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DĖL LIETUVOS REPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO 56 STRAIPSNIO 

NUOSTATŲ TAIKYMO 

 

Lietuvos Respublikos Seimui 2011-06-21 priėmus Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir 

papildymo įstatymą Nr. XI-1480 (Žin., 2011-07-13, Nr. 85-4126), nuo 2011 m. spalio 1 d. juridinių 

asmenų atstovais pagal pavedimą teisme gali būti jų darbuotojai ar valstybės tarnautojai, turintys 

aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą (Civilinio proceso kodekso 56 straipsnio 2 dalis). 

Atsižvelgiant į tai, kad viena iš vaiko teisių apsaugos skyrių funkcijų – ginti vaiko interesus 

teisme, pareiškiant ieškinį ar pateikiant prašymą įstatymų nustatytais atvejais (tėvų valdžios 

ribojimo, tėvystės nustatymo, vaiko kilmės iš motinos nustatymo, išlaikymo priteisimo, 

nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu ar tokio pripažinimo panaikinimo, vaiko nuolatinės 

globos (rūpybos) nustatymo, vaiko atskyrimo nuo tėvų ar atskyrimo panaikinimo, nuolatinio 

globėjo (rūpintojo) paskyrimo, vaiko globėjo (rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų ir kt.), 

taip pat į tai, kad Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pateiktais duomenimis, iš 

329 vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojų (tarnautojų) tik 47 specialistai turi teisinį ar jam 

prilygintiną išsilavinimą, manytina, jog kai kurie skyriai negalės atlikti aukščiau nurodytų veiksmų 

ir tinkamai įgyvendinti įstatymuose ir Bendrųjų vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatų 7.11 punkte 

įtvirtintų funkcijų, o tai neigiamai įtakos vaiko teisių apsaugos ir užtikrinimo būklę. 

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, atsižvelgdama į tai, kad Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai priskirta vaiko teisių apsaugos valdymo (politikos formavimo ir įgyvendinimo) sritis, 

prašo pateikti nuomonę dėl susiklosčiusios situacijos ir galimybių užtikrinti tinkamą vaikų interesų 

gynimą teismuose, įsigaliojus minėtam Civilinio proceso kodekso normos pakeitimui, taip pat 

informuoti apie priemones, kurių ketina imtis ministerija, sprendžiant darbuotojų kvalifikacijos 

problemą. 
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