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Prašome Jūsų Ekscelencijos Lietuvos Respublikos Prezidentės nepasirašyti Lietuvos Respublikos
Seimo 2017 m. spalio 19 d. priimto Šeimos stiprinimo įstatymo (Nr. XIIP-4255(3)). Šis
įstatymas prieštarauja Konstitucijai, Europos Žmogaus teisių Konvencijai, ir kelia klausimų dėl
bažnyčios
irvalstybėsatskyrimoprincipoįgyvendinimo.
Atkreipiame dėmesį, kad įstatymu LR Seimas pabrėžė: „vyro ir moters papildomumas yra
šeimos, kaip pirminės ir prigimtinės bendruomenės bei palankiausios vaiko augimo, vystymosi ir
ugdymoaplinkos,kūrimopagrindas“
(Preambulė).
Lyčių papildomumo, o ne lyčių lygybės principas yra būdingas valstybėms, kurios patiria
ortodoksinių religijų įtaką. Jis nėra suderinamas su modernios europinės valstybės vystymosi
vizija. Atkreipiame dėmesį, kad tai nėra tik deklaratyvi nuostata, kadangi įstatymais numatyti
principai turi poveikį teisinei sistemai. Pavyzdžiui, nuostata kuri nurodė, kad smurtas artimoje
aplinkoje yra visuomenei svarbi veika, pakeitė Lietuvos teisinę sistemą, teismų praktiką,
policijos ir prokurorų praktiką. Atitinkamai ir lyčių papildomumo principas gali turėti įtakos
susijusiomsteisėssritims:
-

pagalbosirparamosteikimošeimaisričiai
skyrybųteisei
įvaikinimoteisei
apsaugainuosmurtoartimojeaplinkoje
tarptautineiprivatineiteisei
irkitomssritims.

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismas 2011 m. rugsėjo 28 d.
nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. X-1569 „Dėl
Valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo“ patvirtintos Valstybinės šeimos politikos
koncepcijos nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ konstatavo, kad „iš
Konstitucijos 38 straipsnio 1 dalies kylanti valstybės pareiga įstatymais ir kitais teisės aktais
nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris užtikrintų šeimos, kaip konstitucinės vertybės, apsaugą,
suponuoja ne tik valstybės pareigą nustatyti teisinį reguliavimą, kuriuo inter alia būtų sudarytos
prielaidos šeimai tinkamai funkcionuoti, būtų stiprinami šeimos santykiai, ginamos šeimos narių
teisės ir teisėti interesai, bet ir valstybės pareigą įstatymais ir kitais teisės aktais taip

sureguliuoti šeimos santykius, kad nebūtų sudaroma prielaidų diskriminuoti šeimos
santykių dalyvių (kaip antai santuokos neįregistravusių bendrai gyvenančių vyro ir moters, jų
vaikų (įvaikių), vieno iš tėvų, auginančio vaiką (įvaikį), ir kt.)“, „konstitucinė šeimos samprata
grindžiama šeimos narių tarpusavio atsakomybe, supratimu, emociniu prieraišumu, pagalba ir
panašiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas, t. y.
santykiųturiniu“.
Šeimos stiprinimo įstatymu siekiama „stiprinti šeimos institutą, įtvirtinti šeimos politikos
įgyvendinimą užtikrinančias institucijas.“ (1 straipsnis). Numatytos institucijos: Nacionalinė
šeimųtaryba,Šeimospolitikoskomisija,savivaldybiųšeimoskomisijos.
Šios įvairiais lygiais veikiančios institucijos negalės veikti, nesilaikydamos įstatyme įtvirtintų
principų. Taigi, institucijos įpareigotos „kryptingai veikti“ pagal lyčių papildomumo principą ir
tėvystės ir motinystės papildomumo principą, ugdyti „dorovingas“ asmenybes, ir užtikrinti
„visaverčio šeimų funkcionavimo sąlygas įgyvendinant prokreacines, [...] dvasines“ (4
straipsnis)irkitasfunkcijas.
Teikiant pagalbą ir paslaugas šeimoms pagal šį įstatymą, būtų diskriminuojamos šeimos, kuriose
dėl vienos ar kitos priežasties nėra vyro ir moters papildomumo – vienišų tėvų šeimos,
išsiskyrusios motinos, našlės ir t.t. Tokia diskriminacija prieštarauja LR Konstitucijai ir Europos
ŽmogausTeisiųKonvencijai.
Atkreipiame dėmesį, kad šis įstatymas priimtas paskubomis ir nediskutavus su visuomene, nors
jisturėsįtakosdaugeliuijosnarių.
Galiausiai, atkreipiame dėmesį, kad įstatyme apibrėžtos veiklos sritys ir principai nulemia su
Romos Katalikų Bažnyčia tiesiogiai siejamų organizacijų pakėlimą iki valstybinio lygmens.
Jokios kitos šeimai palankios ar šeimai paslaugas teikiančios nevyriausybinės organizacijos
neatitiktų įstatyme numatytos šeimos instituto „stiprinimo“ vizijos, kadangi jos palaiko lyčių
lygybę,onepapildomumą.
Toks religinių-valstybinių institucijų įtvirtinimas, kad jos sudarytų sąlygas stiprinti šeimų
prokreacines ir dvasines funkcijas (inter alia), yra grubus privataus ir šeimos gyvenimo
neliečiamumopažeidimas,nesuderinamassuteisinėsvalstybėsvizija.
Rytų Europoje susidariusi situacija, kai religija turi vis didesnę įtaką Rusijoje, Lenkijoje, ir kitose
valstybėse ir nebesilaikoma valstybės ir religijos atskyrimo principo. Lenkijos atitikimą teisinės
valstybės principui svarsto Europos Komisija. Religijos laisvė ir galimybė praktikuoti savo
tikėjimą yra viena svarbiausių žmogaus teisių ir valstybė turi užtikrinti galimybes ją įgyvendinti
ir apsiriboti nuo veiksmų, galinčių sukelti pavojų šios teisės įgyvendinimui. Tačiau mūsų
nuomone, įgyvendinant valstybės politiką, itin svarbu toliau išlaikyti konstitucinio valstybės ir
religijos principo įgyvendinimą. Todėl labai svarbu priimant įstatymus, kitus teisės aktus
formuoti valstybės politiką laikantis šio principo ir atsiriboti nuo fundamentalėjimo religijos
srityje. Kitu atveju, gali tekti keisti daugybę teisės aktų, užtikrinusių mūsų valstybės išpažįstamų

demokratijos principų įgyvendinimą, tai taip pat gali stabdyti valstybės vystymąsi modernybės
kryptimi.
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