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Minister sprawiedliwości Juozas
Bernatonis zapowiedział , że rząd w
przyszłym tygodniu powróci do tematu
pisowni nielitewskich nazwisk w
dokumentach. Szef  resortu wyraził
przekonanie, że zasady pisowni powinna
przygotować Państwowa Komisja Języka
Litewskiego (Valstybinė lietuvių kalbos
komisija).

„Sejm nie zwraca się do komisji w kwestiach, które wykraczają poza jej kompetencje. Chcielibyśmy mieć
odpowiednie wnioski komisji, ponieważ jest to kwestia nie tylko prawna, ale też  językowa” – powiedz iał minister.

Dz iś (20 maja) na posiedzeniu rządu omawiano propozycję Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z  którą Sejm
powinien z lecić Państwowej Komisji Języka Litewskiego opracowanie aktu prawnego o charakterze normatywnym,
który określałby podstawowe zasady pisowni nazwisk pochodzenia nielitewskiego. Kwestię przełożono, jak
zapewnił minister Bernatonis „podobny wariant” będz ie rozpatrywany w rządz ie po tygodniu.

Minister poinformował, że zanim rząd powróci do omawiania projektu, nad jego doskonaleniem dyskutować będą
przedstawiciele ministerstw sprawiedliwości, spraw zagranicznych, ochrony kraju, oraz  cz łonkowie Państwowej
Komisji Języka Litewskiego.

Tymczasem przewodnicząca Komisji Języka Litewskiego Daiva Vaišnienė w poniedz iałek w siedz ibie rządu
mówiła dz iennikarzom, że zdaniem komisji, nazwiska obywateli Litwy powinny być pisane zgodnie z  alfabetem
litewskim. Według niej, takie jest też  stanowisko Sądu Konstytucyjnego.

„Ministerstwo Sprawiedliwości długo szukało sposobu, który nie przeczyłby decyz ji Sądu Konstytucyjnego i
obowiązującym aktom prawnym. Widocznie jednak nie tak łatwo go znaleźć – świadczy o tym choćby dz isiejsze
posiedzenie. Komisja językowa także szanuje decyz ję Sądu Konstytucyjnego, która głosi, że nazwiska obywateli
Republiki Litewskiej muszą być pisane litewskimi literami, litewskim afabetem” – mówiła D. Vaišnienė

W jej opinii, inne opinie mogłyby być rozpatrywane, gdyby znalez iono rozwiązanie polityczne i prawne w tej
sprawie. „Kompetencje komisji językowej nie przewidują moż liwości przyjęcia aktu prawnego, który by
reglamentował pisownię nazwisk w dokumentach. Reglamentują to ustawy” – powiedz iała przewodnicząca Komisji
Języka Litewskiego.
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