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Werdykt wileńskiego sądu:
nie „Žakė“ lecz „Jacquet”
Sąd Dzielnicowy miasta Wilna rozpatrzył sprawę o zapisie
nazwiska dzieci z podwójnym
obywatelstwem w rejestrze stanu cywilnego i postanowił zobowiązać Urząd Stanu Cywilnego
(USC) do zmiany nazwiska z
formy „Žakė” na formę oryginalną – „Jacquet” oraz do wydania aktu urodzenia.
Nazwiska dzieci urodzonych
w mieszanej rodzinie Litwinki i
Francuza we francuskim akcie
urodzenia oraz w paszportach
są napisane w formie oryginalnej, tj. „Jacquet”. Tymczasem w
litewskich aktach urodzenia nazwisko jest zapisane formą fonetyczną, tj. „Žakė”.
W czasie posiedzenia sądowego, przedstawiciel wnioskodawcy, prawnik Europejskiej
Fundacji Praw Człowieka i
pomocnik adwokata Ewelina
Dobrowolska poparła werdykt
sądowy oraz dodała, że zasadniczo nie było żadnego sporu
w tej sprawie, ale ze względu na

niedogodności techniczne wnioskodawcy nie byli zadowoleni
procedurą pozasądową.
W dniu 21 września 2018 r.
sąd przyznał, że z jednej strony obowiązujące prawo krajowe nie przewiduje możliwości
zapisów w dokumentach stanu
cywilnego obywateli Republiki
Litewskiej w formie nielitewskiej, z drugiej strony, orzecznictwo sądów międzynarodowych
w takich sprawach jest niemniej
istotne. Z orzecznictwa sądów
jasno wynika, że imię i nazwisko
jest integralną częścią prawa do
życia prywatnego i rodzinnego,
a ingerencja państwa w tę sferę
poprzez zakaz oryginalnego zapisu imienia lub nazwiska danej
osoby może być uzasadniona
tylko wtedy, gdy jest proporcjonalnym środkiem do celów
prawnych.
Wygrano już ponad czterdzieści spraw oryginalnego zapisu imienia lub nazwiska. Kilkadziesiąt wniosków czeka na wyrok sądowy lub w chwili obecnej
są sporządzane. Pomimo licznych postępowań sądowych, zarejestrowane projekty dotyczące
oryginalnej pisowni imion i nazwisk nadal nie zostały rozpatrzone w sejmie.
EFHR

Na Wileńszczyźnie trwają
Uroczystości Ponarskie
W Wilnie i na Wileńszczyźnie odbywają się Uroczystości Ponarskie, organizowane
przez Stowarzyszenie Rodzina
Ponarska.
23 września, w niedzielę przy
Memoriale Ponarskim członkowie Stowarzyszenia Rodzina
Ponarska w ramach litewskiego
państwowego Dnia Zagłady Żydów oddali hołd ofiarom zbrodni
narodowości żydowskiej, a także
zwiedzili Muzeum w Ponarach.
Następnie wzięli udział w Mszy
św. w kościele pw. Ducha Świętego. w Wilnie w intencji ofiar
zbrodni w Ponarach oraz złożyli

kwiaty pod tablicą upamiętniającą ks. Romualda Świrkowskiego, proboszcza parafii w latach
1941-1942, zamordowanego w
Ponarach 5 maja 1942 r.
W poniedziałek 24 września
Rodzina Ponarska wzięła udział
w Mszy św. w Bazylice Trockiej
w intencji pomordowanych w
Trokach w czasie II wojny światowej. Następnie członkowie
stowarzyszenia złożyli kwiaty na
Polskim Cmentarzu Wojennym
1919-1921 w Trokach. Kolejnym
punktem uroczystości była Konferencja Ponarska w Trokach.
L.24.lt
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Premier Saulius Skvernelis wręczył rządowe nagrody dla litewskich
sportowców, którzy osiągnęli wybitne wyniki na Mistrzostwach Świata
i Europy w 2018 roku
Fot. ELTA
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Wszyscy na wojnę z cenami
Wczoraj, wojnę pnącym się w górę cenom wypowiedziała prezydent Dalia Grybauskaitė. Wcześniej, zrobił to już premier Saulius Skvernelis. I
nawet nie mam wątpliwości, że ten bojowy nastrój
najważniejszych litewskich dostojników udzieli się
innym uczestnikomw politycznego życia na Litwie. Hasło „ja obniżę dla was ceny” na pewno stanie się hitem rozpoczętego już wyścigu o fotel prezydencki. Chwycą
go również kandydaci na radnych i merów w przyszłorocznych wyborach samorządowych. I to zupełnie nieważne, że samorządy na
Litwie nic nie mają do powiedzenia w tym temacie. Najważniejsze
jest to, że galopujący wzrost cen jest największym problemem dla
mieszkańców Litwy. Ten, kto najbardziej przekonywająco obieca
osadzić ceny, zdobędzie serca i, co najważniejsze, głosy wyborców.
Grunt zrobić to właśnie przekonywająco i… na czas. Wydaje się,
że akurat Skvernelis popełnił falstart. Do maja przyszłego roku,
gdy odbędą się wybory prezydenckie, jest wystarczająco czasu,
żeby wyborcy przekonali się, że premier „poległ” na wojnie z
cenami. Wczorajsza deklaracja Grybauskaitė to raczej również
słowna psychoterapia. Pani prezydent już blisko 10 lat ma możliwość obniżania cen. Pamiętamy jej zapewnienia, że wprowadzenie
euro na Litwie w 2015 roku nie spowoduje ich wzrostu. Ile były
warte, widzimy na cennikach w sklepach. Niestety, wydaje się, że
bardziej wiarygodni będą ci politycy, którzy przyznają się, że Litwa
już dawno skapitulowała w tej wojnie. Aby odmienić sytuację, nasz
kraj potrzebuje dobrego pomysłu na znaczne przyśpieszenie rozwoju gospodarczego.
Robert Mickiewicz
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Będzie 99 senatorów z Polski i jeden senator wybrany
przez Polonię; jeden okręg wyborczy będzie przeznaczony dla Polonii i Polonia będzie miała swojego
przedstawiciele w senacie” – oświadczył marszałek Senatu RP
Stanisław Karczewski.

