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DĖL IŠVADŲ PATEIKIMO ĮSTATYMŲ PROJEKTAMS NR. XIIIP-288-294 PATEIKIMO

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, susipažinusi su įstatymų projektais Nr. XIIIP-288-294,
palaiko iniciatyvą tobulinti teisinį reglamentavimą ir siekius užtikrinti vaiko teisės augti šeimos
aplinkoje įgyvendinimą.
Iš esmės pritardami pateiktiems projektams, teikiame pasiūlymus dėl įstatymų projektų
tobulinimo:
1.
Dėl Civilinio kodekso 3.182, 3.183, 3.210, 3.212, 3.222, 3.224, 3.249, 3.250, 3.252,
3.254, 3.257, 3.262, 3.263, 3.264 IR 3.266 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 3.2761
straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-288
1.1. Siūlytume suderinti įstatymo projekto 2 straipsnio (Civilinio kodekso 3.183
papildymas 5 dalimi) nuostatas su Civilinio kodekso 3.219 straipsniu, išbraukiant 3.219 straipsnio 3
dalį.
1.2. Siekiant suderinti Įstatymo projekto 12 straipsnio 2 dalį (Civilinio kodekso 3.262
straipsnio papildymas 3 dalimi) su Civilinio kodekso 3.271 straipsnio 5 ir 6 punktais (globėjo pareiga
netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams ir palaikyti ryšius su vaiko
tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko
vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais), Civilinio kodekso 3.264 straipsnio 2
dalimi, 3.161 straipsnio 3 dalimi, taip pat įvertinant Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 24
straipsnyje įtvirtintą teisę bendrauti su „motina, tėvu ir artimaisiais giminaičiais, negyvenančiais
kartu su juo, išskyrus įstatymo numatytus atvejus, kada toks bendravimas gali pakenkti vaikui“,
siūlytina svarstyti galimybę Įstatymo projekto 12 straipsnio 2 dalį išdėstyti taip:
„2. Papildyti 3.262 straipsnį 3 dalimi ir ją išdėstyti taip:
„3. Nustatant vaikui laikinąją globą (rūpybą), tėvams (tėvui arba motinai), kurių globos
(rūpybos) vaikas neteko, neatskleidžiama globėju ar rūpintoju skiriamo fizinio asmens gimimo data
ir vieta, asmens kodas, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeiminė, materialinė padėtis ar kiti duomenys.
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Globėjas ar rūpintojas šio kodekso 3.271 straipsnio 5 ir 6 punktuose nustatytas pareigas realizuoja
tarpininkaujant valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai.“
1.3. Papildyti Įstatymo projektą Civilinio kodekso 3.267 straipsnio pakeitimu, papildant jį
nuostatomis dėl vaiko išlaikymo globėjų centre.
2.
Dėl Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 9, 13, 18, 19, 34 straipsnių pakeitimo ir
Įstatymo papildymo 19(1) straipsniu įstatymo projekto XIIIP-293
2.1. Tikslinti keičiamo įstatymo 191 straipsnio 1 dalį (Įstatymo projekto 6 straipsnis),
detaliau reglamentuojant sutarties tarp budinčio globėjo ir Globėjų centro turinį, papildant šią
straipsnio dalį nuostatomis apie sutarties šalių atsakomybę dėl netinkamo sutarties sąlygų vykdymo.
3.
Pastabų ir pasiūlymų projektams XIIIP-289, XIIIP-290, XIIIP-291, XIIIP-292, XIIIP294 neturime.
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