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DĖL CIVILINĖS SĄJUNGOS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-1694 

 

Nacionalinė šeimos taryba (toliau ir  –  Taryba) susipažino su svarstomu Civilinės sąjungos įstatymo 

projektu Nr. XIVP-1694 (toliau – Projektas) bei jį lydinčiais teisės aktų projektais ir teikia šias 

pastabas ir pasiūlymus: 

Nekvestionuodami tikslo sureguliuoti tos pačios lyties asmenų bendro gyvenimo ir jų tarpasmeninių 

įsipareigojimų, teisinių šiems asmenims iškylančių praktinių problemų sprendimo mechanizmų, 

atkreipiame dėmesį, kad svarstomas Projektas yra susijęs su esminiu konstituciniu nacionalinės 

šeimos politikos klausimu t.y. ką valstybė traktuoja esant šeima ir kokią teisinę apsaugą bei paramą 

jai garantuoja. Konstitucijos 38 str. skelbia, kad ,,šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas“ ir 

,,valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę“, o taip pat Konstitucija įtvirtina 

vienintelį teisinį pagrindą šeimos teisiniams santykiams kurti tarp dviejų giminystės ryšiais 

nesiejamų, skirtingos lyties asmenų – santuoką. Todėl pažymėtina, kad aptariamu įstatymo Projektu 

būtų teisiškai įtvirtintas alternatyvus (konkuruojantis su Konstitucijoje įtvirtintu) teisinis būdas 

sukurti šeimos teisinius santykius inter alia tarp tos pačios lyties asmenų. 

Toks siūlomas reguliavimas kelia abejonių, nes priėmus šį įstatymo Projektą teisinė sistema Lietuvoje 

numatytų skirtingus teisinius institutus tiems patiems šeimos teisiniams santykiams kurti ir šeimos 

teisiniam statusui gauti. Čia pažymėtina, kad Konstitucija neleidžia diferencijuoti šeimų, kai kurioms 

šeimoms suteikiant mažiau teisių ar nustatant mažesnę teisinę apsaugą nei garantuojama visoms 

šeimoms. Tai reiškia, kad tiek civilinę sąjungą tiek ir santuoką sudarę asmenys turėtų teisę valstybės 

būti traktuojami šeima, atitinkamai šeimos sudarytos civilinės sąjungos pagrindu turėtų lūkestį gauti 

vienodą teisinę valstybės paramą, apsaugą ir teises kaip ir kitos šeimos esančios tokioje pat padėtyje, 

bet sudarytos kitais pagrindais. Konstatuotina, kad svarstymui pateiktas Projektas ir jo lydintieji aktai 

negali užtikrinti, kad diferencijuotas civilinę sąjungą ir santuoką sudariusių porų traktavimas atitiks 

Konstitucijos reikalavimus. Tarybos manymu, visos šeimos ir jų nariai, kurie atitinka konstitucinę 

šeimos sampratą, turėtų turėti vienodą teisinę apsaugą, atitinkamai įstatymai neturėtų sudaryti 
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prielaidų būsimiems šeimos nariams prisiimti siauresnės apimties pareigas negu yra reikalinga 

užtikrinti kitų šeimos narių (ypatingai pažeidžiamų pvz. vaikai) teisių ir teisėtų interesų 

įgyvendinimui. 

Norime atkreipti įstatymų leidėjo dėmesį, kad atsiradus santuokos pagrindu ir civilinės sąjungos 

įstatymo pagrindu kuriamos šeimos institutų konkurencijai, alternatyvus šeimos teisinių santykių 

reguliavimas negali būti atsietas nuo konstitucinių kriterijų, kurie taikomi asmenims norintiems 

sukurti šeimą. Todėl Taryba konstatuoja, kad, siekiant išvengti išskirtinio konstitucinio santuokos 

statuso pažeidimo, neteisėtos diskriminacijos ir konstitucinio lygiateisiškumo principo pažeidimo, 

naujas civilinės sąjungos institutas turėtų būti pirmiausiai įtvirtintas ir apibrėžtas Konstitucijoje, kur 

galėtų būti tinkamai atribotas nuo santuokos instituto. Tai būtina nes, kaip jau minėta, priėmus šį 

įstatymo Projektą būtų nustatyta skirtinga teisių ir pareigų apimtis tarp šeimos narių, kurie šeimą 

kurtų civilinės sąjungos, o ne santuokos pagrindu. Nacionalinės šeimos tarybos vertinimu, Projekto 

teikėjai nėra pakankamai atriboję teisių apimties, kuri siejama su šeimos statuso suteikimu ir teisių 

apimties, kuri yra išimtinai siejama su santuokos institutu ir sutuoktinių teisėmis ir pareigomis. Todėl 

yra sunku pasakyti, kokias konkrečiai teises, kurios tiesiogiai neįvardintos Civilinės sąjungos 

įstatyme, galėtų ateityje įgyti partneriai kaip šeimos nariai ir kokios teisės yra konstituciškai pagrįstai 

rezervuotos tik sutuoktiniams. Pažymėtina, kad civilinės sąjungos ir santuokos institutų atribojimas 

tik įstatymo lygmenyje nėra pakankamas, nes konkuruoja ne vien su kitu įstatyminiu, bet būtent su 

konstitucinio lygmens reguliavimu. Tai pabrėžtina ypatingai tuo aspektu, kad iki šiol Konstitucija, 

kuri įtvirtina vienintelį teisinį pagrindą šeimos santykiams kurti, numato, kad tokiu būdu šeimą 

sudaryti gali tik du priešingos lyties asmenys.  

Nei Konstitucijoje nei tarptautinės teisės aktuose įstatymų leidėjui nėra įtvirtinta pareiga numatyti 

alternatyvų santuokai teisinį šeimos kūrimo pagrindą, kuris apimtų tos pačios lyties asmenis. 

Pažymėtina, kad 2019 m. sausio 11 d. nutarime Konstitucinis Teismas šiuo klausimu pasisakė 

apibendrindamas Europos Žmogaus Teisių Teismo doktriną ir teigdamas, kad ,,Konvencijoje 

nenustatyta bendra pareiga valstybėms dalyvėms vidaus teisėje užtikrinti tos pačios lyties asmenims 

galimybę sudaryti santuoką ar leisti partnerystę;1“. Svarbu pabrėžti, kad siūlomame įstatymo 

Projekte asmenys sudarę civilinę sąjungą būtų laikomi partneriais. Nors aptariamo instituto 

pavadinims neturi lemiamos reikšmės vertinimui, kad civilinės sąjungos įteisinimo pasiūlymas iš 

esmės atitinka ankščiau Seimui teiktą, bet Seimo atmestą partnerystės instituto paskirtį t.y. į Lietuvos 

teisinę sistemą įvesti alternatyvų santuokai institutą šeimos teisiniams santykiams kurti. Tokiu būdu 

neabejotinai būtų apeinamas konstitucinis reguliavimas, kuris santuoką leidžia sudaryti tik asmenims 

atitinkantiems lyčių papildomumo kriterijų t.y. moters ir vyro porai.  Pastarasis reguliavimas išreiškia 

                                                           
1 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2019 sausio 11 d.  nutarimas 

https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1898/content
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universalų principą, kuris tiesiogiai įtvirtintas įvairiuose žmogaus teisių dokumentuose, bet kartu jis 

laikytinas ir nacionalinio savitumo bei Lietuvos viešosios tvarkos dalimi. Atkreipiame dėmesį, kad 

Lietuvos Respublikos Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas numato, kad tradicinės šeimos 

puoselėjimas yra viena iš svarbiausių vidaus politikos nuostatų, o Tautos puoselėjamos vertybės, jos 

teisės ir laisvos raidos sąlygos yra nacionalinio saugumo objektai2. Taip pat ir Šeimos stiprinimo 

įstatyme Lietuvos Respublikos Seimas pabrėžė, kad vyro ir moters papildomumas yra šeimos, kaip 

pirminės ir prigimtinės bendruomenės bei palankiausios vaiko augimo, vystymosi ir ugdymo 

aplinkos, kūrimo pagrindas3. Atsižvelgiant į šias ankščiau Seimo išreikštas politines nuostatas, 

Nacionalinė šeimos taryba patvirtina, kad moksliniai tyrimai išryškina palankiai vaiko raidai 

reikalingą abiejų lyčių tėvų (o jų nesant globėjų) aktyvų dalyvavimą vaiko ugdyme ir pastebi, kad iki 

šiol valstybės teikiama parama ir teisinis reguliavimas, nepakankamai nukreiptas į palankiausios 

vaiko augimo, vystymosi ir ugdymo aplinkos apsaugą, iš dalies lemia ir šeimos struktūros pokyčius.   

Šiame kontekste pabrėžtina, kad Konstitucija saugo ne tik santuokos pagrindu atsiradusius šeimos 

ryšius. Atkreipiame dėmesį, kad plačiausiai konstitucinę šeimos sampratą yra išaiškinęs Konstitucinis 

Teismas savo nutarime, kuriame teigiama, kad pagal Konstituciją ,,saugomos ir ginamos kitokios nei 

santuokos pagrindu sudarytos šeimos, inter alia santuokos nesudariusių vyro ir moters bendras 

gyvenimas, kuris grindžiamas pastoviais emocinio prieraišumo, tarpusavio supratimo, atsakomybės, 

pagarbos, bendro vaikų auklėjimo ir panašiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu prisiimti tam 

tikras teises ir pareigas, kurie yra konstitucinių motinystės, tėvystės ir vaikystės institutų pagrindas“4. 

Taigi, iki šiol ne santuokos pagrindu sudarytos šeimos pagal Konstituciją atpažinimui reikalinga ne 

tik konstatuoti, kad du skirtingos lyties asmenis sieja emocinio prieraišumo, tarpusavio supratimo ir 

pagarbos bei kiti ryšiai, bet ir, kad asmenys savanorišku apsisprendimu prisiėmė tam tikras teises ir 

pareigas, kurios yra konstitucinių motinystės, tėvystės ir vaikystės insitutų pagrindas. Taigi, 

konstitucinė doktrina atskleidžia jog šeimos kūrimas yra susijęs su savanorišku giminystės ryšių 

plėtojimu ir vaikų auklėjimu. Tuo aspektu, Taryba pabrėžia, kad sprendžiant su šeima susijusius 

klausimus, visada būtina atsižvelgti į tinkamą balansą tarp tėvų ir vaikų teisių ir pareigų, nesudaryti 

prielaidų vienam ar abiem iš tėvų išvengti savo prigimtinių įsipareigojimų vaikui. Kartu pažymime, 

kad nors Konstitucinis Teismas 2019 m. sausio 11 d. nutarime konstatavo, kad konstitucinė šeimos 

samprata yra ,,neutrali lyties požiūriu“, tai nereiškia, kad Lietuvoje šeimos statusas de jure yra pilna 

apimtimi pripažįstamas giminystės ryšiais nesiejamai tos pačios lyties asmenų porai, ypač 

atsižvelgiant į jau minėtą ir Konstitucinio Teismo doktrinoje atskleistą teisių ir pareigų turinį, kuriuo 

grindžiama konstitucinė šeimos samprata. Čia atkreipiame įstatymų leidėjo dėmesį, kad yra esminis 

                                                           
2 Lietuvos Respublikos Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas  
3 Lietuvos Respublikos Šeimos stiprinimo įstatymas 
4 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 rugsėjo 28 d. nutarimas 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.34169/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/71039aa2b98511e7967a9645b537eb05/asr
https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta159/content
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teisinis skirtumas tarp teisės į šeimos gyvenimo gerbimą, kai asmuo jau yra sukūręs šeimą (pvz. turi 

vaikų), ir teisės sukurti šeimą. Tuo aspektu, kuriuo yra garantuojama teisė į šeimos gyvenimo 

gerbimą, Lietuvoje yra ginamos ir saugomos šeimos nepriklausomai nuo jų narių lytinės orientacijos. 

Svarstomo Civilinės sąjungos įstatymo Projekto pateikimo stadijoje metu, iniciatorių vardu Seimo 

posėdyje kalbėjusi Seimo narė išsamiai neatskleidė, kokių sutuoktinių teisių niekada nesutiktų 

pripažinti ir partneriams pagal Civilinės sąjungos įstatymą, bet paminėjo, kad viena iš tokių teisių 

galėtų būti teisė įsivaikinti5. Todėl, dėl šiame rašte aukščiau išvardintų aplinkybių, jeigu Seimas 

nuspręstų priimti svarstomą Projektą, pirmiau siūlome papildyti Konstituciją, kad civilinės sąjungos 

institutas būtų tinkamai atribotas nuo Konstitucijoje įtvirtinto santuokos instituto. Kitu atveju, 

priėmus šį Projektą, sudaromos prielaidos teigti, kad skirtinga teisių, valstybės paramos ir apsaugos 

apimtis šeimoms, kurios yra kuriamos civilinės sąjungos, o ne santuokos pagrindu, prieštarauja 

Konstitucijai ir tarptautinės teisės aktams, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad tos pačios lyties poros 

Lietuvoje negalėtų sudaryti santuokos dėl konstitucinių apribojimų, bet, priėmus Civilinės sąjungos 

įstatymo Projektą, įstatymų leidėjas apsispręstų ir joms suteikti šeimos statusą.  

 

 

Pirmininkė                                                                  Ramunė Jurkuvienė 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Lietuvos Respublikos Seimo posėdžio Nr.175 stenograma 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/2a1a6910dd0d11ecb1b39d276e924a5d

