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DĖL REZOLIUCIJOS „DĖL APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE BEI
SMURTO LYTIES PAGRINDU PROBLEMOS SPRENDIMO IŠ ESMĖS“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) gavo
2022-01-03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos raštą Nr. S-13, kuriuo prašoma pagal
kompetenciją  įvertinti  2021-12-15  vykusios  konferencijos  „10  metų  LR apsaugos  nuo  smurto
artimoje aplinkoje įstatymui: pasiekimai ir siekiamybės“ rezoliuciją (toliau – Rezoliucija) ir apie
nagrinėjimo rezultatus  ir  numatomus  sprendimus  informuoti  Lietuvos  moterų  teisių  įtvirtinimo
asociaciją, Moterų teisių asociaciją ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją. 

Ministerija  pagal  kompetenciją  įvertino  Rezoliuciją  ir  informuoja  apie  nagrinėjimo
rezultatus. 

Rezoliucijoje  nurodomi  iššūkiai,  susiję  su  Lietuvos  Respublikos  apsaugos  nuo  smurto
artimoje aplinkoje įstatymu, yra įtvirtinti šiuo metu Lietuvos Respublikos Seime svarstomame šio
įstatymo pakeitimo įstatymo projekte Nr. XIVP-1056(3) (toliau – Įstatymo projektas). 

Įstatymo projekto 2 straipsnio 8 dalyje yra įtvirtinta smurto lyties pagrindu sąvoka, kuri
apibrėžiama,  kaip  dėl  asmens  lyties  veikimu  ar  neveikimu  asmeniui  daromas  tyčinis  fizinis,
psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, turtinę ir (ar)
neturtinę  žalą,  kurį  neproporcingai  dažnai  patiria  moterys  ir  yra  galia  bei  kontrole  grindžiama
moterų diskriminacijos forma.

Įstatymo  projekto  8  straipsnio  2  dalis,  kaip  ir  nurodoma  Rezoliucijoje,  nustato,  kad
apsaugos  nuo  smurto  orderį  15  dienų  laikotarpiui skiria  policijos  pareigūnas,  jei  jis  gauna
pranešimą apie galimą smurtą artimoje aplinkoje ir, atlikus pavojaus rizikos vertinimą, nustatoma
smurto artimoje aplinkoje pavojaus rizika.

Įstatymo  projekto  7  straipsnio  1  dalis  įtvirtina  reikalavimą  kiekvienoje  savivaldybėje
sudaryti  Smurto  artimoje  aplinkoje  prevencijos  komisiją.  Įstatymo  projekte  numatoma,  kad
Komisijos veiklos pavyzdinius nuostatus ir rekomenduojamą institucinę sudėtį tvirtina socialinės
apsaugos  ir  darbo  ministras,  todėl  į  Rezoliucijoje  pateiktus  pasiūlymus  bus  galima  atsižvelgti
rengiant poįstatyminius teisės aktus.

Kartu paminėta, kad Įstatymo projekto 4 straipsnyje, įvardijant atskirų institucijų funkcijas,
yra atlieptos Rezoliucijos idėjos dėl prevencijos ir pagalbos priemonių bei tyrimų smurto artimoje
aplinkoje srityje.
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Rezoliucijoje  taip  pat  prašoma svarstyti vaiko  teisių  apsaugos  sistemos  pertvarką,
siekiant atsakingo bei efektyvaus vaiko teisių apsaugos ir atstovavimo smurto atveju, kai smurto
artimoje aplinkoje liudytojais tampa vaikai. 

Ministerijos  nuomone,  naujai  vaiko  teisių  apsaugos  sistemos  pertvarkai  poreikio  nėra.
Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka įvyko siekiant pirmiausia užtikrinti tinkamą vaiko teisių
ir  vaiko teisėtų  interesų  įgyvendinimą ir  apsaugą,  atsižvelgiant  į  praktikoje  kylančius  iššūkius.
Dabartinė vaiko teisių apsaugos sistema prioritetu laiko vaiko saugumą ir jo poreikių užtikrinimą,
kartu numatant priemones ir jo tėvams ar kitiems atstovams pagal įstatymą, kurios padėtų šiuos
poreikius  užtikrinti.  Teisės  aktai,  reglamentuojantys  vaiko  teisių  apsaugą,  įtvirtina  kokybiškos
pagalbos prieinamumo principą, kuris nurodo, kad vaikui ir jo šeimai reikalinga pagalba, paslaugos
turi būti teikiamos kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, užtikrinant jų kokybę, veiksmingumą,
savalaikiškumą, tinkamą pobūdį, apimtį ir trukmę, siekiant, kad ši pagalba bei paslaugos atitiktų
vaiko  ir  jo  tėvų  ar  kitų  jo  atstovų  pagal  įstatymą  poreikius,  jų  teisėtus  interesus.  Lietuvos
Respublikos  vaiko  teisių  apsaugos  pagrindų  įstatymo  4  straipsnio  16  dalis  pabrėžia  pagalbos
viršenybės svarbą – vaikui ir jo šeimai užtikrinama pagalba turi būti svarbesnė ir pirmesnė nei
valstybės prievartos priemonės.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, vaiko teisių apsaugos politika pirmiausia orientuojama į
pagalbą  visiems  vaikams  ir  visoms  šeimoms,  kurios  susiduria  su  tam  tikrais  iššūkiais  ar
sudėtingomis  gyvenimo  situacijomis.  Atitinkamai,  siekiama,  kad  paslaugos  ir  kitos  pagalbos
priemonės būtų prieinamos visoms šeimoms, nes praktika rodo, kad vaiko teisių pažeidimai, tokie
kaip,  pvz.,  smurtas,  vaiko  poreikių  netinkamas  tenkinimas  ir  pan.  įvyksta  įvairios  socialinės
padėties,  išsilavinimo,  pajamų,  kt.  šeimose.  Todėl  paslaugų ir  pagalbos sistema orientuojama į
pagalbą  visiems vaikams,  kurie  nukentėjo  nuo smurto artimoje  aplinkoje  ar kitų  galimų vaiko
teisių  pažeidimų,  remiantis  nediskriminavimo,  vaiko  geriausių  interesų,  teisės  į  nuomonės
išsakymą ir kt. principais. Nesvarbu, kokioje aplinkoje, kokios socialinės padėties ir kt. šeimoje
auga  vaikas  –  nukentėjusiam  nuo  smurto  vaikui  būtina  pagalba,  norint  padėti  jam  sėkmingai
išgyventi smurto sukeltas traumines patirtis ir jų pasekmes. 

Taip pat, siekiant tuo pačiu užtikrinti ir tinkamą bendradarbiavimą su vaiko tėvais ar kitais
atstovais  pagal  įstatymą,  buvo atsisakyta  grėsmės  lygių,  kurie  labiau  akcentuoja  identifikuotas
grėsmes, rizikas, iššūkius ir atsirado vaiko situacijos vertinimas, kuris nagrinėja visą situaciją –
kokios šeimai reikia pagalbos, paslaugų, kokių iššūkių jai kyla, bet kartu ir tai, kuo šeima stipri,
kaip  galima  išnaudoti  jos  pačios  turimus  resursus  padėti  sau  ir  vaikui.  Atitinkamai,  buvo
pakoreguotas ir Atvejo vadybos tvarkos aprašas, patvirtintas socialinės apsaugos ir darbo ministro
2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau
– AV aprašas).  AV apraše įtvirtintas  naujas  VI skyrius,  kuris  numato atvejo vadybos taikymo
principus, esant smurto artimoje aplinkoje atvejams.

Ministerijos  nuomone,  yra  būtina  stiprinti  vaiko  teisių  apsaugos  specialistų,  atvejo
vadybininkų, kitų su vaiku ir šeima smurto artimoje aplinkoje atvejais susiduriančių specialistų
kompetencijas  ir  žinias,  susijusias  su  smurto  artimoje  aplinkoje  atvejų  sprendimu,  kas  leistų
užtikrinti,  kad  specialistai  suprastų  aukos  ir  smurtautojo  santykių  dinamiką,  gebėtų  atpažinti
galimą smurtautojo manipuliatyvų elgesį  ir  pan.  Tuo tikslu Įstatymo projekte siūloma įtvirtinti
institucijų  ir  įstaigų kompetenciją  smurto artimoje  aplinkoje  prevencijos,  apsaugos nuo smurto
artimoje  aplinkoje  ir  specializuotos  kompleksinės  pagalbos  smurto  artimoje  aplinkoje  pavojų
patiriantiems asmenims ar smurtą patyrusiems asmenims (toliau kartu – smurtą patyrę asmenys)
teikimo srityse.  Pvz.,  numatoma kad Ministerija  organizuos  bendrus  ir  specializuotus  asmenų,
dirbančių  smurto  artimoje  aplinkoje  prevencijos,  apsaugos  ir  pagalbos  smurtą  patyrusiems
asmenims teikimo srityse,  mokymus ir  kvalifikacijos  tobulinimo kursus,  teiks  informaciją  apie
tokių  mokymų  organizavimo  poreikį  institucijoms  ir  įstaigoms,  kurios  vykdo  specializuotus
mokymus,  ir  teiks  joms  pasiūlymus  dėl  konkrečių  mokymų  programų.  Numatyta  ir  tai,  kad
savivaldybės vykdomoji institucija su specializuotos kompleksinės pagalbos centrais ir Valstybės
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar jos
įgaliotais  teritoriniais skyriais (toliau – Tarnyba) keičiasi  informacija apie vykdomus mokymus
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specialistams  ir  apie  smurtą  patyrusiems asmenims  galimas  teikti  paslaugas;  taip  pat
rengia programas (mokymus) specialistams, savivaldybės darbuotojams, Tarnybos darbuotojams,
kt. 

Rezoliucijoje taip pat prašoma Tarpžinybinę vaiko gerovės tarybą prie Socialinės apsaugos
ir  darbo  ministerijos  perduoti  Vyriausybės  pavaldumui,  kas  užtikrintų  vaikų  ir  šeimų gerovės
klausimus spręsti efektyviau ir atsakingiau. Informuojame, kad Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba,
kurios nariais šiuo metu yra ir Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos atstovai,  nuo 2018
metų  yra  priskirta  prie  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės,  ir  nuo  nurodyto  laiko  veikia  kaip
Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Atsižvelgiant į Rezoliucijos prašymą integruoti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas,
kuriomis nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai, bei
jų  nuostatas  į  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktus,  informuojame,  kad  2011  m.  balandžio  5  d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos
su ja ir aukų apsaugos, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2012 m. spalio 25
d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų
aukų  teisių,  paramos  joms  ir  jų  apsaugos  standartai  ir  kuria  pakeičiamas  Tarybos  pamatinis
sprendimas 2001/220/TVR ir 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES)
2017/541 dėl kovos su terorizmu,  pakeičianti  Tarybos pamatinį  sprendimą 2002/475/TVR ir  iš
dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR nuostatos šiuo metu jau yra perkeltos į Lietuvos
Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymą.

Viceministrė Vilma Augienė

Jurgita Saulėnaitė, tel. 8 659 24793, el. p. jurgita.saulenaite@socmin.lt
Kristina Stepanova, tel. 8 616 31406, el. p. kristina.stepanova@socmin.lt

  Daiva Junevičienė, tel. 8 685 39690, el. p. daiva.juneviciene  @socmin.lt   
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