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TEISINĖS PAGALBOS IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO
SKYRIAUS NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius (toliau – Skyrius) yra
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – Tarnyba) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Valstybės
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriui.
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko
teisių konvencija, 1961 metų Hagos konvencija dėl valdžios institucijų įgaliojimų ir taikytinos
teisės nepilnamečių apsaugos srityje, 1980 metų Hagos Konvencija dėl tarptautinio vaikų
grobimų civilinių aspektų, 1996 metų Hagos Konvencija dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės,
pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje,
2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo
sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančiu
Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, civilinio proceso
kodeksu, baudžiamuoju kodeksu, baudžiamojo proceso kodeksu, bausmių vykdymo kodeksu,
administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymu, Lietuvos Respublikos įstatymu dėl užsieniečių teisinės padėties, kitais teisės aktais,
Tarnybos direktoriaus įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos
vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiais nuostatais (toliau – Nuostatai).
II.

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

3. Skyriaus pagrindinis uždavinys – pagal kompetenciją vykdyti vaiko teisių apsaugą.
4. Skyrius, įgyvendindamas Nuostatų 3 punkte nurodytą uždavinį, vykdo šias funkcijas:
4.1. bendradarbiauja su užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis, vadovaudamasi
2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo
sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo,
panaikinančio reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (toliau – Reglamentas Nr. 2201/2003), 1996
m. Konvencija dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir
bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje, 1980 m. Konvencija dėl
tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (toliau – 1980 m. Hagos konvencija), 1961 m.

spalio 5 d. Hagos konvencijos dėl valdžios institucijų teisių ir taikytinos teisės nepilnamečių
teisių gynimo srityje (toliau – 1961 m. Hagos konvencija) bei kitais tarptautiniais teisės
aktais.
4.2. pagal kompetenciją dalyvauja teisminiuose procesuose išvadą teikiančios institucijos ar kitu
procesiniu statusu:
4.2.1. teikia informaciją Vilniaus apygardos teismui bylose dėl teismo leidimo išdavimo
grąžinti vaiką į jo kilmės šalį;
4.2.2. teikia išvadą Lietuvos apeliacinio teismo bylose dėl jurisdikcijos perėmimo ar
jurisdikcijos perdavimo tikslingumo.
4.3. kaupia ir analizuoja informaciją apie užsienio valstybių teisės aktus, reglamentuojančius
vaikų, išvežtų pažeidžiant globos teises, tarptautinės globos, tėvų pareigų įgyvendinimą ar
vaikų įkurdinimo kitoje valstybėje, 1980 m. Hagos konvencijos, Reglamento Nr. 2201/2003
nuostatų įgyvendinimą užsienio valstybėse ir atitinkamų institucijų veiklą;
4.4. organizuoja ir vykdo užsienio valstybėse be tėvų globos likusių vaikų, Lietuvos Respublikos
piliečių, parvežimą į Lietuvą;
4.5. pagal kompetenciją rengia nacionalinių ir tarptautinių teismų praktikos apibendrinimus ir
apžvalgas dėl vaiko teisių apsaugos (globos (rūpybos), ginčų dėl vaiko, dalyvavimo ir
atstovavimo vaikui baudžiamosiose bylose ir administracinėje teisenoje, 1961 m.
Konvencijos, 1980 m. Konvencijos, 1996 m. Konvencijos, Reglamento Nr. 2201/2003
nuostatų taikymo, ir kitų susijusių klausimų;
4.6. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų
prašymus bei skundus, susijusius su ginčais dėl vaiko, dalyvavimu ir atstovavimu vaikui
baudžiamosiose, civilinėse ir administracinėse bylose, 1961 m. Konvencijos, 1980 m.
Konvencijos, 1996 m. Konvencijos, Reglamento Nr. 2201/2003 nuostatų taikymu bei kitais
susijusiais klausimais;
4.7. Organizuoja sprendimo dėl nelydimo mažamečio užsieniečio ar nelydimo nepilnamečio
užsieniečio, turinčio savo asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą, apgyvendinimo
atitinkamoje socialinėje įstaigoje, kol teismas paskirs alternatyvią sulaikymui priemonę –
patikėti atitinkamai socialinei įstaigai prižiūrėti nelydimą nepilnametį užsienietį, priėmimo
procedūrą.
4.8. Tvarko Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra
prieglobsčio prašytojai, apskaitą
4.9. pagal kompetenciją konsultuoja savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrius
atstovavimo civilinėse bylose, administracinės ir baudžiamosios teisenos klausimais, rengia
ir teikia jiems metodinę pagalbą vaiko teisių ir interesų atstovavimo ir gynimo, išvadų
rengimo ir teikimo, atstovavimo teismuose klausimais;
4.10.
Skyriaus kompetencijos ribose rengia ir skaito pranešimus mokymuose /
konferencijose;
4.11.
pagal kompetenciją teikia išvadas ir siūlymus dėl teisės aktų taikymo, jų tobulinimo
bei dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su Skyriaus veikla;
4.12. pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja savivaldybių administracijų Vaiko teisių
apsaugos skyrių, bei ir kitų vaiko teisių apsaugos srityje dirbančių institucijų pasitarimuose

III.

SKYRIAUS TEISĖS

5. Skyrius, atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:
5.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir
priimančiųjų užsienio valstybių centrinės valdžios arba jų akredituotų institucijų informaciją jo
kompetencijai priskirtais klausimais;
5.3. pasitelkti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, taip pat nevyriausybinių
organizacijų atstovus (suderinęs su jų vadovais) sprendžiamoms problemoms nagrinėti;
5.4. susipažinti su teismuose išnagrinėtų bylų medžiaga;
5.6. gauti iš kitų Tarnybos skyrių informaciją, reikalingą Skyriaus keliamiems uždaviniams
ir funkcijoms įgyvendinti;
5.8. naudotis kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis.
IV.

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

6. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Tarnybos
direktorius.
7. Skyriaus vedėjas:
7.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;
7.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
7.3. nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
7.4. esant poreikiui, Skyriaus vedėją pavaduoja Direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės
tarnautojas.

