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Atsižvelgdami į tai, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) dar 2016 metų Seimo rinkimų
programoje deklaravo remsianti tradicinę šeimą ir nurodė, kad „<...> valstybinė šeimos politika turi
būti orientuota ne į perteklinių teisinių institutų kūrimą, bet į Lietuvos šeimų gerovės skatinimą.
Partnerystės institutas yra perteklinis, jis pasižymi trumpalaikiškumu, mažesne atsakomybe, todėl
manome, kad tai nėra Lietuvos šeimoms palankus teisinis institutas. Tačiau Sieksime, kad bendrą
ūkį vedantiems skirtingų lyčių asmenims būtų sudarytos galimybės spręsti finansinius, paveldėjimo
ir kitus klausimus, nekuriant šeimos teisinių santykių.“
Pažymėdami, kad 2020 m. Seimo rinkimų programoje LVŽS darnų tradicinės šeimos puoselėjimą
įvardijo kaip pagrindinę vertybę, kuria turi remtis kiti politiniai sprendimai, o šios rinkimų
programos pagrindu sudaryta LVŽS šešėlinės Vyriausybės programa išreiškė paramą tradicinei
šeimai, kuriai valstybė turi užtikrinti visus reikiamus resursus vystytis ir augti, mokytis ir dirbti, būti
sveikiems ir saugiems, gyventi švarioje aplinkoje.
Pabrėždami, kad Partnerystės įstatymo rengėjai manipuliuoja šeimos sąvoka ir, bandydami paslėpti
homoseksualių asmenų šeimų įteisinimą, kuriam nepritaria didžioji visuomenės dalis apklausose,
imasi teisinės inžinerijos priemonių. Yra keičiama 2011 m. Konstitucinio Teismo nutarime
suformuluota „šeimos“ sąvoka „šeimos samprata grindžiama šeimos narių tarpusavio atsakomybe,
supratimu, emociniu prieraišumu, pagalba ir panašiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu
prisiimti tam tikras teises ir pareigas“ vietoje žodžio „šeima“ įrašant žodį „partnerystė“ bei
paliekant visus Konstitucinio Teismo nutarime išvardintus „šeimos“ turinio ypatumus: „Partnerystė
yra dviejų asmenų (partnerių) bendro gyvenimo faktas, įregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka, su
tikslu sukurti ar (ir) plėtoti, apsaugoti partnerių santykius, grindžiamus pastoviais emocinio
prieraišumo, tarpusavio supratimo, atsakomybės, pagalbos, pagarbos ir (ar) panašiais ryšiais bei
savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas“. Taip partnerystei, tame tarpe – ir
tos pačios lyties porų, priskiriamas šeimos santykių turinys.
Atkreipdami dėmesį, kad kaip nurodo 2011 m. Konstitucinio Teismo nutarimas, šeimos sampratą
nulemia santykių turinys (t.y. tarpusavio atsakomybė, supratimas, emocinis prieraišumas), o šių
santykių išraiškos forma konstitucinei šeimos sampratai esminės reikšmės neturi. Kitaip tariant,
įstatymo leidėjai turi plačią diskrecijos laisvę visaip pavadinti patį santykį, bet kol išlieka šeimos
santykio turinys, tas asmenų santykis yra de facto šeimos santykis nepriklausomai nuo jo
pavadinimo ir su visomis iš to išplaukiančiomis teisėmis ir pareigomis. Ir nors partnerystės įstatymo
rengėjai deklaruoja bandą išvengti nuorodų į vaikus ir vaikų įsivaikinimą, jie tuo pačiu metu kuria
dviejų rūšių šeimas, kurių viena neturės įsivaikinimo galimybės, taigi, galės bet kuriuo metu

deklaruoti esanti diskriminuojama. Tai reiškia, kad taip sukuriama prielaida asmenis ginti savo
teises teisme ir reikalauti įsivaikinimo.
Reikšdami susirūpinimą, kad vienodų sutuoktinių bei partnerių teisių ir pareigų nustatymas lemtų
tai, kad savo esme partnerystės institutas atkartotų specifiškai santuokai/sutuoktiniams taikomus
į(si)pareigojims bei taip, įgalinus tos pačios lyties asmenų partnerystę, leistų apeiti Konstitucijos
normas, nurodančias, kad santuokinius įsipareigojimus prisiimti, taigi, ir santuoką sukurti, gali tik
vyras ir moteris.
siūlome
Lietuvos Respublikos Seimui nesvarstyti partnerystės kaip šeimos teisinio santykio sureguliavimo
klausimų, tačiau sudaryti prielaidas spręsti tos pačios lyties asmenų turtinius, jų atstovavimo
sveikatos priežiūros srityje ir pan. klausimus.
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