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Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje
poprawki do Kodeksu Cywilnego, na mocy
których dziecko mogłoby nosić podwójne
nazwisko: ojca i matki. Miałoby to ułatwić życie
obywatelom Litwy przebywającym na emigracji
zarobkowej oraz tym, którzy zawarli
małżeństwo z obcokrajowcami.

Obywatele Litwy coraz częściej zawierają małżeństwo z obcokrajowcami. W niektórych krajach
przyjęte jest nadawanie dziecku podwójnego nazwiska. Chęć nadania dziecku nazwiska ojca i matki
zgłaszają też mieszkający za granicą obywatele Litwy, którzy oficjalnie nie są małżeństwem.
Kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego Miasta Wilna Ilona Jurgutienė potwierdziła, że mieszkający za
granicą obywatele Litwy nadają dzieciom podwójne nazwiska ze względów praktycznych: jeśli na
przykład mieszkająca w Wielkiej Brytanii para nie ma ślubu, a dziecko ma w dokumentach wpisane
nazwisko jednego z rodziców, wynikają problemy podczas starania się o zasiłki. Zgodnie z
obowiązującym obecnie prawem, podwójne nazwisko można nadać dziecku tylko w tym przypadku,
kiedy podwójne, panieńskie i po mężu, ma matka.

Audris Kutrevičius z Ministerstwa Sprawiedliwości przyznaje, że na Litwie posiadanie podwójnego
nazwiska może być kłopotliwe: "Przygotowując poprawki do Kodeksu Cywilnego zwróciliśmy uwagę na
to, że podwójne nazwisko może być bardziej kłopotliwe niż pojedyncze. We wszelkich formularzach
zazwyczaj ledwie wystarczy miejsca na wpisanie jednego nazwiska".

Pracując nad projektem, Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się o opinię do Państwowej Komisji
Języka Litewskiego. "Policja językowa" wyraziła zgodę. Jak powiedziała st. specialistka Komisji Aistė
Pangonytė, w litewskiej kulturze nie ma zwyczaju nadawania dziecku nazwisk obojga rodziców, ale
nie jest to sprzeczne z zasadami języka litewskiego. "Podwójne nazwiska są przyjęte we Włoszech,
Hiszpanii i innych państwach. Kiedy Litwini zawierają małżeństwo z obywatelami tych państw, chcą
zwykle, żeby dzieci - zgodnie z panującym tam zwyczajem - nosiły podwójne nazwisko. (...) Badaliśmy
imiona dzieci, które urodziły się na emigracji i zauważyliśmy, że emigranci nadają dzieciom drugie
nazwisko jako drugie imię, gdyż w krajach, w których mieszkają, w dokumentach tożsamości drugie
nazwisko wpisywane jest w tej rubryce, w której musi być imię. Lepiej więc będzie, jeśli będą mieli
możliwość nadania dziecku drugiego nazwiska" - powiedziała A. Pangonytė.
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