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Istorinė pergalė: moteris laimėjo bylą dėl
pavardės rašybos su raide „W“
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Teisininkė (nuotr. Fotolia.com)

Akcija - grazinsi tiek pat, kiek paimsi! Plačiau

Vilniaus miesto apylinkės teismas ketvirtadienį įpareigojo sostinės Civilinės
metrikacijos skyrių už belgo ištekėjusios lietuvės pavardę santuokos liudijime rašyti su
nelietuviška raide „w“.

DIENOS KLAUSIMAS
Ar teisinga bausti tėvus, kurie neskiepija
savo vaikų?
Taip, nes tai kelia grėsmę visuomenei
Ne, tai kiekvieno asmeninis pasirinkimas

BALSUOTI

REZULTATAI

Teismo pranešime spaudai pažymima, kad neleidus pakeisti pavardės Europos Žmogaus
Teisių Teismas galėtų tai pripažinti diskriminacija.
„Teismas, atsižvelgdamas į visas pareiškėjų nurodytas aplinkybes, konstatavo, kad šioje byloje
yra pagrindas nukrypti nuo teismų praktikos: Lietuvoje yra registruoti asmenys, kurių pavardėse
egzistuoja „w“ raidė, o pareiškėjos atveju, atsisakius tai padaryti, Europos Žmogaus Teisių
Teismas gali tai pripažinti kaip diskriminaciją“, - sakoma pranešime.

TV3 PLAY NAUJAUSI

Anot teismo, asmens privataus ir šeimos gyvenimo neliečiamumas turi prioritetą prieš valstybės
pageidavimą saugoti kultūrinį identitetą, neatsižvelgiant į naujai susiklosčiusias sąlygas, Lietuvai
tapus Europos Sąjungos nare. Nutartyje teigiama, kad nebesant valstybes skiriančios ribos,
negalima riboti asmens įstatyminės teisės pasirinkti savo pavardę (neprieštaraujančią viešajai
converted by Web2PDFConvert.com

tvarkai ir gerai moralei).
Teismas pabrėžė, kad pareiškėjai sukeliami dideli nepatogumai turint skirtingai rašomą jos ir
sutuoktinio pavardę, o sutuoktinių vaikų pavardė visuomet skirsis nuo tėvo arba motinos
pavardės, taip suvaržant ir apribojant jų teises bei teisėtus interesus.
Kaip pranešė teisme pareiškėjams padėjusi viešoji įstaiga Europos žmogaus teisių fondas,
pernai kovą Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyrius susituokusiems lietuvei ir belgui
išdavė santuokos liudijimą, kuriame moters pavardė įrašyta su „v“ raide (Pauvels), o jos vyrui
pavardė palikta originalo forma, t. y. su „w“ raide (Pauwels). Sutuoktiniai šį sprendimą apskundė.

Virtuvė

Vilniaus mieto apylinkės teismas panaikino Civilinės metrikacijos skyriaus sprendimą ir
įpareigojo pakeisti pareiškėjos pavardę santuokos liudijime į „Pauwels“ bei išduoti naują
santuokos liudijimą.
Nutartis gali būti skundžiama per 7 dienas.
Teisme lietuvei atstovavęs advokatas Modestas Sriubas per spaudos konferenciją ketvirtadienį
atkreipė dėmesį, kad šioje byloje privatus interesas nusvėrė viešąjį - Konstitucijoje įtvirtintas
privataus gyvenimo neliečiamumas įvertintas kaip svarbesnis nei taip pat konstitucinis
valstybinės lietuvių kalbos principas.
„Mes kaip vieną iš argumentų pateikėme, kad šiai dienai yra nemažas skaičius žmonių, kurie jau
turi (dokumentus) su „w“ raide. Mes pateikėme Gyventojų registro tarnybos pažymą, kad tokių
pavardžių buvo 69 vienetai, o vardų - 13. Tai vėlgi oponuojanti pusė negalėjo paaiškinti, kodėl
šiuo atveju pareiškėjai yra nediskriminuojami šitų asmenų atžvilgiu, kurie turi asmens tapatybės
dokumentus su „w“, - aiškino advokatas.
Tragedija čigonų tabore:
gyva sudegė 9 mėnesių
mergaitė, kurią
lėbaujantys tėvai esą...
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Vilniuje sulaikytas 61 paketą su narkotikais turėjęs jaunuolis
2015.08.04 10:40

Pirmadienio vakarą Vilniuje sulaikytas aštuoniolikmetis, kaip įtariama, turėjęs nemažą
kiekį narkotikų. Policijos departamentas pranešė, kad Laisvės prospekte sulaikytas
vaikinas turėjo 61 užspaudžiamą polietileninį maišelį su žalios spalvos augalinės kilmės
medžiaga, kaip įtariama, narkotikais. 18-metis ...

Mažeikių rajone per avariją žuvo 14-metis keleivis
2015.08.04 10:27

Pirmadienio vakarą per avariją Mažeikių rajone esančiame Spurganų kaime žuvo
automobiliu važiavęs 14-metis keleivis. Kaip pranešė Telšių apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas, nelaimė įvyko apie 19.15 val., kai 19-metis Mažeikių rajono
gyventojas nesuvaldė vairuoto automobilio „Rover 420“. Transporto ...

Savaitgalį muitininkams įkliuvo trys neteisėto atlygio siūlytojai
2015.08.04 09:29

Savaitgalį muitinės pareigūnams įkliuvo trys piliečiai, kurie, siekdami nuslėpti nedidelio
kiekio kontrabandos faktus bei kuro gabenimo pažeidimus, inspektoriams siūlė po
keliasdešimt eurų kyšius. Dėl siekių papirkti pareigūnus visiems piliečiams pradėti
ikiteisminiai tyrimai. Šeštadienio vakarą iš Baltarusijos ...

Vilniuje BMW nepraleido motorolerio, sunkiai sužeista mergina
2015.08.04 00:04

Pirmadienį vakare Naujininkuose susidūrus motoroleriui su BMW nukentėjo motorolerio
keleivė. Pirminiais duomenimis, merginos sužalojimai sunkūs. Nelaimė Dariaus ir
Girėno, Pelesos ir Prūsų gatvių sankryžoje įvyko apie 21.30 val. Iš Pelesos gatvės
sukdamas į kairę į Dariaus ir Girėno gatvę BMW vairuotojas nepraleido ...

Tapatybės vagystė: padėkite atpažinti nusikaltėlį
2015.08.03 22:14

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – apskr. VPK) Vilkaviškio
rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus atlieka tyrimą dėl įvykdyto
permetimo į Kybartų pataisos namus bei pakeliamo kelio užtvaro apgadinimo. 2015-0507 apie 12.15 val., Vilkaviškio r. sav.

Nelaimė Kaune: „Mazda” taranavo iš Kauno klinikų važiavusį
autobusą
2015.08.03 20:55

Per raudoną šviesoforo signalą pralėkusi moteris taranavo iš Kauno klinikų su keleiviais
važiavusį autobusą. Aplamdžiusi dvylika tonų sveriančią transporto priemonę moteris dar
rėžėsi į metalinę tvorą. Įtariama, kad moteris nepastebėjo, kad šviesoforas degė raudonai
ir ši visu greičiu įvažiavo į Tvirtovės alėjos ir ...

Reido rezultatai: nustatyti 3 neblaivūs vairuotojai

Du iš jų – moterys

2015.08.03 18:42

Liepos 31-ą dieną Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (apskr. VPK)
Vilkaviškio r. PK Viešosios policijos skyriaus Patrulių būrio, Prevencijos poskyrio ir
Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vištyčio užkardos pareigūnai vykdė netikėtą reidą
Vilkaviškio miesto ir rajono teritorijoje. Pareigūnai ...

HOROSKOPAI

Kelmės rajone rasta be žinios dingusi senyvo amžiaus moteris
2015.08.03 18:04

Savaitgalį policijos pareigūnai bei pasieniečių sraigtasparnis ieškojo dingusios 69 metų
moters, ji rasta ir perduota medikams. Kaip pranešė Telšių apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas, sveikatos problemų turinti moteris liepos 30 dieną išėjo iš namų ir
dingo. Jos paiešką vykdė Kelmės rajono policijos ...

Kaišiadorių rajone vykęs festivalis „Granatos live“ praėjo
sklandžiai Rimtų incidentų išvengta
2015.08.03 17:15

Liepos 30 – rugpjūčio 2 dieniomis Kaišiadorių rajone, Rumšiškėse, Lietuvos liaudies
Buities muziejuje vyko jau trečius metus iš eilės organizuojamas tarptautinis muzikos
festivalis „Granatos live“. Šis muzikos festivalis ne tik sukelia didžiulį susidomėjimą,
tačiau ir į vieną vietą suburia minias renginio entuziastų ...

Užsikalbėjęs su keleiviu, vairuotojas skriejo beveik 200 km/val.
greičiu
2015.08.03 16:21

Praėjusią savaitę, liepos 27 – rugpjūčio 2 dienos, Kauno apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių kuopos pareigūnai vykdė transporto
priemonių nustatyto leistino važiavimo greičio kontrolę, kurios metu patruliuojant iš viso
nustatyti 88 leistino važiavimo greičio viršijimo ...
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Per kraupią avariją Raudondvaryje žuvo trys žmonės
2015.08.03 12:36

Gausios medikų pajėgos pirmadienį skubėjo į Raudondvarį, kur apie 11 val. 53 min. buvo
pranešta apie kraupią avariją. Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, buvo gautas
pranešimas apie tai, kad Raudondvario gyvenvietėje (Kauno r., Raudondvario sen.) įvyko
eismo įvykis, automobiliuose įstrigę trys asmenys, kurie nerodo ...

Iš bendrovės pavogta 100 kilogramų žvėrienos
2015.08.03 11:23

Sekmadienį aptikta, kad apvogta Kėdainių rajone, Vilainių kaime, įsikūrusi bendrovė, iš
jos pavogta 100 kilogramų šaldytos žvėrienos. Kaip pranešė Kauno apskrities
vyriausiasis policijos komisariatas, į bendrovės patalpas patekta išlaužus duris. Vagys iš
šaldiklio pavogė žvėrieną, taip pat – kitų maisto produktų, tris ...

DABAR PER TV3

Stadione Vilniuje rastas negyvas žmogus

Dabar: Aklos vestuvės

2015.08.03 11:19

12:00 Drąsios ir žavios

Sekmadienio rytą stadione Vilniuje rastas negyvas žmogus, pranešė Policijos
departamentas. Apie 60 metų amžiaus nenustatytos tapatybės vyro kūnas rastas
Liepkalnio gatvėje esančiame stadione apie 6.50 val. Smurto žymių ant kūno nerasta.
Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei
...

12:30 Transformeriai. Praimas
13:00 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
13:30 Simpsonai

Nemenčinėje per gaisrą žuvo žmogus
2015.08.03 10:45

Taip pat žiūrėkite:

Pirmadienio naktį užgesinus gaisrą Nemenčinėje, Vilniaus rajone, rastas apdegęs
žmogaus kūnas. Policijos departamento duomenimis, gaisras kilo Sodų gatvėje
esančiame ūkiniame pastate. 2.53 val. gaisravietėje rastas apdegęs nenustatytos
tapatybės ir amžiaus vyriškio kūnas. Gaisro priežastis nustatinėjama. Naujienų ...

Dingęs policijos pareigūnas sulaikytas neblaivus vairuojantis
automobilį
2015.08.03 10:40

Policijos pareigūnas, kurio paieška paskelbta šeštadienį, sekmadienį sustabdytas
neblaivus vairuojantis automobilį, pranešė Policijos departamentas. Sekmadienį Vievyje,
kelio Klaipėda–Kaunas–Vilnius 38-ame kilometre, sustabdytas automobilis „Ford Focus“,
kurį vairavo ne tarnybos metu neuniformuotas 34 metų rinktinės ...

Mirė garsaus keliautojo dukra Raminta Šalčiūtė
2015.08.03 10:06

Sekmadienį nuo sunkios ligos mirė 90-uosius ėjusi tarpukario lietuvių keliautojo,
visuomenininko Mato Šalčiaus dukra Raminta Šalčiūtė. „Šiandien rytą kolega Gerimantas
Statinis man paskambino ir pasakė“, - BNS pirmadienį sakė Lietuvos žurnalistų sąjungos
pirmininkas Dainius Radzevičius. Keliautojas M.Šalčius buvo vienas ...

Šiauliuose siautėja padegėjai – padegta Gruzdžių žemės ūkio
mokykla
2015.08.02 18:52

Vis daugiau pranešimų apie siautėjančius padegėjus Šiaulių krašte. Padeginėjamas ne
tik šienas ir apleistos daržinės, bet ir didžiuliai pastatai. Gruzdžiuose tebegesinama
buvusi žemės ūkio mokykla. Apie dešimtmetį nebenaudojamas mokyklos pastatas per
mėnesį padegamas trečią kartą. Dabar turto fondui priklausantį pastatą ...

Kėdainių rajone ieškoma atsisveikinimo laišką galbūt palikusio
policininko
2015.08.02 13:15

Policija paskelbė galbūt atsisveikinimo laišką palikusio Vilniaus policijos pareigūno
paiešką. Šeštadienio vakarą 19 val. 20 min. Kėdainių rajone, į Josvainių miestelyje
esančią parduotuvę užėjo vyriškis. Jis apsipirkęs ant prekystalio paliko voką ir išėjo.

Viduryje baltos dienos – ginkluotų jaunuolių muštynės (1)
2015.08.02 13:10

Kaune į muštynių vietą atvykę pareigūnai aptiko ginklų su šoviniais. Į areštinę uždaryti
septyni įtariamieji. Šeštadienį 13 val. 45 min. buvo gautas pranešimas, kad R.Kalantos
gatvėje konfliktuoja ir mušasi apie 10 žmonių, kurie turi šaunamuosius ginklus. Įvykio
vietoje po automobiliu ant žemės rastas ir paimtas ...

Dėl neblaivių keleivių lėktuvui teko grįžti į Karmėlavos oro uostą
2015.08.02 11:11

Lėktuve susimušus dviem neblaiviems baltarusiams, šeštadienio vakarą į Karmėlavos
oro uostą teko grįžti keleiviniam lėktuvui, kuris skrido į Alikantę. Valstybės sienos
apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Rokas Pukinskas BNS sakė, kad lėktuve susimušė
baltarusiai - vyras ir žmona. Toks incidentas kelia pavojų skrydžio ...
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