
Smurto prieš moteris priežastis  – nelygi moterų 

padėtis visuomenėje, susijusi su nevienodu moterų ir vyrų 

socialinės, politinės ir ekonominės galios pasiskirstymu. Šiais 

laikais smurtas prieš moteris yra vienas labiausiai paplitusių 

žmogaus teisių pažeidimų. Tai diskriminacijos forma, dėl kurios 

moterys patiria arba gali patirti fizinę, seksualinę, psichologinę 

arba ekonominę žalą ar kančias (1). Smurtas prieš moteris 

pažeidžia moterų orumą ir neliečiamybę bei daro didelę žalą 

šeimoms, bendruomenėms ir visuomenei. Nustatyta, kad ES 

viena iš trijų moterų (arba 61  mln. iš 185  mln. moterų) nuo 

15 metų yra patyrusi fizinį ir (arba) seksualinį smurtą (2).

Kova su smurtu prieš moteris

LIETUVA

Nustatyti tikrąjį smurto prieš moteris mastą yra sudėtinga. 
Apie smurtą prieš moteris vis dar pranešama nepakankamai, 
be to, toks smurtas tebelaikomas gėdingu, taigi pranešama 
tik apie labai nedaugelį tokių atvejų. Lietuvoje 69  proc. 
gyventojų pasitiki policija – šis skaičius panašus į bendrą ES 
rodiklį (71 proc.) (3). 

2015  m. Europos lyčių lygybės instituto Lyčių lygybės 
indekse nustatyta, kad jei žmonės labiau pasitiki teisingumo 
institucijomis, jie taip pat dažniau praneša apie smurto 
atvejus (4). Apskaičiuota, kad Lietuvoje 31  proc. moterų 
patyrė smurtą, o tai maždaug atitinka bendrą ES rodiklį (5).

Europos lyčių lygybės institutas 
nustatė, kad smurto šeimoje prieš 
moteris nuostoliai Lietuvoje galėtų 
sudaryti 600 mln. EUR per metus. 
Ši suma apskaičiuota pagal 2014 m. 
Europos lyčių lygybės instituto 
tyrime taikytą metodiką (6), kurią 
gali pritaikyti valstybės narės, kaip 
2016 m. padarė Estija (7).



Nevyriausybinės organizacijos aktyviai teikia pagalbą 
smurto aukoms. Lietuvoje nuo 2012  m. veikia 
nevyriausybinių organizacijų administruojamas 
specializuotos pagalbos centrų tinklas.

Šis centrų tinklas, sukūręs specialią iš valstybės 
biudžeto finansuojamą programą, įgyvendina 
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje 
įstatymą (20). Specializuotos pagalbos centrų 
tikslas  – užtikrinti, kad smurto aukoms būtų 
teikiama specializuota integruota pagalba.

Šie centrai teikia paramą smurto aukoms, 
informuoja jas apie tai, kokią pagalbą (ir kur) 
jos gali gauti, tarpininkauja ir atstovauja joms 
kitose institucijose, teikia psichologinę bei teisinę 
pagalbą ir padeda atkurti asmeninius ryšius su 
šeimos nariais.

Faktai
2014 m. Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūros tyrimo rezultatai parodė, kad nuo 15 
metų:

• 31 proc. Lietuvos moterų patyrė fizinį ir (arba) 
seksualinį smurtą;

• 8 proc. Lietuvos moterų buvo persekiojamos;

• 35 proc. Lietuvos moterų patyrė seksualinį 
priekabiavimą (8).

Eurostato duomenimis, 2010–2012 m. apytikriai 
0,6 iš 100 000 žmonių Lietuvoje buvo užregistruoti 
kaip prekybos žmonėmis aukos (9).

Ar smurtas prieš moteris Lietuvoje 
laikomas nusikaltimu?
Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 149–151 
straipsnius išžaginimas ir seksualinis prievartavimas laikomi 
nusikaltimais. Lietuvos įstatymuose dėl išžaginimo tebėra 
numatyta prievarta ar grasinimai ir nėra kalbama apie 
sutikimą. Vedybinis prievartavimas Lietuvoje nelaikomas 
nusikaltimu (10).

Seksualinis priekabiavimas apibrėžiamas pagal LR Moterų ir 
vyrų lygių galimybių įstatymą (11) ir yra nurodytas Lietuvos 
Respublikos baudžiamajame kodekse. Įstatymas taip pat 
apima seksualinį priekabiavimą darbe (12).

2011 m. Lietuvoje priimtas konkretus Apsaugos nuo smurto 
artimoje aplinkoje įstatymas (13).

Moters lyties organų žalojimas pagal Lietuvos įstatymus 
nelaikomas nusikaltimu, tačiau už tai galėtų būti patraukta 
baudžiamojon atsakomybėn pagal kitus įstatymus (14).

Kas daroma Lietuvoje siekiant 
panaikinti smurtą prieš moteris?
2012  m. Lietuvos Vyriausybė pradėjo vykdyti Nacionalinės 
nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimo 
tarpinstitucinį veiklos planą, kuriame didžiausias dėmesys 
skiriamas prekybos žmonėmis prevencijai (15).

2013  m. Lietuvos policija pradėjo vykdyti programą, kuria 
siekiama padėti įgyvendinti naują Apsaugos nuo smurto 
artimoje aplinkoje įstatymą ir gerinti policijos atsaką ir 
duomenų rinkimą (16).

Esant nepasitikėjimui policija, aukos apie smurtą 
praneša rečiau.

Gerosios patirties pavyzdžiai



Lietuvoje veikia 17 specializuotos 
pagalbos centrų, teikiančių 
kryptingą pagalbą moterims, 
kurios kreipėsi į policiją dėl 
smurto šeimoje.

Specializuotos pagalbos centrai teikia kryptingą 
pagalbą moterims, kurios kreipėsi į  policiją dėl 
smurto šeimoje. Lietuvoje yra 17 tokių centrų, ir 
2015  m. daugiau kaip 8  000 moterų pasinaudojo 
šių centrų paslaugomis (21).

Smurto šeimoje aukos turi teisę gauti socialines 
paslaugas. Socialinės paslaugos teikiamos visiems 
gyventojams, kuriems jų reikia, užtikrinant 
saugią ir sveiką aplinką, pagalbą nepažeidžiant 
žmogaus orumo ir išsilavinimą, siekiant padėti 
kompensuoti prarastą savarankiškumą ir gebėjimą 
palaikyti socialinius ryšius su šeima ir visuomene. 
Smurto šeimoje aukos gali gauti labiau 
specializuotą pagalbą krizių centruose ir motinos 
ir vaiko laikinojo apgyvendinimo centruose. Pasak 
Vyriausybės, šalyje veikia 29 krizių centrai ir penki 
motinos ir vaiko laikinojo apgyvendinimo centrai.

Lietuvoje nėra seksualinio prievartavimo aukų 
krizių centrų (22).

Nacionalinė pagalbos moterims linija veikia 
visą parą visomis savaitės dienomis. Ja teikiama 
emocinė pagalba smurto šeimoje aukoms.

2013  m. birželio 7  d. Lietuva pasirašė Europos Tarybos 
konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje 
prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvenciją), tačiau 
jos dar neratifikavo (17). Stambulo konvencija yra plačiausios 
apimties tarptautinė sutartis, kuria siekiama kovoti su šiuo 
sunkiu žmogaus teisių pažeidimu.

Šiuo metu įgyvendinama Valstybinė smurto artimoje 
aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems 
asmenims 2014–2020 metų programa (18) ir 2014–2016 
metų veiksmų planas.

Kaip saugomos moterys ir mergaitės?
Lietuvoje apsaugos orderiai gali būti išduodami pagal 
civilinę, administracinę (draudimo patekti į  aukos namus 
orderis) ir baudžiamąją teisę. Civiliniai ir baudžiamieji 
apsaugos orderiai reglamentuojami bendraisiais įstatymais, 
o  draudimo patekti į  aukos namus orderis išduodamas tik 
smurto šeimoje aukoms. Civilinėje teisėje apsaugos orderiai 
gali būti išduodami kaip laikinoji priemonė laukiant tokių 
procesų kaip skyrybos arba santuokos pabaiga sprendimo. 
Baudžiamosios teisenos sistemoje apsaugos orderiai 
išduodami ikiteisminėje stadijoje ir po teismo (19).

Lietuvoje veikia bendra nemokama pagalbos moterims 
linija (8800 66 366) (23).

Kokią pagalbą galima gauti Lietuvoje?
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Išnašos

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) – tai ES informacijos apie lyčių lygybę centras. EIGE 
remia politikos formuotojų ir visų su lyčių lygybės sritimi susijusių institucijų pastangas, kad 
vyrų ir moterų lygybė taptų visų europiečių tikrove. Centro misija – teikti konkrečias žinias, 
palyginamus ir patikimus duomenis apie lyčių lygybę Europoje. 
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