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DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO NR. 11-3471-01

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, susipažinusi su suinteresuotoms institucijoms ir
visuomenei pateiktu derinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų
vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu, kuriuo nauja redakcija išdėstoma
Sprendimų vykdymo instrukcija, teikia pasiūlymus dėl šio projekto tobulinimo:
1. Atsižvelgiant į Civilinio proceso kodekso 769 straipsnio 3 dalies nuostatas, susijusias su
nepilnamečių vaikų iškeldinimu iš gyvenamosios patalpos ir antstolio pareiga informuoti apie tokį
iškeldinimą valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją, taip pat atsižvelgiant į tai, kad pastaruoju
metu padažnėjo atvejai, kai antstoliai pranešimus apie numatomą iškeldinimą siunčia ne
kompetentingoms savivaldybių institucijoms, o vaiko teisių apsaugos kontrolieriui, siūlytina
papildyti Sprendimų vykdymo instrukcijos projekto (toliau – Projekto) 20 punktą nuostatomis,
detalizuojančiomis nepilnamečių vaikų iškeldinimo (kai nesuteikiama kita gyvenamoji patalpa)
tvarką bei antstolio pareigą apie numatomą iškeldinimą pranešti vaiko gyvenamosios vietos
valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai.
2. Atsižvelgiant į tai, kad vaiko teisių apsaugos skyriai, esantys savivaldybių administracijų
struktūriniais padaliniais, veikia griežtai apibrėžtu teritoriniu principu (savivaldybės teritorijos
ribose), siūlytina patikslinti Projekto 23 punkto nuostatas, antroje pastraipoje po žodžių „antstolis
praneša“ įrašyti žodžius „vaiko gyvenamosios vietos“.
Manytina, kad Projekto 23 punkto antroje pastraipoje siūlomas įtvirtinti įpareigojimas
antstoliui informuoti valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją apie visus priimtus vykdyti
nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus, susijusius su nepilnamečiais, yra nesuderintas su Projekto
23 punkto 3 dalies nuostatomis bei išplečiantis Civilinio proceso kodekso 764 straipsnio nuostatų
turinį.
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3. Atsižvelgiant į tai, kad Civilinio proceso kodekso 764 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad
antstolis įvertina valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos rekomendacijas, tikslinga Projekto
23 punkto 3 pastraipos nuostatas suderinti su minėta norma bei suvienodinti vartojamas sąvokas
(rekomendacijos, informacija). Nepritarus šiam siūlymui, siekiant išvengti skirtingos praktikos
formavimosi, siūlytina apibrėžti informacijos, reikalingos antstolio funkcijoms vykdyti, turinį.

Pagarbiai
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė

Eivilė Žemaitytė, tel. (8 5) 210 71 75, el. p. eivile.zemaityte@lrs.lt
Audronė Bedorf, tel. (8 5) 249 92 59, el. paštas audrone.bedorf@lrs.lt

Edita Žiobienė

