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Lietuvos Respublikos Seimo nariams 

 

 

DĖL ASMENS VARDO IR PAVARDĖS RAŠYMO DOKUMENTUOSE ĮSTATYMO 

PROJEKTO XIIIP-535(2) 

2021-12-21 

Vilnius 

 

Europos žmogaus teisių fondas (EŽTF) yra organizacija, veikianti Lietuvoje nuo 2010 m. 

EŽTF pagrindinės veiklos sritys yra žmogaus teisių bei tautinių mažumų teisių apsauga, 

visuomenės švietimas ir informavimas, skelbiant aktualijas, organizuojant mokymus, paskaitas 

bei konferencijas žmogaus teisių bei tautinių mažumų teisių temomis, taip pat teisinės pagalbos 

teikimas. 

 

Įstatymo projekto svarba (aktualumas) 

 

Nuo 1997 m. įstatymų projektai dėl vardų ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose buvo 

Seime svarstyti iš viso penkis kartus. Paskutinį kartą tai vyko prieš 11 metų ir šis klausimas 

liko neišspręstas iki šiol. 

 

Šis įstatymo projektas yra aktualus ne tik tautinėms mažumoms, kurios sudaro apie septintadalį 

(14,1% arba beveik 400 tūkst.) nuolatinių Lietuvos Respublikos (LR) gyventojų, tačiau ir LR 

piliečiams, sudarantiems santuokas su užsieniečiais, kurių 2018 m. buvo sudaryta apie 3,2 

tūkst. (16,5% visų santuokų), 2019 m. – apie 4 tūkst. (20,7% visų santuokų), o 2020 m. – apie 

2,3 tūkst. (15% visų santuokų). 

 

Kaip matyti, nemaža LR piliečių dalis susiduria su tinkamo vardų ir pavardžių rašymo 

problemomis, jie yra priversti jas spręsti vieninteliu įmanomu būdu – kreipiantis į teismą. Su 

EŽTF pagalba virš 130 tokių bylų buvo priimti teigiami sprendimai – pakeisti asmenų vardai 

ar pavardės, iš jų 30 buvo išspręsta 2021 metais, dar 6 bylos laukia teismo sprendimų ir 

planuojama inicijuoti 20 naujų bylų. 

 

LR piliečiai susiduria su rimtomis problemomis dėl netinkamo ar netikslaus vardo ar pavardės 

užrašymo oficialiuose dokumentuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Dėl šių priežasčių yra 

būtina ištaisyti šią teisinio reguliavimo spragą priimant atitinkamą įstatymą. Priešingu atveju 

nesudėtingo civilinės būklės akto pakeitimo ar ištaisymo našta yra perkeliama teismui, o tai 

apkrauna teismų sistemą; LR piliečiams procesas tampa sudėtingesnis ir reikalaujantis 

specialių teisinių žinių, kas sukelia papildomų finansinių kliūčių. Šių aplinkybių visuma lemia 

susidariusią situaciją, kai yra nepagrįstai varžomos ir pažeidžiamos LR piliečių teises į vardą, 

privatų ir šeimos gyvenimą, laisvę judėti. Tai, be abejo, sukelia rimtų administracinių, 

profesinių ir asmeninių nepatogumų. 

 

Į EŽTF dažniausiai kreipiasi moterys, sudariusios santuoką su užsieniečiu, dėl savo ar vaiko 

pavardės pakeitimo, kadangi sulietuvinta forma užrašyta pavardė iš esmės nėra tapati vyro 

pavardei. Tokių šeimų nariai yra nuolat priversti išsklaidyti abejones dėl jų tapatybės ir 

pateikiamų dokumentų autentiškumo, kai yra keli dokumentai, kuriuose asmenvardžiai 

nesutampa; jie gali patirti keblumų paveldėjimo teisinių santykių srityje; jiems gali kilti 

sunkumų įrodinėjant jų giminystės ryšį, kas gali būti reikalinga daugelyje kasdienio gyvenimo 
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situacijų tiek viešoje, tiek privačioje sferoje – leidžiant vaiką į mokyklą, tvarkant šeimos 

dokumentus, keliaujant ir pan. 

 

Beveik visų kitų Europos Sąjungos šalių piliečiai su analogiškomis problemomis nesusiduria. 

 

Naujausia teismų praktika 
 

LR Konstitucinis Teismas (KT) yra skyręs nemažai dėmesio išaiškinimams dėl asmens vardų 

ir pavardžių rašymo. 1999-10-21 nutarime buvo konstatuota, kad asmens vardas ir pavardė LR 

piliečio pase ir kituose dokumentuose turi būti įrašyti valstybine kalba, nes toks įrašymas 

suponuoja oficialųjį to asmens tapatybės patvirtinimą, sukeliant atitinkamus teisinius 

padarinius, susijusius su to asmens vardo ir pavardės vartojimu viešajame Lietuvos gyvenime. 

2009-11-06 sprendime KT išaiškino, kad LR piliečio pase, be skyriaus, kuriame įrašomi 

asmens tapatybę identifikuojantys duomenys, esama skyrių, skirtų papildomiems duomenims 

apie asmenį įrašyti, reikalingoms žymoms dėti. Jei kitų įrašų skyriuje asmens vardas ir pavardė 

būtų rašomi nelietuviškais rašmenimis ir nesugramatinta forma, kai asmuo to pageidauja, šiame 

pase išliktų ir oficialus asmens tapatybės patvirtinimas valstybine kalba. 

 

Taigi egzistuojanti konstitucinė doktrina įtvirtina lietuvių kalbos, kaip valstybinės kalbos, 

statusą, kuris reiškia, kad visų LR piliečių vardai ir pavardės asmens dokumentuose, 

patvirtinančiuose jų pilietybę, turi būti rašomi valstybine kalba, t. y. lietuviškai, pagal lietuvių 

kalbos rašymo ir gramatikos taisykles, raidėmis, kurios yra lietuvių kalbos raidyne. 

 

Visgi žemesnės instancijos Lietuvos teismai naujausiuose sprendimuose dėl tokių klausimų 

nuosekliai pripažįsta poreikį bei egzistuojantį pagrindą nukrypti nuo esamo teisinio 

reguliavimo, motyvuodami tuo, kad jis iš esmės nėra pakankamas asmenų išreikštiems 

socialiniams poreikiams patenkinti ir teisėms užtikrinti, o nenukrypimas nuo jo neatitiktų 

teisingumo principo, LR piliečiams tai sukeltų neproporcingų neigiamų pasekmių. Teismai 

sutinka, kad galiojantys teisės aktai nenumato galimybės oficialiuose dokumentuose įrašyti 

vardų ar pavardžių nelietuviškais rašmenimis, tačiau taip pat pabrėžia, kad sprendžiant tokius 

klausimus ne mažiau reikšminga yra Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei Europos 

Žmogau Teisių Teismo formuojama praktika. Nacionaliniai teismai primena, kad kiekvienas 

asmuo turi teisę į vardą, kuri yra numatyta LR Civiliniame kodekse bei kuri apima teisę vardą 

ar vardus, pavardę bei pseudonimą, tiek kurios apsaugai yra skirti Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnis bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 

konvencijos 8 straipsnis. Vardas ir pavardė yra asmens identiteto ir privataus gyvenimo 

elementai, jie yra glaudžiai susiję su asmens privačiu ir šeimos gyvenimu, kadangi tai yra 

asmens tapatybės nustatymo ir priskyrimo tam tikrai šeimai priemonė. 

 

Lietuvos teismai pažymi, kad draudimas naudoti originalų asmens vardo ar pavardės rašymą 

yra laikomas priverstiniu vardo ar pavardės keitimu, o tai yra Tarptautinio pilietinių ir politinių 

teisių pakto 17 straipsnio pažeidimas, kadangi tokiu būdu valstybė neteisėtai kišasi į privatų 

asmens gyvenimą ir pažeidžia žmogaus teises. 

 

Lietuvos teismai taip pat atkartoja tarptautinę praktiką dėl to, kad nelietuviškų vardų ir 

pavardžių rašyba kai kuriais atvejais gali turėti įtakos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
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21 straipsnyje įtvirtinto asmenų laisvo judėjimo principo įgyvendinimui1. Atsisakymas pakeisti 

valstybės narės piliečio vardus ir pavardę ir pripažinti kitoje valstybėje narėje įgytus vardus ir 

pavardę gali būti laikomas minėto straipsnio pripažintų laisvių apribojimu, jei tokiam asmeniui 

tai gali sukelti rimtų administracinių, profesinių ir asmeninių nepatogumų2. 

 

Lietuvos teismai pabrėžia ir aplinkybę, kad, vadovaujantis VĮ Registrų centro gyventojų 

registro duomenimis, Lietuvoje yra asmenų, jau turinčių galiojančius LR asmens dokumentus 

su raidėmis „q“, „w“ bei „x“, kas iš esmės patvirtina, kad tai yra įprasta. Teismų nuomone, ši 

aplinkybė yra visuotinai žinoma. Papildomai, teismai, nenustatę, kad tokio rašmens naudojimas 

neigiamai įtakotų valstybinės kalbos statusą arba sukeltų didelių nepatogumų valstybinių 

institucijų veikloje, prieina prie išvados, jog nėra jokio teisėto pagrindo, kodėl tokia teise 

negalėtų pasinaudoti su užsieniečiu sudarę santuoką LR piliečiai ir jų vaikai. Be to, atsisakymas 

tenkinti asmenų prašymus dėl tokių raidžių naudojimo taip pat lemtų nepagrįstą jų 

diskriminavimą. O aplinkybė, kad išduodamuose oficialiuose dokumentuose jau yra „q“, 

„w“ bei „x“ raidės, tik patvirtina, kad tokių rašmenų naudojimas yra įmanomas ir tai nesukelia 

jokių techninių kliūčių, įgyvendinant teismo sprendimus. 

 

2021-10-06 Lietuvos aukščiausiasis teismas (LAT) išnagrinėjo bylą3, kurioje buvo 

sprendžiama dėl šalutinių (diakritinių) ženklų rašymo civilinės būklės aktų įrašuose. LAT 

nurodė, kad Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių 23 punktas nedraudžia rašyti pavardę 

lotyniško pagrindo rašmenimis su diakritiniais ženklais, tačiau tik suteikia civilinės būklės 

aktus registruojančioms institucijoms teisę to nedaryti tuo atveju, kai nėra techninių galimybių. 

LAT nusprendė, kad teisė atsisakyti sudaryti civilinės būklės akto įrašą be diakritinio ženklo, 

jei nėra techninių galimybių, vertintina kaip asmens teises siaurinanti teisės norma, todėl turi 

būti aiškinama siaurai. LAT, remdamasis ESTT formuojama praktika, taip pat konstatavo, kad 

techninių galimybių nebuvimas nėra legitimus pagrindas pateisinti nacionalinėmis taisyklėmis 

sukeliamus laisvo asmenų judėjimo ribojimus. LAT pažymėjo, kad nors vardų ir pavardžių 

rašybos srityje ES valstybės narės turi didelę diskreciją, tačiau akivaizdu, kad ši diskrecija 

neturi sukelti asmenims rimtų administracinių, profesinių ir asmeninių nepatogumų bei lemti 

ES piliečių teisės laisvai judėti ir apsigyventi visose valstybėse narėse neproporcingo ribojimo. 

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK), kuri asmenvardžių bylose teikia išvadas, taip pat 

atsižvelgia į dabartinės visuomenės poreikius ir nurodo tam tikras išimtis, užrašant asmenų 

vardus bei pavardes. Viena jų – su užsienio valstybių piliečiais santuoką sudarančių ir jų 

pavardes paimančių LR piliečių, taip pat tokių sutuoktinių vaikų pavardės gali būti įrašomos 

lotyniškais rašmenimis, dokumento šaltiniu laikant užsienio valstybės piliečio asmens 

dokumentą. Aukščiau minėtoje LAT byloje VLKK pasisakė, kad asmens vardo ir pavardės 

rašymas lotyniškais rašmenimis su šalutiniais (diakritiniais) ženklais, kurių nėra lietuvių kalbos 

abėcėlėje, nedarytų žalos bendrinei lietuvių kalbai ir jos išsaugojimui. Atsižvelgiant į tai, 

matyti, jog įstatymo projekto siekiami tikslai iš esmės sutampa su VLKK taikoma išimtimi bei 

Lietuvos teismų priimtais sprendimais. 

 

                                                           
1 ESTT 2008 m. spalio 14 d. sprendimas Grunkin ir Paul, C-353/06 
2 ESTT 2003 m. spalio 2 d. sprendimas Carlos Garcia Avello, C-148/02; ESTT 2010 m. gruodžio 22 d. 

sprendimas Sayn-Wittgenstein, C-208/09; ESTT 2011 m. gegužės 12 d. sprendimas Runevič-Vardyn ir Wardyn, 

C-391/09 
3 LAT 2021 m. spalio 6 d. nutartis byloje Nr. e3K-3-122-1075/2021 
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Šios VLKK pozicijos kontekste yra aktualu tai, kad dar 2014 m. KT yra išaiškinęs, jog įstatymų 

leidėjas, spręsdamas kaip LR piliečio pase turi būti rašomi asmens vardas ir pavardė, negali 

neatsižvelgti į gautas oficialias išvadas, įskaitant VLKK oficialią išvadą, išdėstytą poziciją 

(siūlymus). 

 

LR Teisingumo ministerija, bandydama iš dalies palengvinti asmenvardžių keitimo procesą, 

2021 m. rugsėjo ir spalio mėnesį pateikė dvi rekomendacijas civilinės metrikacijos įstaigoms: 

1) kad vienos šeimos narių pavardės, kuriose yra “q”, “w” ir “x” raidės, yra keičiamos civilinės 

metrikacijos įstaigoje be papildomo teismo sprendimo, su sąlyga, kad bent dėl vieno šeimos 

nario pavardės jau yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, bei 2) kad asmenims, turintiems dvigubą 

pilietybę, vardai ir pavardės, kuriose yra “q”, “w” ir “x”, yra keičiamos civilinės metrikacijos 

įstaigoje, jeigu taip yra įrašyta kitame (nelietuviškame) pase. 

 

Atsižvelgdami į išdėstytą, EŽTF ragina palaikyti Asmens vardo ir pavardės rašymo 

dokumentuose įstatymo projekto XIIIP-535(2), kuris primintų LR piliečiams, kad teisė į vardą 

Lietuvoje yra gerbiama ir ginama, taip pat užtikrintų, kad kiekvienas LR pilietis turėtų tinkamai 

užrašytą vardą ir pavardę, bei supaprastintų vardo ar pavardės keitimo procesą, kad jis būtų 

prieinamas visiems. 


