LIETUVA GYVENIMAS PRAMOGOS UŽSIENIS VERSLAS SPORTAS DAUGIAU

Teismas įpareigojo pase įrašyti
ne tik sulietuvintą pavardę
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Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) įpareigojo įrašyti Lietuvos
piliečio pavardę pase tiek sulietuvinta forma, tiek originalia, kurioje yra raidė „q“.
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Teismas pirmadienį įpareigojo Vilniaus policijos Migracijos valdybą išduoti Lietuvos
respublikos pasą prancūzo ir lietuvės sūnui, užrašant jo pavardę Jaquet lietuviškais
rašmenimis Žakė ir kartu pase pavardę įrašant nelietuviškais rašmenimis
nesugramatinta forma. Nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
Daktaras Hausas
Žemesnės instancijos teismas buvo nusprendęs, jog pavardė pase turi būti įrašyta tik
originalia nesugramatinta forma, t.y, Jaquet.
LVAT atsižvelgė į Europos Žmogaus Teisių Teismo ir į Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo praktiką, pažymėjo, kad teisėti lūkesčiai turėti pavardę Jaquet, kuria vaikas ir
buvo registruotas, turėtų būti vykdomi. Priimdamas sprendimą, teismas vadovavosi
Konstitucinio Teismo (KT) išaiškinimu, jog asmenvardžiai pasuose rašomi tik Nakties TOP
lietuviškais rašmenimis ir tai neprieštarauja Konstitucijai. Kartu LVAT rėmėsi ir 2009aisiais KT pateiktu išaiškinimu, jog teisės aktai netrukdo įrašyti piliečio pavardę ir kitais
rašmenimis kitų įrašų skyriuje.
Šiuos argumentus įvertinęs teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas ne Spalio bučinys
visiškai tinkamai taikė ir aiškino teisės aktus, todėl apeliacinį skundą tenkino tik iš
dalies.
„Vadovaujantis aptartu teisės aiškinimu, inter alia Konstitucinio teismo 2009 metų
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lapkričio 6 sprendimu, jis įgyvendintinas pase užrašant pavardę lietuviškais rašmenimis
ir kartu asmens pase įrašant pavardę nelietuviškais rašmenimis ir nesugramatinta
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forma“, - nurodoma LVAT sprendime.
Gairės: teismas, pavardė, lvat
Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be
raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.
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