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Obywatelka Litwy Miglė Vantens dopięła swego. Nazwisko Litwinki, która wyszła za mąż za obywatela Belgii,
wpisano w akcie zawarcia związku małżeńskiego z literą „w".

W końcu lutego sąd orzekł, że w akcie małżeństwa ma być wpisane nazwisko Wantens. Urząd Stanu Cywilnego
m. Wilna nie zaskarżył orzeczenia.

Jest to drugi przypadek w Wilnie, gdy nazwisko obywatelki Litwy w akcie zawarcia związku małżeńskiego
zostało zapisane z wykorzystaniem liter, których nie ma w alfabecie litewskim. W końcu lipca ub. roku
obywatelce Litwy, która również wyszła za mąż za Belga, na mocy orzeczenia sądu nazwisko zmieniono z
Pauvels na Pauwels. Obecnie Litwinka dochodzi w sądzie prawa do zapisu nazwiska w oryginale również w
paszporcie.

Dzisiaj sąd w Wilnie zaczyna rozpoznanie kolejnej sprawy o wpisanie w akcie urodzenia nazwiska
zawierającego literę „w".

Szefowa Urzędu Stanu Cywilnego m. Wilna Ilona Jurgutienė twierdzi, że, jeśli w przyszłości będą zapadały
kolejne orzeczenia w sprawie możliwości zapisywania nazwisk zawierających litery, których nie ma w alfabecie
litewskim, nie będą one zaskarżane w sądzie wyższej instancji.

„Wiadomo, że nie będziemy odwoływali się (...), bowiem m.in. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
wyjaśnił, że osoba może zwracać się do sądu w swoim kraju i udowadniać, ile trudności przysparza pisownia
nazwiska niezgodna z oryginalnym jej brzmieniem" – tłumaczy Jurgutienė.

Obowiązujące na Litwie przepisy przewidują pisownię imion i nazwisk obywateli Litwy jedynie z wykorzystaniem
liter litewskiego alfabetu.
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W litewskim Sejmie złożono dwa projekty w sprawie oryginalnej pisowni nazwisk w dokumentach tożsamości.
Jeden z nich przewiduje oryginalny zapis nazwisk na podstawowej stronie paszportu z użyciem nielitewskich
liter alfabetu łacińskiego. Alternatywny projekt zakłada oryginalną pisownię nazwisk jedynie na dodatkowej
stronie dokumentów tożsamości.

Problem oryginalnej pisowni nazwisk coraz częściej podnoszą obywatelki Litwy, które wychodzą za mąż za
obcokrajowców. Narzekają na trudności, w tym problemy natury prawnej, z powodu rozbieżności nazwisk
małżonków, gdyż urzędy na Litwie adaptują obco brzmiące nazwiska (np. dokonując zapisu "Pauvels" zamiast
oryginalnej formy "Pauwels").
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