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PRAŠYMAS DĖL ĮRODYMŲ PRIJUNGIMO

civilinėje byloje  Nr. e2-625-918/2020

1. Ieškovai pareiškė prevencinį ieškinį, kuriuo prašo uždrausti valstybės įmonei Turto bankui

(tiesiogiai ar suteikiant teisę kitiems asmenims) atlikti Vilniaus koncertų ir sporto rūmų statinio

(adresas Vilniaus m. sav., Vilnius, Rinktinės g. 1) rekonstravimą.

2. Ieškovai pateikė teismui prašymą prijungti prie bylos nagrinėjimo Bnei Brak rabinų teismo

sprendimą.

3. Atsakovas teikia byloje Lietuvos Respublikos ambasados Izraelio valstybėje raštą, kuris

patvirtina, kad Izraelio rabinatų teismai yra įgalioti vykdyti teismo procedūras, susijusias su

žydų tautybės asmenų santuoka ir skyrybomis Izraelyje. Minėti teismai taip pat sprendžia

klausimus, susijusius su turto dalybomis, alimentų mokėjimu ir palikimais. Be to, Izraelio

rabinatų teismų jurisdikcija apima tik Izraelio valstybę ir neturi jokio juridinės galios kitose

valstybėse. 

4. Esant nurodytoms aplinkybėms, manytina, kad byloje teikiamas Bnei Brak rabinų teismo

sprendimas neturi jokios juridinės galios, kadangi minėtas teismas sprendžia visai kitokio

pobūdžio ginčus ir šio teismo jurisdikcija apima tik Izraelio valstybę.

5. Vadovaujantis tuo kas išdėstyta, prašome prijungti prie nagrinėjamos bylos Lietuvos

Respublikos ambasados Izraelio valstybėje raštą, o ieškovų prašymą prijungti prie bylos

nagrinėjimo Bnei Brak rabinų teismo sprendimą - atmesti.

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos ambasados Izraelio valstybėje rašto kopija, 1 lapas.

Teisės skyriaus vadovė Justė Žibūdienė

Elektroninio dokumento nuorašas
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