
Smurto šeimoje 
atskleidimo programa
Apsaugokime žmones nuo smurto šeimoje
Šis informacinis leidinys yra skirtas jums, jei palaikote santykius ir 

nerimaujate, kad jūsų partneris (-ė) praeityje yra smurtavęs (-usi). 

Lithuanian
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Šios programos tikslas – oficialiai nurodyti, kaip galite pateikti 
užklausas apie savo partnerį (-ę), jei nerimaujate, kad praeityje jis 
( ji) yra smurtavęs (-usi).

Tai irgi leidžia žmonėms gauti informaciją apie buvusius 
partnerius, jei yra neramumų apie savo saugumą, kai nebesate 
kartu.

Jei policijos patikrose nurodyta, jog yra įrašai apie jūsų 
dabartinio (-ės) ar buvusio (-ios) partnerio (-ės) smurtinį elgesį 
arba kita informacija, kuri rodo, jog jums gali grėsti pavojus, 
policija apsvarstys ir pasidalins šia informacija su jumis. 

Programa siekiama padėti jums priimti sprendimą, ar tęsti 
santykius, kai sprendimas būtų pagrįstas žinojimu, teikiama 
pagalba ir parama jums priimant šį sprendimą. 

Kas tai – smurto šeimoje atskleidimo programa?
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Who can ask for a disclosure?

Informacijos atskleidimas pagal šią programą – tai tam tikros 
informacijos apie jūsų partnerį (-ę) perdavimas jums ar trečiajai 
šaliai jūsų apsaugos nuo smurto šeimoje tikslais. 

• Jūs galite pateikti prašymą dėl informacijos atskleidimo apie 
savo partnerį (-ę), jei nerimaujate, jog jis ( ji) gali jums pakenkti;

• bet kuri suinteresuota trečioji šalis, pavyzdžiui, jūsų partneris (-
ė), kaimynas ar draugas taip pat gali pateikti prašymą dėl 
informacijos atskleidimo, jei jie nerimauja dėl jūsų;

• tačiau, trečioji šalis, kuri pateikia prašymą, nebūtinai gaus tokią 
informaciją apie jūsų dabartinį (-ę) ar buvusį partnerį (-ę). 
Galbūt, tinkamiau būtų perduoti tokią informaciją kitam 
asmeniui, pavyzdžiui, jums arba asmeniui, kuris galėtų 
apsaugoti jus nuo smurto. 

Kas gali paprašyti atskleisti informaciją?



Susisiekite su policija
Yra daug įvairių būdų, kaip galite susisiekti su policija:
Jūs galite:

• apsilankyti policijos nuovadoje;
• paskambinti 101 – policijos numeriu neskubiais atvejais; arba
• pasikalbėti su policijos pareigūnu gatvėje.

Policijos pajėgos taip pat gali pasiūlyti kitus susisiekimo su jais 
būdus. Jie skelbiami jūsų vietovėje.
Jei manote, kad kažkam gresia pavojus arba, jei tai yra skubus 
atvejis, visada skambinkite 999.

Kai kreipiatės į policiją, policijos pareigūnas ar policijos 
darbuotojas išsiaiškins informaciją, kuri paskatino jus pateikti 
šią užklausą bei jūsų su dabartiniu (-e) ar buvusiu (-ia) partneriu 
(e) santykių pobūdį.
Jie taip pat pasiteiraus, kada ir kur būtų saugu vėl susisiekti su 
jumis.

Jūs taip pat turėsite nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir 
gimimo datą. Vėliau turėsite pateikti jūsų tapatybę patvirtinantį 
dokumentą.

Policija atliks pirmines patikras, pagrįstas jūsų informacija, bei 
atliks pirminį rizikos įvertinimą.
Šių pradinių patikrų tikslas – policijos pareigūnams nustatyti, ar 
tai skubus atvejis.
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Pirmas žingsnis: pradinis kontaktas su policija

Kaip pateikti prašymą?
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Šios patikros nebus atliekamos jums dalyvaujant.
Jei pokalbio su policija metu tvirtinate apie nusikaltimą, kurį 
įvykdė jūsų partneris (-ė) – pavyzdžiui, jūs pasakote, kad jūsų 
partneris (-ė) jums trenkė, tuomet policija šią informaciją tirs kaip 
nusikaltimą ir gali suimti jūsų partnerį (-ę).

Šiame etape jums nebus atskleidžiama jokia informacija, nebent 
būtų būtina suteikti jums skubią apsaugą.

Jei policija mano, kad jums gresia pavojus ir jums būtina apsauga, 
jie imsis neatidėliotinų priemonių.

Atsižvelgiant į pirmojo žingsnio rezultatus, jums gali tekti 
asmeniškai susitikti su policijos pareigūnu. Šio susitikimo metu 
bus renkama informacija prašymui, siekiant įvertinti riziką, o jūs 
turėsite patvirtinti savo tapatybę. Jūs turėsite pateikti tapatybės 
nustatymo dokumentą su nuotrauka ar kitą dokumentą ( jei 
negalite pateikti tapatybės nustatymo dokumento su nuotrauka, 
policija apsvarstys kitas tapatybės nustatymo formas).

Tapatybės nustatymo formos gali būti:

• jūsų pasas;
• jūsų vairuotojo pažymėjimas;
• komunalinių paslaugų sąskaita;
• banko išrašas;
• pašalpų knygelė; arba
• gimimo liudijimas.

Antras žingsnis: asmeninis susitikimas prašymui 
užpildyti
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Tuomet policija susitikimo metu surinks daugiau informacijos iš 
jūsų apie jūsų ir jūsų dabartinio (-ės) ar buvusio (-ios) partnerio (-
ės) santykių pobūdį, kad policija galėtų nuspręsti, ar jums gresia 
smurto šeimoje pavojus.
Remdamasi jūsų pateikta informacija policija gali atlikti patikras 
bei pasikalbėti su kitomis institucijomis, įskaitant Kalėjimų 
tarnybą, Probacijos tarnybą bei socialinės rūpybos tarnybą. 
Patikros bus atliktos kuo greičiau, tačiau, priklausomai nuo 
aplinkybių, kai kurios patikros gali užtrukti, kol policija gaus 
rezultatus.
Manoma, kad visas procesas, įskaitant patikras ir informacijos 
atskleidimą, jei nusprendžiama, kad tai būtina, ilgiausiai gali trukti 
35 dienas.
Policija imsis neatidėliotinų veiksmų, jei bet kuriuo metu, jų 
nuomone, jums kiltų pavojus ir prireiktų apsaugos.

Antrojo žingsnio tęsinys:
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Policija susitiks su kitomis apsaugą teikiančiomis institucijomis 
(pvz., Probacijos tarnyba, Kalėjimų tarnyba, Socialinės rūpybos 
tarnyba), kad aptartų jūsų pateiktą informaciją kartu su policijos 
patikrų metu bei iš kitų institucijų, su kuriomis jie kalbėjosi, gauta 
informacija. Tuomet, įvairių institucijų susitikime bus nuspręsta, 
ar informacijos atskleidimas yra teisėtas, o jūsų apsauga nuo 
partnerio yra būtina ir tinkama. Jei bus nuspręsta atskleisti 
informaciją, jie nuspręs, kas turėtų ją gauti ir sudarys apsaugos 
planą pagal jūsų poreikius, kad jums būtų teikiama pagalba ir 
parama.

Kokią informaciją jūs galite gauti
Jei patikrų metu bus nustatyti kokie nors įrašai apie jūsų partnerio 
(-ės) padarytus smurtinius nusikaltimus arba būtų nustatyta 
kita informacija, kuri nurodytų, jog būtina tokią informaciją 
atskleisti, siekiant užkirsti kelią kitam nusikaltimui, policija gali 
atskleisti tokią informaciją jums ar kitam asmeniui, kuris galėtų jus 
apsaugoti.
Asmens ankstesni teistumai laikomi konfidencialia informacija, tad 
tokia informacija bus atskleidžiama tik tuomet, jei bus nustatoma, 
jog tai teisėta ir tinkama bei jei manoma, kad būtina tokią 
informaciją atskleisti, norint užkirsti kelias kitam nusikaltimui.
Jei patikrų metu nustatoma, jog nėra būtina nedelsiant tokią 
informaciją atskleisti, siekiant užkirsti kelią kitam nusikaltimui, 
policijos pareigūnai jums apie tai praneš. Tai gali būti todėl, kad 

Ketvirtas žingsnis: galimas informacijos 
atskleidimas

Trečias žingsnis: įvairių institucijų susitikimas, 
kuriame apsvarstoma, ar atskleisti informaciją



Domestic Abuse I Page 8

jūsų partneris (-ė) neturi jokių įrašų apie smurtinius nusikaltimus 
arba nerasta jokios informacijos, dėl kurios būtų galima manyti, 
jog jums gresia pavojus. Taip pat, gali būti, kad apie jūsų partnerį 
(-ę) rasta informacijos, tačiau jos nepakanka, jog ją reikėtų skubiai 
jums pranešti.
Gali būti, kad jūsų partneris (-ė) policijai nėra žinomas (-a) dėl 
smurtinių nusikaltimų arba nėra pakankamai informacijos, kad 
būtų galima manyti, jog jis ( ji) kelia pavojų, tačiau jų elgesys kelia 
nerimą. Tokiu atveju policija ir kitos paramą teikiančios institucijos 
dirba, kad apsaugotų jus teikiant paramą ir konsultacijas.

Pagal Smurto šeimoje atskleidimo programą informaciją jūs 
galite gauti, net jei jos ir neprašėte. Tai yra todėl, kad jei policija 
gauna informaciją apie jūsų partnerį (-ę), kuri, jų nuomone, kelia 
smurto šeimoje pavojų, tuomet jie gali atskleisti tokią informaciją 
jums ar kitam asmeniui, kuris, jų nuomone, galėtų geriausiai jus 
apsaugoti.
Sprendimą atskleisti informaciją, kai jūs jos neprašėte, priima 
įvairios institucijos susitikimo metu. Informacija bus perduodama 
tik tokiu atveju, jei tai yra teisėta ir tinkama, ir jei būtina ją 
pateikti nedelsiant, siekiant užkirsti kelią kitam nusikaltimui.

Jūsų teisė žinoti
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Turėtumėte žinoti, kad policijos atliktos patikros ir atskleista 
informacija nėra jūsų saugumo garantija. Tačiau jie pasistengs 
užtikrinti, jog jūs žinotumėte, kokia vietinės ir nacionalinė pagalba 
yra teikiama.

Kai jums perduodama informacija

Ar galiu apie tai papasakoti savo šeimos nariams ir draugamsi? 
Man tikrai reikia su kuo nors pasikalbėti.
Jei jūs gaunate tokią informaciją, ji turėtų būti laikoma 
konfidencialia. Ji perduodama tik jums, tad jūs turite imtis 
priemonių, kad apsaugotumėte save. Šios informacijos negalima 
perduoti kitiems, nebent jūs pasikalbėjote su policija ar asmeniu, 
kuris perdavė tokią informaciją, ir jie sutiko, kad jūs ja galite 
pasidalinti su kitais asmenimis.
Atsižvelgiant į tą sąlygą, jog tokia informacija yra konfidenciali, jūs 
galite:

• pasinaudoti informacija, kad apsisaugotumėte;
• pasinaudoti informacija, kad apsaugotumėte vaikus, kurie yra

susiję su šia situacija;
• klausti, kokia parama yra galima;
• kreiptis patarimo, kaip apsaugoti save ir kitus.

Policija gali nuspręsti nepateikti jums tokios informacijos, jei jie 
mano, kad jūs ją aptarsite su kitais. Tačiau, policija imsis veiksmų 
jus apsaugoti, jei jums grės pavojus.

Policija imsis veiksmų prieš jus, jei informacija bus atskleista be 
jų sutikimo. Tai gali būti civilinė ar baudžiamoji atsakomybė. 
Turite žinoti, kad (pagal 1998 m. Duomenų apsaugos įstatymo 

Svarbus pranešimas
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55 straipsnį) yra laikoma nusikaltimu, kai asmuo, „sąmoningai ar 
netyčia gauna ar atskleidžia asmeninę informaciją bei duomenis 
be valdančiojo organo sutikimo“, kuris tokiu atveju, dažniausiai 
yra policija.

Jei jums nebuvo perduota jokia informacija, tačiau jūs vis 
tiek nerimaujate ir norite gauti daugiau informacijos apie 
apsaugą, galite imtis kitų veiksmų, kad apsisaugotumėte 
ateityje.

Policija gali suteikti jums informaciją bei konsultacijas, kaip 
apsisaugoti ir kaip pastebėti smurto šeimoje ženklus. Taip pat, 
yra daugybė specialiųjų tarnybų ir organizacijų, kurios teikia 
informaciją apie smurtą šeimoje, kaip jį pastebėti ir kaip dirbti su 
valdžios institucijomis, kad jos įsitrauktų į jūsų situaciją. 
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Galite susisiekti su policija telefonu 101.
Nelaimės atveju visada skambinkite 999.

Jei norėtumėte gauti papildomą pagalbą ir paramą dėl smurto 
šeimoje, susisiekite su šiomis nacionalinės pagalbos linijomis:

• Nacionalinė smurto šeimoje pagalbos linija - 0808 2000 247
• Vyrų konsultavimo linija - 0808 801 0327
• „Stalking“ pagalbos linija - 0808 802 0300 

Taip pat galite kreiptis į policiją ir prašyti informacijos apie 
specialiąsias tarnybas ir organizacijas, kurios veikia jūsų 
gyvenamojoje vietoje.

Paramos linijos




