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Runevič - Vardyn ir Wardyn,

kurioje Vilniaus miesto l apylinkės teismas kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą
prašydamas priimti prejudicinį sprendimą dėl tam tikrų 2000 m. birželio 29 d. Tarybos
direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio principą asmenims
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės, nuostatų ir Sutarties dėl ES
veikimo 18 bei 21 straipsnių išaiškinimo.

Europos Komisija, B-1049 Briuselis, Belgija. Telefonas: (32-2) 299 11 11.



Europos Komisija (toliau - Komisija) norėtų pateikti Europos Sąjungos Teisingumo
Teismui (toliau - Teisingumo Teismui) tokius samprotavimus.

I. FAKTAI IR PROCEDŪRA

1. 7977 m. birželio 14 d. pareiškėjai pagrindinėje byloje, lenkų tautybės Lietuvos

Respublikos pilietei Malgožatai Runevič buvo išduotas gimimo liudijimas, kuriame jos

vardas ir pavardė nurodyti kaip „Malgožata Runevič". Pareiškėja teigia, kad tėvai jai

norėjo suteikti lenkišką vardą „Malgorzata" ir tėvo pavardę „Runievvicz".

2. 2002 m. rugpjūčio 7 d. išduotame Lietuvos Respublikos pase pareiškėjos vardas ir

pavardė taip pat nurodyti kaip „Malgožata Runevič".

3. 2003 m. rugsėjo 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės

departamento civilinės metrikacijos skyrius pareiškėjai išdavė naują gimimo liudijimą,

kuriame jos vardas ir pavardė analogiškai nurodyti kaip „Malgožata Runevič".

4. 2007 m. liepos 7 d. pareiškėja Malgožata Runevič Lietuvos Respublikos teritorijoje

sudarė santuoką su Lenkijos Respublikos piliečiu Lukasz Pawel Wardyn. Santuokos

liudijime, išduotame Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriaus, Lukasz Pawel

Wardyn nurodytas kaip „Lukasz Pawel Wardyn"'. Kadangi pareiškėja nusprendė prie

savo mergautinės pavardės prijungti sutuoktinio pavardę, jos vardas ir pavardė

santuokos liudijime nurodyti kaip „Malgožata Runevič-Vardyn"2.

5. 2007 m. rugpjūčio 16 d. pareiškėja Malgožata Runevič-Vardyn kreipėsi į Vilniaus

miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento civilinės metrikacijos skyrių

prašydama pakeisti gimimo liudijime jos vardą ir pavardę į „Malgorzata Runievvicz", o

santuokos liudijime pakeisti jos pavardę į „Runievvicz-Wardyn".

Naudojant lotynų kalbos rašmenis, bet nenaudojant šios abėcėlės raidžių diakritinių ženklų „L" ir „l".
2 Tik lietuvių kalbos rašmenimis.



6. 2007 m. rugsėjo 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės

departamento civilinės metrikacijos skyrius nurodė, kad remiantis galiojančiu Lietuvos

Respublikos teisiniu reglamentavimu nėra galimybės patenkinti pareiškėjos prašymą.

7. Gautą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento civilinės

metrikacijos skyrius atsakymą pareiškėjai Malgožata Runevič-Vardyn ir Lukasz Pawel

Wardyn apskundė Vilniaus miesto l apylinkės teismui.

II. TAIKOMA NACIONALINĖ TEISĖ

8. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 straipsnyje nurodyta, kad valstybinė kalba yra

lietuvių kalba.

9. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - LR CK) 2.20 straipsnio l dalyje

numatyta, kad „[kjiekvienas fizinis asmuo turi teisę į vardą. Teisė į vardą apima teisę į

pavardę, vardą (vardus) ir pseudonimą".

10. LR CK 3.31 straipsnis numano galimybę po santuokos sudarymo pasirinkti dvigubą

pavardę, kai prie savo pavardės prijungiama sutuoktinio pavardė:

sutuoktiniai turi teisę pasilikti iki santuokos turėtą savo pavardę, pasirinkti
kito sutuoktinio pavardę kaip bendrą pavardę arba pasirinkti dvigubą pavardę, kai
prie savo pavardės prijungiama sutuoktinio pavardė."

11. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.281 straipsnyje numatyta, kad „civilinės

būklės aktai registruojami, atkuriami, keičiami, papildomi ir ištaisomi, laikantis

Civilinės metrikacijos taisyklių, kurias tvirtina teisingumo ministras".

12. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.282 straipsnyje teigiama, kad ,,[c]ivilinės

būklės aktų įrašai įrašomi lietuvių kalba. Vardas, pavardė ir vietovardžiai rašomi pagal

lietuvių kalbos taisykles."



13. 2003 m. lapkričio 18 d. Lygių galimybių įstatymu Nr. IX-18263 į nacionalinę teisę

perkeltos Direktyvos 2000/43/EB nuostatos. Įstatymo l straipsnio l dalyje nustatytas

draudimas diskriminuoti asmenis dėl etninės priklausomybės bei taikyti netiesioginę

diskriminaciją jų atžvilgiu. Minėto įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje netiesioginė

diskriminacija apibrėžiama taip:

„Netiesioginė diskriminacija - veikimas ar neveikimas, teisės norma ar vertinimo
kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet
juos įgyvendinant ar pritaikant gali atsirasti, atsiranda ar galėtų atsirasti faktinis
naudojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo
teikimas tam tikro amžiaus, tam tikros lytinės orientacijos, negalios, rasės ar
etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų asmenims."

14. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 1R-294

patvirtintų civilinės metrikacijos taisyklių4 11 punkte numatyta, kad civilinės būklės

aktų įrašai įrašomi lietuvių kalba.

15. 2001 m. lapkričio 6 d. Asmens tapatybės kortelės įstatyme Nr. IX-5775 ir 2001 m.

lapkričio 8 d. Paso įstatyme Nr. IX-590 6 numatyta, kad asmens tapatybės kortelėje ir

pase duomenys įrašomi lietuviškais rašmenimis.

16. 1991 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimo Nr. I-

1031 dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase7 l - 3

punktuose nustatyta:

„7. Lietuvos Respublikos piliečio pase vardai ir pavardės rašomi lietuvių kalbos
rašmenimis pagal turimų pasų ar kitų asmens dokumentų, kuriais remiantis
išduodamas pasas, lietuviškus įrašus.

2. Nelietuvių tautybės asmenų vardai ir pavardės išduodamame Lietuvos
Respublikos piliečio pase rašomi lietuviškais rašmenimis. Nustatytos formos
raštišku piliečio pageidavimu vardas ir pavardė rašomi:

3 Žin., 2003, Nr. 114-5115.
4 Žin., 2008, Nr. 88-3541.
5 Žin., 2001, Nr. 97-3417; 2008, Nr. 76-3007.
6 Žin., 2001, Nr. 99-3524; 2008, Nr. 87-3466.
7 Žin., 1991, Nr. 5-132.



a) pagal tarimą ir nesugramatinti (be lietuviškų galūniiį)

arba

b) pagal tarimą ir gramatinami (pridedant lietuviškas galūnes).

3. Asmenų, turėjusių kitos valstybės pilietybę, vardai ir pavardės išduodamame
Lietuvos Respublikos piliečio pase gali būti rašomi pagal tos valstybės piliečio
pasą ar jį atitinkantį dokumentą"

17. 1999 m. spalio 21 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismas priėmė nutarimą dėl

1991 m. sausio 31 d. LR Aukščiausiosios Tarybos nutarimo Nr. 1-1031 atitikimo

Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kuriame pripažino, kad minėto nutarimo 2 punktas

neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

III. TAIKOMA ES TEISĖ

18. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau - SESV) 18 straipsnio pirmoje

pastraipoje numatyta:

„ Sutarčių taikymo srityje, nepažeidžiant jose esančių specialių nuostatų,
draudžiama bet kokia diskriminacija dėl pilietybės. "

19. SESV 21 straipsnio l dalyje nurodyta:

„7. Kiekvienas Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių
narių teritorijoje laikydamasis Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose
nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų."

20. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio l

dalyje numatyta:

„Kiekvienas turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo asmeninis ir jo šeimos
gyvenimas, buto neliečiamybė ir susirašinėjimo slaptumas."

21. 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo

požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės8,

8 OLL180, 2000719, p. 22.



l - 3 straipsniuose nurodomas minėtos Direktyvos tikslas, taikymo apimtis ir

pateikiama diskriminacijos samprata:

„ l straipsnis

Tikslas

Šios direktyvos tikslas - sukurti kovos su diskriminacija dėl rasės ar etninės
priklausomybės sistemą siekiant valstybėse narėse įgyvendinti vienodo požiūrio
principą.

2 straipsnis

Diskriminacijos sąvoka

L Šioje direktyvoje vienodo požiūrio principas reiškia, kad nėra jokios tiesioginės
ar netiesioginės diskriminacijos dėl rasės ar etninės priklausomybės.

2. Šio straipsnio l dalyje:

a) tiesioginė diskriminacija yra tada, kai vienam asmeniui taikomos prastesnės
sąlygos, nei panašioje situacijoje yra, buvo ar galėjo būti taikomos kitam
asmeniui dėl rasės ar etninės priklausomybės;

b) netiesioginė diskriminacija yra tada, kai dėl akivaizdžiai neutralių sąlygų,
kriterijų ar praktikos tam tikros rasės ar etninės priklausomybės asmenys gali
patekti tam tikru atžvilgiu į prastesnę padėtį nei kiti asmenys, nebent tas
sąlygas, kriterijus ar praktiką objektyviai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo
siekiama atitinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

3. Priekabiavimas laikomas šio straipsnio l dalyje apibrėžta diskriminacija, jei dėl
asmens rasės ar etninės priklausomybės nepageidaujamu elgesiu siekiama įžeisti
arba įžeidžiamas jo orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti,
priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka. Tokiu atveju priekabiavimo sąvoką
galima apibrėžti pagal valstybių narių nacionalinius įstatymus ir praktiką.

4. Nurodymas diskriminuoti asmenis dėl rasės ar etninės priklausomybės laikomas
šio straipsnio l dalyje apibrėžta diskriminacija.

3 straipsnis

Taikymo sritis

L Neviršijant Bendrijai suteiktų įgaliojimų, visiems asmenims tiek valstybiniame,
tiek privačiame sektoriuje, įskaitant valstybines įstaigas, ši direktyva taikoma:

a) įsidarbinant, savarankiškai įsidarbinant ir darbo sąlygoms, įskaitant
atrankos kriterijus ir priėmimo į darbą sąlygas, visoms veiklos rūšims ir
visais profesinės karjeros etapais, įskaitant paaukštinimą darbe;

b) galimybei gauti visų rūšių ir visų lygių profesinį orientavimą profesinį
mokymą sudėtingesnį profesinį mokymą ir perkvalifikavimą, įskaitant
praktinę darbo patirtį;



c) įdarbinimui ir darbo sąlygoms, įskaitant atleidimą iš darbo ir atlyginimą;

d) narystei ir dalyvavimui darbuotojų ar darbdavių organizacijose ar kitose
organizacijose, kurių nariai turi tam tikrą profesiją įskaitant tokių
organizacijų teikiamą naudą;

e) socialinei apsaugai, įskaitant socialinį draudimą ir sveikatos priežiūroj

f) socialiniams privalumams;

g) švietimui;

h) galimybei gauti visuomenei prieinamas prekes ir paslaugas, įskaitant
aprūpinimą būstu, bei jų tiekimą.

2. Šioje direktyvoje neaptariamos dėl pilietybės taikomos skirtingos sąlygos ir ji
nepažeidžia nuostatų ir sąlygų, taikomų trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be
pilietybės atvykimui į valstybių narių teritoriją ir apsigyvenimui jose, nei kitų su
tokių trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės teisiniu statusu susijusių
sąlygų taikymo. "

22. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl

Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių

teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios

Direktyvas 64/22 l/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB,

75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB9, 8 straipsnis numato:

„ Sąjungos piliečiams taikomi administraciniai formalumai

1. Nepažeidžiant 5 straipsnio 5 dalies, jei šalyje gyvenama ilgiau kaip tris mėnesius,
priimančioji valstybė narė gali reikalauti Sąjungos piliečių užsiregistruoti
atitinkamose institucijose.

(...)

3. Registracijos sertifikatui išduoti valstybės narės gali tik reikalauti, kad:

- Sąjungos piliečiai, kuriems taikomas 7 straipsnio l dalies a punktas, pateiktų
galiojančią tapatybės kortelę ar pasą įsidarbinimo patvirtinimą iš darbdavio
ar įsidarbinimo sertifikatą arba įrodymą kad jie yra savarankiškai dirbantys
asmenys;

- Sąjungos piliečiai, kuriems taikomas 7 straipsnio l dalies b punktas, pateiktų
galiojančią tapatybės kortelę ar pasą ir įrodymą kad jie atitinka ten
nurodytus reikalavimus;

9 OL L 158, 2004430, p. 77.



- Sąjungos piliečiai, kuriems taikomas 7 straipsnio l dalies c punktas, pateiktų
galiojančią tapatybės kortelę ar pasą, {stojimo į akredituotą instituciją
įrodymą visaverčio sveikatos draudimo polisą ir 7 straipsnio l dalies c
punkte nurodytą deklaraciją ar lygiavertes priemones. Valstybės narės negali
reikalauti, kad šioje deklaracijoje būtų nurodyta kokia nors nustatyta išteklių
suma.

(...)

5. Registracijos sertifikatui išduoti Sąjungos piliečių šeimos nariams, kurie patys
yra Sąjungos piliečiai, valstybės narės gali reikalauti pateikti tokius
dokumentus:

a) galiojančią tapatybės kortelę ar pasą;

b) dokumentą, patvirtinanti šeimos ryšius ar registruotą partnerystę;

c) kai taikytina, Sąjungos piliečio, kurį jie lydi arpas kurį atvyksta, registracijos
sertifikatą;

d) 2 straipsnio 2 dalies a ir d punktuose nurodytais atvejais — dokumentais
patvirtintą {rodymą kad yra laikomasi ten nustatytų reikalavimų;

e) 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais atvejais — atitinkamos kilmės šalies
ar šalies, iš kurios jie atvyksta, institucijos išduotą dokumentą patvirtinantį,
kad jie yra Sąjungos piliečio išlaikytiniai ar veda bendrą ūkį, arba įrodymą
kad dėl rimtų sveikatos priežasčių jiems būtinai reikia asmeninės Sąjungos
piliečio priežiūros;

f) 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytais atvejais — ilgalaikių santykių su
Sąjungos piliečiu įrodymą.11'

IV. TEISINGUMO TEISMUI PATEIKTI KLAUSIMAI

23. Bylos nagrinėjimą sustabdęs Vilniaus miesto l apylinkės teismas pateikia tokius

klausimus:

„1. Ar, atsižvelgiant į 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 2000/43/EB
įgyvendinančios vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės
arba etninės priklausomybės normas, šios Direktyvos 2 straipsnio 2 dalies (b)
punktas turėtų būti aiškinamas, kaip draudžiantis valstybėms narėms netiesiogiai
diskriminuoti asmenis dėl jų etninės kilmės, nacionaliniame teisiniame
reguliavime numatant, kad civilinės būklės aktuose asmenų vardai ir pavardės
būtų rašomi tik valstybinės kalbos rašmenimis?

2. Ar, atsižvelgiant į 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 2000/43/EB
įgyvendinančios vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės
arba etninės priklausomybės normas, šios Direktyvos 2 straipsnio 2 dalies (b)



punktas turėtų būti aiškinamas, kaip draudžiantis valstybėms narėms netiesiogiai
diskriminuoti asmenis dėl jų etninės kilmės, nacionaliniame teisiniame
reguliavime numatant, kad civilinės būklės aktuose kitos tautybės ar pilietybės
asmenų vardai ir pavardės būtų rašomi lotynų kalbos rašmenimis, nenaudojant
skirtingose kalbose vartojamų diakritinių ženklų, ligatūrų ir kitokių lotyniškos
abėcėlės raidžių modifikacijų?

3. Ar, atsižvelgiant į Europos Bendrijos Steigimo Sutarties normas, 18 straipsnio l
dalį, numatančią, jog kiekvienas Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir
apsigyventi valstybių narių teritorijoje bei 12 straipsnio l dalį, draudžiančią
diskriminaciją dėl pilietybės, turėtų būti aiškinamos kaip draudžiančios
valstybė[m]s narėms nacionaliniame teisiniame reguliavime numatyti, kad
civilinės būklės aktuose asmenų vardai ir pavardės būtų rašomi tik valstybinės
kalbos rašmenimis?

4. Ar, atsižvelgiant į Europos Bendrijos Steigimo Sutarties normas, 18 straipsnio l
dalį, numatančią, jog kiekvienas Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir
apsigyventi valstybių narių teritorijoje bei 12 straipsnio l dalį, draudžiančią
diskriminaciją dėl pilietybės, turėtų būti aiškinamos kaip draudžiančios
valstybė [m] s narėms nacionaliniame teisiniame reguliavime numatyti, kad
civilinės būklės aktuose kitos tautybės ar pilietybės asmenų vardai ir pavardės būtų
rašomi lotynų kalbos rašmenimis, nenaudojant skirtingose kalbose vartojamų
diakritinių ženklų, ligatūrų ir kitokių lotyniškos abėcėlės raidžių modifikacijų?"

V. KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMAS

A. Pirmasis ir antrasis klausimai

24. Komisijos nuomone, atsakyti į pirmuosius du nacionalinio teismo pateiktus klausimus

galima tik iš esmės nustačius, ar konkreti situacija patenka į Direktyvos 2000/43/EB

taikymo sritį.

25. Direktyvos 2000/43/EB nuostatos galėtų būti taikomos Lietuvos institucijų atsisakymui

pareiškėjos Malgožatos Runevič-Vardyn vardą ir pavardę civilinės būklės

dokumentuose rašyti kitokiais nei lietuvių kalbos rašmenimis, jei būtų nustatyta, kad

dėl savo etninės ar rasinės priklausomybės ji patiria konkrečius nepatogumus ar

susidurtų su konkrečiomis kliūtimis Direktyvos 3 straipsnyje nurodytose srityse.

26. Direktyva 2000/43/EB draudžia netiesioginę diskriminaciją, atitinkančią Direktyvos 2

straipsnio 2 dalies b punkte nurodytas sąlygas.
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27. Nors Direktyvos 2000/43/EB 3 straipsnyje nustatyta taikymo sritis yra pakankamai

plati ir apima eilę socialinio gyvenimo aspektų, civilinė būklė ir ją patvirtinančių

dokumentų surašymas, nėra vienas iš jų.

28. Pareiškėja Runevič-Vardyn nurodo patirianti „daug sunkumų privačiame ir

profesiniame gyvenime", tačiau taip ir lieka neaišku, kokie jie yra. Kadangi Lietuvos

institucijos atsisakė pareiškėjos Runevič-Vardyn civilinę būklę patvirtinančiuose

dokumentuose nurodyti jos vardą ir pavardę kitokiais nei lietuvių kalbos rašmenimis, ji

gali manyti, kad toks vardo ir pavardės įrašymas lietuvių kalbos rašmenimis pagal

tarimą yra neteisingas ar netgi įžeidžiantis. Vis dėlto, pareiškėja nepateikia konkrečių

elementų, kurie pagrįstų tiesioginį priežastinį ryšį tarp sulietuvinto vardo ir pavardės

bei, palyginus su kitais asmenimis, patiriamo konkretaus nepatogumo vienoje iš

Direktyvos 2000/43/EB 3 straipsnyje nurodytų sričių.

29. Iš to, kas išdėstyta aukščiau seka, kad nenurodžius konkretaus nepatogumo,

atsirandančio dėl rasinės ar etninės priklausomybės ir patenkančio į Direktyvos

2000/43/EB materialaus taikymo sritį, nacionalinis teisinis reguliavimas, nurodantis,

kad civilinės būklės aktuose vardai ir pavardės gali būti rašomi tik valstybinės kalbos

(lietuviškais) rašmenimis, nenaudojant lietuvių kalbos abėcėlėje lotyniško pagrindo

rašmenų, nepatenka į Direktyvos 2000/43/EB taikymo sritį.

30. Komisija mano, kad į pirmąjį ir antrąjį nacionalinio teismo klausimus turėtų būti

atsakoma taip:

Nenurodžius konkretaus nepatogumo, atsirandančio dėl rasinės ar etninės
priklausomybės ir susijusio su Direktyvos 2000/43/EB materialaus taikymo sritimi,
nacionalinis teisinis reguliavimas, nurodantis, kad civilinės būklės aktuose vardai ir
pavardės gali būti rašomi tik valstybės narės oficialiosios kalbos rašmenimis,
nenaudojant joje nesančių lotyniško pagrindo rašmenų, nepatenka į Direktyvos
2000/43/EB taikymo sritį.
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B. Trečiasis ir ketvirtasis klausimai

31. Prašyme dėl prejudicinio sprendimo pateiktais trečiuoju ir ketvirtuoju klausimais

nacionalinis teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar SĖS V 18 straipsnis ir 21 straipsnio

l dalis turėtų būti aiškinami kaip leidžiantys valstybei narei numatyti, kad civilinės

būklės aktuose jos piliečių vardai ir pavardės būtų rašomi tik oficialiosios kalbos

rašmenimis, o kitos valstybės narės pilietybę turinčių asmenų vardai ir pavardės būtų

rašomi lotynų kalbos rašmenimis, nenaudojant skirtingose kalbose esančių diakritinių

ženklų, ligatūrų ir kitų tų rašmenų modifikacijų.

32. Komisijos nuomone, situaciją, kurioje atsidūrė pareiškėjai Malgožata Runevič-Vardyn

ir Lukasz Pawel Wardyn derėtų vertinti pamatinės laisvės, įtvirtintos SĖS V 21

straipsnio l dalyje, atžvilgiu, nes draudimas diskriminuoti dėl pilietybės yra

neatskiriama SĖS V 21 straipsnio l dalyje įtvirtintos nuostatos dalis. Be to, iš

nacionalinio teismo pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą akivaizdu, kad

sprendžiant pagrindinę bylą svarbiausias yra ne bendras diskriminacijos dėl pilietybės

klausimas, bet laisvo judėjimo ir įsikūrimo kliūčių, galinčių atsirasti dėl skirtingo

vardų ir pavardžių rašymo, aspektas.

33. Siekiant išsiaiškinti, ar nebuvo pažeista SĖS V 21 straipsnio l dalis, pirmiausiai būtina

išnagrinėti, ar situacija, kurioje atsidūrė pareiškėjai Malgožata Runevič-Vardyn ir

Lukasz Pawel Wardyn turi ryšį su ES teise.

34. Nors pagal galiojančią ES teisę asmens vardą ir pavardę reglamentuojančios taisyklės

priklauso valstybių narių kompetencijai, įgyvendindamos šią kompetenciją j oš privalo

laikytis ES teisės, nebent situacija būtų susiklosčiusi valstybės viduje ir neturėtų jokio

ryšio su ES teise .

35. Tuo atveju, jei būtų nustatytas ryšys su ES teise, nusistovėjusioje Teisingumo Teismo

praktikoje numatyta, kad valstybės narės nuostatos, kurios numato nepalankesnes

Žr. 2008 m. spalio 14 d Sprendimo Grunkin-Paul C-353/06, Rink., p. 1-7639, 16 punktą.
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sąlygas tam tikriems savo piliečiams tik todėl, kad jie pasinaudojo laisve judėti ir

apsigyventi kitoje valstybėje narėje, yra SESV 21 straipsnio l dalimi kiekvienam

Sąjungos piliečiui pripažintų laisvių suvaržymas11.

36. Laisvo judėjimo kliūtys, kylančios dėl, pavyzdžiui, tokių rimtų nepatogumų, kaip

būtinybė išsklaidyti abejones dėl tapatybės ir paneigti įtarimus dėl melagingo

pareiškimo, kilusius dėl skirtinguose oficialiuose dokumentuose nurodytų skirtingų

pavardžių12, gali būti pateisinamos tik tuo atveju, jeigu jos yra pagrįstos objektyviomis

priežastimis ir yra proporcingos siekiamam tikslui13.

37. Iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą akivaizdu, kad Lietuvos institucijos nesutiko

su tokiais pareiškėjų reikalavimais: (a) gimimo liudijime pakeisti pareiškėjos vardą ir

mergautinę pavardę iš „Malgožata Runevič" į „Malgorzata Runiewicz"; (b) santuokos

liudijime pakeisti pareiškėjos vardą ir pavardę iš „Malgožata Runevič-Vardyn" į

„Malgorzata Runiewicz-Wardyn"14 ir (c) santuokos liudijime pakeisti pareiškėjo

vardus iš „Lukasz Pawel" į Lukasz Pawel. Nacionalinio teismo pateiktas trečiasis

klausimas yra susijęs su reikalavimais (a) ir (b), ketvirtasis klausimas - su reikalavimu

(c).

a) dėl prašymo gimimo liudijime pakeisti pareiškėjos vardą ir mergautinę
pavardę iš „Malgožata Runevič" į „Malgorzata Runiewicz" (nacionalinio
teismo pateikto trečiojo klausimo pirmoji dalis)

38. Pareiškėja Malgožata Runevič-Vardyn yra Lietuvos Respublikos pilietė. Jos vardas ir

mergautinė pavardė buvo nustatyti ir įrašyti gimimo liudijime pagal tuo metu, 1977 m.,

Žr. 2006 m. liepos 18 d. Sprendimo De Cuyper, C-406/04, Rink. p. 1-6947, 39 punktą; 2008 m. gegužės 22 d.
Sprendimo Nerkovvska, C-499/06, Rink. p. 1-3993, 32 punktą ir pirmiau cituoto Sprendimo Grunkin-Paul 21 punktą.

Zr. pirmiau cituoto Sprendimo Grunkin-Paul 29 punktą.

Žr. 2007 m. rugsėjo 11 d. Sprendimo Komisijaprieš Vokietiją, C-318/05, Rink. p. 1-6957, 133 punktą ir jame nurodytą
Teisingumo Teismo praktiką.

Tokiu atveju, jei būtų patenkintas reikalavimas pakeisti pareiškėjos vardą ir pavardę gimimo liudijime, šis
reikalavimas iš esmės apsiribotų vienos pareiškėjos pavardės dalies pakeitimu iš „Vardyn" į „Wardyn".
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t.y. prieš Lietuvos įstojimą į ES, galiojusius teisės aktus. Pastebėtina, kad pareiškėjos

turima lenkų tautybė15, negali būti prilyginta Lenkijos pilietybei16.

39. Dėl minėtų priežasčių Komisija mano, kad situacija, kai nacionalinės institucijos

atsisako gimimo liudijime pakeisti nuo pat gimimo pareiškėjos turimo vardo ir

pavardės rašybą, neturi būti laikoma turinčia ryšį su ES teise.

40. Tačiau alternatyviai, jei Teisingumo Teismas vis dėlto nuspręstų, kad ryšys su ES teise

egzistuoja, pastebėtina, kad nacionalinės teisės aktai, galiojantys po Lietuvos

Respublikos įstojimo į ES, nenumato nepalankesnių jos institucijų civilinės būklės

aktuose nuo gimimo įrašytų vardų ir pavardžių rašybos sąlygų tam tikriems savo

piliečiams tik todėl, kad jie po vardo ir pavardės įregistravimo vėliau pasinaudojo

laisve judėti ir apsigyventi kitoje valstybėje narėje.

41. Pareiškėjos vardas ir mergautinė pavardė „Malgožata Runevič" jai buvo suteikti ir

įregistruoti gimimo ir gyvenamosios vietos valstybėje narėje. Jie nesikeitė nuo gimimo;

būtent tokie vardas ir mergautinė pavardė yra nurodyti ir pase.

42. Taigi pareiškėjai šiuo vardo ir mergautinės pavardės atžvilgiu negali kilti jokių rimtų

nepatogumų įrodant savo tapatybę tiek viešoje, tiek privačioje srityse, tuo atveju, jei ji

siektų pasinaudoti laisvo judėjimo galimybėmis.17

43. Komisija mano, kad į nacionalinio teismo pateikto trečiojo klausimo pirmąją dalį

turėtų būti atsakoma taip:

Tokiomis aplinkybėmis, kurios susiklostė pagrindinėje byloje, SESV 21 straipsnis
nedraudžia valstybės narės institucijoms atsisakyti pakeisti civilinės būklės aktuose
savo pilietei nuo gimimo suteiktų ir įregistruotų vardo ir pavardės rašybą.

Kitaip tariant, priklausomybė lenkų tautinei mažumai Lietuvoje.

16 Teisingumo Teismas Sprendime Garda Avelio, Rink., p. 1-11613, kad toks ryšys su ES teise egzistuoja
dvigubos pilietybės atveju.

17 Žr. pagal analogijąjau cituoto Sprendimo Grunkin-Paul 24 ir 25 punktus.
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b) dėl prašymo santuokos liudijime pakeisti pareiškėjos po santuokos įgytą
pavardę iš „ Vardyn" į „ Wardyn" (nacionalinio teismo pateikto trečiojo
klausimo antroji dalis)

44. Pareiškėja Malgožata Runevič-Vardyn sudarė santuoką su Lenkijos Respublikos

piliečiu Lukasz Pawel Wardyn ir pagal galiojančius nacionalinės teisės aktus pasirinko

prie savo mergautinės pavardės prijungti vyro pavardę.

45. Komisijos nuomone, situacija, į kurią pateko pareiškėja, kuomet valstybės narės

institucijos atsisakė jai suteikti pavardę, identišką vyro, kitos valstybės narės piliečio,

pavardei, turi ryšį su ES teise.

46. Vadovaujantis 1991 m. sausio 31 d. LR Aukščiausiosios Tarybos nutarimo Nr. 1-1031

nuostatomis pareiškėjos po santuokos įgyta pavardė buvo įrašyta pagal tarimą lietuvių

kalbos rašmenims, nes raidžių „W, w" lietuvių kalbos abėcėlėje nėra.

47. Iki šiol Teisingumo Teismo išnagrinėtose panašiose bylose18, buvo aptartas tik asmens,

kurio vienoje valstybėje narėje suteiktas ir įregistruotas vardas ar pavardė nebuvo

pripažinti ar buvo iškraipyti kitoje valstybėje narėje, tapatybės aspektas. Komisija

mano, kad pagal analogiją panašius argumentus derėtų naudoti ir siekiant užtikrinti

šeimos tapatybę, kiek tai susiję su šeimą sudarančių asmenų laisve judėti ir apsigyventi

kitoje valstybėje narėje pagal SESV 21 straipsnio l dalį.

48. Skirtingos sutuoktinių pavardės gali sukelti rimtų nepatogumų tiek profesiniame, tiek

privačiame gyvenime. Pastebėtina, kad santuokos liudijime nurodytų vardo ir pavardės

pagrindu, turėtų būti pakeistas ir pareiškėjos Malgožatos Runevič-Vardyn Lietuvos

Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė bei kiti tapatybę nustatantys dokumentai.

Taigi tais atvejais, kai sutuoktiniai bekeliaudami, įsigydami turtą, norėdami gauti tam

Žr. 1993 m. kovo 30 d. Sprendimą Konstantinidis, Rink., p. 1-1191 ir jau cituotus Sprendimus Grunkin-Paul ir Garda
Avelio.



15

tikras išmokas ar įgyvendinti kitas ES teisės reglamentuojamas teises turės kartu

pateikti savo asmens tapatybės dokumentus, neatmetama rizika, kad jie turės

išsklaidyti abejones dėl tarpusavio ryšio bei paneigti įtarimus dėl melagingo

pareiškimo, galinčius kilti dėl skirtingai įrašytų sutuoktinių pavardžių.19

49. Tikėtina, kad dėl skirtingų pareiškėjų pavardžių gali kilti vis daugiau nepatogumų

įrodinėjant, kad jie yra tos pačios šeimos nariai. Jei pareiškėja Runevič-Vardyn

nuspręstų pasinaudoti savo laisve judėti ir apsigyventi kitoje valstybėje narėje kaip ES

piliečio sutuoktinė, dėl skirtingų sutuoktinių pavardžių gali kilti pagrįstų abejonių dėl

asmenų, kaip tos pačios šeimos narių, tapatybės bei pateiktų dokumentų autentiškumo

ar dėl juose pateiktų duomenų teisingumo.20

50. Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir

gyventi valstybių narių teritorijoje 8 straipsnis numato, kad registracijos sertifikatui

gauti šalyje gyvenantiems kitų valstybių narių piliečių šeimos nariams, kurie patys yra

ES piliečiai, valstybė narė gali reikalauti pateikti galiojančią tapatybės kortelę ar pasą,

ir dokumentą, patvirtinantį šeimos ryšius ar registruotą partnerystę. Jei abiejų

sutuoktinių bendra pavardė vizualiai nesutampa, jų gali būti paprašyta pateikti

papildomus tapatybės įrodymus ar paaiškinimus, kurie nenumatyti minėtoje

Direktyvoje.

51. Sprendime Grunkin-Paul byloje Teisingumo Teismas nurodė, kad laisvo judėjimo

kliūtį sudaro konkreti rizika, jog asmeniui gali tekti paneigti abejones dėl savo

tapatybės.21 Pagrindinėje byloje nagrinėjamu atveju tokios rimtos abejonės gali kilti dėl

pareiškėjos Runevič-Vardyn, kaip pareiškėjo Wardyn, sutuoktinės tapatybės ir būti

kliūtimi jos teisei laisvai judėti, kaip ES piliečio šeimos narei.

Žr. jau cituoto Sprendimo Grunkin-Paul 26-28 punktus.

Žr. jau cituoto Sprendimo Grunkin-Paul 28 punktą.

Žr. 26 punktą.
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52. Be to, neatmestina galimybė, kad Lenkijoje pareiškėja Runevič-Vardyn bus įregistruota

kaip „Wardyn". Jei tokia situacija susiklostytų, nors prašyme priimti prejudicinį

sprendimą šiuo aspektu nepateikta jokios informacijos, sprendimuose Garda Avelio ir

Grunkin-Paul nurodyta, kad skirtingose valstybėse narėse įregistruotos skirtingos

asmens pavardės yra kliūtis laisvam judėjimui, numatytam SESV 21 straipsnio l

dalyje.

53. Tuo atveju, jei pareiškėjai susilauktų vaikų, kiltų dar daugiau nepatogumų pasinaudoti

laisve judėti ir apsigyventi kitoje valstybėje narėje. Jei gimimo liudijimas vaikui,

Lietuvos Respublikos piliečiui, būtų išduotas Lietuvoje, jis negalėtų turėti tokios pat

pavardės kaip tėvas, pareiškėjas Lukasz Pawei Wardyn. Tuo tarpu Teisingumo

Teismas yra nurodęs Sprendime Garda Avelio, kad pavardės pastovumas padeda

išvengti abejonių ne tik tapatybės, bet ir tėvystės klausimais.22

54. Europos žmogaus teisių teismas ne kartą pripažino, kad Konvencijos 8 straipsnio

nuostatos taikomos sprendžiant ginčus dėl asmens vardo ir pavardės23. Taigi valstybės

narės atsisakymas įregistruoti sutuoktinius ta pačia pavarde gali būti laikomas su

Konvencijos 8 straipsniu nesuderinamu kišimusi į asmenini *r šeimos gyvenimą.

55. Komisija nemano, kad Lietuvos Respublikos institucijų atsisakymas savo pilietei

santuokos liudijime įrašyti tokią pačią pavardę kaip sutuoktinio, kitos valstybės narės

piliečio, gali būti laikomas pagrįstu objektyviomis priežastimis ir proporcingu

siekiamam tikslui.

56. Kaip nurodyta prašyme priimti prejudicinį sprendimą, Lietuvos Respublika savo

atsisakymą santuokos liudijime pakeisti pareiškėjos Malgožatos Runevič-Vardyn po

santuokos įgytą pavardę, grindžia jau Grunkin-Paul byloje pateiktais argumentais.

Nurodoma, kad nacionalinis reglamentavimas esą yra skirtas užtikrinti viešąjį interesą,

kurį sudaro būtinybė apsaugoti nacionalinę kalbą ir jos vartojimo tradicijas.

22 Žr. jau cituoto Sprendimo Garda Avelio 42 punktą

Žr. EŽTT Sprendimus Mentzen alias Menzena prieš Latviją, no. 71074/01; Pretty prieš Jungtinę Karalystę, no.
2346/02 ir Daroczyprieš Vengriją, no. 44378/05.
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57. Komisija sutinka, kad siekis apsaugoti nacionalinės kalbos tradicijas gali būti laikomas

objektyvia priežastimi, pateisinančia laisvo judėjimo ir apsigyvenimo kitoje valstybėje

narėje apribojimus.

58. Šiuo klausimu Europos žmogaus teisių teismas nurodė, kad nors vardų ir pavardžių

rašyba iš esmės patenka į asmens privataus ir šeimos gyvenimo sritį, ji negali būti

atsieta nuo valstybės vykdomos kalbos politikos24. Tokiu būdu teisiniai vardų ir

pavardžių rašybos galimybių apribojimai gali būti pateisinti viešojo intereso apsauga, o

Konvenciją pasirašiusios valstybės šioje srityje turi plačią laisvę spręsti savo nuožiūra.

Atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių teismo praktiką Teisingumo Teismo

generalinis advokatas Jacobs vis dėlto yra nurodęs, kad plati valstybių narių diskrecija

vardų ir pavardžių rašymo srityje negali neproporcingai apriboti ES piliečių laisvo

judėjimo ir apsigyvenimo kitoje valstybėje narėje teisės25.

59. Kaip jau nurodyta, Lietuvos teisinis reglamentavimas sudaro kliūtis laisvam asmenų

judėjimui ir, galiniai, yra nesuderinamas su ES piliečių teise į asmeninį ir šeimos

gyvenimą.

60. Nors interesas apsaugoti lietuvių kalbos tradicijas iš esmės gali būti objektyvia

priežastimi, pateisinančia laisvo judėjimo apribojimą, Komisija nemano, kad šis

interesas būtų pamintas, jei laikantis LR CK 2.20 ir 3.31 straipsnių kitos valstybės

narės piliečiui būtų užtikrinta jo teisė į vardą, o LR pilietė, sudariusi santuoką su kitos

valstybės narės piliečiu ir pasirinkusi pastarojo pavardę ar dvigubą pavardę, galėtų

įgyvendinti savo teisę perimti sutuoktinio pavardę, net jei jos rašyboje yra raidžių,

diakritinių ženklų, ligatūrų ar kitų lotyniškos abėcėlės raidžių modifikacijų, nesančių

lietuvių kalboje.

25

Žr. EŽTT Sprendimą Bulgakov prieš Ukrainą, no 59894/00.

Žr. 2003 m. gegužės 22 d. generalinio advokato nuomonės byloje Garcia Avelio, p. I-l 1631, 66 punktą.
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61. Akivaizdu, kad Lietuvos Respublika pati suvokia, jog taikomas nacionalinis teisinis

reglamentavimas nėra suderinamas su SĖS V įtvirtintomis laisvėmis. 2010 m. sausio 14

d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pateikė Seimui Vardų ir pavardžių rašymo

dokumentuose projektą Nr. XIP-1644.

62. Įstatymo projekto preambulėje numatyta:

„(...) asmenvardis yra unikalus konkretaus asmens tapatybės žymuo;

(...) asmenvardžiai nereiškia sąvokų t. y. neturi leksinės reikšmės, todėl vienos
kalbos asmenvardžiai nelaikytini juos vartojančios kitos kalbos sistemos
dalimi;

(...) vienoje valstybėje kaip nors pakeičiant kitos valstybės {teisintus asmens vardo
ir pavardės {rašus to asmens dokumentuose, gali būti pažeidžiamos žmogaus
teisės, asmeniui gali kilti papildomų problemų norint {rodyti tapatybę, kai
asmuo migruoja iš vienos valstybės { kitą mokslo, darbo ar asmeniniais
tikslais".

63. įstatymo projekto 3 straipsnyje nurodyta:

„1. Asmens vardas ir pavardė, remiantis dokumento šaltiniu, kompetentingų
institucijų sudaromuose ir išduodamuose asmens ar kituose dokumentuose
rašomi lietuviškais rašmenimis, išskyrus šio straipsnio 2 ir 5 dalyse nustatytus
atvejus.

2. Užsienio valstybės piliečio ir asmens be pilietybės (toliau - užsienietis) vardas
ir pavardė, taip pat jo pavardę pasirinkusio sutuoktinio Lietuvos Respublikos
piliečio pavardė ir jo pavardę gavusio vaiko vardas ir pavardė, užsieniečio,
įgijusio Lietuvos Respublikos pilietybę, vardas ir pavardė, jo pavardę
pasirinkusio sutuoktinio Lietuvos Respublikos piliečio pavardė ir jo pavardę
gavusio vaiko vardas ir pavardė, remiantis dokumento šaltiniu, rašomi
laikantis šių reikalavimų:

1) vardas ir pavardė, dokumento šaltinyje {rašyti nelietuviškais lotyniško
pagrindo rašmenimis, nurašomi paraidžiui lotyniško pagrindo rašmenimis;

2) vardas ir pavardė, dokumento šaltinyje {rašyti nelotyniško pagrindo
rašmenimis, perrašomi pagal tarimą lietuviškais rašmenimis;

3) vardas ir pavardė, dokumento šaltinyje įrašyti ir nelietuviškais lotyniško, ir
nelotyniško pagrindo rašmenimis, nurašomi paraidžiui lotyniško pagrindo
rašmenimis.
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3. Asmens vardas ir pavardė, kai nepateikiamas dokumento šaltinis, rašomi pagal
tarimą lietuviškais rašmenimis.

4. Šio straipsnio 2 dalies l ir 3 punktuose nustatytais atvejais asmens vardas ir
pavardė jo prašymu gali būti rašomi lietuviškais rašmenimis.

5. Lietuvos Respublikos piliečio, priklausančio tautinei mažumai, vardas ir
pavardė, remiantis dokumento šaltiniu, rašoma nelietuviškais lotyniško
pagrindo rašmenimis, jeigu tos tautinės mažumos kalbos raidynas yra lotyniško
pagrindo ir jeigu yra pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio prašymas. Šio
piliečio pavardę pasirinkusio sutuoktinio Lietuvos Respublikos piliečio pavardė
ir ją gavusio vaiko vardas ir pavardė rašomi nelietuviškais lotyniško pagrindo
rašmenimis arbajųprašymu lietuviškais rašmenimis.

6. Asmens vardo ir pavardės rašymo tvarką nustato Vardų ir pavardžių rašymo
taisyklės, kurias tvirtina Vyriausybė."

64. Įstatymo projekto 6 straipsnyje numatyta, kad įstatymo pagrindinės nuostatos įsigalioja

2011 m. sausio l d. Taip pat nurodoma, kad „ [į]statymo 3 straipsnio 2 dalies l ir 3

punktuose ir 5 dalyje nustatytais atvejais asmens vardas ir pavardė Lietuvos

Respublikos pase ir asmens tapatybės kortelėje nelietuviškais lotyniško pagrindo

rašmenimis dėl techninių priežasčių gali būti nurašomi be diakritinių ženklų iki 2013

m. sausio 1d., o kituose dokumentuose - iki Vyriausybės patvirtintame Valstybės

registrų ir informacinių sistemų pertvarkos veiksmųplane nustatytos datos".

65. Taigi Lietuvos Respublikos Vyriausybė suvokia, kad vienoje valstybėje narėje kaip

nors pakeičiant kitoje valstybėje narėje įteisintus vardo ir pavardės įrašus, ES piliečiui

gali kilti papildomų nepatogumų įrodant tapatybę, kai siekiama pasinaudoti laisvo

judėjimo ir įsikūrimo teise kitoje valstybėje narėje.

66. Jei įstatymo projektas bus priimtas, pagal 3 straipsnio l dalies l punktą, asmenims

esantiems panašioje situacijoje su pareiškėju Lukasz Pawel Wardyn, jų vardas ir

pavardė Lietuvos institucijų išduotuose civilinės būklės dokumentuose turėtų būti

įrašyti nelietuviškais lotyniško pagrindo rašmenimis, įskaitant tokias raides kaip „L, l".
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Tos pačios nuostatos pagrindu panašioje situacijoje su pareiškėja Malgožata Runevič-

Vardyn esančio asmens, pasirinkusio sutuoktinio, kitos valstybės narės piliečio

pavardę, ši pavardė civilinės būklės dokumentuose turėtų būti įrašyti nelietuviškais

lotyniško pagrindo rašmenimis, įskaitant tokias raides kaip „W, w".

67. Nors pagal galiojančią ES teisę asmens vardo ir pavardės rašybą reglamentuojančios

taisyklės priklauso valstybių narių kompetencijai, nacionalinės teisės aktai šioje srityje

turi būti taikomi nepažeidžiant ES teisės nuostatų. Tokiomis aplinkybėmis, kokios

susiklostė pagrindinėje byloje, nuolatinis atsisakymas pakeisti vardą ir pavardę turi būti

laikomas neproporcingu siekiamo tikslo, apsaugoti kalbos vientisumą ir savitumą,

atžvilgiu.

68. Pastebėtina, kad pati Lietuvos Respublikos Vyriausybė pateikto įstatymo projekto

preambulėje nurodo, kad asmens vardas ir pavardė neturi būti laikomi juos

vaitojančios kitos kalbos sistemos dalimi, taigi negali turėti įtakos jos vientisumui.

69. Komisija mano, kad į nacionalinio teismo pateikto trečiojo klausimo antrąją dalį turėtų

būti atsakoma taip:

Tokiomis aplinkybėmis, kurios susiklostė pagrindinėje byloje, SĖS V 21 straipsnis
draudžia valstybės narės institucijoms atsisakyti įrašyti civilinės būklės aktuose savo
piliečio, pasirinkusio sutuoktinio, kitos valstybės narės piliečio, pavardę, kuri
rašoma naudojant pirmosios valstybės narės oficialiojoje kalboje nesančius
lotyniško pagrindo rašmenis.

c) dėl prašymo santuokos liudijime pakeisti pareiškėjo vardus iš „Lukasz
Pawel" į Lukasz Pawel" (ketvirtasis nacionalinio teismo klausimas)

70. Pareiškėjo, Lenkijos piliečio Lukasz Pawel Wardyn vardai buvo įrašyti Lietuvos

institucijų išduotame santuokos liudijime kaip „Lukasz Pawel".

71. Komisijos manymu, ši situacija turi ryšį su ES teise, nes vienos valstybės narės pilietis

pasinaudojo savo laisve judėti ir kitoje valstybėje narėje sudarė santuoką.
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72. Sprendime Konstantinidis26 Teisingumo Teismas nurodė, kad vardo perrašymas pagal

tarimą iš graikų į lotyniško pagrindo rašmenis gali būti laikoma nepatogumu,

trukdančiu asmeniui laisvai judėti ir apsigyventi kitos valstybės narės teritorijoje, jei

dėl kitoje nei jo pilietybės valstybė perrašyto vardo rašybos ir tarimo atsiranda grėsmė,

kad potencialiems klientams kils abejonių dėl jo tapatybės. Byloje nagrinėtu atveju

vardas „Christos" santuokos registre buvo įrašytas kaip „Hrėstos".

73. Vardų, nurodytų pareiškėjo pase ir santuokos liudijime rašybos skirtumas yra palyginus

nežymus. Kita vertus, lenkų kalboje raidė „l ", kaip taisyklė, tariama kaip [w] anglų

kalbos žodžiuose were, will, firevvall. Todėl lenkų kalboje vardai Lukasz Pawei tariami

kaip [wukaj paveu]. Lietuvių kalboje toks vardų tarimas galėtų būti užtikrintas tik

perrašius vardus kaip „Vukaš Paveu".

74. Nors Lietuvos nacionaliniai teisės aktai27 numato galimybę asmenų, turinčių ar

turėjusių kitos valstybės pilietybę, vardus ir pavardes Lietuvos Respublikos išduotuose

civilinės būklės dokumentuose rašyti pagal tos valstybės piliečio pasą ar jį atitinkantį

dokumentą, pareiškėjo Lukasz Pawel Wardyn vardai, dėl Komisijai nežinomų

priežasčių, santuokos liudijime buvo įrašyti be diakritinių ženklų.

75. Pastebėtina, kad nagrinėjamu atveju kitos valstybės piliečio vardų nurodymas be

diakritinių ženklų Lietuvos Respublikos institucijų išduotame santuokos liudijime

neturi įtakos duomenims įrašytiems pareiškėjo pase. Kaip žinia, absoliučioje

daugumoje kasdieninių situacijų, tiek viešoje, tiek privačioje srityse, asmens tapatybė

paprastai įrodoma pateikiant pasą arba asmens tapatybės kortelę. Vis dėlto, kaip

generalinis advokatas Jacobs nurodė savo nuomonėse Konstantinidis ir Garda Avelio

bylose, nors Europos žmogaus teisių konvencijoje nėra konkrečios nuostatos tiesiogiai

26 Žr. jau cituoto Sprendimo Konstantinidis 15 ir 16 punktus.
27 Žr., 1991 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimo Nr. 1-1031 3 punktą.
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pripažįstančios asmens teisę į vardą ir vardo apsaugą, plačiai aiškinant Konvencijos 8

straipsnį galima prieiti išvados, kad Konvencija suteikia pagrindą apsaugoti asmens
f\n

vardą nuo nepagrįsto iškraipymo . Turi būti siekiama užtikrinti, kad asmens vardą ir

pavardę galima būtų nustatyti nuosekliai ir pastoviai, tam kad ES piliečiams nekiltų

apribojimų įgyvendinant ES pilietybės pagrindu atsirandančias teises, ir ypač laisvę

judėti ir apsigyventi kitoje valstybėje narėje.

76. Komisijos nuomone, net jei santuokos liudijime ir Lenkijos piliečio pase įrašytų vardų

rašybos vizualus skirtumas nėra didelis, pareiškėjui galėtų kilti tam tikrų realių

nepatogumų įgyvendinat SESV 21 straipsnio l dalyje įtvirtintą teisę laisvai judėti ir

apsigyventi valstybių narių teritorijoje. Tarkime, tais atvejais, kai siekiama įgyvendinti

iš santuokos kylančias teises, pvz. paveldėjimo, turto pasidalinimo, pensijų srityse, ir

būtina pateikti tiek pasą, tiek santuokos liudijimą, yra rizika, kad pareiškėjas turės

išsklaidyti abejones dėl savo vardų, kurie sudaro neatsiejamą jo tapatybės dalį,

neatitikimo minėtuose dokumentuose.

77. Dėl šių pastabų 57-68 punktuose nurodytų priežasčių Komisija nemano, kad Lietuvos

Respublikos institucijų atsisakymas kitos valstybės narės piliečiui santuokos liudijime

įrašyti jo pilietybės valstybėje narėje suteiktą ir įregistruotą vardą gali būti laikomas

pagrįstu objektyviomis priežastimis ir būti proporcingu siekiamam tikslui.

78. Komisija mano, kad į ketvirtąjį nacionalinio teismo klausimą turėtų būti atsakoma taip:

Tokiomis aplinkybėmis, kurios susiklostė pagrindinėje byloje, SESV 21 straipsnis
draudžia valstybės narės institucijoms atsisakyti įrašyti civilinės būklės aktuose
kitos valstybės narės savo piliečiui suteiktą ir įregistruotą vardą, kuris rašomas
naudojant pirmosios valstybės narės oficialioje kalboje neesančius diakritinius
ženklus, ligatūras ir kitas lotyniškos abėcėlės raidžių modifikacijas.

28 Žr. 1992 m. gruodžio 9 d. Generalinio advokato Jacobs nuomonę byloje Konstantinidis, Rink., p. 1-1198, 40-41
punktus ir 2003 m. gegužės 22 d. Generalinio advokato Jacobs nuomonę byloje Garda Avelio, Rink., p. 1-11613, 66
punktą.
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VI. IŠVADOS

Komisija mano, kad į nacionalinio teismo pateiktus klausimus turėtų būti atsakoma taip:

l ir 2 klausimai:

Nenurodžius konkretaus nepatogumo, atsirandančio dėl rasinės ar etninės
priklausomybės ir susijusio su Direktyvos 2000/43/EB materialaus taikymo
sritimi, nacionalinis teisinis reguliavimas, nurodantis, kad civilinės būklės
aktuose vardai ir pavardės gali būti rašomi tik valstybės narės oficialiosios
kalbos rašmenimis, nenaudojant joje nesančių lotyniško pagrindo rašmenų,
nepatenka į Direktyvos 2000/43/EB taikymo sritį.

3 klausimas:

Tokiomis aplinkybėmis, kurios susiklostė pagrindinėje byloje, SESV 21
straipsnis nedraudžia valstybės narės institucijoms atsisakyti pakeisti civilinės
būklės aktuose savo pilietei nuo gimimo suteiktų ir įregistruotų vardo ir
pavardės rašybą.

Tokiomis aplinkybėmis, kurios susiklostė pagrindinėje byloje, SESV 21
straipsnis draudžia valstybės narės institucijoms atsisakyti įrašyti civilinės
būklės aktuose savo piliečio, pasirinkusio sutuoktinio, kitos valstybės narės
piliečio, pavardę, kuri rašoma naudojant pirmosios valstybės narės
oficialiojoje kalboje nesančius lotyniško pagrindo rašmenis.

4 klausimas:

Tokiomis aplinkybėmis, kurios susiklostė pagrindinėje byloje, SESV 21
straipsnis draudžia valstybės narės institucijoms atsisakyti įrašyti civilinės
būklės aktuose kitos valstybės narės savo piliečiui suteiktą ir įregistruotą
vardą, kuris rašomas naudojant pirmosios valstybės narės oficialiojoje kalboje
nesančius diakritinius ženklus, ligatūras ir kitas lotyniškos abėcėlės raidžių
modifikacijas.

Audronė STE5BLYTĖ Dominiąue MAIDANI

Komisijos atstovai




