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Teisės aktai

Teisme bylos ne tik dėl pavardžių, bet ir vardų

Slaptažodis

Infolex paslaugos

Visi LR aktai su pakeitimais

2017.10.18 , Všį "Europos Žmogaus Teisių Fondas"
Kiek įdomu:
1 2 3 4 5 Balsuoti

Teismų praktika

Like Sign Up to see what your friends like.

Teismų nutartys, sprendimai ir t.t.

Prisiminti

Vilniaus apygardos administracinis teismas spalio 17 d.
priėmė sprendimą, kuriuo įpareigojo Vilniaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybą
Pamiršau | Registruotis išduoti pareiškėjo sūnui Felixui Rimkui (Felix Rimkus)
asmens tapatybės kortelę ir Lietuvos Respublikos piliečio
Šiandien portale pasą, juose nurodant jo vardą lietuviškais rašmenimis ir
kartu nelietuviškais rašmenimis ir nesugramatinta forma „Felix“.
Naujienos
Teismas nurodė, kad Migracijos valdybos sprendime atsisakymo tenkinti
prašymą išduoti pasą ir asmens tapatybės kortelę pagrindas nurodyta lietuvių
Renginiai
kalbos raidyne nesanti raidė „x“ nėra itin išskirtinė ar neįprasta Lietuvos
Respublikos šiuolaikiniame socialiniame kontekste, varde Felix naudojami
Diskusijos
rašmenys nėra itin neįprasti ir jų naudojimas Lietuvos Respublikos pase ir
asmens tapatybės kortelėje nėra dėl techninių priežasčių ypač sunkiai
įgyvendinamas ar neįmanomas.
Darbo birža
Prisijungti

Teisininkų
komentarai
Apie mus
RSS
Kas ką veikia
Advokatai
Antstoliai
Notarai
Policija
Teismai
WWW nuorodos
Kt. institucijos

Pareiškėjus teisme atstovaujanti advokato padėjėja Evelina Dobrovolska pažymi,
kad Seime registruoti įstatymų projektai iki šiol nejuda iš vietos – Seimui
atidėliojant priimti įstatymą, Lietuvos teismai vis dažniau nagrinėja bylas dėl vardų
ir pavardžių rašybos, neretai priteisiamos bylinėjimosi išlaidas iš Migracijos
valdybos. Šis teismo sprendimas “Felix” byloje gali būti skundžiamas per
mėnesį.
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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Dažniausiai
cituojamos bylos

00:57 Smurto tyrimas [Baudžiamoji teisė]
00:19 paskolos rastelis: skubiai! [Mokesčių
teisė]

21:23 BPK/CPK [Procesas]

Naujausi aktai

Teismų praktika

Naujausios diskusijos

22:34 Skolintu automobiliu nufotografo
stacionarus greicio matuoklis, pats
išvykstu į užsieni.. [Administracinė teisė]

Kodeksai

Savivaldybių
dokumentai

Skaičiuoklės
Žyminio mokesčio ir kitos

VšĮ Europos žmogaus teisių fondas, vedantis šią bylą nuo pradžių, primena, kad
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”. Vilniaus miesto apylinkės teismas įpareigodamas išduoti lietuvišką gimimo
liudijimą su “x” nustatė, kad asmens privataus ir šeimos gyvenimo
neliečiamumas turi būti prioritetas prieš valstybės pageidavimą saugoti kultūrinį
identitetą.

Nėra komentarų

Teisės aktai

Rinktinė
Teismų praktikos taisyklės

Skaityti komentarus
Įrašykite saugos kodą, kurį matote piešinėlyje

PASTABOS:
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.
Pastaba:

20:47 1 atsakovo atstovo reikalauja visos
sumos kai atsakovu yra 4,nes jis tik
vienas turi pajamas [Procesas]
Naujausi darbo pasiūlymai
siūlo darbą kontoros administratorei
Ieškome Teisės skyriaus vyresn. specialisto
Kontoros administratorė (–ius)
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Populiariausios
bylos

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.

Naujausios
santraukos

INFOLEX kūrybinė grupė

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

Susipažinkite
Prenumeruok portalo naujienas

Teisės mokymo
centras
Nacionalinė
teismų
administracija
Prokuratūra
ES parama

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl.
„cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.Plačiau
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