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

Kauno diena
71 228 mėgsta

Šiame straipsnyje: Asmens dokumentai

Mėgti puslapį

nelietuviškos raidės

Sužinokite daugiau.

Būk pirmas iš draugų, kuriam tai patinka.
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Tarptautinę insulto dieną Vilnelė pasruvo krauju
Sekmadienį, minint tarptautinę insulto dieną, Vilnelės upe nuslinko krešulį simbolizuojantis raudono vandens
pliūpsnis. ...
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Lietaus žala: Gedimino kalno šlaito nuošliauža grėsmingai slenka žemyn
Sekmadienio rytą Gedimino kalno rytinio šlaito papėdės nuošliauža po naktinio merkiančio lietaus įtrūko,
pasislinko žemyn ir atsirėmė į specialiai suformuotą grunto atramą, skelbia Lietuvos nacionalinis muziejus. ...
6

Į Gedimino prospektą grįžo jo simboliu tapusi dobermanės skulptūra
Į Vilniaus Gedimino prospektą penktadienį, po metų pertraukos, grįžo gatvės simboliu tapusi dobermanės
skulptūra. ...
2

Neranda bendros kalbos dėl paminklo nužudytiems tarpukario ministrams
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras (LGGRC) bei Vilniaus savivaldybė nesutaria dėl nužudytų
bei tremtyje ir kalėjimuose mirusių tarpukario ministrų įamžinimo. ...
5

Vilniuje – pilietinė akcija partizanui A. Ramanauskui–Vanagui palaikyti
Vilniuje, prie buvusio KGB pastato, kur pokaryje sovietų represinės struktūros kalino laisvės kovotojus,
surengta pilietinė akcija partizanui Adolfui Ramanauskui - Vanagui palaikyti. ...
20

Gedimino kalno pietvakariniame šlaite įvyko paviršinė nuošliauža
Spalio 27 d. pietvakariniame Gedimino kalno šlaite įvyko paviršinė apie 8–10 metrų ilgio, iki 6 metrų pločio, apie
1,2 metrų gylio nuošliauža. Nuslinko apie 15 kubinių metrų paviršinio technoginės kilmės grunto. Kal...
7

Valdovų rūmai neigia B. Kulnytės žodžius apie Gedimino kalno situaciją
Valdovų rūmų atstovai penktadienį išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad Lietuvos nacionalinio muziejaus
direktorė Birutė Kulnytė LRT.lt spalio 25 d. publikuotame interviu skleidžia tikrovės neatitinkančią informaciją
apie Gedimi...
11

Vilniuje bus rekonstruojamas Rodūnios viadukas
Vilniaus miesto savivaldybė, atsižvelgusi į Vilniaus Gedimino technikos universiteto atliktus tyrimo rezultatus,
lapkričio 6 dieną pradės Dariaus ir Girėno gatvėje esančio Rodūnios viaduko rekonstrukcijos darbus. Paskutinį
kartą viadukas, kuriuo pe...
1

Informacija apie laikiną vandens atjungimą – trumposiomis žinutėmis
„Vilniaus vandenys“ pradėjo siųsti trumpąsias žinutes klientams apie laikinai stabdomą vandens tiekimą. Tam,
kad klientai iš anksto galėtų apsirūpinti vandeniu ir planuotis buities darbus, bendrovė praneša apie numatytus
van...
1

Išmanią Vilniaus vaizdo kamerų sistemą diegs ir prižiūrės „Telia“
Išmanią Vilniaus viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo sistemą, kurioje bus per 100 vaizdo kamerų, diegs ir prižiūrės
bendrovė „Telia“. ...
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