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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS IŠLAIKYMO 

 

Kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimas, posėdžiavęs 2017 m. 

liepos 2–5 dienomis Panevėžio rajone, reiškia susirūpinimą dėl Pilietybės įstatymo nuostatos, 

kurioje teigiama, kad Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, jeigu 

išvyko iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 dienos. Įstatyme paaiškinama asmens, išvykusio iš 

Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d., sąvoka: „iki 1940 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos 

pilietybę turėjęs asmuo ar jo palikuonis, iki 1990 m. kovo 11 d. išvykę iš dabartinės Lietuvos 

Respublikos teritorijos nuolat gyventi į kitą valstybę, jeigu 1990 m. kovo 11 d. jų nuolatinė 

gyvenamoji vieta buvo ne Lietuvoje. Ši sąvoka neapima asmenų, kurie po 1940 m. birželio 15 d. 

išvyko iš Lietuvos teritorijos į buvusią Sovietų Sąjungos teritoriją.“ 

Šios nuostatos įgyvendinime įžvelgiame galimas pavojingas pasekmes: 

1. Lietuvių, gyvenančių Vakarų šalyse, ir lietuvių, gyvenančių Rytų šalyse (buvusioje Sovietų 

Sąjungos teritorijoje), priešpastatymą ir ateinančių lietuvių kartų supriešinimą. 

2. Užkertama galimybė turėti kitos šalies pilietybę lietuviškų šaknų turintiems asmenims, 

gyvenantiems Gruzijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Armėnijoje, Rusijoje ir t. t. (iš viso 12 šalių, be 

Estijos, Latvijos). Daugelio Lietuvos žmonių išvykimas į šiuos kraštus iki 1990 m. kovo 11 d. 

buvo nulemtas politinės santvarkos reikalavimų (pvz., mokslo ir darbo klausimais).  

3. Dabartinės politinės situacijos diktuojamos nuostatos formuoja pavojingą, dvigubais standartais 

paremtą požiūrį į žmogaus teisių įgyvendinimą. 

Atkreipiamas dėmesys, kad pagal dabartinį įstatymą Lietuvos Respublikos pilietybė yra 

išsaugoma lietuviams, išvykusiems iš šalies iki 1940 m. birželio 15 d. Tuo metu lietuviai 

išvykdavo iš Lietuvos dėl ekonominių priežasčių. Daugeliu atveju po 1990 m. kovo 11 d. išvykę 

lietuviai tai daro irgi dėl tų pačių priežasčių, tačiau jie pilietybės išsaugoti negali.  

Siūlome ištaisyti klaidą, diskriminuojančią lietuvių tautą, ir jei pilietybė išsaugoma tautiečiams, 

išvykusiems iki 1940 m. birželio 15 d., tą pačią teisę dera suteikti ir dabar išvykstantiems 

lietuviams. 
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