
ir translyčių

prievarta 
 Informacinė 

smurtą artimoje
aplinkoje lesbiečių, 

biseksualių

Meilė nėra

brošiūra apie

moterų atžvilgiu



Projektas finansuojamas Europos Komisijos programos „Daphne 2007-2013“ lėšomis, sutarties nu-
meris JUST/2013/DAP/AG/5330. Leidinyje pateikiama informacija atspindi išimtinai autorių poziciją, 
o Europos Komisija nėra atsakinga už bet kokį šiame leidinyje esančios informacijos panaudojimą. 

Meilė nėra prievarta – Informacinė brošiūra apie smurtą artimoje aplinkoje lesbiečių, 
biseksualių ir translyčių moterų atžvilgiu – 2015.

Projekto koordinatorius: Giacomo‘as Viggianis
Mokslinė bendradarbė: Susanna Pozzolo

Ekspertai iš Lietuvos: Tomas Vytautas Raskevičius ir Sigita Aleknė

Leidinio maketas: Flavia Pellegrinelli

Leidinio leidybą iš dalies finansavo Flandrijos Vyriausybės atstovybė Lietuvoje.

UDK  343.5-055.3(474.5)
                                Me81

ISBN 978-609-420-464-7



Meilė nėra prievarta – Informacinė brošiūra apie smurtą artimoje aplinkoje lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų atžvilgiu – 2015.



2

Projektu „Kraujuojanti meilė: didinat sąmoningumą apie lesbiečių, 
biseksualių ir translyčių moterų artimoje aplinkoje patiriamą smurtą 
Europos Sąjungoje“, kuris finansuojamas iš Europos Komisijos prog- 
ramos „Daphne 2007-2013“ lėšų, siekiama kovoti su smurto artimo-
je aplinkoje reiškiniu lesbiečių, biseksualių ir translyčių (trumpinys 
– LBT*) moterų atžvilgiu. Keliose Europos Sąjungos šalyse narėse 
(Belgijoje, Bulgarijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kroatijoje, Lie-
tuvoje, Portugalijoje ir Vengrijoje) įgyvendinamas projektas siekia 
tyrinėti smurto artimoje aplinkoje priežastis, smurtautojų charakte-
ristikas bei smurto pasireiškimo formas. Taikant sąmoningumo didi-
nimui skirtas priemones, siekiama paskatinti lesbietes, biseksualias ir 
translytes moteris atpažinti ir užkirsti kelią smurto artimoje aplinkoje 
atvejams. Daugiau informacijos apie projektą galima rasti interneti-
niu adresu www.bleedinglove.eu. 

Išankstiniai nusistatymai, stereotipai, homofobija 
ir transfobija daro neigiamą įtaką siekiant pilna 
apimtimi užtikrinti kai kurių moterų orumą ir laisvę 
Europos Sąjungoje. Nors Europos Sąjunga ir yra 
įsipareigojusi imtis konkrečių žingsnių šioje srity-
je, o Pagrindinių teisių chartija, po jos įtraukimo į 
Lisabonos sutartį, teisiškai įpareigoja visas šalis 

nares taikyti prevencinio pobūdžio priemones, 
ne visos valstybės šioms teisėms suteikė realų 
turinį, pavyzdžiui, įtvirtinant teisinę apsaugą nuo 
diskriminacijos seksualinės orientacijos ir/ar ly-
tinės tapatybės pagrindais. Net ir šiandien, egzis-
tuojant tam tikroms institucinėms, socialinėms 
ir geografinėms aplinkybėms, ypatingai sunku 
kovoti su šiomis neigiamomis tendencijomis. Ho-
mofobija ir transfobija egzistuoja tiek privačiame, 
tiek viešame gyvenime, darbo vietose, mokymo 
įstaigose, tarp šeimos narių, draugų ir pažįstamų, 
taip pat ir tarp valstybės institucijų atstovų bei vie-
šojo diskurso dalyvių. 

Šis leidinys yra vienas iš projekto „Kraujuojanti meilė“ veiklos rezultatų. Leidinyje rasite 
naudingos informacijos apie prieinamas teisinės gynybos priemones, siekiant apsaugoti 
savo interesus smurto artimoje aplinkoje atveju. Taip pat pateikiama Lietuvos ir Europos 
teisinių nuostatų šioje srityje apžvalga. 
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Šis leidinys, kaip vienas iš projekto „Kraujuojanti 
meilė“ veiklos rezultatų, siekia suteikti pagrindinių 
žinių realiai ar galimai nuo smurto artimoje aplin-
koje nukentėjusioms LBT* moterims. XXI-ojo am-
žiaus Europoje žmogaus teisės, orumas ir lygybė 
yra vienos pagrindinių demokratinių vertybių. Dėl 
šios priežasties, visos moterys, nepaisant jų sek-
sualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės, turi 
teisę pasinaudoti nacionaliniu ar europiniu lyg-
meniu prieinamomis teisinės gynybos priemonė-
mis, siekiant apsiginti nuo smurto ir prievartos. 

Svarbu prisiminti, jog nuo smurto nukentėję as-
menys šioje kovoje nėra vieni. Jie visuomet gali 
pasikliauti kitų žmonių, pavyzdžiui, teisininkų, 
savanorių, viešų ar privačių įstaigų bei asociacijų 
pagalba, siekiant apginti pažeistas žmogaus tei-
ses. Žinoma, mūsų dar laukia daug darbų, tačiau 
be abipusės paramos negalėsime sukurti realių 
pokyčių. Teisinės gynybos priemonės yra be-
prasmės, jei jomis nėra bandoma pasinaudoti. Ži-
nios apie tai, kokiu būdu veikia teisinės priemonės 
ir kaip galima jomis pasinaudoti, yra tik pirmasis 
žingsnis, bet laikui bėgant visi drauge galėsime 
pasiekti realių pokyčių mūsų visuomenėje.

Būkime aktyvūs ir niekada nepamirškime, jog įstaty-
mai garantuoja visų piliečių lygybę prieš įstatymą 
bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje, nepaisant 
individulių kiekvieno iš mūsų požymių, tokių kaip 
seksualinė orientacija ir/ar lytinė tapatybė.

Università degli studi di Brescia (Italija) 
www.unibs.it

Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete 
Lenford (Italija)
www.retelenford.it

Zagreb Pride (Kroatija)
www.zagreb-pride.net

Bilitis Resource Center Foundation 
(Bulgarija)
www.bilitis.org

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija 
LGL (Lietuva)
www.lgl.lt

ILGA Portugal (Portugalija) 
www.ilga-portugal.pt

Háttér Társaság a Melegekért (Vengrija)
www.hatter.hu

Broken Rainbow LGBT Domestic Vio-
lence Service (Jungtinė Karalystė)
www.brokenrainbow.org.uk

Cavaria (Belgija)
www.cavaria.beSTANDING  UP FOR  LGBT ’S

NATIONAL LGBT* RIGHTS
O R G A N I Z A T I O N



4

Kalbant detaliau, smurtas šeimoje, galimai api-
mantis ir fizinės prievartos atvejus, dėl egzistuo-
jančių įvairių šeiminių santykių formų vadinamas 
smurtu artimoje aplinkoje, o prievartos taikymas 
ar grasinimas ja neformalių santykių ar papras-
čiausių susitikimų kontekste vadinamas smurtu 
pasimatymų metu. Specifinė smurto lyties pa-
grindu forma fiksuojama tarp intymias paslaugas 
teikiančių moterų. Tyrimų duomenims, daugiau 
nei 50 % intymias paslaugas teikiančių asmenų 
seksualinio pobūdžio prievartą patyrė daugiau 
nei dešimt kartų, tačiau nusikaltėliai dažniausiai 
nebuvo nuteisti.

Nepilnamečiai vaikai taip pat gali jausti smurto ar-
timoje aplinkoje poveikį, net jei jie ir nėra tiesiogiai 
nukentėję nuo prievartos. Smurtas ir prievarta gali 
pasireikšti įvairiomis formomis, pasikartoti nuo-
latos ar su pertraukomis, bet šių veiksmų tikslas 
visuomet yra tas pats: įgauti ir išlaikyti nukentėju-
sios pusės gyvenimo kontrolę.

Nepaisant šių aplinkybių, daugelis moterų neat-
pažįsta smurto artimoje aplinkoje atvejų. Joms 
atrodo, kad smurto artimoje aplinkoje kategori-
ja nėra taikoma jų atžvilgiu, nes smurtu laikomi 
tik fizinės prievartos atvejai, tokie kaip pavieniai 
smūgiai, sumušimas ar, dar blogiau, kūno sužalo-
jimas (pavyzdžiui, ilgalaikės traumos). Kita vertus, 
pažymėtina, jog smurtas artimoje aplinkoje gali 
pasireikšti ir kitomis formomis, pavyzdžiui, psi-
chologiniu, emociniu, socialiniu ar net seksualinio 
pobūdžio smurtu. Dėl šios priežasties yra klaidin-
ga manyti, jog smurto artimoje aplinkoje sąvoka 
yra taikoma tik tam tikroms santykių formoms. 
Galiausiai, svarbu pažymėti, jog, nors smurtas ar-
timoje aplinkoje ar pasimatymų metu dažniausiai 
yra nukreiptas moterų atžvilgiu, tai nebūtinai reiš-
kia, jog agresorius būtinai turi būti vyras.

Sugriauk su smurtu artimoje aplinkoje susijusią tylos sieną!

Smurtas artimoje aplinkoje, taip pat žinomas kaip smurtas šeimoje ar intymaus(-ios) part-
nerio(-ės) smurtas, yra agresyvus ir prievartinis elgesys artimuose santykiuose su partne-
riu(-e) ar sutuoktiniu(-e), kai vienas iš partnerių siekia kontroliuoti ir dominuoti kito partne-
rio atžvilgiu. Partneriai gali būti susituokę arba nesusituokę, heteroseksualūs, biseksualūs 
ar homoseksualūs, jauno ar vyresnio amžiaus, gyvenantys atskirai ar išsiskyrę, gyvenantys 
kartu ar tik susitikinėjantys, nepaisant jų socialinio statuso ar išsilavinimo.
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Įvykus smurto artimoje aplinkoje epizodui, gali 
būti sunku jį atpažinti. Kai kuriais atvejais, prievar-
tinius veiksmus galima identifikuoti iš karto, kitais 
atvejais – smurtas prasideda pamažu, o laikui bė-
gant situacija blogėja.

Iš pradžių smurto atvejai būna pavieniai, smur-
taujanti(-s) partnerė(-is) gailisi ir atgailauja, žada 
daugiau taip nesielgti arba teigia, jog incidentas 
įvyko dėl per didelio streso, alkoholio ar narkoti-
kų vartojimo. Kartais jis/ji net gali apkaltinti savo 
partnerį(-ę) dėl to, kad buvo išprovokuota(-s). Jei 
susidūrėte su smurto artimoje aplinkoje atveju, 
nebandykite pateisinti savo partnerio(-ės) ir ne-
neikite problemos: atpažįstant smurtinių ir prie-
vartinių santykių požymius, žengiamas pirmasis 
žingsnis link problemos sprendimo. 

Jūs galite būti nukentėjusi nuo smurto artimoje 
aplinkoje, jei jūsų partnerė(-is) nuolatos ir be jūsų 
leidimo tikrina jūsų telefoną, elektroninius laiš-
kus ar socialinių tinklų paskyras; perskaičiuoja ar 
pasisavina jūsų darbo užmokestį; menkina jus ir 
jūsų veiklą; draudžia jums susitikti su jūsų drau-
gais, šeima; neleidžia jums eiti į darbą; kategoriš-
kai bando jus atkalbėti nuo kokių nors iniciatyvų; 
bando priversti jus blogai pasijusti ar sugadinti 
jums nuotaiką; kontroliuoja, kur jūs einate ir ką 
vilkite; demonstruoja ypatingą pavydą ar savinin-
kiškumą; visuomet, kai esate drauge, yra blogos ir 
neprognozuojamos nuotaikos ir dėl to kaltina jus; 
verčia jus turėti lytinių santykių ar užsiimti seksu-
alinėmis praktikomis, kurių nepageidaujate; su-
pyksta pavartojus alkoholio ar narkotikų; kaltina 
jus dėl savo agresyvaus elgesio ar teigia, jog to 
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nusipelnėte; bando jums sukelti skausmą, jus su-
žaloti ar grasina nusižudyti, jei nesutiksite su tam 
tikrais reikalavimais. 

Nepaisant to, jog lytis yra vienas pagrindinių ga-
lios skirtumus sąlygojančių tapatybės elementų, 
galimai tampančių prievartos šaltiniu, kitos su 
galios skirtumais susijusios tapatybės šį poveikį 
gali dar labiau sustiprinti. Dėl šios priežasties LBT* 
moterys patiria daugialypę atskirtį, o su smurto 
apraiškomis susiduria dažniau. Kontroliuojan-
tis partneris gali pasinaudoti savo galios pozici-
ja, nepriklausomai nuo partnerio lyties. Dėl šios 
priežasties LBT* moterys, kurios teikia intymias 
paslaugas, yra neįgalios, ekonomiškai pažeidžia-
mos, priklauso kitai rasei ar tautybei, neturi šalies 
pilietybės, turi mažamečių vaikų ar susiduria su 
kitomis atskirties formomis, yra dar labiau pažei-
džiamos artimuose santykiuose.

Jei esate lesbietė, biseksuali ar translytė moteris, 
galite būti nukentėjusi ir nuo tam tikrų specifinių 
smurto artimoje aplinkoje formų, pavyzdžiui, gra-
sinimų atskleisti jūsų seksualinę orientaciją ir/ar 
lytinę tapatybę jūsų draugams, šeimos nariams ar 
kolegoms arba, priešingai, – jums gali būti drau-
džiama atsiskleisti. Jūsų partnerė gali bandyti jus 
įtikinti, jog moterys nėra agresyvios iš prigimties, 
kad jūs nusipelnote bausmės, nes nesate „tikra“ 
lesbietė, biseksuali ar translytė moteris. Ji taip pat 
gali bandyti jus įtikinti nepranešti apie smurto ar-
timoje aplinkoje atvejus, teigdama, jog taip esą 
daroma žala LBT* bendruomenei arba siunčiama 
žinutė, jog tos pačios lyties poros nėra „norma-
lios“ ar vertingos.

Jei esate intymias paslaugas teikianti moteris, ga-
lite nukentėti tiek nuo netikėtų, tiek nuo pasikar-
tojančių smurto atvejų, priekabiavimo ir prievartos, 
atskirties bei problemų, susijusių su ap(si)rūpinimu 
būstu, sveikatos priežiūra ir socialine apsauga. 

Nenuvertinkite problemos masto: kai kurie tyri-
mai rodo, jog su smurtu artimoje aplinkoje susi-
duria nuo 25 % iki 75 % tos pačios lyties porų; 45 
% lesbiečių ir translyčių moterų teigia bent kartą 
nukentėjusios nuo partnerio ar partnerės panau-
doto fizinio smurto.

Remiantis naujausia Europos Sąjungos pagrin-
dinių teisių agentūros (PTA) ataskaita, translytės 
moterys, ypatingai teikiančios intymias paslau-
gas, su partnerio ar kliento smurtu susiduria du 
kartus dažniau nei lesbietės ar biseksualios mo-
terys. Tuo pačiu metu, policijos pranešimuose ši 
aplinkybė atsispindi itin retai, dažniausiai dėl to, 
jog nukentėję asmenys slepia savo seksualinę 
orientaciją ir/ar lytinę tapatybę arba nepasitiki 
policijos pareigūnais, nes bijo neigiamos reakci-
jos dėl savo tapatybės. Pavyzdžiui, mažiau nei 4 % 
nuo smurto nukentėjusių translyčių moterų apie 
tai pranešė policijai ar kreipėsi į specializuotos 
pagalbos centrus. 

Jūs negalite sustabdyti smurto atvejų pati viena. 
Jis/ji sumažins smurtinio elgesio epizodų dažnu-
mą ir žadės, jog tai daugiau nepasikartos. Neti-
kėkite tuo, kas jums sakoma – žinokite, jog galite 
sulaukti pagalbos ir paramos įvairias būdais:
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Niekada nepamirškite: 
MEILĖ neturi sukelti skausmo!

• nepalikite nukentėjusio asmens 
vieno

• suraskite saugią vietą apsistoti;
• nebandykite tiesiogiai aiškintis su 

smurtautoju
• paskatinkite nukentėjusįjį asmenį 

kreiptis į policiją
• išklausykite nukentėjusįjį ir nekal-

tinkite jo/jos dėl to, kas įvyko

• pasikalbėkite su žmogumi, kuriuo 
pasitikite, pavyzdžiui, draugu ar 
giminaičiu

• suraskite jūsų gyvenamojoje vietoje 
veikiantį specializuotos pagalbos 
centrą ir susisiekite su centro speci-
alistais

• neslėpkite smurto ženklų ir apie tai 
pasikalbėkite su šeimos gydytoju

• įvykus fizinio smurto atvejui, kreip-
kitės į ligoninę, nes ji gali išduoti 
pažymą apie sveikatos sutrikdymą

• nedvejokite ir paskambinkite polici-
jai, jei jaučiate, jog esate atsidūrusi 
pavojuje

• kreipkitės į teisėsaugos pareigū-
nus dėl smurtautojo veiksmų ir 
reikalaukite teisingumo bei teisinės 
apsaugos

Jei esate draugas, kuris sužinojo apie galimus 
smurto artimoje aplinkoje atvejus:
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Mes visi esame Europos piliečiai!

1992 metais pasirašyta Europos Sąjungos Mastrichto sutartis įteisino ir apibrėžė Europos 
pilietybės sąvoką. Remiantis šia sutartimi, Europos Sąjunga yra valstybių narių organizaci-
ja, kuriai yra bendros žmogaus orumo, laisvės, demokratijos, lygybės ir pagarbos žmogaus 
teisėms, įskaitant mažumų teises, vertybės. Iš esmės tai reiškia, jog visų ES gyvenančių as-
menų pagrindinės teisės yra laikomos universaliomis, t. y. priklausančiomis visiems asme-
nims be išimties, įskaitant ir homoseksualius, biseksualius, transseksualius ir translyčius 
asmenis. Europos Sąjunga dirba tam, jog užtikrintų šias teises visose 28-iose valstybėse 
narėse, taip pat ir užsienio santykių už Europos ribų kontekste.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) 
yra už Europos Sąjungos teisės taikymą atsa-
kinga institucija, o šio teismo sprendimai yra tei-
siškai įpareigojantys visoms valstybės narėms ir 
jų vyriausybėms. Liuksemburgo mieste įsikūręs 
teismas pripažįsta pagrindinių teisių apsaugą 
bendruoju Europos Sąjungos teisės principu ir 
vaidina svarų vaidmenį vystant žmogaus teisių 
politiką Europos Sąjungos lygmeniu. 

Šalia Europos Sąjungos, 1949 metų gegužės 5 
dieną įsteigta Europos Taryba yra iš 49 šalių narių 
sudaryta tarptautinė institucija, vaidinanti svarbų 
vaidmenį puoselėjant demokratiją, žmogaus tei-
ses ir kultūrinę tapatybę Europoje. Europos Žmo-
gaus Teisių Teismas (EŽTT) yra Europos Tarybos 
institucija, įsteigta 1950 metų lapkričio 4 dieną 

    -gap ri ųisiet suagomž soporuE suišarisap ejomoR
rindinių laisvių apsaugos konvenciją (EŽTK). 

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencija (EŽTK) ir jos 
papildomi protokolai įtvirtina:

• teisę į gyvybę
• teisę į privataus ir šeimos gyvenimo 

gerbimą
• saviraiškos laisvę
• minties, sąžinės ir religijos laisvę
• teisę į laisvę ir saugumą
• teisę nepatirti diskriminacijos
• teisę nepatirti kankinimų ar nežmo-

niško elgesio



Meilė nėra prievarta – Informacinė brošiūra apie smurtą artimoje aplinkoje lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų atžvilgiu – 2015.
9

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT), įsikūręs 
Strasbūro mieste Prancūzijoje, nagrinėjo daug 
bylų, susijusių su smurtu prieš moteris. Šios by-
los apima netinkamo elgesio įkalinimo įstaigose, 
policijos pareigūnų smurto, išprievartavimo bei 
seksualinės prievartos, pavojaus patirti netinkamą 
elgesį deportacijos atveju, moterų apipjaustymo, 
„garbės“ nusikaltimų, prekybos žmonėmis, socia-
linės atskirties, privačių asmenų įvykdyto smurto 
bei smurto artimoje aplinkoje atvejus. Valstybės 
narės turi bendrojo pobūdžio įsipareigojimą ap-
saugoti visus asmenis nuo kankinimų ir nežmoniš-
ko elgesio. Pavyzdžiui, teismas yra konstatavęs, 
jog policijos pareigūnų prieš moteris panaudotas 
smurtas turėtų būti laikomas ypatingai rimtu nusi-
kaltimu, už kurį yra atitinkamai baudžiama. 

Kalbant konkrečiau, teismas smurtą artimoje 
aplinkoje traktuoja kaip diskriminaciją lyties pag- 
rindu. Be to, teismas yra ne kartą išaiškinęs, jog 
tokie prievartos atvejai negali būti laikomi „priva-
čiu ar šeimos santykių reikalu“, nereikalaujančiu 
atitinkamo valstybės institucijų įsikišimo. Dėl šios 
priežasties valstybės yra įpareigotos išplėtoti po-
litikos priemones ir mechanizmus, skirtus užkirsti 
kelią ir apsaugoti nuo smurto artimoje aplinkoje 
nukentėjusius asmenis.
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Ar teismas iš tiesų veikia?

Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) jurisprudencija yra svarbus įrankis įgyvendinant Eu-
ropos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (EŽTK) įtvirtintas teises. 
Čia pateikiama trumpa svarbiausių EŽTT sprendimų smurto lyties pagrindu srityje apžvalga.

Byloje M. C. prieš Bulgariją (2003) pareiškėja buvo 14 

metų mergina, kurią išprievartavo du vyrai. Bulgarijos 

institucijos nepatraukė nusikaltėlių baudžiamojon atsa-

komybėn, nes nukentėjusioji neturėjo matomų smurto 

požymių, tariamai įrodančių, jog auka nesutiko su lytiniais 

santykiais savanoriškai. Europos Žmogaus Teisių Teismas 

(EŽTT) pripažino 3-iojo straipsnio (kankinimų draudimas) 

ir 8-ojo straipsnio (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo 

gerbimą) pažeidimus ir pažymėjo, jog savanoriško suti-

kimo nebuvimas yra esminis išžaginimo nusikaltimo ele-

mentas, net ir tuo atveju, kai auka fiziškai nesipriešina.

Byloje Bevacqua ir S. prieš Bulgariją (2008) Teismas 

konstatavo, jog smurto artimoje aplinkoje kaip „priva-

taus reikalo“ traktavimas pažeidžia valstybių narių įsipa-

reigojimą užtikrinti teisę į privataus ir šeimos gyvenimo 

gerbimą. Pareiškėja buvo moteris, kuri, daugelį kartų 

nukentėjusi nuo savo sutuoktinio prievartos, surado 

drąsos jį palikti. Vis dėlto, moteris negalėjo nutraukti 

visų santykių su savo vyru iki tol, kol pavyko teisiškai 

išsiskirti ir gauti sūnaus globos teises. Nors smurto ir 

prievartos atvejai tęsėsi, jos skundai vietinėms valdžios 

institucijoms buvo atmetami remiantis tuo, jog tai neva 

esąs „privatus reikalas“ tarp ieškovės ir jos vyro. Tokį ar-

gumentavimą Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) 

atmetė kaip ydingą.

Byloje Opuz prieš Turkiją (2009) pareiškėja buvo mo-

teris, nukentėjusi nuo daugkartinių savo sutuoktinio 

smurto atvejų. Sutuoktinis terorizavo ir galiausiai nužu-

dė pareiškėjos motiną. Visi skundai dėl patiriamos prie-

vartos Turkijos valdžios institucijų buvo arba atmetami, 

arba netiriami. Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) 

nustatė 2-ojo straipsnio (teisė į gyvybę), 3-iojo straipsnio 

(kankinimų draudimas) ir 14-ojo straipsnio (diskrimina-

cijos draudimas) pažeidimus, nes Turkijos valdžios ins-

titucijos nesiėmė priemonių, skirtų apsaugoti ieškovę ir 

jos motiną. Pirmą kartą istorijoje teismas konstatavo, jog 

tokie smurtiniai veiksmai laikytini smurtu lyties pagrindu.

Byloje A. prieš Kroatiją (2010) pareiškėja, po daugelio 

smurto ir prievartos metų, paliko savo sutuoktinį ir sura-

do prieglobstį saugioje aplinkoje su savo dukra. Moteris 

kreipėsi į teismą, prašydama skirti apribojančią nutartį jos 

vyro atžvilgiu. Kroatijos teismai atmetė šį prašymą, moty-

vuodami tuo, jog ieškovės ir jos dukros gyvybei nėra iški-

lęs tiesioginis pavojus. Vis dėlto, Europos Žmogaus Teisių 

Teismas (EŽTT) nustatė 8-ojo straipsnio (teisė į privataus 

ir šeimos gyvenimo gerbimą) pažeidimą, nes Kroatija ne-

siėmė visų būtinųjų priemonių moteriai apsaugoti.

Byloje N. prieš Švediją (2010) pareiškėja, susituokusi 

moteris iš Afganistano, persikėlė gyventi į Švediją ir ten 

pradėjo santykius už santuokos ribų. Moteris į EŽTT krei-

pėsi dėl Švedijos valdžios institucijų sprendimo depor-

tuoti ją į Afganistaną ir atmesti jos politinio prieglobsčio 

prašymą. Ji teigė, jog sprendimas deportuoti ją į Afga-

nistaną pažeistų jos teises, įtvirtintas 3-iajame Konvenci-
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jos straipsnyje (kankinimų draudimas) – grįžus į Afganis-

taną, jai iškiltų įkalinimo ar netgi mirties bausmės rizika. 

Europos teismas nusprendė, jog pareiškėjos deporta-

cija į Afganistaną prilygtų 3-iojo straipsnio (kankinimų 

draudimas) pažeidimui, nes buvo iškilusi reali grėsmė, 

jog moteris patirtų žeminantį ir nežmonišką elgesį.

Byloje Yazgul Yilmaz prieš Turkiją (2011) pareiškėja, 16 

metų amžiaus mergina, skundėsi, jog policijos pareigū-

nai prie jos seksualiai priekabiavo, kol ji buvo sulaikyta. 

Merginai buvo atliekamas ginekologinis tyrimas, sie-

kiant patvirtinti jos nekaltybės faktą. Po tai, kai ji buvo 

išteisinta ir paleista iš įkalinimo įstaigos, mergina susidū-

rė su potrauminio streso sindromu ir depresija, o prieš 

smurtautojus nebuvo imtasi jokių baudžiamųjų priemo-

nių. Europos teismas konstatavo, jog Turkijos valdžios 

institucijos pažeidė 3-iąjį Konvencijos straipsnį (kankini-

mų draudimas). Teismas atkreipė dėmesį, jog tuometi-

niai įstatymai nesuteikė jokių su moteriškos lyties kalinių 

medicininiais tyrimais susijusių garantijų. Taip pat buvo 

pripažintas papildomų saugiklių, atliekant ginekologi-

nes apžiūras nepilnamečiams asmenims, poreikis. 

Byloje Kalucza prieš Vengriją (2012) pareiškėja buvo 

priversta dalintis gyvenamuoju plotu su savo partneriu, 

nepaisant to, jog ji kreipėsi į teisėsaugos institucijas dėl 

daugybės prieš ją panaudoto smurto atvejų. Pareiškėja 

prašė Vengrijos valdžios institucijų priimti apribojan-

tį nuosprendį jos partnerio atžvilgiu, tačiau prašymas 

buvo atmestas. Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) 

pripažino 8-ojo straipsnio (tiesė į privataus ir šeimos 

gyvenimo gerbimą) pažeidimą, nes Vengrijos valdžios 

institucijos nesiėmė visų reikiamų priemonių sulaikyti 

smurtautoją ir apsaugoti nuo smurto nukentėjusį asmenį. 

Byloje B. S. prieš Ispaniją (2012) pareiškėja – moteris iš 

Nigerijos, teikianti intymias paslaugas, kurią kiekvienos 

įprastos patikros metu žodžiu ir fiziniais veiksmais te-

rorizavo policijos pareigūnai. Jos skundai dėl policijos 

pareigūnų veiksmų nebuvo tiriami. Teismas konstatavo, 

jog Ispanijos valstybė neatliko tinkamo ir efektyvaus 

pareiškėjos skundų tyrimo dėl netinkamo pareigūnų 

elgesio dviejų incidentų metu, kai ji buvo sustabdyta ir 

apklausta gatvėje. Dėl šios priežasties, teismas nustatė 

su procedūrinėmis garantijomis susijusį 3-iojo straips-

nio (nežmoniško ir žeminančio elgesio draudimas) pa-

žeidimą. EŽTT taip pat atkreipė dėmesį, jog Ispanijos 

teismai nepakankama apimtimi atsižvelgė į ypatingą 

afrikiečių moterų, teikiančių intymias paslaugas, pa-

žeidžiamumo laipsnį, tokiu būdu pažeisdami pozityvią 

pareigą imtis visų įmanomų priemonių, siekiant nusta-

tyti, ar diskriminaciniai motyvai turėjo kokios nors reikš-

mės konkretaus incidento kontekste. Strasbūro teismas 

konstatavo, kad buvo pažeistas ir 14-asis Konvencijos 

straipsnis (diskriminacijos draudimas), nagrinėjant jį 

kartu su 3-iuoju Konvencijos straipsniu (kankinimų 

draudimas). 

Byloje E. M. prieš Rumuniją (2012) pareiškėja buvo nuo 

sutuoktinio smurto artimoje aplinkoje nukentėjusi mo-

teris. Ji teigė, jog Rumunijos valdžios institucijos nesiė-

mė tinkamo jos skundų dėl smurto artimoje aplinkoje 

tyrimo. Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) kons-

tatavo su procedūrinėmis garantijomis susijusį 3-iojo 

straipsnio (kankinimų draudimas) pažeidimą.

Byloje Valiulienė prieš Lietuvą (2013) nuo smurto arti-

moje aplinkoje nukentėjusi moteris skundėsi, jog Lie-

tuvos valdžios institucijos netyrė jos skundų dėl smur-

to ir nepatraukė jos vyro baudžiamojon atsakomybėn. 

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) konstatavo 

3-iojo straipsnio (kankinimų draudimas) pažeidimą, pa-

brėždamas, jog Lietuvos įstatymai ir valdžios institucijų 

taikomos priemonės nebuvo tinkamos apsaugoti nu-

kentėjusią moterį. 



12

Tarptautinė apsauga nuo smurto

Šalia Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (EŽTK), Europos 
Taryba parėmė 2011 metais pasirašytos Konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto ar-
timoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo, geriau žinomos kaip Stambulo konvencijos, paren-
gimą ir priėmimą.

3-iasis Konvencijos straipsnis apibrėžia smur-
tą prieš moteris kaip žmogaus teisių pažeidimą 
ir moterų diskriminacijos formą, įskaitant visus 
smurto lyties pagrindu atvejus, (galimai) sukelian-

Konvencijos tikslai:

• apsaugoti moteris nuo bet kokios rūšies smurto bei užkirsti kelią persekioti ir paša-
linti smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje apraiškas

• prisidėti prie visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo, skatinti realią moterų 
ir vyrų lygybę bei įgalinti moteris

• sukurti nuoseklią sistemą, viešąją politiką ir priemones, skirtas apsaugoti ir suteikti pa-
galbą nuo smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims

• skatinti tarptautinį bendradarbiavimą siekiant eliminuoti smurto prieš moteris ir 
smurto artimoje aplinkoje atvejus

• teikti bendradarbiavimo paramą ir pagalbą organizacijoms bei teisėsaugos ins-
titucijoms, siekiančioms taikyti nuoseklų požiūrį į smurto prieš moteris ir smurto 
artimoje aplinkoje panaikinimą

čius fizinę, seksualinę, psichologinę ar ekonomi-
nę žalą ar grėsmę moterims, neišskiriant grasini-
mų, prievartos ar neteisėto laisvės apribojimo tiek 
privačiame, tiek viešame gyvenime. Konvencijoje 
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smurtas artimoje aplinkoje apibrėžiamas kaip visi 
su fiziniu, seksualiniu, psichologiniu ar ekonomi-
niu smurtu susiję veiksmai, kure nutinka šeimoje, 
namų ūkyje, tarp buvusių ar esamų sutuoktinių ar 
sugyventinių, nepaisant to, ar smurtautojas gyve-
na kartu su nukentėjusiu asmeniu.

Valstybės narės turi pareigą priimti atitinkamus 
įstatymus bei kitas priemones, kuriomis būtų sie-
kiama patraukti baudžiamojon atsakomybėn as-
menis, įtariamus persekiojimu, seksualine, psicho-
logine, fizine prievarta, vertimu sudaryti santuoką, 
moterų apipjaustymu, skatinimu pasidaryti abortą 
ar sterilizuotis, seksualiniu priekabiavimu, taip pat 
asmenis, kurie galimai bendradarbiavo šių netei-
sėtų veiksmų kontekste. Be to, valstybės narės turi 
pareigą imtis priemonių, kuriomis siekiama suteikti 
psichologinę ir kitokio pobūdžio pagalbą mote-
rims, nukentėjusioms nuo smurto, ir vaikams, kurie 
tapo tokių smurtinių veiksmų liudininkais.

Galiausiai 4-asis straipsnis nurodo, kad Konven-
cijos nuostatos turėtų būti įgyvendinamos be jo-
kios diskriminacijos lyties, socialinės lyties, rasės, 
gymio, kalbos, religijos, politinių ar kitų įsitikinimų, 
tautinės ar socialinės kilmės, priklausymo tauti-
nėms mažumoms, turto, seksualinės orientacijos, 
lytinės tapatybės, sveikatos būklės, negalios, šei-
minės padėties, migranto, pabėgėlio ar kito sta-
tuso pagrindu. 
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Atsiskleidimas – procesas, kurio metu aplinkiniams 

atskleidžiama asmens seksualinė orientacija ir/ar lytinė 

tapatybė. 

Bifobija – neapykanta, baimė arba pasišlykštėjimas 

biseksualumu ar biseksualiais asmenimis.

Biseksualus asmuo – asmuo, jaučiantis emocinį ir/

ar seksualinį potraukį asmenims, nepaisant jų lyties ar 

lytinės tapatybės.

Ekonominis smurtas – prievartos rūšis, kai vienas iš 

partnerių kontroliuoja kito partnerio ekonominius resur-

sus, tokiu būdu apribodamas nukentėjusiojo partnerio 

galimybės savarankiškai save išlaikyti, sukuriant su fi-

nansine priklausomybe susijusią situaciją.

Fizinis smurtas – prievartos rūšis, apimanti tiesioginį 

fizinį kontaktą, kuriuo siekiama pažeminti, sukelti skaus-

mą, sužeisti ar sukelti kitokio pobūdžio kančią ar kūno 

sužalojimą.

Gėjus – sąvoka, lietuvių kalboje apibūdinanti vyriš-

kos lyties asmenį, jaučiantį išskirtinį (ar dominuojantį) 

emocinį ir/ar seksualinį potraukį vyrams (homoseksu-

alas). Pažymėtina, jog anglų kalboje terminas „gay“ api-

būdina tiek vyriškos, tiek moteriškos lyties homoseksu-

alius asmenis. 

Heteronorma – norma, teigianti, jog visi asmenys 

yra heteroseksualūs, o heteroseksualus elgesys yra 

vienintelis priimtinas arba „normalus“ gyvenimo būdas. 

Vadovaujantis šia norma, taip pat postuluojama, jog eg-

zistuoja tik dvi viena nuo kitos nepriklausomos biologi-

nės lytys, o visi asmenys yra arba vyrai, arba moterys. 

Heteroseksualus asmuo – asmuo, jaučiantis emo-

cinę ir/ar seksualinę trauką skirtingos lyties asmenims. 

Homofobija – homoseksualumo ir/ar homoseksua-

lių asmenų baimė. Taip pat bet kokie atviros ar užslėptos 

Terminų žodynėlis

diskriminacijos, atskirties ar smurto atvejai, nukreipti prieš 

homoseksualius asmenis, jų grupes ar susibūrimo vietas.

Homoseksualus asmuo – asmuo, jaučiantis emoci-

nę ir/ar seksualinę trauką tos pačios lyties asmenims. 

Homoseksualūs asmenys pasižymi giliai jaučiama 

emocine, romantine ir seksualine trauka tos pačios ly-

ties asmenims. 

Intymaus partnerio smurtas (IPS) – ši sąvoka daž-

nai vartojama sinonimiškai, apibūdinant smurto arti-

moje aplinkoje ar smurto šeimoje reiškinį. Kita vertus, 

intymaus partnerio smurtas dažniausiai fiksuojamas ro-

mantinių poros santykių kontekste (santuokoje ar part- 

nerystėje, nors pora ir neprivalo gyventi drauge, sie-

kiant kvalifikuoti atvejį kaip smurtą artimoje aplinkoje).

„Iš moters į vyrą“ (MįV) – asmuo, kuriam gimimo 

metu buvo priskirta moteriška lytis, bet kuris gyvena ar 

siekia gyventi kaip vyras.

Išprievartavimas – baudžiamasis nusikaltimas, lyti-

nis santykiavimas ar kiti seksualinio pobūdžio ryšiai su 

asmeniu prieš jo valią.

Išviešinimas – viešas (dažniausiai nepageidauja-

mas) atskleidimas, jog asmuo yra homoseksualus, bi-

seksualus ar translytis. 

„Iš vyro į moterį“ (VįM) – asmuo, kuriam gimimo 

metu buvo priskirta vyriška lytis, bet kuris gyvena ar 

siekia gyventi kaip moteris.

Kankinimas – veiksmai, kuriais sąmoningai siekia-

ma sukelti smarkų fizinį ar psichologinį skausmą.

Lesbietė – moteris, jaučianti emocinę ir/ar seksuali-

nę trauką moteriškos lyties asmenims. 

LGBT* – lesbietės, gėjai, biseksualūs ir translyčiai 

asmenys. Kartais prie šio akronimo pridedamos raidės 

„I“ ir „Q“, siekiant apimti interseksualius ir queer asmenis. 
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Lyčių vaidmenys – su priimtinu elgesiu, asmenybės 

bruožais ir apranga susiję visuomenės lūkesčiai, apibrė-

žiantys asmens priklausymą vienai ar kitai lyčiai.

Lyties disforija – medicininė sąvoka, apibūdinanti 

neatitikimą tarp socialinės ir biologinės individo lyties.

Lyties keitimo procesas – procesas, kurio metu 

asmuo iš gimimo metu užfiksuotos biologinės lyties 

pereina į lytį, atitinkančią asmens subjektyvų lytinės 

tapatybės pajautimą. Procesas gali apimti ir tam tikras 

kūno modifikacijas (pavyzdžiui, hormonų terapiją ir/ar 

chirurginę lyties keitimo operaciją).

Lyties pakeitimo operacija (LPO) – medicininė proce-

dūra, kurios metu modifikuojama asmens biologinė lytis.

Lyties raiška – ženklų ir simbolių visuma, apimanti 

individualias lytinės tapatybės raiškos priemones ir ap-

linkinių sugebėjimą šiuos ženklus ir simbolius atpažinti. 

Kiekvieno asmens lyties raiška yra itin individuali bei 

glaudžiai susijusi su šio asmens lytine tapatybe. Kita 

vertus, dviejų tą pačią lytinę tapatybę turinčių asmenų 

lyties raiška gali būti itin skirtinga. Dėl savo individu-

alumo lyties raiška ir su ja susiję simboliai bei ženklai 

neturėtų būti ribojami dichotominių „moteriškumo“ ir 

„vyriškumo“ kategorijų.

Lytinė tapatybė – unikalus kiekvieno asmens ly-

ties pajautimas bei su tuo susijęs savęs (ne)priskyrimas 

konkrečiai lyčiai. Lytinė tapatybė formuojasi bei kinta 

biologinės lyties, socialinės lyties ir lytinės raiškos patir-

čių pagrindu. Lytinės tapatybės pajautimas tam tikrais 

atvejais turi įtakos asmens santykiui su savo kūnu bei 

fizine išvaizda. Dėl šios priežasties gali būti atliekamos 

tam tikros fizinės išvaizdos koregavimo procedūros, 

potencialiai apimančios ir medicinines bei chirurgines 

procedūras (pavyzdžiui, transseksualiam asmeniui 

atliekama lyties keitimo operacija).

Lyties tapatumo „sutrikimas“ – Psichikos sutrikimų 

diagnostikos ir statistikos vadove (DSV-IV) kodifikuota 

diagnozė, apibūdinanti su biologine lytimi nesutam-

pančią asmens lytinę tapatybę ir pasireiškianti stipriu 

ir nuolatiniu noru tapatintis su priešinga lytimi, diskom-

fortu dėl asmens biologinės lyties ar su priešinga lyti-

mi siejamo pageidaujamo socialinio vaidmens. Lyties 

tapatumo „sutrikimas“ sukelia vidinį nepasitankinimą, 

turintį mediciniškai reikšmingų pasekmių asmens gy-

venimo kokybei (žiūrėti Lyties disforija).

„Natūralas“ – šnekamosios kalbos sąvoka, apibūdi-

nanti heteroseksualius asmenis.

Pasimatymų metu patiriamas smurtas – prievartinis 

elgesys ar smurtas, su kuriuo susiduria vienas ar abu 

partneriai pasimatymų metu.

Psichologinis smurtas – prievartos rūšis, kai kito 

asmens atžvilgiu yra taikomas elgesys, galintis sukelti 

psichologinę traumą, nerimą, ilgalaikę depresiją ir po-

trauminio streso sindromą, pavyzdžiui, asmeniui drau-

džiama susisiekti su savo draugais ar šeima. 

Priekabiavimas – bendro pobūdžio sąvoka, apibū-

dinanti nepageidaujamą žeidžiantį elgesį. Tai elgesys, 

kuriuo siekiama sutrikdyti ar sugadinti nuotaiką, o iš-

puoliai dažniausiai kartojasi nuolatos. Europos Sąjun-

gos (ES) nediskriminavimo teisės kontekste, toks elge-

sys yra laikomas diskriminacijos rūšimi. 

Prievarta – tai bendra sąvoka, apibūdinanti netinka-

mą (nepageidaujamą) fizinį, žodinį ar psichologinį elgesį 

su asmeniu. 

Seksualinė orientacija – seksualinis potraukis tam 

tikrai lyčiai (priešingai lyčiai – heteroseksualumas, tai 

pačiai lyčiai – homoseksualumas, kelioms lytims – bi-

seksualumas). 

Seksualinė orientacija ir lytinė orientacija (SOLO) 

– sąvoka, kuria, siekiant atspindėti kuo platesnį įvairių 

tapatybių spektrą, yra keičiama sąvoka LGBT*.

Seksualinė prievarta (taip pat priekabiavimas) – 

nepageidaujamo seksualinio pobūdžio veiksmų reika-
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lavimas iš kito asmens, kai šių veiksmų negalima kvali-

fikuoti kaip išprievartavimo.

Seksualinis priekabiavimas – tai prievarta, užgaulio-

jimas, nepageidaujami ar nepadorūs siūlymai „atsilyginti“, 

nepageidaujamas „kabinimas“, reikalavimas atlikti seksu-

alinio pobūdžio veiksmus bei kitokios formos su seksu-

aliniais veiksmais susijęs žodinis ar fizinis priekabiavimas. 

Europos Sąjungos (ES) nediskriminavimo teisės konteks-

te, toks elgesys yra laikomas diskriminacijos rūšimi.

Seksualinis užpuolimas – seksualinės prievartos 

forma; bet kokie nesavanoriški seksualinio pobūdžio 

veiksmai, kuriais asmuo, pasinaudojant psichologine ar 

fizine prievarta, yra verčiamas užsiimti prieš savo valią.

Smurtas artimoje aplinkoje – bet kokios formos 

prievartinis elgesys ar smurtas, su kuriuo susiduria 

esami ar buvę šeimos nariai ar intymių ryšių turintys ar 

turėję partneriai santuokos, sugyvenimo, partnerystės, 

susitikinėjimo ar draugystės santykių kontekste. Smur-

tas artimoje aplinkoje gali įgauti daugelį formų, nes jis 

gali būti emocinis, fizinis (įskaitant fizinę agresiją ir už-

puolimą, mušimą, spardymą, kandžiojimą, stumdymą, 

judėjimo laisvės suvaržymą, mušimą per veidą, objektų 

mėtymą, kūno sužalojimą ar įvairaus pobūdžio grasini-

mus), psichologinis (įskaitant kontroliavimą, dominavi-

mą, sekiojimą ir žeminimą), ekonominis (t. y. ekonominė 

priklausomybė) ir seksualinis (įskaitant seksualinio po-

būdžio prievartą ir priekabiavimą).

Smurtas lyties pagrindu – smurtas, nukreiptas prieš 

asmenį dėl jo/jos lyties. Ši sąvoka implikuoja, jog tokio po-

būdžio smurtu yra siekiama palaikyti struktūrinius su lyčių 

nelygybe susijusius skirtumus. Smurtas lyties pagrindu 

apima išprievartavimą, seksualinį priekabiavimą, smurtą 

artimoje aplinkoje ir prekybą žmonėmis. Nuo šio smurto 

apraiškų beveik išimtinai kenčia moterys, nes jos yra lai-

komos pažeidžiamiausia patriarchalinės sistemos dalimi.

Smurtas šeimoje – lyginant su smurtu artimoje 

aplinkoje, platesnė sąvoka, apimanti smurto prieš vai-

kus ar vyresnius asmenis atvejus, bei kitus smurtinio 

pobūdžio epizodus tarp šeimos narių.

Socialinė lytis – socialinių mokslų srityje vartojama 

sąvoka, apibūdinanti socialine ir kultūrine prasme su-

formuotas moteriškumo ir vyriškumo normas. Pažymė-

tina, jog ši sąvoka papildo biologinės lyties (angl. „sex“) 

kategoriją socialiniais elementais.

Transfobija – translytiškumo ir/ar transseksualių, trans-

lyčių ir lytiškumo normų neatitinkančių asmenų baimė.

Translytis asmuo – skėtinė sąvoka, apibūdinanti 

asmenis, kurių lytinė tapatybė neatitinka gimimo metu 

užfiksuotos biologinės lyties.

Transseksualus asmuo – yra asmuo, kuris tapatina-

si su priešinga dvinarės lyčių sistemos reprezentuoja-

ma lytimi ir siekia, tapatindamasis su šia lytimi, gyventi 

nuolatos. Transseksualūs asmenys jaučiasi „įkalinti 

svetimame kūne“ ir siekia modifikuoti pirminius bei ant- 

rinius biologinės lyties požymius, kad šie taptų kuo 

panašesni į priešingai lyčiai būdingas charakteristikas. 

Transseksualūs asmenys pageidauja atlikti lyties keiti-

mo procedūrą, kuri dažniausiai apima hormonų terapiją 

bei lyties pakeitimo operaciją.

Trans žmonės – skėtinė sąvoka, apibūdinanti asme-

nis, kurių lytinė tapatybė ir/arba lyties raiška nevisiškai 

sutampa su biologine šių asmenų lytimi bei su sociali-

nės lyties padiktuotomis normomis. Ši sąvoka apima tiek 

transseksualius, tiek translyčius asmenis ir visus kitus 

asmenis, kurių lytinė tapatybė ir/arba lyties raiška nea-

titinka tradicinių „moteriškumo“ ir „vyriškumo“ kategorijų.

„Vaivorykštės šeimos“ – sąvoka, apibūdinanti tos 

pačios lyties šeimas, dažniausiai turinčias vaikų.

Žodinė prievarta (taip pat priekabiavimas žodžiu) – 

prievartos rūšis, kurios metu naudojamos kalbinės raiš-

kos priemonės. Taip pat apima ir užgauliojimą raštu (t. y 

žinutėmis, laiškeliais ir pan.).
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Nacionalinė lesbiečių, gėjų, biseksualių ir trans-
lyčių (LGBT*) asmenų teisių asociacija LGL – vie-
nintelė išimtinai LGBT* bendruomenės interesams 
atstovaujanti nevyriausybinė organizacija Lietu-
voje. Savo veiklą pradėjusi 1993 metais, asociacija 
LGL yra viena stabiliausiai veikiančių pilietinio sek-
toriaus organizacijų šalyje. Pagrindinis asociacijos 
veiklą apibūdinantis principas – nepriklausomybė 
nuo bet kokių politinių ar finansinių interesų, sie-
kiant efektyvios LGBT* bendruomenės įtraukties 
ir socialinės integracijos. LGL išimtinai siekia nuo-
seklaus LGBT* asmenų žmogaus teisių progreso, 
pasitekdama per dvidešimt veiklos metų sukauptą 
patirtį komunikacijos, advokacijos, strateginio byli-
nėjimosi, sąmoningumo didinimo, bendruomenės 
stiprinimo ir institucinių gebėjimų didinimo srityse.

Asociacijos LGL komandą sudaro 5 Valdybos na-
riai, 7 nuolatiniai darbuotojai, 2 tarptautiniai sava-
noriai (prie organizacijos veiklos prisidedantys Eu-
ropos savanorių tarnybos kontekste), taip pat virš 
20 savanorių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Mūsų 
komanda – jaunatviška, dinamiška ir visuomet atvi-
ra naujiems nariams, idėjoms ir projektams. Svarbu 
pabrėžti, jog organizacijos veikloje dalyvauja ne tik 
homoseksualios orientacijos asmenys. Šalia LGBT* 
bendruomenei priklausančių asmenų, didžiuoja-

Nacionalinė LGBT* teisių asociacija LGL

Asociacija LGL atstovauja LGBT* asmenų interesams. Siekdami progreso LGBT* žmogaus 
teisių srityje, organizacijos darbuotojai ir savanoriai bendradarbiauja su politikais ir žinia- 
sklaidos atstovais, organizuoja didelio masto renginius (pavyzdžiui, Baltic Pride eitynes „Už 
lygybę!”) bei telkia LGBT* bendruomenės narius. Daugiau informacijos apie organizacijos 
veiklą galite rasti interneto svetainėje www.lgl.lt.

mės mūsų draugais ir rėmėjais, kuriems parama 
LGBT* teisėms visų pirmiausia yra demokratijos ir 
efektyvios žmogaus teisių apsaugos visiems Lie-
tuvos Respublikos piliečiams klausimas.

Asociacijos LGL biuras yra įsikūręs Vilniuje, A. 
Jakšto g. 22-15. Čia LGL komanda administruoja 
bei įgyvendina daugybę projektų, organizuoja 
susitikimus bei reguliariai kviečia LGBT* bend- 
ruomenės narius ir juos palaikančius asmenis į 
įvairius renginius. Asociacijos biure veikiančiame 
LGBT* centre įsikūrusi su organizacijos veikla su-
sijusios literatūros skaitykla, galima pasinaudoti 
nemokamu interneto ryšiu bei užsukti puodeliui 
kavos ar arbatos. LGBT* centras atviras visiems 
geranoriškai nusiteikusiems lankytojams, norin-
tiems sužinoti daugiau apie organizacijos vykdo-
mą veiklą bei LGBT* teisių padėtį Lietuvoje.

Asociacija LGL yra Nacionalinio lygybės ir įvairovės 
forumo (NLIF, www.nlif.lt) bei Žmogaus teisių koa-
licijos narė. LGL taip pat priklauso tokioms tarptau-
tinėms organizacijoms kaip ILGA (The International 
Lesbian and Gay Association), IGLYO (The Interna-
tional Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer 
Youth and Student Organization), EPOA (The Eu-
ropean Pride Organisers Association) ir TGEU (The 
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European Transgender Network). Tikime, jog savo 
tikslų efektyviausiai galime siekti tik matydami 
LGBT* klausimą platesniame žmogaus teisių dis-
kurse, todėl aktyviai remiame įvairias iniciatyvas 
tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu.
 
Ši brošiūra yra vienas iš organizacijos veiklų, ku-
riomis siekiama atsižvelgti į specifinius LBT mo-
terų poreikius, rezultatų. Asociacija LGL, įgyven-
dindama su įvairių LGBT* bendruomenės grupių 
specifika susijusias veiklas, vadovaujasi aukščiau-
siais šios srities standartais.
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Smurtas artimoje aplinkoje ir LGBT* asmenų diskriminacija

Nors 2011 metais priimtas LR apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas yra neut- 
ralus lyties pagrindu (t. y. įstatyme įtvirtinti apsaugos standartai potencialiai galioja ir tos 
pačios lyties porose gyvenantiems asmenims), dėl Lietuvos visuomenėje paplitusių homo-, 
bi- ir transfobinių nuostatų susiduriama su esminiais iššūkiais, siekiant įveikti smurtą arti-
moje aplinkoje LBT moterų atžvilgiu.

Remiantis įvairių šaltinių duomenimis, Lietuva 
išlieka viena labiausiai LGBT* asmenų atžvilgiu 
priešiškų visuomenių Europos Sąjungoje (ES). 
Pavyzdžiui, Eurobarometro 393 apklausa parodė, 
jog tik 12 % lietuvių asmeniškai pažįsta homo-
seksualų asmenį ir vos 3 % – translytį asmenį. ES 
Pagrindinių teisių agentūros (PTA) 2012 metais at-
liktos LGBT* asmenų apklausos duomenimis, 61 
% respondentų iš Lietuvos nurodė bent kartą per 
pastaruosius dvylika mėnesių susidūrę su diskri-
minacija ar priekabiavimu dėl savo seksualinės 
orientacijos ir/ar lytinės tapatybės. 31 % homo-
seksualių moterų iš Lietuvos teigė bent kartą per 
pastarųjų penkerių metų laikotarpį susidūrusios 
su fizinio ar seksualinio smurto arba grasinimo 
smurtu atvejais, o tarp translyčių asmenų šis ro-
diklis siekė net 60 %.

Lietuvoje diskriminaciją seksualinės orientacijos 
pagrindu draudžia LR lygių galimybių įstatymas, 
o už neapykantos nusikaltimus ar neapykantos 
kalbą LGBT* asmenų atžvilgiu Baudžiamajame 
kodekse yra numatyta kriminalinė atsakomybė. 
Kita vertus, Lietuvoje nėra galimybės teisiškai 
įtvirtinti tos pačios lyties porų santykių, o naciona-
liniai teismai iki šiol nėra konstatavę, jog konstitu-
cinė šeimos gyvenimui teikiama apsauga galioja 
ir LGBT* asmenų atžvilgiu. Be to, Lietuvos teisi-
nėje sistemoje neegzistuoja „lytinės tapatybės“ 
ir „lyties raiškos“ kategorijos, kas, savo ruožtu, 
reiškia, jog translyčių asmenų diskriminacija nėra 
draudžiama įstatymu. Galima daryti išvadą, jog pi-
lietinės ir politinės LGBT* asmenų teisės Lietuvoje 
nėra užtikrinamos pilna apimtimi. 
2011 metais įsigaliojęs LR apsaugos nuo smurto 
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artimoje aplinkoje įstatymas smurtą šeimoje api-
brėžia kaip žmogaus teisių ir laisvių pažeidimą. 
Įstatyme artima aplinka apibūdinama kaip „aplin-
ka, kurią sudaro asmenys, siejami arba praeityje 
sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais 
artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu gyvenan-
tys ir tvarkantys bendrą ūkį.“ Iš esmės tai reiškia, 
jog įstatyme įtvirtinti teisinės apsaugos standartai 
galioja ne tik susituokusioms, bet ir kartu gyvenan-
čioms poroms, įskaitant ir LBT moterų poras.
Įstatymas numato, jog policijos pareigūnai, už-
fiksavę smurto artimoje aplinkoje įvykį, nedels-
dami imasi priemonių apsaugoti smurtą patyrusį 
asmenį ir, atsižvelgdami į nustatytas aplinkybes, 
pradeda ikiteisminį tyrimą. Siekiant apsaugoti nu-
kentėjusįjį, smurtautojas gali būti įpareigotas lai-
kinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gy-
vena su smurtą patyrusiu asmeniu. Smurtautojui 
taip pat gali būti uždrausta artintis prie smurtą pa-
tyrusio asmens, ieškoti kontaktų su juo, bendrauti.
Siekiant įgyvendinti įstatymu valstybės prisiimtą 
įsipareigojimą teikti specializuotą pagalbą visiems 
nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems as-
menims, įskaitant ir LBT moteris, šalyje buvo su-
kurta specializuotų pagalbos centrų sistema. Pa-
grindinis šių specializuotų centrų tikslas – gavus 
pranešimą iš policijos pareigūnų apie smurtą ar-
timoje aplinkoje patyrusius asmenis suteikti jiems 
specializuotą kompleksinę pagalbą. Šiuo metu 
Lietuvoje veikia 17 specializuotos pagalbos centrų, 
įsteigtų nevyriausybinių organizacijų pagrindu.
Minėtas įstatymas leido į viešumą iškelti tikruosius 
smurto artimoje aplinkoje mastus Lietuvoje. Per 
pirmus šešis įstatymo taikymo mėnesius policijos 
įstaigos iš viso gavo 12 970 pranešimų apie galimą 
smurtą artimoje aplinkoje. Didžiąją dalį, t. y. apie 85 

%, nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje as-
menų sudaro moterys, apie 9 % – vaikai. Pažymė-
tina, jog Lietuvos teisėsaugos institucijos nerenka 
informacijos apie smurtą artimoje aplinkoje pati-
riančių asmenų šeiminį statusą, todėl neįmanoma 
nustatyti, kokia apimtimi smurtas artimoje aplinko-
je yra paplitęs tarp LBT moterų. Be to, tikėtina, jog 
dėl Lietuvoje paplitusių homo-, bi- ir transfobinių 
nuotaikų, su smurtu artimoje aplinkoje susidūru-
sios LBT moterys būtų linkusios slėpti savo seksu-
alinę orientaciją ir/ar lytinę tapatybę.
2014 metais labdaros ir paramos fondo „Frida“ 
atliktos apklausos duomenimis, net 25 % respon-
dentų teigė patyrę ar girdėję apie smurto artimo-
je aplinkoje atvejus tarp tos pačios lyties asmenų. 
Dauguma respondentų, tiesiogiai susidūrusių su 
šiuo nepageidaujamu reiškiniu, teigė, jog speci-
alizuotos pagalbos centrai nebuvo pasirengę su-
teikti kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje 
aplinkoje nukentėjusiems LGBT* asmenims. To-
dėl galima teigti, jog smurtas artimoje aplinkoje 
LGBT* asmenų atžvilgiu didžiąja apimtimi išlieka 
nematoma ir ignoruojama problema.
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Smurtas lyties pagrindu LBT* moterų atžvilgiu

LBT* moterų apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje Lietuvoje apsunkina subjektyvus įstatymo 
nuostatų taikymas, žemas teisėsaugos pareigūnų sąmoningumo lygis ir specializuotos pagal-
bos nuo smurto nukentėjusiems LGBT* asmenims trūkumas. Be to, pastebimas nepakankamas 
Lietuvos valdžios institucijų dėmesys smurto artimoje aplinkoje problemai bendrąja prasme. 

LR apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įsta-
tymo taikymas tos pačios lyties porose gyve-
nančių LBT* moterų atžvilgiu yra probleminis dėl 
dviejų aspektų. Visų pirma, atsižvelgiant į aplin-
kybę, jog tos pačios lyties poros Lietuvoje ne-
gali teisiškai įregistruoti savo santykių, įstatymu 
taikomos apsaugos standartai galioja tik toms 
LBT* moterų poroms, kurios gyvena kartu. Ka-
dangi smurto artimoje aplinkoje atvejai fiksuojami 
ne tik tarp kartu gyvenančių partnerių, įstatymo 
nuostatos galėtų būti interpretuojamos kaip ne-
atsižvelgiančios į specifines tos pačios lyties porų 
aplinkybes. Tikėtina, jog teisėsaugos pareigūnai 
įstatymo nuostatas taiko remiantis subjektyviu 
požiūriu į tos pačios lyties asmenų romantinius 
santykius, kas, savo ruožtu, neužtikrina univer-
salaus apsaugos standartų taikymo visoms tos 
pačios lyties poroms. Dėl šalyje paplitusio socia-
linio priešiškumo LGBT* asmenų atžvilgiu, galima 
teigti, jog, siekiant efektyvaus įstatymo įgyvendi-
nimo praktikoje, būtina taikyti plataus masto tei-
sėsaugos pareigūnų mokymus ir sąmoningumo 
didinimo priemones.

Visų antra, nė vienas iš septyniolikos speciali-
zuotų pagalbos centrų, teikiančių kompleksinę 
pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nuken-
tėjusiems asmenims, nemini, jog galėtų pasiūlyti 

tinkamas paslaugas pagal specifinius LGBT* as-
menų poreikius. Atsižvelgiant į tai, jog iki šiol nėra 
paskirtas nacionalinis centras, koordinuojantis 
visų specializuotos pagalbos centrų veiklą, dary-
tina išvada, jog nevyriausybinių organizacijų pa-
grindu veikiantys pagalbos centrai neturi nuosek- 
lios strategijos dirbant su nuo smurto tos pačios 
lyties porose nukentėjusiais asmenimis. Kitais 
žodžiais tariant, valstybė neįgyvendina pozityvios 
pareigos teikti kompleksinę pagalbą nuo smurto 
artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims be 
diskriminacijos seksualinės orientacijos ir/ar lyti-
nės tapatybės pagrindu.

Kita vertus, efektyvios strategijos trūkumas ko-
vojant su smurtu artimoje aplinkoje pastebimas 
ne tik LGBT* asmenų žmogaus teisių kontekste. 
Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Moterų diskri-
minacijos panaikinimo komitetas (toliau – CEDAW 
komitetas) 2014 metais Lietuvai skirtose Baigia-
mosiose rekomendacijose smurto prieš moteris 
klausimą išskyrė kaip vieną iš prioritetinių sričių. 
Lietuvai rekomenduojama priimti visapusišką 
strategiją, kuri papildytų Valstybinę smurto ar-
timoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo 
nukentėjusiems asmenims 2014-2020 metų pro-
gramą, ir kuria būtų siekiama kovoti su bet ko-
kios formos smurtu prieš moteris dėl jų lyties ir/
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ar lytinės tapatybės. Lietuvos valdžios institucijos 
taip pat skatinamos reguliariai rinkti, analizuoti ir 
skelbti duomenis apie praneštus, tirtus ir perduo-
tus spręsti atvejus dėl visų formų smurto prieš 
moteris bei įsteigti krizių centrus, kuriuose būtų 
suteikiama apsauga ir pagalba visoms smurtą pa-
tyrusioms moterims, įskaitant ir LBT* moteris. 

Be to, CEDAW komitetas rekomendavo paspar-
tinti Europos Tarybos konvencijos Dėl smurto 
prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje preven-
cijos ir šalinimo (toliau – Stambulo Konvencija) 
ratifikavimą ir nacionalinių teisės aktų suderinimą 
su šiuo tarptautiniu dokumentu. Stambulo Kon-
venciją Lietuva pasirašė dar 2013 metais, kartu 
pateikdama vienašalį pareiškimą, kad valstybė 
Konvencijos nuostatas taikys vadovaudamasi 
Konstitucijoje įtvirtintais principais ir normomis. 
Minėtas vienašalis pareiškimas teisiškai vertinti-
nas kaip deklaratyvaus pobūdžio – tai reiškia, kad 
realiai jis valstybės įsipareigojimų pagal Konven-
cijos nuostatas sumažinti ar pakeisti negali.

Stambulo konvencijos ratifikavimui Lietuvoje in-
tensyviai priešinasi Lietuvos Vyskupų Konferen-
cija ir susijusios organizacijos bei politikai, Kon-
venciją pristatantys kaip dokumentą, esą įvedantį 
papildomas lytis ir įteisinantį lyties keitimą. Kitais 
žodžiais tariant, Konvencijos ratifikavimui prieši-
namasi grynai dėl transfobinių motyvų. Iki šiol šis 
klausimas nebuvo pateiktas Seimui svarstyti, nors 
Konvencijos ratifikavimas parodytų politinę valią 
siekiant kovoti su visų formų smurtu prieš moteris 
ir taip užtikrinti tinkamą moterų, įskaitant ir LBT* 
moteris, žmogaus teisių įgyvendinimą. 

Kaip rodo visuomenėje nuskambėję rezonansiniai 
atvejai, smurtą moterys dažnai patiria ne tik arti-
moje aplinkoje, bet ir pirmųjų pasimatymų metu ar 
iš visai nepažįstamų ar menkai pažįstamų asmenų. 
Dėl šios priežasties, būtina plėsti LR apsaugos nuo 
smurto artimoje aplinkoje taikymo apimtį, atsižvel-
giant ir į specifinius LBT* moterų poreikius.
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POLICIJA

Policija – tai tarnyba, dirbanti visą parą, todėl į 
Jūsų pranešimą apie smurto artimoje aplinkoje 
atvejį bus sureaguota operatyviai. Smurto šei-
moje atvejais policija gali atvykti į įvykio vietą, 
nutraukti aktyvius smurtinius veiksmus, sulaikyti 
smurtautoją, o nukentėjusį asmenį nukreipti į rei-
kiamas organizacijas.
Praneškite policijai per policijos elektroninių pas-
laugų sistemą www.epolicija.lt, policijos pasitikė-
jimo telefonu 8 (5) 272 5372 arba el. paštu artimas.
smurtas@policija.lt.

PSICHOLOGINĖ PAGALBA IR EMOCINĖ PARAMA 
TELEFONU IR INTERNETU

Pagalbos moterims linija (moters pagalba moteriai)
Pagalba telefonu: 8 (800) 66366 (I-V 10:00-21:00)
Pagalba internetu: www.moters-pagalba.lt/pa-
galba-laiskais 
www.moters-pagalba.lt 

Jaunimo linija (emocinė parama jaunam žmogui)
Pagalba telefonu: 8 (800) 28888 (visą parą)
Pagalba internetu: www.jaunimolinija.lt/pagal-
ba-laiskais
www.jaunimolinija.lt

Vilties linija (psichologinė pagalba suaugusiems)
Pagalba telefonu: 116 123 (visą parą)
www.kpsc.lt

„Linija doverija“ (psichologinė pagalba paau-
gliams ir jaunimui rusų kalba)
Pagalba telefonu: 8 (800) 77277 (I-V 16:00-20:00)

SPECIALIZUOTI PAGALBOS CENTRAI

Specializuotos pagalbos centrai teikia komplek-
sinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje paty-
rusiems asmenims. Šiuo metu šalyje veikia 17 
nevyriausybinių organizacijų pagrindu įsteigtų 
pagalbos centrų, kurie paslaugas teikia be dis-
kriminacijos seksualinės orientacijos ir/ar lytinės 
tapatybės pagrindais. Specializuotų pagalbos 

Jeigu reikia skubios pagalbos, skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112 ir praneškite apie 
smurto artimoje aplinkoje atvejį. Plačiau apie bendrąjį pagalbos telefono numerį galite sužino-
ti interneto tinklalapyje www.sos112.lt.
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centrų kontaktų sąrašą galite rasti adresu http://
www.socmin.lt/lt/seima-ir-vaikai/seimos-politi-
ka/specializuotos-pagalbos-centrai.html. 
Specializuotos pagalbos centras, gavęs iš poli-
cijos pareigūnų informaciją apie smurto artimoje 
aplinkoje atvejį ir nukentėjusio asmens kontaktus, 
susisiekia su smurtą patyrusiu asmeniu ir pasiūlo 
pagalbą: išsiaiškina esamą padėtį ir emociškai pa-
laiko, informuoja apie tolesnės pagalbos teikimą 
ir individualaus pagalbos priemonių plano suda-
rymą, su smurtą patyrusiu asmeniu suderina jam 
priimtiniausią tolesnės specializuotos kompleksi-
nės pagalbos teikimo būdą (telefonu, elektroni-
niu paštu ar susitikus gyvai).
Jei smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo pri-
ima siūlomą pagalbą, kartu su juo sudaromas 
individualus pagalbos priemonių teikimo planas, 
kuriame atsispindi smurtą patyrusio asmens situ-
acija, susidariusios padėties pagerinimo proce-
sas ir abipusiai įsipareigojimai. Pagalbos planas 
gali būti tikslinamas pasikeitus aplinkybėms, pa-
gal susitarimą su smurtą patyrusiu asmeniu, pa-
sitelkiant kitas pagalbą teikiančias organizacijas 
ar specialistus. Specializuotos pagalbos centras 
suteikia teisinę, psichologinę ir emocinę pagalbą, 
kad padėtų įveikti susiklosčiusią situaciją, infor-
muoja visais rūpimais klausimais ir tarpininkauja, 
kad tolesnę reikiamą pagalbą teiktų ir kitos insti-
tucijos. Siekdami suteikti ilgalaikę pagalbą, spe-
cializuotos pagalbos centrai bendradarbiauja su 
savivaldybių ar nevyriausybinių organizacijų krizių 
centrais, teikiančiais nakvynės ar apgyvendinimo 
paslaugas, su socialinių paslaugų įstaigomis, po-
licija, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisinę pa-
galbą teikiančiomis institucijomis.
Specializuotos pagalbos centras privalo užtikrinti 

asmens duomenų apsaugą bei konfidencialumą. 
Jei smurtą patyręs asmuo specializuotos pagal-
bos centro pasiūlytos pagalbos atsisako, pagalba 
jam pasiūloma pakartotinai.
 Jei smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo tie-
siogiai nesikreipė į policiją, bet kreipėsi į speciali-
zuotos pagalbos centrą, centro darbuotojai apie 
smurto atvejį informuoja policiją tik gavę smurtą 
patyrusio asmens sutikimą.

NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS, TEIKIANČIOS 
NEMOKAMĄ TEISINĘ PAGALBĄ BEI INFORMACIJĄ

Vilniaus moterų namai // Krizių centras (pagalba 
smurtą ir prievartą patiriančioms moterims)
Telefonas: 8 (5) 261 6380 (I-V 9:00-18:00)
El. paštas: vmotnam@vmotnam.lt
www.vmotnam.lt

Vilniaus Universiteto Teisės klinika (nemokama 
teisinė pagalba)
Telefonas: 8 (5) 231 2800, 8 (5) 231 2801, 8 (5) 231 3411 
El. paštas: teises.klinika@tf.vu.lt
www.teisesklinika.lt 

Žmogaus teisių stebėjimo institutas (teisinės 
konsultacijos dėl žmogaus teisių pažeidimų)
Telefonas: 8 (5) 231 4676
El. paštas: hrmi@hrmi.lt
www.hrmi.lt 

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL
Telefonas: 8 (5) 261 0314
El. paštas: office@gay.lt
www.lgl.lt 



Università degli studi di Brescia (Italija) 
www.unibs.it

Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford (Italija)
www.retelenford.it

Zagreb Pride (Kroatija)
www.zagreb-pride.net

Bilitis Resource Center Foundation (Bulgarija)
www.bilitis.org

ILGA Portugal (Portugalija) 
www.ilga-portugal.pt

Háttér Társaság a Melegekért (Vengrija)
www.hatter.hu

Broken Rainbow LGBT Domestic Violence Service 
(Jungtinė Karalystė)
www.brokenrainbow.org.uk

Cavaria (Belgija)
www.cavaria.beSTANDING  UP FOR  LGBT ’S

Partneriai:

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija 
LGL (Lietuva)
www.lgl.lt
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