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vilkas“.

Lietuvoje vardų ir pavardžių rašyba nelietuviškais rašmenimis dar neįteisinta, o
teismai jau priiminėja sprendimus, leidžiančius dokumentuose rašyti pavardę su
raide „w“. Vakar tokį akibrokštą pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas
Gintaras Seikalis, prieš septynetą metų sugebėjęs savo nutartyje Seimo narius
išvadinti marginalais ir sulyginti su „mambu-jambu“ genties čiabuviais.
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TĘSIASI: Nidoje ir Juodkrantėje
tęsiasi XVII tarptautinis kamerinės muzikos
vasaros festivalis „Kuršių nerija 2015“,
skirtas Johano Sebastiano Bacho 330osioms gimimo metinėms.
Daugiau
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Respublika
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Lenkiška W įteisinta. Redakcijos archyvo nuotr.
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1. R.Vainienė: Litai buvo pinigai
2. Nekankinkite mano draugo Rimo
Tumino
3. Laivai ar politikai užplaukė ant
seklumos?
4. Kovojant už vaikus - per plauką nuo
mirties
5. Prezidentė saviems neturi laiko
6. R.Paksas: karas žmones veja iš
Lietuvos
7. Seimo narys P.Urbšys: Jeigu Vitas
Matuzas būtų prabilęs...
8. Nereikia Lietuvai laisvės paminklo
9. Bankai dirba Lietuvai ar Lietuva bankams?
10.Kuo mąsto politikai?
11.V.Radžvilas: lietuviu būti trukdo tik
pilietybė?

Vilniaus miesto apylinkės teismas vakar patenkino pareiškėjos, norėjusios pasikeisti
savo pavardės rašybą santuokos liudijime, prašymą. Vilniaus miesto civilinės
metrikacijos skyrius įpareigotas išduoti naują santuokos liudijimą, kuriame būtų
raidė „w“ - kaip yra pareiškėjos vyro belgo pavardėje Pauwels.
Tokį sprendimą priėmė teisėjas Gintaras Seikalis.
Teismas konstatavo, kad šioje byloje yra pagrindas nukrypti nuo teismų praktikos:
Lietuvoje yra registruotų asmenų, kurių pavardėse yra „w“ raidė, o pareiškėjos
atveju, atsisakius tai padaryti, Europos Žmogaus Teisių Teismas gali tai pripažinti
diskriminacija.
Teismo nuomone, „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 tvarkai ir
gerai moralei).
Nutartis per 7 dienas dar gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui.
Beje, tokį sprendimą priėmęs teisėjas G.Seikalis jau buvo spėjęs pagarsėti
originaliais sprendimais. 2008 metais jis, nagrinėdamas buvusio Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Alvydo Sadecko ieškinį dėl
garbės ir orumo pažeidimo savo nutartyje pakrikštijo Seimo narius „marginalais“.
Sulygino parlamentarus su „mambu-jambu“ genties čiabuviais, išvadino
tuščiagarbiais, kurie puikuojasi „blizgučiais, meilužėmis bei medžioklėmis Afrikoje“.

converted by W eb2PDFConvert.com

reklama

Lietuvės ir belgo porai bylinėtis teisme padėjo lenkės Malgožatos Runevič-Vardyn
vadovaujama viešoji įstaiga Europos žmogaus teisių fondas.
Lietuvos kalbininkas Kazimieras Garšva siūlo atkreipti dėmesį, kad ši su Valdemaro
Tomaševskio ir jo partija siejama įstaiga nuolat ragina piliečius nesilaikyti įstatymų.
Iš ES projektų išsilaikanti kontora leidžia ir dalija lankstinukus, kuriuose detaliai
aiškina, kaip apeiti šalies įstatymus ir pasikeisti vardą ir pavardę į lenkišką. Fondas
teismui buvo apskundęs net Valstybinę kalbos inspekciją, mat ši leidžia ant tualetų
rašyti užrašą su dviguba „v“ - t.y. WC.
„Toks sprendimas rodo teismo nekompetenciją. Joks teisėjas neturi teisės įvedinėti
naujos tvarkos, keisti abėcėlės, taip pat ir asmenvardžių rašybos. Jei teisėjas
nesilaiko Lietuvos įstatymų, sakančių, kad Lietuvoje vardai ir pavardės
dokumentuose rašomi tik lietuviškais rašmenimis, jį prezidentė turėtų nušalinti“, įsitikinęs K.Garšva.
Beje, Lietuvos ES teismai už dabar galiojančią vardų ir pavardžių rašymo tvarką
niekuomet nepeikė. Europos Teisingumo Teismas dar 2011 metų gegužę
pasisakė, kad mūsų šalyje galiojanti tvarka vardus ir pavardes dokumentuose rašyti
tik lietuviškais rašmenimis ES teisės nepažeidžia. Lietuvą ES teismui buvo
apskundusi jau minėto Europos žmogaus teisių fondo steigėja ir vadovė - Lietuvos
pilietybę turinti M.Runevič-Vardyn.
Parengta pagal dienraštį „Vakaro žinios“
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Ar jau einate grybauti?
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Kartą buvau, nieko neradau
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Ar mėgstate skaityti knygas?
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito
asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius
komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų
žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime
jūsų duomenis.
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