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Teismų praktika
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Teismų nutartys, sprendimai ir t.t.

Prisiminti

2017 m. rugsėjo 28 d. Vilniaus apygardos
administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjų skundą,
nusprendė skundą tenkinti: panaikinti Migracijos
Pamiršau | Registruotis valdybos sprendimą ir įpareigoti Vilniaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybą
Šiandien portale išduoti Lietuvos Respublikos pasą pareiškėjų sūnui
Joranui Jacquet, paso pagrindiniame puslapyje užrašant jo pavardę lietuviškais
Naujienos
rašmenimis ir nelietuviškais rašmenimis ir nesugramatinta forma („Jacquet“) ir
išsaugant originalią formą Registrų centre „pavardės“ lauke.
Renginiai
Teismas priminė, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir
LVAT) nutartyje buvo nurodyta, kad ginčijamas pavardės rašybos pakeitimas
Diskusijos
naujai išduotame pase Joranui Jacquet nuo gimimo 2004 metais Lietuvoje
naudojus pavardę originaliais rašmenimis su raide „q“ neabejotinai lemtų
papildomą administracinę naštą. Joranas Jacquet be Lietuvos Respublikos, taip
Darbo birža
pat yra ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės – Prancūzijos Respublikos
pilietis. Pripažintina, kad asmeniui sukeltų nepatogumų tai, kad jo pavardė
Teisininkų
Lietuvos Respublikos pase būtų užrašoma kitaip, negu anksčiau išduotame
komentarai
Lietuvos Respublikos pase, Prancūzijos Respublikos pase, Gyventojų registre bei
kitaip, negu yra rašoma jo tėvo Guilhem Jacquet pavardė.
Apie mus
Pažymėtina, kad nė viena iš pavasarį priimtų LVAT nutarčių Wardyn, Mickiewcz,
Jacquet ir Pauwels iki šiol nėra įvykdytos, nes Migracijos valdyba neteisėtai
RSS
reikalauja, kad pareiškėjai pateiktų prašymą užpildyti forma Gyventojų registro
duomenims pakeisti į lietuvišką versiją. Teismas šį Migracijos valdybos
Kas ką veikia
sprendimą pripažino neteisėtu ir nepagrįstu.
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Skaičiuoklės
Žyminio mokesčio ir kitos

Teisme pareiškėjus atstovaujanti advokato padėjėja Evelina Dobrovolska pabrėžia
savarbų aspektą - LVAT pripažino, kad šiuo atveju Aukščiausiosios Tarybos
nutarimas laikytinas netinkamu sureguliuoti kilusiai situacijai, be to, toks
atsisakymas pažeidžia Jorano Jacquet teisę į privatų gyvenimą. Tikimasi, kad
Migracijos valdyba šio sprendimo neskųs ir pagaliau bus įgyventintos LVAT
nutartys.
VšĮ “Europos žmogaus teisių fondas”, teikiantis nemokamą teisinę pagalbą
mišrioms šeimoms ir tautinėms mažumoms, kovojančioms dėl originalios
asmenvardžių rašybos, informuoja, kad vien ši mėnesį įvyko septyni posėdžiai dėl
vardų ir pavardžių, vis daugiau asmenų nesulaukę įstatymo priėmimo, kreipiasi į
teismus.
Naujausios diskusijos
00:57 Smurto tyrimas [Baudžiamoji teisė]
Aktualijos
Dainius Žalimas: niekas negali apsaugoti Konstitucijos, jeigu jos svarbos
nesuvoksime širdimi
2017.10.27, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
Prezidentė teikia Aukščiausiojo Teismo skyrių pirmininkų kandidatūras
2017.10.26, Goda Bacenskienė, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija
Molėtuose nuteistas automobilių vagis-rekordininkas
2017.10.25, Lietuvos Respublikos prokuratūra
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00:19 paskolos rastelis: skubiai! [Mokesčių
teisė]
22:34 Skolintu automobiliu nufotografo
stacionarus greicio matuoklis, pats
išvykstu į užsieni.. [Administracinė teisė]
21:23 BPK/CPK [Procesas]
20:47 1 atsakovo atstovo reikalauja visos
sumos kai atsakovu yra 4,nes jis tik
vienas turi pajamas [Procesas]
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Populiariausios
bylos
Naujausios
santraukos

1. Neįžeidinėkite diskusijų dalyvių;
2. Neįžeidinėkite teisininkų bei teisinės sistemos.
3. Nekurstykite rasinės ar tautinės diskriminacijos.
4. Mes tikimės, kad diskusijose dalyvauja išsilavinę ir kultūringi žmonės.
5. Reklaminiai skelbimai bus šalinami be įspėjimo.

siūlo atlikti praktiką teisinių paslaugų įmonėje
Ieško Teisės ir Viešųjų pirkimų eksperto
rodyti viską >>
įkelti naują "siūlo darbą" skelbimą >>
įkelti naują "ieško darbo" skelbimą >>

Pastaba:

Susipažinkite
Teisės mokymo
centras
Nacionalinė
teismų
administracija

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.

Prenumeruok portalo naujienas

INFOLEX kūrybinė grupė
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