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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1298/2012, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais 
Lomnici Zoltan, par Slovākijas Pilsonības likumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd nesen grozītā Slovākijas Pilsonības likuma normu, saskaņā ar 
kuru cilvēki, kas brīvprātīgi izvēlējušies citas valsts pilsonību, līdz ar to zaudē Slovākijas 
pilsonību. Viņš uzskata, ka tā ir diskriminācija, un atsaucas uz Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu, ņemot vērā to, ka ir pārkāptas Kopienas tiesības. Viņš piemin gadījumu, 
kad cilvēks, kurš pieprasījis Ungārijas pilsonību, zaudēja balsstiesības pēc tam, kad bija par to 
paziņojis Slovākijas varas iestādēm; viņam tika atņemta personas apliecība un atteikts 
sociālais nodrošinājums, kam sekoja sirdslēkme un šā cilvēka nāve pēc dažām nedēļām. Viņš 
uzsver, ka cilvēkiem, kuri zaudējuši pilsonību, neliek mieru policija. Viņš uzskata, ka 
Slovākijas Republika diskriminē tos, kas, paļaujoties uz Slovākijas konstitūciju, ir izvēlējušies 
citas valsts pilsonību. Viņš atsaucas uz Eiropas Savienības Tiesas nolēmumiem (piemēram, 
Denka lietā, Johnston lietā, Defrenne lietā).

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. jūnijā

Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka Slovākijas varas iestādes, pieņemot Likumu Nr. 40/1993 
par Slovākijas Republikas pilsonību, kas grozīts ar Likumu Nr. 250/2010, neievēroja ES 
standartus, kurus Slovākijas Republika, pievienojoties ES, bija apņēmusies aizsargāt.
Viņi norāda, ka cilvēkus (piemēram, viņus pašus), kas ieguvuši Ungārijas pilsonību un par to 
likumīgi ziņojuši saskaņā ar minēto likumu, neliek mierā policija, no adrešu reģistra ir dzēsti 
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ieraksti par viņu pastāvīgajām adresēm, viņu personu apliecinošie dokumenti ir atzīti par 
nederīgiem, un viņiem ir atņemtas tiesības balsot valsts parlamenta vēlēšanās. Viņi arī 
apgalvo, ka varas iestādes paziņo attiecīgajiem cilvēkiem par pilsonības zaudēšanu, nosūtot 
viņiem vēstuli, nevis pieņemot oficiālu lēmumu, un nenodrošina viņiem iespēju izmantot 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus pret šo pasākumu. Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka 
minētais likums ir pretrunā Slovākijas konstitūcijai, kurā noteikts — nevienam cilvēkam 
neatņem Slovākijas pilsonību pret viņa/viņas gribu. Tāpēc viņi apgalvo, ka Slovākijas 
Republika diskriminē Slovākijas pilsoņus, kas, paļaujoties uz konstitūciju, ir ieguvuši citas 
dalībvalsts pilsonību, un ka šī ES pilsoņu diskriminācija pārkāpj Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūrā paredzētās ES tiesības un principus, piemēram, tiesības uz tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem, juridiskās noteiktības, iegūto tiesību aizsardzības, līdztiesības un samērīguma 
principu.

Visbeidzot viņi norāda, ka, padarot savus iedzīvotājus par bezpavalstniekiem viņu valstī, 
Slovākijas Republika nopietni pārkāpj saistības, ko tā apņēmusies ievērot, pievienojoties ES, 
un rada nopietnu morālu un materiālu kaitējumu attiecīgajiem cilvēkiem.

Saskaņā ar starptautisko tiesību principu valstīm ir suverēnas tiesības noteikt pilsonības 
iegūšanas un zaudēšanas nosacījumus. Atbilstoši šim principam ES dalībvalstu pilsonības 
iegūšanas un zaudēšanas nosacījumus reglamentē konkrētās dalībvalsts tiesību akti. Tas ir 
apstiprināts iedibinātajā Tiesas judikatūrā un tika atkārtoti uzsvērts Rottmann lietā1.

Tomēr šajā iedibinātajā judikatūrā arī skaidri noteikts, ka dalībvalstīm, īstenojot kompetenci 
pilsonības jomā, jāievēro Eiropas Savienības tiesības2. Tiesa savā spriedumā Rottmann lietā 
izskaidroja atrunas „ievērojot Savienības tiesības” nozīmi. Tā paskaidroja, ka atruna „(..) 
nebūt nav pretrunā Tiesas jau atzītajam (..) starptautisko tiesību principam, saskaņā ar kuru 
noteikt pilsonības iegūšanas un zaudēšanas nosacījumus ir dalībvalstu kompetencē, bet gan 
nosaka principu, saskaņā ar kuru attiecībā uz Savienības pilsoņiem šīs kompetences 
īstenošana, ciktāl tā skar Savienības tiesību sistēmā piešķirtās un aizsargātās tiesības, kā tas it 
īpaši ir tāda lēmuma par naturalizācijas kārtībā iegūtas pilsonības atņemšanu kā pamata lietā 
esošais gadījumā, ir pakļauta pārbaudei tiesā attiecībā uz Savienības tiesībām” (48. punkts).

Konkrētāk, minētajā lietā Tiesa atzina, ka situācija, kurā bija nonācis attiecīgais cilvēks, proti, 
tika pieņemts lēmums viņam atņemt Vācijas pilsonību, kā rezultātā viņš varēja zaudēt 
Savienības pilsoņa statusu un ar to saistītās tiesības, pēc savas dabas un savu seku dēļ ietilpst 
Savienības tiesību jomā (42. punkts).

Ņemot vērā nozīmi, kāda primārajās tiesībās ir piešķirta Savienības pilsoņa statusam, Tiesa 
secināja, ka valsts tiesām jānoskaidro, vai, pieņemot attiecīgo lēmumu par pilsonības 
atņemšanu, tika ievērots samērīguma princips atbilstoši ES tiesībām, ņemot vērā visu būtiskā 
apstākļu kopuma ietekmi uz attiecīgo cilvēku (58. punkts).

No šī sprieduma var secināt, ka dalībvalstu tiesu iestādēm būtu jāņem vērā ES tiesības, jo 
īpaši samērīguma princips, kontrolējot valsts tiesību aktus un politiku pilsonības jomā, kuri 
var ietekmēt Savienības tiesību sistēmā piešķirtās un aizsargātās tiesības, radot ES pilsonim 

                                               
1 Tiesas 2010. gada 2. marta spriedums lietā C-135/08.
2 Skatīt, piemēram, 1992. gada 7. jūlija spriedumu lietā C-369/90 Micheletti and Others, 
10. punktu.
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tādus apstākļus, kuros viņš var zaudēt Savienības pilsoņa statusu un ar to saistītās tiesības. Tā 
tas būtu gadījumā, ja ES pilsonis varētu zaudēt Savienības pilsoņa statusu, jo viņš, zaudējot 
kādas dalībvalsts pilsonību, kļuvis par bezpavalstnieku vai arī ir tikai kādas trešās valsts 
pilsonis.

Tas neattiecas uz Slovākijas iedzīvotājiem, piemēram, minētajiem lūgumraksta iesniedzējiem, 
kas brīvprātīgi iegūst citas dalībvalsts, piemēram, Ungārijas, pilsonību un tāpēc zaudē 
Slovākijas pilsonību.

Rottmann lieta attiecās uz pilsonības atņemšanu attiecīgajam ES pilsonim (konkrētajā 
gadījumā atņemšanas pamatojums bija tas, ka viņš pilsonību bija ieguvis krāpšanas ceļā). 
Savukārt lūgumrakstā aplūkotajos gadījumos Slovākijas pilsonība tika atņemta tāpēc, ka 
attiecīgie cilvēki bija brīvprātīgi ieguvuši Ungārijas pilsonību. Attiecīgie cilvēki ieguva 
Ungārijas pilsonību pēc pašu lūguma, tāpēc Slovākijas pilsonības zaudēšana ir viņu brīvās 
gribas īstenošanas rezultāts.

Slovākijas tiesību aktos noteikts, ka, ja cilvēks brīvprātīgi iegūst citas valsts pilsonību, tas 
zaudē Slovākijas pilsonību ex lege, t. i., automātiski, pēc likuma, tātad „nav nepieciešams ne 
attiecīgā cilvēka skaidri izteikts nodoms atteikties no savas pilsonības, ne valsts iestādes 
lēmums vai rīcība1.” Tomēr šis ex lege pilsonības zaudēšanas veids nekādi neietekmē jaunās 
pilsonības iegūšanas brīvprātīgo raksturu un tai sekojošo sākotnējās pilsonības zaudēšanu.

Uz šo gadījumu attiecas Eiropas Padomes 1997. gadā pieņemtās Eiropas Konvencijas par 
pilsonību 7. pants, kurā norādīts izsmeļošs tādu gadījumu saraksts, kuros pilsonība var tikt 
zaudēta automātiski, pēc likuma (ex lege), vai pēc līgumslēdzējas valsts iniciatīvas. Šā panta 
1. punktā noteikts:

„Līgumslēdzēja valsts nedrīkst savās iekšējās tiesībās paredzēt pilsonības zaudēšanu ex lege
vai pēc līgumslēdzējas valsts iniciatīvas, izņemot šādus gadījumus:

a) brīvprātīga citas valsts pilsonības iegūšana.”

Šīs konvencijas paskaidrojuma ziņojumā teikts, ka „a) apakšpunkts (..) ļauj līgumslēdzējām 
valstīm paredzēt pilsonības zaudēšanu, ja tiek brīvprātīgi iegūta citas valsts pilsonība. Vārds 
„brīvprātīgi” nozīmē to, ka pilsonība tika iegūta pēc cilvēka brīvas gribas, nevis automātiski 
(ex lege)” (59. punkts).

Lai atbilde būtu pilnīga, jānorāda, ka Slovākijas pilsonības zaudēšana Ungārijas pilsonības 
brīvprātīgas iegūšanas dēļ nekādi neietekmē attiecīgo cilvēku Savienības pilsoņa statusu (kuru 
tie saglabā, jo ir Ungārijas pilsoņi) vai jebkādas citas tiesības, kas tiem piešķirtas un 
aizsargātas Savienības tiesību sistēmā. Cilvēki, kas brīvprātīgi ieguvuši citas ES dalībvalsts 
pilsonību, saglabā ES pilsoņa statusu un ar to saistītās tiesības.
                                               
1 Iepriekš minētā Likuma Nr. 40/1993 9. pantā turpmāk noteikts:
„(16) Slovākijas Republikas pilsonis zaudē Slovākijas Republikas pilsonību dienā, kad viņš/viņa, pamatojoties 
uz pieprasījuma, paziņojuma veidā vai citas rīcības veidā skaidri izteiktu piekrišanu citas pilsonības iegūšanai, 
labprātīgi iegūst citas valsts pilsonību. (..)
(19) Cilvēkam, kas zaudējis pilsonību atbilstoši 16. punktam, par to nekavējoties jāpaziņo rajona varas iestādei 
reģionā.

(20) Rajona varas iestāde reģionā par pilsonības zaudēšanu atbilstoši 16. punktam paziņos visiem 14. punktā 
minētajiem subjektiem.”
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Tāpēc šķiet, ka Slovākijas tiesību aktos noteiktie pilsonības zaudēšanas nosacījumi un 
procedūras, ja tiek brīvprātīgi iegūta citas valsts pilsonība, kā arī pilsonības zaudēšanas sekas, 
piemēram, tiesību balsot valsts vēlēšanās zaudēšana, ierakstu dzēšana no pastāvīgo adrešu 
reģistra vai personu apliecinošo dokumentu atzīšana par nederīgiem, neietilpst ES tiesību 
jomā. Tāpēc attiecībā uz minētajiem jautājumiem nav piemērojami ne ES tiesību aktu 
noteikumi, ne Tiesas judikatūrā paredzētie ES tiesību principi.

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzēju minētie jautājumi attiecībā uz Slovākijas tiesību aktos noteiktajiem 
pilsonības zaudēšanas nosacījumiem, procedūrām un sekām neietilpst ES tiesību jomā. Tāpēc 
Komisijai nav tiesību iejaukties šajos jautājumos.

Vispārīgi lūgumraksta iesniedzēju uzmanību varētu pievērst tam, ka cilvēki, kas ieguvuši 
Ungārijas pilsonību un uzturas Slovākijas Republikā, var izmantot savas tiesības saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/38/EK par Savienības 
pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu 
teritorijā1.

                                               
1 OV L 158, 30.4.2004.


