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DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE IR SMURTO PRIEŠ MOTERIS PROBLEMŲ 
KOMPLEKSINIO SPRENDIMO BEI GALIMŲ NVO PASLAUGŲ ĮGYVENDINANTĮ 
APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMĄ

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau - Ministerija) išnagrinėjo Lietuvos moterų

lobistinės organizacijos raštą ir teikia atsakymą pagal kompetenciją.

Ministerija,  siekdama mažinti  seksualinio smurto mastą, gerinti  pagalbą nuo seksualinio

smurto  nukentėjusiems  asmenims,  tobulinti  tarpinstitucinį  bendradarbiavimą,  rengia  Lietuvos

Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo  (toliau - įstatymas) pakeitimus.

Siūlomi pakeitimai buvo aptarti Darbo grupės prevencijos ir apsaugos nuo smurto prieš moteris bei

smurto artimoje aplinkoje klausimams koordinuoti ir spręsti posėdyje bei kituose susitikimuose. 

Siūlomais pakeitimais numatoma, kad specializuota kompleksinė pagalba būtų teikiama ne

tik  nukentėjusiems  nuo  smurto  artimoje  aplinkoje,  bet  visiems  nuo  smurto  dėl  lyties

nukentėjusiems asmenims, numatant, kad šią pagalbą teiks nevyriausybinės organizacijos. 

Minėtu įstatymo pakeitimo projektu  siūloma įvesti  apsaugos nuo smurto orderį,  kuriuo

smurtautojas būtų įpareigotas laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena su smurtą

galimai patyrusiu asmeniu, nepriklausomai nuo to, kam priklauso teisė į būstą arba nesilankyti

smurtą  patyrusio  asmens  gyvenamoje  vietoje,  neatsižvelgiant  į  tai,  ar  smurtautojas  gyvena  ar

negyvena  joje  kartu  su  smurtą  patyrusiu  asmeniu,  nesiartinti  prie  smurtą  patyrusio  asmens,

nebendrauti, neieškoti ryšių su juo. 

Rengiamame  įstatymo  projekte  numatoma  nustatyti  aiškesnį  valstybės  institucijų  ir

savivaldybių politikos įgyvendinimo koordinavimo mechanizmą, teikiant pagalbą nukentėjusiems

nuo smurto  artimoje  aplinkoje  ir  smurto  dėl  lyties  bei  vykdant  smurto  prevenciją,  patobulinti

nuostatas dėl veiklos finansavimo, medicininės pagalbos teikimo, antrinės viktimizacijos rizikos

mažinimo ir kt. 

Rengiant įstatymo pakeitimus atsižvelgiama į Jungtinių Tautų konvencijos dėl visų formų

diskriminacijos prieš moteris panaikinimo nuostatas bei į Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos

panaikinimo komiteto (CEDAW), apsvarsčiusio Šeštąjį periodinį pranešimą apie Jungtinių Tautų

konvencijos  dėl  visų  formų  diskriminacijos panaikinimo  moterims  įgyvendinimą  Lietuvoje,
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pateiktas rekomendacijas, Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje

prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvenciją).    

Esame dėkingi Lietuvos moterų lobistinei organizacijai už pateiktus pasiūlymus įstatymo

bei  rengiamų programinių  dokumentų  tobulinimui.  Šie  pasiūlymai  bei  pastabos,  atliktų  tyrimų

išvados, tarptautinių organizacijų teikiamos rekomendacijos reikšmingai prisideda prie rengiamų

teisės aktų kokybės ir geresnės smurto artimoje aplinkoje bei smurto dėl lyties prevencijos.

Viceministras Eitvydas Bingelis

T. Milevičius, tel. 8 706 68132, el. p. tomas.milevicius@socmin.lt
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