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Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai                 2014-09-27 Nr. 2012092701 

Vilniaus g. 33, Vilnius 

Dėl teikiamo Sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl nėštumo nutraukimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ projekto  

Ateitininkų Federacija, puoselėjanti visuomenėje krikščioniškas vertybes ir Gyvybės kultūrą, 
pasisako už gyvybės apsaugą nuo vaisiaus pradėjimo momento, todėl pritaria bet kokioms nėštumo 
nutraukimo (aborto) ribojimo iniciatyvoms. Tačiau Ministerijos teikiamo Projekto iniciatyvą Federacija 
galėtų plačiau palaikyti tik tuo atveju, jei šis Projektas būtų traktuojamas, kaip vienas iš žingsnių nėštumo 
nutraukimo (aborto) Lietuvoje uždraudimo link.  

Tuo pačiu Federacija nori atkreipti dėmesį į tai, jog teikiamu Projektu norima nauja redakcija 
patvirtinti abortą Lietuvoje įteisinantį teisės aktą, neigiantį asmens teisę gimti ir įteisinantį prievartą 
labiausiai pažeidžiamų mūsų visuomenės narių (negimusių kūdikių) atžvilgiu, kas galimai prieštarauja 
Konstitucijai tiek pagal turinį, tiek pagal formą. Konstitucijos Teismas savo jurisprudencijoje yra nekartą 
yra pasisakęs, jog su žmogaus teisėmis susiję klausimai turi būti reguliuojami įstatymais, o ne 
poįstatyminiais (įstatymus lydinčiais ir juos detalizuojančiais) aktais, koks yra Sveikatos apsaugos 
ministro įsakymas. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, jog Konstitucijos 19 straipsnis numato, jog 
žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas, tuo tarpu tiek Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos 
pagrindų įstatymas (4 str. 4 p.), tiek Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos preambulė į vaiko sampratą 
įtraukia ir negimusią gyvybę. Taigi, teikiamas projektas galimai prieštarauja ir Konstitucijos 19 
straipsniui bei konstituciniam teisinės valstybės principui, garantuojančiam hierarchiškai žemesnių teisės 
aktų atitiktį aukštesniems teisės aktams. 

Vertinant Projekto turinį, atkreiptinas dėmesys į tai, jog Projekte numatyta galimybė taikyti 
nėštumo nutraukimą (abortą) dėl „medicininių indikacijų“, jei naujagimis gims su „didele fizine ar protine 
negalia“ (apimant ir tuos atvejus, kai naujagimiui „gresia“ „labai žemas ūgis“ ar „ankstyvas senėjimas“) 
gali būti interpretuojamas kaip siekiantis įteisinti totalitarinių rėžimų taikytą eugeniką bei galimai 
prieštarauja konstituciniams žmogaus orumo ir proporcingumo principams, apimant ir teisingą 
pusiausvyrą tarp motinos bei negimusio kūdikio teisių. Ateitininkų Federacija laikosi pozicijos, jog 
žmogaus orumas ir jo teisė gimti yra prigimtinė žmogaus teisė ir neturi priklausyti nuo jo fizinės ar 
protinės sveikatos, juo labiau – nuo projekte numatytos tokios grėsmės „tikimybės“. Be to, Projekte nėra 
numatyta būsimo naujagimio tėvo teisė nepritarti abortui, todėl ir šiuo atžvilgiu Projektas galimai 
prieštarauja konstituciniam asmenų lygiateisiškumo principui. 

Maloniai prašome pateikti Ministerijos nuomonę dėl šiame kreipimesi išreikštos pozicijos. 
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