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Pierwsza wygrana w sprawie zapisu znaków diakrytycznych w litewskich dokumentach

Jest pierwsza wygrana w sprawie zapisu znaków diakrytycznych w
litewskich dokumentach. Wileński sąd rejonowy zezwolił na wpisanie
do paszportu litery „ń”.

Sąd Rejonowy w Wilnie zobowiązał Wileński Urząd Stanu Cywilnego do dokonania zmiany
pisowni nazwiska Litwinki, która wyszła za mąż za obywatela Polski. 

Na mocy decyzji sądu nazwisko „Mulerskaitė-Vaczynska” ma być zapisane jako
„Mulerskaitė-Waczyńska”. 

Osobom starającym się drogą sądową o zmianę zapisu nazwiska w oryginalnej formie
pomaga Europejska Fundacja Praw Człowieka. 

Po przyjęciu ustawy o oryginalnej pisowni nazwisk zezwalającej na używanie liter „q”, „w” i
„x”, premier Litwy Ingrida Šimonytė powiedziała, że dyskusja na temat użycia znaków
diakrytycznych w oficjalnych dokumentach rozpocznie się, gdy takie wnioski będą
pozytywnie rozpatrywane przez sądy. Pierwszy taki już mamy.

Źródło: Info Wilno

#znaki diakrytyczne #paszport #dowód osobisty #litwa #polacy na litwie

#ryszard rotkiewicz #infowilno
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Luty – czas studniówek na
Wileńszczyźnie

Zimowa rekrutacja do szkół
zawodowych
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się Zimowe Igrzyska
Olimpijskie

Wzmocnienie wschodniej
flanki NATO

Rząd poparł inicjatywę
obniżenia podatku VAT za
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Białoruś zakazała
przewozów kolejowych
niektórych towarów z
terytorium Litwy
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