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Santuokos
nutraukimo
pagrindai

Lietuvoje santuoka gali būti nutraukiama tik teisme.

Santuoka gali būti
nutraukiama:
l abiejų sutuoktinių bendru sutikimu;
l vieno sutuoktinio prašymu;
l dėl sutuoktinių (sutuoktinio) kaltės.

Sutuoktiniai bendru sutikimu
gali nutraukti santuoką tada,
kai yra visos šios sąlygos:
l nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau
nei vieneri metai;
l abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo padarinių (turto pasidalijimo,
vaikų išlaikymo ir kt.);
l abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs.
Kai sutuoktiniai nusprendžia nutraukti santuoką
bendru sutikimu, jie turi paduoti bendrą prašymą nutraukti santuoką vieno iš jų gyvenamosios
vietos apylinkės teismui. Kartu su šiuo prašymu
sutuoktiniai turi pateikti ir sutartį dėl santuokos
nutraukimo padarinių. Prašymo dėl santuokos
nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutarimu
ir sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių
formas galima rasti Nacionalinės teismų administracijos puslapyje www.teismai.lt skyrelyje „Dokumentų šablonai“.
Nutraukiant santuoką abiejų sutuoktinių bendru
sutikimu, nereikia mokėti žyminio mokesčio.

Santuoka vieno sutuoktinio
prašymu gali būti nutraukta
esant bent vienai iš šių sąlygų:
l sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus;
l vienas sutuoktinis pripažintas teismo sprendimu neveiksniu po santuokos sudarymo;

l vienas sutuoktinis teismo pripažintas nežinia
kur esančiu;
l vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo
bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį
nusikaltimą.
Kai santuoka nutraukiama vieno sutuoktinio
prašymu, tai prašymą ją nutraukti reikia paduoti
pareiškėjo gyvenamosios vietos apylinkės teismui. Šiuo atveju pareiškėjas nemoka žyminio
mokesčio.

Santuokos nutraukimas dėl
sutuoktinių (sutuoktinio) kaltės
Sutuoktinis gali reikalauti nutraukti santuoką,
jeigu ji faktiškai iširo dėl kito sutuoktinio
kaltės. Sutuoktinis pripažįstamas kaltu
dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė
savo kaip sutuoktinio pareigas (lojalumo, savitarpio pagarbos, moralinės ir materialios paramos, rūpinimosi vaikais ir šeima) ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas pasidarė negalimas.
Įstatymas numato keturis kaltės atvejus:
1) sutuoktinis nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą;
2) arba sutuoktinis yra neištikimas;
3) arba sutuoktinis žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais;
4) arba sutuoktinis paliko šeimą ir daugiau kaip
vienerius metus visiškai ja nesirūpina.
Norint santuoką nutraukti dėl kito sutuoktinio
kaltės, pareiškimas turi būti paduotas atsakovo
gyvenamosios vietos apylinkės teismui. Ieškovas
turi sumokėti žyminį mokestį, kurio dydis priklauso nuo prašomo priteisti turto dydžio. Teismui patenkinus ieškovo reikalavimus, sumokėtas žyminis mokestis priteisiamas iš atsakovo.

Kreditorių informavimas
Sutuoktiniai, turintys kreditorinių įsipareigojimų, pateikdami teismui prašymą ar ieškinį dėl

santuokos nutraukimo apie tai turi informuoti kreditorius (bankus, išperkamosios nuomos
bendroves, fizinius asmenis). Kreditoriai turi
teisę teismui pareikšti nuomonę dėl sutuoktinių
turto ar įsipareigojimų padalijimo.

Santuokos nutraukimo
įsigaliojimas
Santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo dienos.

Santuokos nutraukimas
užsienio valstybėje
Santuokos nutraukimo pagrindus užsienio valstybėje nustato konkrečios užsienio valstybės
teisė.
Jeigu santuoka nutraukta užsienio valstybėje, apie tai būtina informuoti Lietuvos Respubliką, kad buvę sutuoktiniai ir Lietuvoje būtų
laikomi išsituokusiais. Norint informuoti apie
užsienyje nutrauktą santuoką, reikia kreiptis į
gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigą (jeigu informavimo
metu asmuo negyvena Lietuvoje, – į paskutinės
jo gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigą arba į Vilniaus
miesto civilinės metrikacijos įstaigą) ir pateikti
tinkamai įformintą įsiteisėjusį užsienio valstybės teismo sprendimą nutraukti santuoką arba
užsienio valstybėje išduotą ištuokos liudijimą.

