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Akt ślubu z "w" w nazwisku został wystawiony

Światowy Dzień Nauczyciela
Imieniny obchodzą: Faustyna, Justyn, Rajmund

Wilnoteka.lt, 26 sierpnia 2015, 09:38

Urząd Stanu Cywilnego Miasta Wilna wystawił akt
ślubu, w którym nazwisko obywatelki Litwy
zostało zapisane z użyciem litery "w", zgodnie z
zapisem nazwiska jej męża, obywatela Belgii.
Jest to pierwszy taki przypadek w Wilnie. Co
prawda, nie jest to akt dobrej woli urzędników,
lecz wykonanie decyzji sądu.

Na Litwie: Edvinas, Galė, Placidas

Więcej ...
WILNO I WILEŃSZCZYZNA

Napisem na koszulkach
zajmie się prokuratura?
Fot. wilnoteka.lt
30 lipca 2015 r. Sąd Dzielnicowy Miasta Wilna
zobowiązał USC do zmiany nazwiska obywatelki Litwy Ernesty Pauvels na "Pauwels" oraz wydania nowego
aktu ślubu. Litewsko-belgijskie małżeństwo zwróciło się do sądu wówczas, gdy się okazało, że z powodu jednej
litery różniącej nazwiska męża i żony w Belgii wynikają problemy natury prawnej. W dochodzeniu prawa do
używania nazwiska w oryginale wsparła państwo Pauwels Europejska Fundacja Praw Człowieka.
"Orzeczenie sądu weszło w życie, gdyż nie zostało zaskarżone, więc je wykonaliśmy: obywatel Belgii już odebrał
nowy akt ślubu" - poinformowała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Miasta Wilna Ilona Jurgutienė. Jurgutienė
potwierdziła też informację, że po tym gdy sąd ogłosił orzeczenie w sprawie pisowni nazwiska Pauwels, do
urzędu zgłosiła się również obywatelka Litwy Malgožata Runevič-Vardyn, która wraz z mężem, obywatelem
Polski Łukaszem Wardynem od lat walczy o prawo do noszenia imienia i nazwiska w oryginale: Małgorzata
Runiewicz-Wardyn. Poinformowano ją jednak, że decyzja sądu z 30 lipca dotyczy jednej, konkretnej sprawy.

Służba ds. Równouprawnienia
złożyła w Wileńskiej Prokuraturze
Dzielnicowej skargę w sprawie kontrowersyjnego napisu
na koszulkach, które mieli na sobie...
Budynek biblioteki Wróblewskich zostanie...
Jak spędzić weekend w Wilnie i na Wileńszczyźnie...
W dniu Aniołów Stróżów życzenia dla stróżów prawa
Rejon solecznicki przygotowany na grypowy sezon
Zboże rządzi, czyli dożynki "spod lady...
Więcej

POLACY NA LITWIE
Stołeczny samorząd zwrócił się do Sądu Dzielnicowego Miasta Wilna i Ministerstwa Sprawiedliwości o
wyjaśnienie, czy decyzja w sprawie małżeństwa Pauwels może być stosowana również w innych podobnych
przypadkach. Odpowiedzi na razie nie ma.
Podczas jesiennej sesji litewski parlament ma powrócić do omawiania projektów ustaw o pisowni
nielitewskich nazwisk w oryginale. O prawo do używania imienia i nazwiska w wersji polskiej od lat ubiegają
się mieszkający na Litwie Polacy. Jest to aktualny temat również dla obywatelek Litwy, które wychodzą za mąż za
obcokrajowców.
Na podstawie: BNS, inf.wł.
Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać

Wyślij znajomemu

Sądy mają być
bezstronne! Pikieta w
obronie polskich szkół
Kolejna pikieta w obronie polskich
szkół odbyła się przed gmachem Litewskiego
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dlaczego właśnie
tam? Ponieważ...
"Wilia" powraca do minionego... 60-...
J. Narkiewicz: Wyborcy powinni wiedzieć, jak wygl...
Alicja Klimaszewska nominowana w konkursie "...
Polskie Stowarzyszenie Medyczne. Konferencja na...
Intro w polu kukurydzy - poplenerowy wernisaż

Komentarze

Więcej

#1 Litwa w końcu wychodzi z

LITWA

Obywatel (niezweryfikowany), 28 sierpnia, 2015 - 15:12
Litwa w końcu wychodzi z cienia sowieckiej okupacji. może włądze wreszcie zobaczą problemy mniejszości...
Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać

#2 Haaaaaaaaaaaa- dls Cowboy vel
BAUBLIS, 28 sierpnia, 2015 - 13:57
Haaaaaaaaaaaa- dls Cowboy vel Pastuch wielu imion gdy zjawi się przed kościołem śś Piotra i Pawła w Wilnie
dnia 6 września ( niedzielę ) o godz. 12.00 - dostanie ode mnie euroska - nie poskąpię mu nawet dolarka albo i
więcej jak będzie jojczył . A Polacy z Litwy - tak trzymać , w jedności siła
Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać

16 października kolejny
wiec przed siedzibą rządu
16 października przed siedzibą rządu
odbędzie się kolejna akcja
protestacyjna przeciwko polityce oświatowej władz Litwy.
Tym razem do środowisk oś...
Bronisław Komorowski honorowym obywatelem ziemi...
PZU Lietuva sprzedana Norwegom
Festiwal Muzyczny M.K. Čiurlionisa z udziałem...
Niemieckie haubice w wyposażeniu litewskiego...
Budżet Wilna straci
Więcej

ZA MIEDZĄ

#3 oby więcej takich spraw!
Anonim (niezweryfikowany), 28 sierpnia, 2015 - 13:40
oby więcej takich spraw! rzeczywistość sie zmienia i sądy litewskie też
Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać

#4 Wreszcie coś zaczęło się
Anonim (niezweryfikowany), 28 sierpnia, 2015 - 13:33
Wreszcie coś zaczęło się dziać...może polacy też się doczekają takiego traktowania!
Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać

Wybory na Białorusi:
Łukaszenka liderem
sondaży
11 października na Białorusi odbędą
się wybory prezydenckie. W wyścigu o najwyższy urząd w
państwie startuje czworo kandydatów. Według sondaży
niezależ...
Studenci z wileńskiej filii UwB na mię...
Zespół "Smile" wrócił z kolejnego...
Litewsko-polski sukces w Oslo - "Nasza klasa...
Ambasador Rosji na dywaniku w polskim MSZ
W Białymstoku o polsko-litewskiej współpracy...
Więcej

#5 Ty nie jestes Polakiem,
dls Cowboy. (niezweryfikowany), 27 sierpnia, 2015 - 13:06

OGŁOSZENIA

Ty nie jestes Polakiem, Baublis vel Anonim. Jestes litewskim zebrakiem z Antokola.
Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać

Bogaty człowiek interesu
szuka asystentkę, służącą
i kucharkę
Budapeszt, Węgry

#6 Sprawę poparła Europejska
Anonim (niezweryfikowany), 27 sierpnia, 2015 - 12:19
Sprawę poparła Europejska Fundacja Praw Człowieka?Dlaczego nie popiera w sprawie pisania polskich
nazwisk? Polacy w Unii są gorsi od Belgów?

Otwarte spotkanie O.K. Ojcowskiego Klubu w...
Szkolenia - kosmetyczne, paznokci, makijaż...
Oferta pożyczki pomiędzy szczególności
Polonistyka na Uniwersytecie Wileńskim zaprasza
Studia polonistyczne na Uniwersytecie...
Więcej

Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać
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#7 Wreszcie Sądy dostzregły
Anonim (niezweryfikowany), 27 sierpnia, 2015 - 09:49
Wreszcie Sądy dostzregły problemy Litewskich obywateli! Mamy nadzieję że taki los czeka i mniejszości
narodowych!
Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać

#8 Oby w koncu ta góra lodowa

Najwyższy czas aby UE i
03.10.2015 - 18:42
Bezsilne przyglądanie się
03.10.2015 - 11:55
http://rom4135.wix.com/24-liv
01.10.2015 - 18:02
To lotnisko miało swoją nazwę
30.09.2015 - 11:13
DARMOWA TELEWIZJA INTERNETOWA PL
29.09.2015 - 16:05

Anonim (niezweryfikowany), 27 sierpnia, 2015 - 09:17
Oby w koncu ta góra lodowa ruszyla... walczcie dalej!
Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać

Sposób wyświetlania komentarzy
Widok uproszczony, z treścią

Najpierw najnowsze

50 na stronę

Zachow aj ustaw ienia

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.
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