
 
 

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS 
 

 

PAŽYMA 

DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS TAUTYBĖS PAGRINDU VALDŽIOS IR VALDYMO 

INSTITUCIJŲ SRITYJE 

 

2015-07-08 Nr. (15)SN-165)SP-112 

Vilnius 

 

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė, pagal gautą Lietuvos Respublikos pilietės L.G. ir 

Ukrainos Respublikos piliečio O.CH. skundą atliko tyrimą dėl galimos diskriminacijos tautybės pagrindu 

valdžios  ir valdymo institucijų  srityje.  

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

n u s t a t ė : 

 

1. Ukrainos Respublikos pilietybę turintis O. Ch. kreipėsi į Migracijos departamentą prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau-Migracijos departamentas), prašydamas išduoti jam 

leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, motyvuodamas tuo, kad yra lietuvių kilmės, nes jo senelė L. G. yra 

Lietuvos Respublikos pilietė. 

2. Iš pateiktų Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai dokumentų matyti, jog Migracijos 

departamentas kvalifikuotai paaiškino pareiškėjams apie tai, kokių dokumentų pagrindu gali būti išduotas 

leidimas nuolat gyventi Lietuvoje.  

3. Migracijos departamento atsakyme pareiškėjui nurodoma, jog
1
 pareiškėjas pateikė pareiškimą, kad 

laiko save lietuviu, tačiau jo  gimimo liudijime nurodyta, kad jo tėvai yra rusai (Ukrainos Respublikos 

piliečiai),  tėvo gimimo liudijime nurodyta, kad jo motina – baltarusė, o tėvas rusas.  

4. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas (toliau - Pilietybės įstatymas) asmens lietuvių kilmę sieja 

su tėvų ir senelių tautybe,  pareiškėjo turimi dokumentai nepatvirtina, jog jo tėvai ar seneliai arba vienas iš 

tėvų ar senelių yra ar buvo lietuviai.  

5. Remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais tautybės ir pilietybės sąvokos netapačios.  

6. Atkreiptinas dėmesys į tą aplinkybę, jog pareiškėjų skunde minimos iš dalies 2003 m. vasario 21 d. 

pateiktos Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos Patariamojo komiteto 
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nuomonės bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 45/03-

36/04
2
 pagrindu buvo pakeistas Pilietybės įstatymo 18 straipsnis, kuriuo tuo metu (iki minėto 

Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo) lietuvių kilmės asmenims nebuvo taikoma nuostata dėl 

automatinio Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo, įgijus kitos valstybės pilietybę. Šiuo metu bet 

kuris Lietuvos Respublikos pilietis, priėmęs kitos valstybės pilietybę, automatiškai netenka Lietuvos 

Respublikos pilietybės.  

 

Lygių galimybių kontrolierė 

 

k o n s t a t u o j a : 

  

1. Pareiškėjų skunde minima problema yra sąlygota galiojančio Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl 

užsieniečių teisinės padėties“ bei Pilietybės įstatymo nuostatų, o ne savavališkų Migracijos departamento 

veiksmų ar neveikimo. 

2. Konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas nepaneigia galimybės įstatyme nustatyti nevienodą 

( diferencijuotą ) teisinį reguliavimą tam tikrų asmenų kategorijų, esančių skirtingose padėtyse, atžvilgiu; 

konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas būtų pažeistas inter alia tada, kai tam tikri asmenys, 

palyginti su kitais, būtų traktuojami skirtingai, nors tarp jų nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties 

skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų objektyviai pateisinamas. 
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3. Remiantis pareiškėjų pateiktais dokumentais nėra pakankamo pagrindo daryti prielaidos dėl galimos 

tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos, priekabiavimo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, 

socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės 

priklausomybės ar religijos pagrindu, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme 

(toliau – ir LGĮ) buvimo. 

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta bei vadovaudamasi LGĮ 14 straipsniu, 15 straipsnio 2 dalimi  bei 

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 4 punktu  

 

Lygių galimybių kontrolierė  

 

n u s p r e n d ž i a : 

  

1. Atmesti skundą, nes nepasitvirtino jame nurodyti pažeidimai. 
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 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr. 45/03-36/04 dėl teisės 

aktų, reguliuojančių Lietuvos Respublikos pilietybės santykius, nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos 

Konstitucijai 
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2. Su skundo tyrimo pažyma supažindinti pareiškėjus.  

 

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka. 

 

 

Lygių galimybių kontrolierė        Agneta Lobačevskytė 


