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Eilės
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Projekto
Nr.
XIIIP-3512

Teisės akto projekto pavadinimas

Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826
pakeitimo
įstatymo
projektas
(nauja
redakcija)
20-15061(4) Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto
artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425
pakeitimo
įstatymo
projektas
(nauja
redakcija)
20-15062(4) Lietuvos
Respublikos
administracinių
nusižengimų
kodekso
489
straipsnio
pakeitimo įstatymo projektas
XIVP-561 Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centro įstatymo Nr. VIII-238 5 straipsnio
pakeitimo įstatymo projektas
XIVP-562 Gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 11
straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
XIVPPartnerystės įstatymo projektas
537(2)
Civilinio kodekso 2.19, 3.299 straipsnių
XIVPpakeitimo ir Kodekso 3.230, 3.231, 3.232,
538(2)
3.233, 3.234, 3.235 straipsnių pripažinimo
netekusiais galios įstatymo projektas
XIVPGyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 9 ir
539(2)
11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Civilinės būklės aktų registravimo įstatymo
XIVPNr. XII-2111 3, 4, 6, 10, 25, 27 straipsnių
540(2)
pakeitimo ir Įstatymo papildymo naujais V(1)
ir V(2) skyriais įstatymo projektas

Teikia
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Vyriausybė,
neregistruotas
Vyriausybė,
neregistruotas
A. Navickas

A. Navickas
Seimo nariai,
neregistruotas
Seimo nariai,
neregistruotas

Seimo nariai,
neregistruotas
Seimo nariai,
neregistruotas
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Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijoje prioritetiniu klausimu Žmogaus teisių
komitetas siūlo išskirti Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 pakeitimo
įstatymo projektą Nr. XIIIP-3512 (nauja redakcija). Šiuo projektu siekiama tobulinti teisinę bazę,
skirtą Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklai efektyvinti, tobulinti skundų nagrinėjimo
procedūrą, praplėsti diskriminacijos formų sąrašą, įtvirtinti papildomą apsaugos priemonę
diskriminaciją jau patyrusioms aukoms, tobulinti įstatymo straipsnį, nustatantį prekių pardavėjų bei
paslaugų teikėjų pareigas lygių galimybių srityje. Šios nuostatos įtraukiamos atsižvelgiant į būtinybę
įgyvendinti 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyvos 2004/113/EB, įgyvendinančios vienodo
požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių
tiekimo bei paslaugų teikimo nuostatas.
Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425
pakeitimo įstatymo projektą (nauja redakcija) Nr. 20-15061(4) ir Lietuvos Respublikos
administracinių nusižengimų kodekso 489 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. 20-15062(4)
teikia Vyriausybė. Projektai svarbūs nustatomomis naujomis priemonėmis, svarbiomis užtikrinant
smurtą artimoje aplinkoje patiriančių asmenų apsaugą. Nustatomas apsaugos nuo smurto artimoje
aplinkoje orderio institutas, kuris suteiks policijos pareigūnui teisę įpareigoti smurtautoją tam tikram
nustatytam laikui išsikelti iš bendrų namų su smurtą patyrusiu asmeniu, nesiartinti prie šio asmens,
neieškoti su juo kontaktų.
Priėmus Lietuvos Respublikos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo
Nr. VIII-238 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-561 ir Lietuvos Respublikos
gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-562 bus
sudarytos sąlygos laisvės kovotojų, rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų Lietuvos Respublikos
teritorijoje okupacinių režimų metu identifikavimui bei įamžinimui; naujas teisinis reguliavimas
užtikrins projektų, susijusių su memorialinių kompleksų, paminklų statyba, atminimo ženklų, kino
filmų, monografijų kūrimu įgyvendinimą ne tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, bet ir už jos ribų.
Siūlomas teisinis reglamentavimas leis sukurti rastų neatpažintų ieškomų laisvės kovotojų, rezistentų
ir kitų asmenų, nužudytų Lietuvos Respublikos teritorijoje okupacinių režimų metu bei jų giminių
genetinių (DNR) ir biologinių mėginių bazę, kad joje būtų galima saugoti rastų neatpažintų laisvės
kovotojų DNR mėginius, tikintis, kad ateityje pavyks juos identifikuoti. DNR mėginių bazė yra
būtina siekiant įvykdyti Seimo iškeltus uždavinius – surasti okupantų paslėptus laisvės kovų dalyvių
palaikus, laisvės kovotojus deramai pagerbti ir tinkamai įamžinti.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktriną, Lietuvos Respublikos
partnerystės įstatymo projektu Nr. XIVP-537(2), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.19, 3.299
straipsnių pakeitimo ir Kodekso 3.230, 3.231, 3.232, 3.233, 3.234, 3.235 straipsnių pripažinimo
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netekusiais galios įstatymo projektu Nr. XIVP-538(2), Lietuvos Respublikos gyventojų registro
įstatymo Nr. I-2237 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIVP-539(2) ir Lietuvos
Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo Nr. XII-2111 3, 4, 6, 10, 25, 27 straipsnių
pakeitimo ir Įstatymo papildymo naujais V(1) ir V(2) skyriais įstatymo projektu Nr. XIVP-540(2)
siekiama teisiškai sureguliuoti ir užtikrinti santuokos nesudariusių, tačiau bendrą gyvenimą kuriančių
asmenų – partnerių – teisių ir teisėtų interesų apsaugą. Priėmus siūlomą teisinį reguliavimą, būtų iš
esmės sureguliuoti partnerystės teisiniai santykiai. Įstatymų projektais siūloma sureguliuoti santuokos
nesudariusių, tačiau bendrai gyvenančių asmenų tiek turtinius, tiek asmeninius neturtinius tarpusavio
santykius, taip pat partnerių turtinius santykius su trečiaisiais asmenimis. Toks teisinis reguliavimas
padės fiziniams asmenims išspręsti pagrindines praktines problemas, kylančias partnerių tarpusavio
santykiuose, o taip pat partnerių santykiuose su trečiaisiais asmenimis (pavyzdžiui, naudojimas ir
disponavimas partneriams priklausančiu bendru turtu, partnerių tarpusavio išlaikymas, paveldėjimas
po vieno iš partnerių mirties, susižinojimas sveikatos priežiūros įstaigose ir kita). Šio konstituciškai
būtino reguliavimo įtvirtinimas sudarys sąlygas apibrėžti partnerystėje esančių asmenų tarpusavio
teises ir pareigas, tokiu būdu apsaugant jų teisėtus lūkesčius ir interesus.
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