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2017 m. balandžio 11 d. Vilniaus apylinkės
teismas priėmė dar vieną sprendimą dėl “w”
lietuvės santuokos liudijime.
Teismas nurodė, kad „nagrinėjamoje byloje pareiškėja
sudarė santuoką su Lenkijos piliečiu Bartłomiej
Makarewicz bei pasirinko pavardę – „MušeikytėMakarewicz“. Lenkijoje pareiškėja įvairiuose
dokumentuose (sutartyje su banku) identifikuojama
„Mušeikytė-Makarewicz“ pavarde. Tokiu būdu,
atsisakymas įtraukti į apskaitą bei išduoti santuokos
liudijimą pareiškėjos pasirinkta pavarde – „MušeikytėMakarewicz“, sukeltų pareiškėjai administracinių,
asmeninių bei profesinių nepatogumų keičiant turimus
dokumentus, įrodinėjant, jog tapatybės ir pateikiamų
dokumentų autentiškumą, o ateityje galimai susiduriant
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su problemomis įteisinant bendrąja jungtine
nuosavybės teise įgytą turtą ir/ar patiriant keblumų
paveldėjimo teisinių santykių srityje. Teismo vertinimu,
draudimas įrašyti pavardę „Mušeikytė-Makarewicz“ yra
neproporcingas nepatogumams, kuriuos patirtų
pareiškėja neišdavus jai santuokos liudijimo vyro
pasirinkta pavarde su raide „W“. Draudimas įtraukti į
apskaitą vyro pasirinktą pavardę su raide „W“ taip pat
sudarytų prielaidas pažeisti privataus ir šeimos
gyvenimo neliečiamumo principą, teisės į vardą
pažeidimą (CK 2.20 straipsnis).
Įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą, teismas
sprendžia, kad nenukrypimas nuo šiuo metu galiojančio
teisinio reguliavimo bei atsisakymas tenkinti pareiškėjos
prašymą, neatitiktų teisingumo principo, būtų
neproporcingas pareiškėjos siekiamam rezultatui ir
galimoms kilti pasekmėms, kurias pareiškėja patirtų
esant įrašytoms skirtingoms pavardėms“.
Tai nėra vienintelė teismą pasiekusi byla. Š.m. kovo 2 d.
Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą,
kuriuo įpareigojo Civilinės metrikacijos skyrių įtraukti į
apskaitą ir išduoti gimimo liudijimą Felix vardu. Felix
gimė Šveicarijoje, lietuvio ir kazachstanietės šeimoje,
Šveicarijos išduotame gimimo liudijime vardas įrašytas
originalia forma, t.y. su “x”.
Mišrias šeimas teismuose atstovaujanti advokato
padėjėja Evelina Baliko pažymi, kad Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo priimtos galutinės
nutarys Jacquet, Mickiewicz i Wardyn bylose iki šiol
nėra vykdomos – Migracijos valdyba atsisako išduoti
asmens tapatybės dokumentus, kol pareiškėjai
nepasikeis asmenvardžių į lietuviškas versijas (nors
teismas tokio įpareigojimo sprendimuose nenumatė –
priešingai, pripažino teisę į originalią asmenvardžių
rašybą). Taip pat reikalaujama, kad šios šeimos pateiktų
dokumentus, kuriuos pati Migracijos valdyba atsisako
išduoti.
VšĮ Europos žmogaus teisių fondas jau turi virš
dvidešimt laimėtų bylų dėl asmenvardžių rašybos.
Atsižvelgiant į tai, kad Seimas vis dar dvejoja dėl
įstatymo projektų, teismai ir toliau yra priversti spręsti
kiekvieną bylą dėl pavardžių rašybos individualiai.
Pažymėtina, kad tik toks teisinis reglamentavimas, kuris
numatytų originalią asmenvardžių rašybą pagrindiniame
asmens tapatybės dokumento puslapyje atitiktų tiek ES
standartus, tiek Lietuvos piliečių teisėtus lūkesčius.
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Buvęs prokuroras pripažintas kaltu dėl Mažeikių
teisėjo papirkimo
2017.11.07, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnyba
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Bus teisiami dėl kontrabanda į Lietuvą įvežtų
narkotikų
2017.11.07, Lietuvos Respublikos prokuratūra
Tėvus nužudžiusį vilnietį siūloma priverstinai
gydyti
2017.11.07, Lietuvos Respublikos prokuratūra
Konstituciniame Teisme lankėsi Moldovos
Respublikos Parlamento delegacija
2017.11.03, Lietuvos Respublikos Konstitucinis
Teismas

Pastaba:
Teisės portalas INFOLEX Naujienų skyrelyje talpinamos
informacijos atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas,
bet ne jos autorius, todėl INFOLEX Naujienose
pateikiama informacija ir jos pobūdis nepriklauso nuo
INFOLEX valios ir šiame skyriuje skelbiami straipsniai
nebūtinai sutampa ar išreiškia mūsų poziciją.
INFOLEX kūrybinė grupė
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