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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja tam, kad pagal naujai pakeistą Slovakijos pilietybės įstatymą 
iš asmenų, kurie savo noru pasirenka kitos valstybės pilietybę, atimama Slovakijos pilietybė.
Peticijos pateikėjas mano, kad šis įstatymas yra diskriminacinis ir Slovakijai turėtų būti 
priminta apie Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, nes šiuo įstatymu pažeidžiama 
Bendrijos teisė. Peticijos pateikėjas aprašo atvejį, kai iš asmens, norėjusio įgyti Vengrijos 
pilietybę ir apie tai pranešusio Slovakijos valdžios institucijoms, buvo atimtos balsavimo 
teisės, asmens tapatybės kortelė ir nutrauktas jo socialinis draudimas. Galiausiai šis asmuo 
patyrė infarktą ir po keleto savaičių mirė. Peticijos pateikėjas teigia, kad asmenims, iš kurių 
atimta pilietybė, neduoda ramybės policija. Jis tvirtina, kad Slovakija diskriminuoja tuos, 
kurie tikėdami Slovakijos konstitucija renkasi dar vienos valstybės pilietybę. Peticijos 
pateikėjas remiasi Europos Teisingumo Teismo sprendimais, pvz., sprendimais, priimtais 
Denka, Johnston, Defrenne bylose).

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. vasario 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. birželio 28 d.

„Peticijos pateikėjas mano, kad priimant Slovakijos Respublikos įstatymą Nr. 40/1993 dėl 
pilietybės, su pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 250/2010, Slovakijos valdžios institucijos 
pažeidė ES normas, kurių Slovakijos Respublika įsipareigojo laikytis stodama į ES.
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Peticijos pateikėjas nurodo, kad jis pats ir kiti asmenys, kurie įgijo Vengrijos pilietybę ir 
teisėtai pranešė apie jos įgijimą pagal šį įstatymą, buvo nuolat persekiojami policijos; šie 
asmenys buvo išbraukti iš nuolatinių adresų registro, jų asmens tapatybės dokumentai buvo 
pripažinti negaliojančiais ir iš jų buvo atimtos teisės balsuoti rinkimuose į nacionalinį 
parlamentą. Jis taip pat teigia, kad valdžios institucijos praneša atitinkamiems asmenims apie 
jų pilietybės praradimą laišku, o ne savo oficialiu sprendimu, ir nesuteikia jokių galimybių 
imtis teisės gynimo priemonių dėl tokių veiksmų.

Peticijos pateikėjas mano, kad nagrinėjamas įstatymas prieštarauja Slovakijos konstitucijai, 
kurioje nustatyta, kad iš jokio asmens negali būti atimta Slovakijos pilietybė prieš jo ar jos 
valią. Todėl jis teigia, kad Slovakijos Respublika diskriminuoja tuos Slovakijos piliečius, 
kurie, tikėdami Konstitucija, įgijo kitos valstybės narės pilietybę, ir kad tokia ES piliečių 
diskriminacija pažeidžiami Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje įtvirtinti ES 
teisės ir principai, pvz., teisė į teisių gynimo priemones, teisinio tikrumo principai, įgytų teisių 
apsaugos principai, taip pat lygybės ir proporcingumo principai.

Peticijos pateikėjas daro išvadą, kad Slovakijos Respublika, palikdama savo pačios piliečius 
be pilietybės jų šalyje, rimtai pažeidžia savo įsipareigojimus, prisiimtus stojant į ES, ir sukelia 
moralinę ir materialinę žalą atitinkamiems asmenims.

Pagal tarptautinės teisės principą valstybės turi suverenią teisę nustatyti savo šalies pilietybės 
įgijimo ir netekimo sąlygas. Vadovaujantis šiuo principu, valstybių narių pilietybės įgijimo ir 
jos netekimo sąlygos reglamentuojamos pagal atskirų valstybių narių nacionalinę teisę. Tai 
patvirtinta nusistovėjusioje Teisingumo Teismo praktikoje ir pakartota J. Rottmann byloje1. 

Tačiau šioje nusistovėjusioje teismų praktikoje taip pat aiškiai nurodoma, kad, vykdydamos 
savo įgaliojimus pilietybės srityje valstybės narės privalo tinkamai atsižvelgti į Europos 
Sąjungos teisę2. J. Rottmann sprendime Teismas paaiškino išlygos „tinkamai atsižvelgti į 
Europos Sąjungos teisę“ reikšmę. Jis paaiškino, kad ši išlyga „neturi įtakos Teisingumo 
Teismo pripažintam tarptautinės teisės principui […], pagal kurį valstybės narės yra 
kompetentingos nustatyti pilietybės įgijimo ir netekimo sąlygas, tačiau įtvirtina principą, 
pagal kurį Sąjungos piliečių atveju įgyvendinant tokią kompetenciją, kai daromas poveikis 
Sąjungos teisės sistemos įtvirtintoms ir saugomoms pagrindinėms teisėms, kaip yra sprendimo 
dėl pilietybės suteikimo natūralizacijos būdu akto panaikinimo atveju, koks nagrinėjamas 
pagrindinėje byloje, taikoma teisminė kontrolė dėl atitikties Sąjungos teisei“ (48 punktas).

Tiksliau, toje byloje Teismas nustatė, kad atitinkamo asmens, kurio atžvilgiu buvo priimtas 
sprendimas dėl jo turimos Vokietijos pilietybės panaikinimo, dėl kurio jis atsidūrė padėtyje, 
galinčioje lemti jam, kaip Sąjungos piliečiui, suteikto statuso ir su juo susijusių teisių 
praradimą, padėtis pagal savo pobūdį ir padarinius priklauso Sąjungos teisės sričiai (42 
punktas).

Atsižvelgdamas į svarbą, kuri pirminės teisės akte suteikiama Sąjungos piliečio statusui, 
Teismas padarė išvadą, kad vis dėlto nacionalinis teismas turi įvertinti, ar ginčijamas 
sprendimas dėl pilietybės panaikinimo priimtas vadovaujantis proporcingumo principu pagal 
ES teisę, atsižvelgiant į visus reikšmingus padarinius susijusiam asmeniui (58 punktas).

                                               
1 2010 m. kovo 2 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-135/08.
2 Žr., pvz., 1992 m. liepos 7 d. sprendimo byloje C-369/90, Micheletti ir kiti, 10 dalį.
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Iš šio sprendimo matyti, kad valstybių narių pilietybės įstatymams ir politikai turėtų būti 
taikoma teisminė kontrolė, atsižvelgiant į ES teisę ir visų pirma proporcingumo principą, 
jeigu tai galėtų turėti įtakos Sąjungos teisės sistemos įtvirtintoms ir saugomoms teisėms, 
būtent tuo atveju, kai dėl to ES pilietis atsiduria padėtyje, galinčioje lemti jam, kaip Sąjungos 
piliečiui, suteikto statuso ir su juo susijusių teisių praradimą. Tai būtų atvejis, kai ES piliečiui 
kiltų pavojus prarasti Sąjungos piliečio statusą, nes, vienai valstybei narei atėmus šio asmens 
pilietybę, jis taptų asmeniu be pilietybės arba turėtų tik trečiosios šalies pilietybę.

Šios sąlygos nėra įvykdytos Slovakijos piliečių, pvz., peticijos pateikėjo, kurie savo noru 
įgyja kitos valstybės narės pilietybę, pvz., Vengrijos, ir dėl to praranda savo Slovakijos 
pilietybę, atveju.

J. Rottmann byla susijusi su atitinkamo ES piliečio pilietybės panaikinimu (šiuo konkrečiu 
atveju remiantis tuo, kad jis ją įgijo apgaulės būdu). Nagrinėjamose bylose, priešingai, 
Slovakijos pilietybės atėmimas yra Vengrijos pilietybės įgijimo savo noru rezultatas. Susiję 
asmenys įgyja Vengrijos pilietybę jų pačių prašymu, todėl Slovakijos pilietybė prarandama jų 
laisva valia.

Slovakijos teisės aktuose nustatyta, kad savo noru įgijus kitos valstybės pilietybę Slovakijos 
pilietybės netenkama ex lege, t. y. automatiškai, įstatymų nustatyta tvarka, todėl nereikalingas 
nei aiškus atitinkamo asmens ketinimo atsisakyti savo pilietybės išreiškimas, nei valdžios 
institucijų priimtas sprendimas ar aktas1. Tačiau šis pilietybės praradimo ex lege būdas neturi 
jokios įtakos naujos pilietybės įgijimo savo noru pobūdžiui ir dėl to parandamai kilmės šalies 
pilietybei.

Šiuo atžvilgiu svarbus 1997 m. Europos Tarybos priimtos Europos konvencijos dėl pilietybės 
7 straipsnis, kuriame pateiktas baigtinis atvejų, kai pilietybė gali būti prarandama 
automatiškai įstatymo nustatyta tvarka (ex lege) arba Konvencijos Šalies iniciatyva, sąrašas. 
Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad:

„Valstybė, kuri yra šios Konvencijos Šalis, savo vidaus teisėje negali numatyti pilietybės 
netekimo ex lege arba pilietybės netekimo valstybės iniciatyva, išskyrus šiuos atvejus:

a) savanoriškai įgijus kitos valstybės pilietybę“.

Konvencijos aiškinamojoje dalyje nustatyta, kad „a) punkte […] Konvencijos Šalims 
suteikiama galimybė numatyti pilietybės netekimą, kai savanoriškai įgyjama kitos valstybės 
pilietybė. Žodis „savanoriškai“ rodo, kad pilietybė įgyjama asmens laisva valia, o ne 
automatiškai (ex lege)“ (59 dalis).

Išsamumo tikslais vertėtų pažymėti, kad Slovakijos pilietybės praradimas savo noru įgijus 
Vengrijos pilietybę jokiu būdu neturi įtakos atitinkamų asmenų kaip Sąjungos piliečių statusui 

                                               
1 Pirmiau cituojamo Įstatymo Nr. 40/1993 9 straipsnyje nustatyta, kad: 
„(16) Slovakijos Respublikos pilietis (-ė) praranda Slovakijos Respublikos pilietybę tą pačią dieną, kurią jis ar 
ji, remdamasis (-asi) aiškiu sutikimu, kuris išreiškiamas prašymu, pareiškimu ar kitais veiksmais įgyti kitą 
pilietybę, savanoriškai įgyja užsienio šalies pilietybę.  […]
(19) Asmuo, pagal 16 dalį netekęs pilietybės, privalo neatidėliodamas apie tai pranešti regione veikiančiai 
apskrities valdžios institucijai.
(20) Regione veikianti apskrities valdžios institucija praneša apie pilietybės praradimą pagal 16 dalį visiems 14 
dalyje nurodytiems subjektams.“
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(kurį jie išsaugo dėl Vengrijos pilietybės) arba bet kokioms jiems Sąjungos teisės sistemos 
įtvirtintoms ir saugomoms teisėms. Tie asmenys, kurie savo noru įgyja kitos ES valstybės 
narės pilietybę, išlaiko savo, kaip ES piliečių, statusą ir su juo susijusias teises.

Todėl, atrodo, pagal Slovakijos įstatymus nustatytos pilietybės netekimo savo noru įgijus 
kitos šalies pilietybę sąlygos ir tvarka ir pilietybės netekimo padariniai, pvz., balsavimo teisių 
praradimas nacionaliniuose rinkimuose, išbraukimas iš nuolatinių adresų registro arba asmens 
tapatybės dokumentų pripažinimas negaliojančiais, nepriklauso ES teisės sričiai. Todėl nei ES 
teisės nuostatos, nei ES teisės principai, įtvirtinti Teisingumo Teismo praktikoje, nėra 
taikytini sprendžiant iškeltus klausimus.

Išvada

Peticijos pateikėjo iškelti klausimai dėl pilietybės netekimo pagal Slovakijos teisę sąlygų, 
procedūrų ir padarinių nepriklauso ES teisės sričiai. Todėl Komisija neturi kompetencijos 
spręsti šių klausimų.

Apskritai galima būtų atkreipti peticijos pateikėjo dėmesį į tai, kad asmenys, kurie įgijo 
Vengrijos pilietybę ir gyvena Slovakijos Respublikoje, gali naudotis savo teisėmis pagal 
2001 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/38/EB dėl Sąjungos 
piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje1.“

                                               
1 OL L 158, 2004 4 30.


