
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 šeimai, 
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

EUROPOS SĄJUNGA

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. Visoje ES surengtame visuomenės nuomonės tyrime 71  proc. 
apklaustųjų teigė labai pasitikintys policija (3). 

2015  m. EIGE lyčių lygybės indekse nustatyta, kad tais atvejais, kai 
žmonės yra linkę labiau pasitikėti teisingumo institucijomis, apie 
smurtą pranešama dažniau (4). Visoje ES 33  proc. moterų nurodo 
patyrusios fizinį ir (arba) seksualinį smurtą (5).

Europos lyčių
lygybės institutas

Europos lyčių lygybės instituto 
skaičiavimais, dėl smurto prieš moteris 
artimoje aplinkoje Europos Sąjungoje 
gali būti patiriama 109 mlrd. EUR 
nuostolių per metus (9).
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Faktai Eurostato duomenimis, 2010–2012 m. du žmonės iš 100 000 
ES buvo užregistruoti kaip prekybos žmonėmis aukos (7).

2014 m. EIGE apskaičiavo, kad (8):

• dėl smurto prieš moteris lyties pagrindu patiriami 
nuostoliai Europos Sąjungoje skaičiuojami milijardais, 
o kovai su šiuo nusikaltimu skiriami tik milijonai;

• su specializuotų paslaugų teikimu moterims susijusios 
išlaidos sudaro vos 3  proc. sumos, kuri prarandama dėl 
smurto prieš moteris artimoje aplinkoje;

• dėl sužalojimų patiriami ekonomikos nuostoliai, susiję su 
sumažėjusiu našumu, sudaro apie 12 proc. visų nuostolių, 
kuriuos lemia smurtas prieš moteris; atitinkamai 
išlaidos paslaugoms, visų pirma baudžiamosios teisenos 
paslaugoms, sudaro apie 30 proc. tokių nuostolių.

Šaltinis: 2014 m. FRA tyrimo duomenys (6)



Europos Komisijos tarpusavio mokymosi programa lyčių 
lygybės srityje suteikia galimybę skatinti valdžios atstovų, 
nepriklausomų ekspertų ir kitų suinteresuotųjų subjektų 
diskusijas ir patirties mainus, siekiant palengvinti su lyčių 
lygybe susijusios gerosios patirties sklaidą Europoje. Mainai 
yra sutelkti į politikos priemones, taip pat į konkrečius pavyz-
džius, kai lyčių aspektą siekiama integruoti pagrindinėse pri-
oritetinėse Moterų chartijos ir 2010–2015 m. Moterų ir vyrų 
lygybės strategijos srityse. Tarpusavio mokymosi programo-
je atsižvelgiama į politikos įgyvendinimo galimybes ir kliūtis, 
taip pat konkrečiai akcentuojamos patirties pritaikymo kito-
se šalyse galimybės ir iššūkiai.

Pagal tarpusavio mokymosi programą organizuojami 
patirties mainai tokiose srityse, kaip kova su moterų lyties 
organų žalojimu, priverstinės vedybos ir kita žalinga 
praktika, kovos su smurtu prieš moteris priemonės, kuriomis 
pirmiausia siekiama užtikrinti paramą aukoms naudojant 
IRT ir nusikaltimo vykdytojų perauklėjimo programų 
vykdymą; taip pat informuotumo didinimo veiklos gerosios 
patirties mainai, siekiant kovoti su smurtu prieš moteris ir 
mergaites.

Daugiau informacijos galima rasti adresu http://
ec.europa.eu/justice/gender-equality/other-institutions/
good-practices/index_en.htm

Parama smurto aukomis tapusioms moterims įvairiose ES 
šalyse nevienoda.

Valstybės narės smurtą artimoje aplinkoje patiriančioms 
moterims ir vaikams įkūrė apie 1488 prieglaudas, kuriose 
yra 20 831 lova (23). Tik keturios ES valstybės narės atitinka 
Europos Tarybos nustatytą reikalavimą, kad būtų sukurta 
viena vieta 10 000 gyventojų (24).

Apskaičiuota, kad ES veikia 515 specializuotų pagalbos 
tarnybų, skirtų išžaginimo ir seksualinės prievartos aukomis 
tapusioms moterims (25).

Nacionalinės pagalbos moterims telefono linijos veikia 
19 ES šalių; 10 iš šių pagalbos linijų veikia visą parą ir yra 
nemokamos; 16 pagalbą teikia keliomis kalbomis (26).

nukentėjusiajam ES užtikrinti būtiniausią teisių, apsaugos, paramos, 
teisės kreiptis į teismą ir atkuriamojo teisingumo lygį, nepaisant to, 
kokia nukentėjusiojo pilietybė ir kur Europos Sąjungoje padarytas 
nusikaltimas.

ES taip pat yra pasirašiusi keletą tarptautinių sutarčių ir konvencijų, 
kuriose nustatytos vartotinos apibrėžtys, įskaitant JT konvenciją dėl 
visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (18) ir Pekino veiksmų 
platformą (19).

Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto 
šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija) (20) yra 
laikoma svarbiausiu ir išsamiausiu teisiškai įpareigojančiu kovos su 
smurtu prieš moteris dokumentu Europos Sąjungoje. Konvencija 
įsigaliojo 2014  m. rugpjūčio 1  d., ją pasirašė visos 28 valstybės 
narės, o  ratifikavo 14 valstybių narių. 2016  m. kovo 4  d. Europos 
Komisija priėmė du pasiūlymus dėl Tarybos sprendimo dėl Stambulo 
konvencijos pasirašymo Europos Sąjungos vardu (21); kai konvencija 
bus ratifikuota ir pradėta taikyti, ji suteiks galimybę geriau įvertinti 
smurto lyties pagrindu ir smurto artimoje aplinkoje mastą ir pasekmes, 
nes dokumente numatyta parengti bendras apibrėžtis.

Nors ne visose valstybėse narėse yra priimti atskiri įstatymai dėl smurto 
prieš moteris, daugumoje valstybių narių įvairių rūšių smurtas prieš 
moteris laikomas nusikaltimu (22):

• Visose valstybėse narėse tiek išžaginimas, tiek seksualinė prievarta 
yra vertinami kaip nusikalstama veika. Tačiau esama didelių skirtumų 
apibrėžiant išžaginimą kaip nusikaltimą, visų pirma vertinant tokius 
aspektus, kaip jėgos panaudojimas ir (arba) sutikimo nebuvimas 
(sutikimo nebuvimas, kaip atskira privaloma sąlyga, yra nustatyta 
tik trijose valstybėse narėse).

• Smurto artimoje aplinkoje kriminalizavimo praktika valstybių narių 
teisėje yra skirtinga  – dešimtyje valstybių narių smurtas artimoje 
aplinkoje pagal nacionalinę teisę yra vertinamas kaip atskira 
nusikalstamos veikos rūšis. Valstybėse narėse, kurių baudžiamajame 
kodekse smurtas artimoje aplinkoje nėra išskirtas kaip atskiras 
nusikaltimas, už tokią veiką gali būti baudžiama kaip už vieną 
iš keleto kitų nusikaltimų (tokių kaip priekabiavimas, smurtas, 
išžaginimas ir nužudymas).

• Seksualinio priekabiavimo apibrėžtys yra labai įvairios  – tik 
dvylikoje valstybių narių tai laikoma nusikalstama veika. Seksualinis 
priekabiavimas yra kriminalizuojamas retai ir tai pradėta daryti 
visai neseniai; be to, tokiai veikai taikoma keletas griežtų ribojančių 
reikalavimų; pavyzdžiui, dažnai seksualinis priekabiavimas siejamas 
konkrečiai su darbo aplinka, o ne vertinamas kaip atskira nusikalstama 
veika, arba taikoma sąlyga, kad auka turi būti pavaldinys.

Pavyzdiniai gerosios patirties atvejai

Kokios pagalbos galima gauti ES?

Ar smurtas prieš moteris Europos 
Sąjungoje laikomas nusikaltimu?
Keletas ES direktyvų yra svarbios apibrėžiant skirtingas smurto prieš 
moteris rūšis ir nustatant struktūrą, skirtą aprėpti įvairius šio reiškinio 
aspektus.

• Toliau išvardytose direktyvose Europos Komisija siekia pritaikyti 
vienodo požiūrio principą ne tik darbo rinkai ir profesiniam 
gyvenimui, bet ir kitoms kasdienio gyvenimo sritims, taip pat 
užkirsti kelią diskriminacijai, įskaitant seksualinį priekabiavimą. 
Tai Direktyva 2004/113/EB (10), Direktyva 2006/54/EB (11) ir 
Direktyva 2010/41/ES (12).

• Direktyvoje 2011/36/ES (13) dėl prekybos žmonėmis prevencijos, 
kovos su ja ir aukų apsaugos yra įtraukta teisėsaugos nuostatų, 
taikomų prekiautojams žmonėmis, prekybos žmonėmis prevencijai 
ir aukų apsaugai.

• Direktyva 2011/92/ES (14) dėl kovos su seksualine prievarta prieš 
vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija siekiama 
visoje ES apsaugoti vaikus nuo seksualinės prievartos ir išnaudojimo.

• Direktyva 2011/99/ES (15) dėl Europos apsaugos orderio ir 
Reglamentu (ES) Nr.  606/2013 (16) dėl apsaugos priemonių 
tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose užtikrinama, kad vienoje 
ES šalyje išduotus civilinės ir baudžiamosios apsaugos orderius būtų 
galima pripažinti visoje ES; tai reiškia, kad smurtą artimoje aplinkoje 
patyrusios moterys yra saugomos nuo nusikaltimo vykdytojų, jei 
aukos keliauja ar persikelia gyventi į bet kurią kitą ES šalį. Apsaugos 
orderiais, visų pirma skubios apsaugos orderiais, užtikrinama 
moterų ir vaikų apsauga, kai kyla tiesioginis pavojus.

• Direktyva 2012/29/ES (17) (Aukų teisių direktyva), kuria nustatomi 
būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos 
standartai, yra svarbi smurtą patyrusioms moterims. Ja siekiama 
pagerinti nusikaltimų aukų teisių užtikrinimą ir bet kuriam 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/other-institutions/good-practices/review-seminars/seminars_2016/combating_fgm_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/other-institutions/good-practices/review-seminars/seminars_2016/combating_fgm_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/other-institutions/good-practices/review-seminars/seminars_2016/combating_fgm_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/other-institutions/good-practices/review-seminars/seminars_2013/vaw_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/other-institutions/good-practices/review-seminars/seminars_2012/violence_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/other-institutions/good-practices/review-seminars/seminars_2012/violence_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/other-institutions/good-practices/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/other-institutions/good-practices/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/other-institutions/good-practices/index_en.htm


• Persekiojimas nė vienoje valstybėje narėje nėra vertinamas kaip 
atskiras nusikaltimas. Kai kuriose valstybėse narėse yra priimtas 
atskiras įstatymas, o  kai kuriose už persekiojimą yra baudžiama 
baudžiamajame kodekse jį priskiriant prie kitų nusikaltimų.

• ES valstybėse narėse linkstama moterų lyties organų žalojimą 
pripažinti nusikalstama veika, o  kai kuriose šalyse moterų lyties 
organų žalojimui taikomas atskiras baudžiamosios teisės aktas (27).

• Iki šiol nė viena ES šalis į  kriminalinę teisę nėra įtraukusi moterų 
žudymo lyties pagrindu apibrėžties. Gyvenimo partnerių ar artimos 
aplinkos žmogžudysčių aukomis neproporcingai dažnai tampa 
moterys: du trečdaliai tokių nusikaltimų aukų pasaulyje yra moterys 
(2012  m.  – 43  600), atitinkamai trečdalis (20  000)  – vyrai. Beveik 
pusę (47 proc.) visų 2012 m. žmogžudysčių aukomis tapusių moterų 
nužudė gyvenimo partneriai arba šeimos nariai, palyginti su mažiau 
kaip 6 proc. žmogžudysčių aukomis tapusių vyrų (28).

Atsižvelgiant į  įvairių rūšių smurto prieš moteris teisinių apibrėžčių 
ir kitų susijusių terminų ir duomenų rinkimo metodų skirtumus ES 
valstybėse narėse (įskaitant, pavyzdžiui, tai, kad moterų lyties organų 
žalojimo srityje apskritai duomenys nėra sistemiškai renkami), sunku 
gauti išsamių, tikslių ir palyginamų duomenų apie smurto prieš moteris 
Europos Sąjungoje pobūdį, mastą ir pasekmes (29). Tačiau Europos 
Sąjungos Taryba pripažįsta ir pabrėžia, kad svarbu priimti šį iššūkį, ir 
šioje srityje tiek valstybių narių, tiek ES lygmeniu dedama vis daugiau 
pastangų (30).

Kokių priemonių imtasi siekiant 
panaikinti smurtą prieš moteris ES?
Vienas iš penkių Europos Komisijos moterų ir vyrų lygybės užtikrinimo 
strategijos (31), įtrauktos į  dokumentą „Strateginis įsipareigojimas 
siekiant lyčių lygybės 2016–2019  m.“, prioritetų yra kova su smurtu 
lyties pagrindu ir tokių nusikaltimų aukų apsauga bei parama joms. 
Komisija smurto prieš moteris problemą tiesiogiai nagrinėja keliose 
politikos priemonėse, visų pirma 2010–2015 m. Moterų ir vyrų lygybės 
strategijoje, kurioje remiamasi Moterų chartija (2010  m.) ir 2006–
2010  m. Moterų ir vyrų lygybės gairėmis (32). Eurostatas koordinuoja 
daugiadisciplininę darbo grupę, kuri rengia ES masto smurto prieš 
moteris ir vyrus lyties pagrindu paplitimo tyrimą (33).

Be to, ES agentūros padeda įgyvendinti 2016–2019  m. Europos 
Komisijos strategiją:

• Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra 2014 m. surengė ES 
masto apklausą apie smurtą prieš moteris. Tyrimo rezultatai plačiai 
naudojami, todėl galima teigti, kad visuomenė suinteresuota gauti 
palyginamų duomenų apie smurtą prieš moteris (34).

• Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) yra parengęs atskiras 
abiejų lyčių prieglobsčio prašytojams ir migrantams skirtas gaires ir, 
rengdamas savo mokymo priemones, toliau siekia integruoti lyties 
aspektą (35).

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) yra Komisijos įpareigotas 
nustatyti pagrindinius trūkumus ir iššūkius, su kuriais susiduriama 
renkant suderintus duomenis Europos Sąjungoje. Tuo tikslu EIGE, 
siekdamas prisidėti prie tinkamos smurto prieš moteris prevencijos 
politikos, teisės aktų ir paslaugų rengimo, atlieka svarbius tyrimus ir 
rengia įvairias priemones (36), kad padėtų valstybėms narėms ir ES 
institucijoms įveikti šiuos iššūkius (37). Be kita ko, kalbant apie kovą su 
moterų lyties organų žalojimu, EIGE atliko pirmąjį ES masto tyrimą, 
skirtą moterų lyties organų žalojimo problemai (38), o po to – bandomąjį 
tyrimą trijose valstybėse narėse, siekdamas parengti metodiką, kuri 
leistų apskaičiuoti, kiek mergaičių kyla moterų lyties organų žalojimo 
rizika; 2017  m. šis tyrimas bus atliktas dar šešiose valstybėse narėse. 
2017 m. institutas baigs rengti Lyčių lygybės indekso vertinimo sistemą, 
kuri padės suderinti apibrėžtis ir rodiklius 28 ES valstybėse narėse (39).

ES yra aiškiai įsipareigojusi panaikinti moterų lyties organų žalojimą. 
Europos Komisijos komunikate dėl moterų lyties organų žalojimo 
panaikinimo pateiktas priemonių, kurių Komisija imsis artimiausiais 
metais, sąrašas (40).

Siekdama didinti informuotumą, ES bendrai finansuoja nacionalinių 
vyriausybių kampanijas ir remia tarpvalstybinius projektus, kuriuos 
įgyvendina nevyriausybinės organizacijos, kovojančios su smurtu 
prieš moteris, vaikus ir jaunimą (41). Be kita ko, pagal Teisių, lygybės ir 
pilietybės programą finansuojami projektai, kuriais siekiama užkirsti 
kelią smurtui prieš vaikus, jaunimą, moteris ir kitas rizikos grupes 
(buvusioji programa „Daphne“) (42).
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