LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSAS
XXIX SKYRIUS
BYLOS DĖL ĮVAIKINIMO

480 straipsnis. Pareiškimo padavimas
1. Lietuvos Respublikos pilietis, kurio gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje,
pareiškimą dėl įvaikinimo paduoda apylinkės teismui pagal savo arba įvaikinamo vaiko
gyvenamąją vietą.
2. Lietuvos Respublikos pilietis, nuolat gyvenantis užsienyje, užsienio valstybės
pilietis, asmuo be pilietybės arba asmuo, turintis ir Lietuvos Respublikos, ir užsienio
valstybės pilietybę, pareiškimą dėl įvaikinimo paduoda Vilniaus apygardos teismui.
481 straipsnis. Pareiškimo turinys
1. Be bendrųjų reikalavimų, keliamų procesinių dokumentų turiniui ir formai,
pareiškime turi būti nurodyta:
1) duomenys apie pareiškėją (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data ir vieta,
gyvenamoji vieta, darbovietė, šeiminė ir materialinė padėtis, sveikatos būklė, ar įrašytas į
asmenų, norinčių įvaikinti, sąrašą, taip pat užsienio valstybės, kurios pilietis pareiškėjas yra
ar kurioje yra jo gyvenamoji vieta, institucijų išvada, ar jis tinka būti tarptautiniu įvaikintoju);
2) duomenys apie įvaikinamąjį (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data ir vieta,
jo tėvai ar globėjai (rūpintojai), vaiko buvimo vieta, sveikatos būklė, ar yra įrašytas į
įvaikinamų vaikų sąrašą);
3) įvaikinimo motyvai.
2. Jeigu pareiškėjas prašo įvaikinamajam suteikti įvaikintojų pavardę ir jų nurodytą
vardą, tai turi būti išdėstyta pareiškime įvaikinti.
482 straipsnis. Įrodymų pateikimas
1. Prie pareiškimo įvaikinti turi būti pridėta:
1) įvaikintojų ir, jeigu yra galimybė, – įvaikinamojo sveikatos būklės pažymos,
išduotos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
2) jeigu yra galimybė, – teismo nutartis, patvirtinanti vaiko tėvų, o jei vaiko tėvai yra
nepilnamečiai ar neveiksnūs, – jų tėvų arba globėjų (rūpintojų) sutikimą įvaikinti, išskyrus
įstatymų numatytus atvejus;

3) jeigu yra galimybė ir vaikas turi įstatymų nustatyta tvarka paskirtą globėją
(rūpintoją), išskyrus valstybinę globos instituciją, – teismo nutartis, patvirtinanti globėjo
(rūpintojo) sutikimą įvaikinti;
4) jeigu įvaikinti prašo vienas iš sutuoktinių, – notaro patvirtintas kito sutuoktinio
rašytinis sutikimas įvaikinti, išskyrus įstatymų numatytus atvejus;
5) duomenys, kad įvaikintojas yra įrašytas į norinčiųjų įvaikinti sąrašą ir kad
įvaikinamasis yra įrašytas į įvaikinamų vaikų sąrašą;
6) valstybinės įvaikinimo institucijos atestuoto socialinio darbuotojo išvada dėl
pasirengimo įvaikinti.
2. Užsienio valstybės piliečiai ar asmenys be pilietybės, paduodami pareiškimą
įvaikinti, pateikia savo valstybės įstatymų nustatyta tvarka įformintus dokumentus,
duomenis, kad užsienio valstybė pripažins konkretaus vaiko įvaikinimą, kad vaikui yra
išduotas ar bus išduotas oficialus leidimas įvažiuoti į tą šalį ir nuolat joje gyventi. Prie šių
dokumentų turi būti pridėti jų vertimai į lietuvių kalbą, patvirtinti įstatymų nustatyta tvarka.
Dokumentai turi būti legalizuoti, išskyrus įstatymų ar tarptautinių sutarčių numatytus atvejus.

483 straipsnis. Pasirengimas bylai
Teismas, rengdamasis nagrinėti bylą:
1) paveda valstybinei įvaikinimo institucijai pateikti išvadą, ar nėra įstatymų
numatytų kliūčių įvaikinti šį konkretų vaiką, taip pat duomenis apie tai, ar nėra gauta kitų
asmenų prašymo įvaikinti tą patį vaiką, apie įvaikintojo ir įvaikinamojo registraciją
atitinkamuose sąrašuose;
2) išreikalauja iš valstybinės įvaikinimo institucijos duomenis apie įvaikinamo vaiko
kilmę, vystymąsi, sveikatos būklę ir šeimą;
3) jeigu įvaikinti prašo užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės, – paveda
valstybinei įvaikinimo institucijai pateikti išvadą, ar pagal Civilinį kodeksą įvykdyta
įvaikinimo procedūra iki teismo.
484 straipsnis. Bylos nagrinėjimas
1. Byla dėl įvaikinimo nagrinėjama žodinio proceso tvarka uždarame teismo
posėdyje.
2. Apie bylos nagrinėjimą pranešama pareiškėjui, kitiems asmenims, pareiškusiems
norą įvaikinti tą patį vaiką, valstybinei įvaikinimo institucijai, valstybinei vaiko teisių
apsaugos institucijai ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
3. Kiti asmenys, pareiškę norą įvaikinti tą patį vaiką, gali pateikti bylą nagrinėjančiam
teismui pareiškimus su savarankiškais reikalavimais dėl įvaikinimo. Pareiškimus teismui
priėmus, šie asmenys dalyvauja byloje kaip pareiškėjai.

4. Byla dėl įvaikinimo nagrinėjama būtinai dalyvaujant pareiškėjams, valstybinės
įvaikinimo institucijos atstovui, valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovui, kurie
dėl įvaikinimo duoda išvadą teisme.
5. Teismas patikrina, ar įvaikintojai turi tinkamas sąlygas ir ar yra deramai pasirengę
įvaikinti.
6. Tėvų, globėjų (rūpintojų)sutikimas įvaikinti gali būti atšauktas iki teismo
sprendimo dėl įvaikinimo priėmimo. Padavus pareiškimą atšaukti sutikimą įvaikinti, bylos
dėl įvaikinimo nagrinėjimas sustabdomas, kol bus išspręstas klausimas, ar atšaukti sutikimą.
485 straipsnis. Įvaikinamo vaiko sutikimas
1. Įvaikinamasis, kuriam yra suėję dešimt metų, dėl įvaikinimo turi būti išklausytas
teismo posėdyje. Teismas išsiaiškina, ar įvaikinamasis sutinka būti įvaikintas ir būti
įvaikintojo įvaikis, ar sutinka, kad įvaikintojai būtų pripažinti jo tėvais, o jis – įvaikintojų
vaiku, taip pat ar sutinka, kad būtų pakeistas jo vardas, pavardė. Be įvaikinamojo, kuriam yra
suėję dešimt metų, rašytinio sutikimo įvaikinti negalima.
2. Įvaikinamasis, kuriam nėra suėję dešimt metų, dėl įvaikinimo, vardo ir pavardės
pakeitimo turi būti išklausytas teismo posėdyje, jei jis sugeba išreikšti savo nuomonę ir
suformuluoti pažiūras. Nuomonė gali būti išreikšta žodine, rašytine forma ar kitais vaiko
pasirinktais būdais. Teismas, priimdamas sprendimą, turi atsižvelgti į vaiko norą, jei jis
neprieštarauja paties vaiko interesams.
3. Nustatyti, ar vaikas sugeba išreikšti savo nuomonę, ir išreikštai vaiko nuomonei
išaiškinti gali būti kviečiamas ekspertas psichologas.
4. Išklausydamas vaiką, teismas vadovaujasi šio Kodekso 194 straipsnio 1 dalyje
numatytomis taisyklėmis.
5. Išimtiniais atvejais teismo nuožiūra vaiko nuomonės išklausymo laikui teismo
nutartimi gali būti pašalinamas iš teismo posėdžių salės kuris nors dalyvaujantis byloje
asmuo. Kai tas asmuo grįžta į posėdžio salę, jam turi būti pranešama vaiko išreikšta
nuomonė.
6. Teismui leidus, teismo posėdyje dalyvaujantis pedagogas ar (ir) psichologas bei
dalyvaujantys byloje asmenys gali užduoti vaikui klausimų.
7. Teismas privalo įvaikinamajam išaiškinti sutikimo davimo bei įvaikinimo
pasekmes. Teismas atsisako priimti įvaikinamojo sutikimą būti įvaikintam, jeigu yra
pagrindo manyti, kad šis sutikimas buvo išgautas prievartos ar apgaulės būdu arba siekiant
gauti neteisėtą finansinę naudą.
486 straipsnis. Vaiko perkėlimas į šeimą iki įvaikinimo
1. Jeigu, atsižvelgiant į būsimų įtėvių psichologinį pasirengimą įvaikinti ir vaiko –
būti įvaikintam, būsimų įtėvių ir įvaikio bendravimo trukmę iki prašymo įvaikinti ir kitas
aplinkybes, gali kilti abejonių, ar vaikas pritaps įvaikintojų šeimoje, ir yra pagrindas manyti,
kad kitų kliūčių įvaikinti nėra, bylą nagrinėjantis teismas valstybinės įvaikinimo institucijos

prašymu ar savo iniciatyva gali nutartimi pareiškėjui nustatyti nuo šešių iki dvylikos mėnesių
bandomąjį laikotarpį ir perkelti vaiką gyventi į pareiškėjo šeimą, kurioje jis būtų auklėjamas
ir išlaikomas. Šiuo atveju bylos dėl įvaikinimo nagrinėjimas sustabdomas.
2. Atnaujinus bylos nagrinėjimą, valstybinė įvaikinimo institucija pateikia teismui
išvadą apie įvaikintojų pasirengimą įvaikinti šį konkretų vaiką, įvaikintojų ir vaiko
psichologinį suderinamumą.
3. Atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas iš naujo įvykdo įstatymų reikalavimus dėl
įvaikinamojo sutikimo.
487 straipsnis. Teismo sprendimas
1. Teismo sprendimu vaikas įvaikinamas arba pareiškimas įvaikinti atmetamas.
2. Patenkinus pareiškimą, teismo sprendimu įvaikintojai pripažįstami vaiko tėvais, o
įvaikintieji – įvaikintojų vaikais. Jei teismo nutartimi vaikas buvo perkeltas į šeimą iki
įvaikinimo, tai įvaikinus vaiką įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą nuo nutarties
perkelti vaiką į šeimą įsiteisėjimo. Teismas tai pažymi sprendime.
3. Teismo sprendimo įvaikinti rezoliucinėje dalyje paliekami vaiko individualybę
išsaugantys duomenys: gimimo data, gimimo vieta, taip pat vardas ir (ar) pavardė, jeigu jie
nekeičiami.
4. Kai įvaikina užsienio valstybių piliečiai, teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje
nurodoma, į kurią valstybę leidžiama įvaikinti.
5. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti per tris dienas išsiunčiamas civilinės
metrikacijos įstaigai, kuri yra įregistravusi vaiko gimimą.
6. Teismo sprendimas įvaikinti yra pagrindas civilinės būklės aktų įrašų įstaigai
pakeisti įvaikio gimimo įrašą ir išduoti naują gimimo liudijimą.
7. Visas teismo sprendimas skelbiamas uždarame teismo posėdyje.
488 straipsnis. Sutikimas įvaikinti
1. Vaiko tėvai, o jeigu jie yra nepilnamečiai ar neveiksnūs, – jų tėvai arba globėjai
(rūpintojai), vaiko globėjas (rūpintojas) rašytinį sutikimą įvaikinti, įformintą pareiškimu,
paduoda apylinkės teismui pagal savo gyvenamąją vietą arba pagal vaiko, dėl kurio
duodamas sutikimas, gyvenamąją vietą.
2. Pareiškime dėl sutikimo įvaikinti patvirtinimo turi būti nurodyta:
1) duomenys apie sutikimą duodantį asmenį (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo
data ir vieta, gyvenamoji vieta);
2) duomenys apie vaiko tėvų amžių ar sveikatos būklę, jeigu jie yra nepilnamečiai ar
neveiksnūs;

3) duomenys apie vaiką (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data ir vieta, jo tėvai
ar globėjai (rūpintojai), vaiko gyvenamoji ir buvimo vieta).
3. Prie sutikimo įvaikinti turi būti pridedami įrodymai, patvirtinantys jame išdėstytas
aplinkybes.
4. Sutikimas įvaikinti nagrinėjamas žodinio proceso tvarka. Apie šio klausimo
nagrinėjimą pranešama sutikimą duodančiam asmeniui bei nepilnamečiams vaiko tėvams.
5. Teismas privalo sutikimą duodančiam asmeniui išaiškinti tokio sutikimo davimo
bei įvaikinimo pasekmes.
6. Sutikimo įvaikinti patvirtinimo klausimas išsprendžiamas teismo nutartimi.
Teismas patvirtina sutikimą, jeigu nustato, kad sutikimas įvaikinti duodamas sąmoningai, be
poveikio sutikimą duodančiojo valiai, nėra išgautas prievartos būdu arba siekiant neteisėtos
finansinės naudos. Tvirtindamas sutikimą nutartyje teismas išaiškina įvaikinimo pasekmes ir
teisę atšaukti duotą sutikimą. Ši nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu.
7. Įsiteisėjusios nutarties, patvirtinančios sutikimą įvaikinti, nuorašą teismas per tris
darbo dienas išsiunčia valstybinei įvaikinimo institucijai.
489 straipsnis. Sutikimo įvaikinti atšaukimas
1. Tėvai, globėjai (rūpintojai) gali atšaukti savo duotą sutikimą įvaikinti. Jei sutikimas
įvaikinti nepilnamečių ar neveiksnių tėvų vaiką buvo duotas jų tėvų ar globėjų (rūpintojų),
tai, kai vaiko tėvai tampa pilnamečiais ar veiksniais, sutikimas įvaikinti netenka galios.
Pareiškimas dėl sutikimo įvaikinti atšaukimo paduodamas tam teismui, kuris patvirtino
sutikimą įvaikinti.
2. Pareiškime dėl sutikimo įvaikinti vaiką atšaukimo turi būti nurodyti:
1) duomenys apie asmenį, kuris atšaukia sutikimą įvaikinti (vardas, pavardė, asmens
kodas, gimimo data ir vieta, gyvenamoji vieta);
2) duomenys apie vaiką, dėl kurio įvaikinimo duotas sutikimas atšaukiamas (vardas,
pavardė, asmens kodas, gimimo data ir vieta, jo tėvai ar globėjai (rūpintojai), vaiko
gyvenamoji ir buvimo vieta);
3) duomenys apie sutikimo įvaikinti patvirtinimą.
3. Valstybinė įvaikinimo institucija, gavusi pareiškimą dėl sutikimo įvaikinti
atšaukimo, tą pačią dieną pareiškimą pasiunčia tą sutikimą patvirtinusiam teismui ir, jei byla
dėl įvaikinimo nagrinėjama teisme, tuoj pat raštu arba žodžiu praneša bylą dėl įvaikinimo
nagrinėjančiam teismui. Pareiškimo padavimas, jei teismo sprendimas dėl įvaikinimo nėra
priimtas, sustabdo įvaikinimo procedūrų vykdymą.
4. Pareiškimą dėl sutikimo įvaikinti atšaukimo nagrinėja tą sutikimą patvirtinęs
apylinkės teismas.

5. Pareiškimas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka. Apie jo nagrinėjimą pranešama
asmeniui, kuris atšaukia sutikimą įvaikinti, ir valstybinei įvaikinimo institucijai.
6. Teismas patikrina, ar nuo tėvų valdžios apribojimo yra praėję vieneri metai ir ar
tėvų valdžios apribojimas nėra panaikintas, ar sutikimas įvaikinti nėra atšaukiamas tik dėl
materialinės naudos.
7. Pareiškimas dėl sutikimo įvaikinti atšaukimo išsprendžiamas teismo nutartimi. Ši
nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu.
8. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria patvirtintas sutikimo įvaikinti atšaukimas, teismas
apie sutikimo įvaikinti atšaukimą pažymi nutartyje, kuria buvo patvirtintas sutikimas
įvaikinti.
9. Įsiteisėjusios nutarties nuorašą teismas per tris darbo dienas išsiunčia valstybinei
įvaikinimo institucijai ir įvaikinimo bylą sustabdžiusiam teismui.
490 straipsnis. Valstybinės įvaikinimo institucijos išvados apskundimas
1. Jeigu asmuo nesutinka su valstybinės įvaikinimo institucijos atestuoto socialinio
darbuotojo išvada dėl pasirengimo įvaikinti, per vieną mėnesį nuo išvados surašymo dienos
jis gali paduoti apylinkės teismui pagal savo gyvenamąją vietą pareiškimą dėl išvados
panaikinimo. Asmuo, ketinantis įvaikinti vaiką užsienyje, pareiškimą paduoda Vilniaus
apygardos teismui.
2. Prie pareiškimo dėl išvados panaikinimo turi būti pridėta skundžiama atestuoto
socialinio darbuotojo išvada.
3. Pareiškimas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka. Apie jo nagrinėjimą pranešama
pareiškėjui, valstybinei įvaikinimo institucijai, išvadą surašiusiam socialiniam darbuotojui.
4. Dėl pareiškimo priimama teismo nutartis. Ši nutartis gali būti skundžiama
atskiruoju skundu.

