK ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
10.
Pareikšti nušalinimus.
Įtariamasis turi teisę pareikšti nušalinimą ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui,
ikiteisminio tyrimo teisėjui, advokatui, advokato padėjėjui, vertėjui, ekspertui ir specialistui
BPK nustatytais pagrindais ir tvarka.
Nušalinimas turi būti pareiškiamas ir motyvuojamas raštu.
Dėl vertėjo, eksperto ar specialisto nušalinimo nusprendžia ikiteisminį tyrimą atliekantis
ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras. Dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno nušalinimo
nusprendžia prokuroras. Dėl prokuroro, advokato ir advokato padėjėjo nušalinimo nusprendžia
ikiteisminio tyrimo teisėjas. Dėl ikiteisminio tyrimo teisėjo nušalinimo nusprendžia apylinkės
teismo pirmininkas.
11.
Susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga.
Įtariamasis ir jo gynėjas turi teisę ikiteisminio tyrimo metu bet kuriuo momentu susipažinti su
ikiteisminio tyrimo duomenimis, išskyrus proceso dalyvių duomenis, saugomus atskirai nuo
kitos ikiteisminio tyrimo medžiagos, taip pat susipažinimo metu daryti ikiteisminio tyrimo
medžiagos kopijas ar išrašus.
Rašytinis prašymas susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga ar susipažinimo metu daryti
ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijas ar išrašus pateikiamas prokurorui. Prokuroras turi teisę
neleisti susipažinti su visais ikiteisminio tyrimo duomenimis ar jų dalimi, taip pat neleisti daryti
ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijas ar išrašus, jei toks susipažinimas, prokuroro manymu,
galėtų pakenkti ikiteisminio tyrimo sėkmei.
Prokuroras neturi teisės neleisti susipažinti su visais ikiteisminio tyrimo duomenimis, jei
ikiteisminis tyrimas baigtas ir yra rašomas kaltinamasis aktas.
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Jeigu įtariamasis yra suimtas, teisę susipažinti su ikiteisminio tyrimo duomenimis ir teisę daryti
ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijas ar išrašus turi jo gynėjas, o atsisakius gynėjo –
įtariamasis.
Susipažinimo su ikiteisminio tyrimo medžiaga metu draudžiama daryti ikiteisminio tyrimo
medžiagos kopijas, kai duomenys yra apie nepilnamečius įtariamuosius ir nukentėjusiuosius;
apie privatų proceso dalyvių gyvenimą; dėl nusikalstamų veikų žmogaus seksualinio
apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui; užfiksuoti proceso veiksmų protokoluose ir jų
prieduose, kai informacija gauta panaudojus kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo
būdus ir priemones Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo ar atlikus slaptus
ikiteisminio tyrimo veiksmus bei prokurorui pasinaudojus teise susipažinti su informacija BPK
nustatyta tvarka; informacija, kuri sudaro valstybės, tarnybos, profesinę ar komercinę paslaptį.
Šiuo atveju draudžiama daryti ir ikiteisminio tyrimo medžiagos išrašus.
12.
Apskųsti ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar ikiteisminio tyrimo teisėjo
veiksmus ir sprendimus.
Ikiteisminio tyrimo pareigūno proceso veiksmus ir nutarimus įtariamasis turi teisę apskųsti
ikiteisminį tyrimą organizuojančiam ir jam vadovaujančiam prokurorui. Jei prokuroras atsisako
patenkinti skundą, šis jo nutarimas gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui, o
aukštesniojo prokuroro sprendimas gali būti skundžiamas ikiteisminio tyrimo teisėjui.
Prokuroro proceso veiksmus ir nutarimus įtariamasis turi teisę apskųsti aukštesniajam
prokurorui. Jei aukštesnysis prokuroras atsisako patenkinti skundą, šis jo nutarimas gali būti
skundžiamas ikiteisminio tyrimo teisėjui.
Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekamus proceso veiksmus ir jo priimtas nutartis, išskyrus tas,
kurios neskundžiamos, įtariamasis turi teisę apskųsti aukštesniajam teismui BPK nustatyta
tvarka.
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8 priedas. Vertinimo formos pavyzdys
Pateikiame vertinimo formos pavyzdį, kuris buvo naudojamas NETPRALAT mokomosios
programos bandomojo projekto metu. Būsimų kursų organizatoriai gali pritaikyti šią formą
pagal savo poreikius, arba pagal kursą akredituojančiųjų institucijų poreikius ar reikalavimus.
I. Klausimynas NETPRALAT mokomosios programos dalyviams
Skalėje nuo 1 iki 5 pažymėkite, ar sutinkate ir kokiu laipsniu sutinkate su šiais teiginiais:
Labiau
Visiškai
nesutinku,
nesutinku
nei sutinku

Nei
Labiau
sutinku,
sutinku, Visiškai
nei
nei
sutinku
nesutinku nesutinku

NETPRALAT mokymų metu įgijau
naujų žinių

1

2

3

4

5

NETPRALAT mokymų turinys atitiko
mano poreikius

1

2

3

4

5

NETPRALAT mokymai paskatino
mane apmąstyti savo vaidmenį
ikiteisminiame tyrime

1

2

3

4

5

NETPRALAT mokymai suteikė man
daugiau pasitikėjimo atstovauti
klientams

1

2

3

4

5

Medžiaga nuotolinių mokymų
platformoje man buvo naudinga

1

2

3

4

5

Pirmoji auditorinių mokymų dalis
„Advokato vaidmuo sulaikymo
policijoje metu“ man buvo naudinga

1

2

3

4

5

Antroji auditorinių mokymų dalis
„Bendravimo įgūdžiai“ man buvo
naudinga

1

2

3

4

5

Trečioji auditorinių mokymų dalis
„Psichosocialinis požiūris“ man buvo
naudinga

1

2

3

4

5

Ketvirtoji auditorinių mokymo dalis
„Darbas su vertėju žodžiu“ man buvo
naudinga

1

2

3

4

5

Penktoji auditorinių mokymų dalis
„Advokato ir kliento konsultacija“ man
buvo naudinga

1

2

3

4

5

Šeštoji auditorinių mokymų dalis
„Įtariamojo apklausa“ man buvo
naudinga

1

2

3

4

5
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Ryšys tarp įvairių NETPRALAT kurso
dalių man buvo aiškus

1

2

3

4

5

Dviejų kurso formatų derinys
(internetinis ir auditorinis) buvo
tinkamas

1

2

3

4

5

NETPRALAT lektoriai buvo
kompetentingi

1

2

3

4

5

Kiek laiko skyrėte susipažinimui su medžiaga nuotolinių mokymų platformoje?

Mažiau nei 3
valandas

3-4 valandas

5-6 valandas

7-8 valandas

Daugiau nei 8
valandas

Kokie trys aspektai labiausiai įsiminė mokymų metu?

Kurią iš įgytų kompetencijų planuojate taikyti savo teisinėje praktikoje?

Kurioje mokymų metu aptartoje srityje/temoje norėtumėte įgyti daugiau žinių ir kompetencijų?

Kaip siūlytumėte tobulinti šią mokymų programą (ką siūlytumėte keisti rengiant tokius
mokymus)?
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