Konsultacijos su laikinai sulaikytu klientu temų sąrašas
Įvadas











Advokato prisistatymas
Advokato vaidmuo
Teisė atsisakyti advokato
Teisės gauti teisinę pagalbą paaiškinimas (jei aktualu)
Konfidencialumas
Teisių išaiškinimas:
o Teisė turėti vertėją ir naudotis vertimu (jei aktualu)
o Laikino sulaikymo reguliavimo paaiškinimas
o Teisė, kad būtų pranešta trečiajam asmeniui ir/ar atitinkamais atvejais konsulatui
o Kontaktai su kitais asmenimis
o Sveikatos būklės įvertinimas dėl galimybės būti apklausiamam (jei aktualu)
o Informacija apie galimybę gauti sveikatos priežiūros paslaugas (jei aktualu)
Didžiausią kliento susirūpinimą keliančių problemų ir konkrečių poreikių nustatymas bei
sprendimas
Galimybė ginčyti sulaikymo/suėmimo policijoje teisėtumą
Teisė turėti teisinę pagalbą apklausų metu

Patarimai
 Informacijos apie įtariamąjį rinkimas
o Asmens duomenys
o Asmeninės aplinkybės: šeima, gyvenamoji vieta, darbas, taikomas gydymas
o Ankstesni kontaktai su policija
o Ankstesnis teistumas, įkalinimas ir probacija
o Gaunamos socialinės paslaugos
 Paprastas teisinių aspektų paaiškinimas apie įtariamą nusikaltimą
 Kliento versijos apie įvykius išklausymas
 Informacija apie faktinius ar galimus įrodymus (surinktus policijos/ tikėtinus/ galbūt
gausimus)
 Kliento reakcija į faktinius ar galimus įrodymus
 Keli įtariamieji ir interesų konfliktai.
 Kliento supažindinimas su pasirinkimo galimybėmis ir įsitikinimas, kad klientas galimybes
supranta.
 Kliento pageidavimų išklausymas ir reagavimas į juos.
 Vaidmenys apklausoje:
o Advokato vaidmuo apklausoje
o Kliento vaidmuo apklausoje
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Apklausos procesas, organizavimas ir etapai
Patarimai, kaip klientas turėtų elgtis apklausoje, jei nuspręstų neatsakinėti į klausimus.
Patarimai, kaip klientas turėtų elgtis apklausoje, jei nuspręstų į (kai kuriuos) klausimus
atsakinėti
Patarimai, kaip ir kada klausti advokato patarimo apklausos metu (ir privačiai) ir prašyti
padaryti pertrauką apklausoje.
Policijos pareigūnų spaudimo taktika priversti klientą kalbėti, ir kaip į ją reaguoti (jei
taikytina)
Patarimai dėl kitų policijos tiriamųjų veiksmų (pvz., identifikavimo, apieškojimo,
fotografavimo) ir teisės turėti advokatą tokiais atvejais.
Apklausos rašytinio protokolo skaitymas ir tikrinimas (jei duotoje šalyje toks egzistuoja).

Projektą finansuoja
Europos Sąjungos
Teisingumo programa (2014-2020)
Mokymų medžiagos parengimą finansavo Europos Sąjungos Teisingumo programa (2014-2020). Mokymų
medžiagos turinys yra Žmogaus teisių stebėjimo instituto bei projekto partnerių atsakomybė ir negali būti
laikomas atspindinčiu Europos Komisijos nuomonę. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės,
susijusios su šios mokymų medžiagos panaudojimu.
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