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1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е бивш председател на Върховния съд на Унгария, 
посочва, че макар в параграф 5, точка 2 от Конституцията на Република Словакия да се 
забранява лишаването от словашко гражданство против волята на съответното лице, 
Националният съвет на Република Словакия преди пет години е приел закон, с който се 
постановява автоматична загуба на словашкото гражданство във всички случаи, когато 
лицето приема друго гражданство. Според вносителя на петицията този закон е 
противоконституционен. Вносителят на петицията информира, че преди четири години 
почти 40 членове на словашкия парламент са оспорили закона пред словашкия 
Конституционен съд, който в крайна сметка е постановил с определение, че решава да 
не изразява становище по този въпрос. Вносителят на петицията заявява, че отказът да 
се изрази позиция се дължи на факта, че половината съдии са счели закона за 
противоконституционен, докато другата половина от съдиите са го намерили за 
конституционосъобразен. Това определение (или по-скоро липсата на решение) е 
означавало за лицата, лишени от словашкото си гражданство, че нямат достъп до правна 
защита. Вносителят на петицията съобщава, че въз основа на Закон 1084 лицата са били 
лишени от словашкото си гражданство, което на практика означава, че адресната им 
регистрация е била заличена, личните карти и паспортите им са били обявени за 
невалидни, било им е отказано правото да гласуват, не са можели да си открият банкова 
сметка или да получават препоръчана поща. Вносителят на петицията посочва, че най-
крайната форма на дискриминация е била проявена, когато на въпросните граждани са 
били отказани безплатни медицински услуги въпреки факта, че тези хора са останали 
граждани на ЕС и са плащали здравни осигуровки през целия си живот. Вносителят на 
петицията съобщава за отделни случаи, при които въпросните граждани са били 
подлагани на тормоз или им е била отказвана спешна медицинска помощ от словашките 
органи. Вносителят на петицията заявява, че над 1000 словашки граждани са 
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противоконституционно дискриминирани въз основа на тяхната националност, което 
представлява нарушение на принципите на правовата държава, справедливостта, 
равенството, пропорционалността и правото на ефективна правна защита, като 
последното се дължи на факта, че словашките органи не са издавали решения за 
отнемането на права, поради което няма акт, който гражданите да могат да оспорят. 
Вносителят на петицията счита, че Република Словакия не само нарушава основните 
права на човека, но и не зачита основните принципи на европейската интеграция. 
Вносителят на петицията отправя искане към комисията по петициите да осъществи 
обмен на мнения по въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 юни 2016 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 216, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 октомври 2016 г.

Вносителят на петицията се позовава на Закон № 40/1993 г. относно гражданството на 
Словашката република, изменен със Закон № 250/2010.

Вносителят на петицията твърди, че приетият през 2010 г. закон лишава словашките 
граждани от тяхното словашко гражданство против волята им. Той обяснява, че случаят 
е бил отнесен до Конституционния съд на Словакия, който е постановил с определение, 
че решава да не изразява становище по този въпрос. Той също така заявява, че 
гражданите, които са лишени от своето словашко гражданство въз основа на този закон, 
нямат достъп до правна защита. 

Вносителят на петицията съобщава, че лишаването на лицата от словашко гражданство 
въз основа на закона означава на практика, че адресната им регистрация е била заличена, 
личните карти и паспортите им са били обявени за невалидни, било им е отказано 
правото да гласуват, не са можели да си открият банкова сметка или да получават 
препоръчана поща. Въпросните граждани срещат проблеми и при достъпа си до 
безплатно медицинско обслужване, а понякога им е била отказвана спешна медицинска 
помощ от словашките органи.

Коментари на Комисията

Според установената съдебна практика на Съда на Европейския съюз всяка държава 
членка, като отчита надлежно правото на Съюза, е свободна сама до определя условията 
за придобиване и загубване на съответното гражданство1. С други думи, условията, редът 
и сроковете за получаване на гражданство на държавите членки се уреждат от 
националното законодателство на отделните държави членки, като се спазва правото на 
Съюза. Комисията е компетентна да се намесва по такива въпроси единствено когато 
съответната държава членка нарушава правото на ЕС при упражняване на своите 
правомощия.

1 Вж. последното решение на Съда от 2.3.2010 г. по дело C-135/08, Rottmann.
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Разпоредбата, съгласно която правото на Съюза следва надлежно да се отчита, не 
накърнява вече признатия от Съда принцип на международното право, според който 
държавите членки са компетентни да определят условията за придобиване и загубване 
на гражданство, а по-скоро прогласява принципа, че упражняването на тези правомощия 
по отношение на гражданите на Съюза, доколкото това засяга предоставените и 
защитени от правния ред на Съюза права, подлежи на съдебен контрол, извършен от 
гледна точка на правото на Съюза1.

Член 7, параграф 2 от Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство 
предвижда, че: гражданин на договаряща се държава, който моли за натурализация в 
чужда страна, не губи гражданството си, освен когато получава гражданството на 
тази чужда страна или му е дадено уверение, че ще го получи.

Член 20 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвижда, че 
всяко лице, което притежава гражданство на държава членка, е гражданин на Съюза и 
има определени права, като например правото на недискриминация въз основа на 
националност, когато се прилага Договорът, правото да се движи и пребивава свободно 
на територията на ЕС, правото да избира и да бъде избирано в изборите за Европейския 
парламент и в местните избори, правото на закрила от дипломатическите и консулските 
органи на всяка друга държава – членка на ЕС, правото да внася петиции до Европейския 
парламент и да подава жалби до Европейския омбудсман, правото на контакт и 
получаване на отговор от която и да е институция на ЕС на един от официалните езици 
на ЕС, право на достъп до документите на Европейския парламент, Европейската 
комисия и Съвета, при определени условия и т.н. Тези права по принцип са запазени за 
гражданите на ЕС и се губят, ако лицето изгуби гражданството на държава членка и не е 
едновременно с това гражданин на друга държава членка или не придобие гражданство 
на друга държава членка. 

При прочит на въпросния закон, изменен през 2010 г., не става ясно в кой момент 
словашките граждани се лишават от словашко гражданство. По-специално не е ясно дали 
такъв е случаят, когато словашки гражданин заявява намерението за придобиване на 
друго гражданство или само след като гражданинът ефективно е придобил друго 
гражданство, и какви са непосредствените последици от изгубването на словашкото 
гражданство. 

Заключение

В контекста на гореизложеното Европейската комисия е в контакт със словашките 
органи и е поискала информация по този въпрос. 

4. Отговор на Комисията (REV), получен на 31 януари 2018 г.

Комисията продължава диалога си със словашките органи по този въпрос. През есента 
на 2016 г. тя стартира процедура EU Pilot, която все още е в ход.

1 Rottmann, точка 48.
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5. Отговор на Комисията (REV II), получен на 27 април 2018 г.

По делото C-221/17 Tjebbes Съдът на Европейския съюз, с преюдициално запитване, 
отправено от Държавния съвет на Нидерландия, беше сезиран да се произнесе във връзка 
с пропорционалността на условията в нидерландското законодателство, съгласно което 
нидерландски гражданин с двойно гражданство губи нидерландското си гражданство. 
През април 2018 г. ще се проведе устно изслушване пред Съда на Европейския съюз.

Словашкото законодателство, за което се оплаква вносителят на петицията, определя 
условията, съгласно които словашки гражданин с двойно гражданство губи своето 
словашко гражданство. Следователно Комисията счита, че резултатът от 
преюдициалното запитване по делото C-221/17 Tjebbes може да бъде важен за 
преценката дали словашкото законодателство и практика по този въпрос са в 
съответствие с правото на ЕС.

Заключение

Комисията изчаква решението по преюдициалното запитване във връзка с дело C-221/17 
Tjebbes, преди да предприеме по-нататъшни стъпки за оценка на съвместимостта на 
словашкото законодателство и съответни практики с правото на ЕС.

6. Отговор на Комисията (REV III), получен на 7 юни 2019 г.

При провеждането на диалог със словашките органи във връзка с техния закон за 
гражданството беше установено, че словашките граждани автоматично губят своето 
словашко гражданство, без да е необходимо специално официално решение, в деня, в 
който те доброволно придобиват чуждо гражданство. Словашките органи също така 
заявиха пред Комисията през 2017 г., че загубването на словашкото гражданство по този 
начин („ex lege“) не може да бъде обект на административно и съдебно преразглеждане.

С оглед на тази информация и вследствие на жалбата на вносителя на петицията, 
Комисията разгледа словашкото законодателство с оглед на неотдавнашното решение на 
Съда на Европейския съюз по дело C-221/17 Tjebbes. Посочените в решението факти 
(относно нидерландския закон за гражданството) пораждат някои въпроси, подобни на 
тези, които са повдигнати от вносителя на петицията в неговата жалба относно 
словашкия закон за гражданството, а именно загубата, по силата на закон, на 
гражданството на държава — членка на Европейския съюз, както и средствата за правна 
защита, с които разполагат заинтересованите лица.

По въпроса за загубата на гражданство, по силата на закон, Съдът на ЕС постанови по 
дело C-221/17 Tjebbes, че правото на ЕС по принцип не изключва възможността дадена 
държава членка да предложи загубване на съответното гражданство поради причини, 
свързани с обществения интерес, дори ако това води до загуба на гражданството на 
Съюза за съответното лице1.

Същевременно, с оглед на факта, че загубата на гражданството на държава членка води 
до загубата на гражданството на Съюза, Съдът на ЕС потвърди своята установена 

1 Решение от 12 март 2019 г., ECLI:EU:C:2019:189, точка 40.
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съдебна практика, съгласно която всяка държава членка може да определя условията за 
придобиване и загуба на съответното гражданство, но тя трябва да прави това, като взема 
надлежно предвид разпоредбите на правото на Съюза1.

Що се отнася до правните средства за защита на лицата, загубили своето гражданство на 
държава членка по силата на закона, Съдът на Европейския съюз се произнесе, както 
следва:

„Загубването по силата на закона на гражданството на държава членка би било 
несъвместимо с принципа на пропорционалност, ако приложимите национални 
правила не позволяват в нито един момент да се извърши индивидуална преценка 
на последиците, които то поражда за съответните лица от гледна точка на 
правото на Съюза.

Оттук следва, че в случай като обсъждания в главното производство, при който 
загубването на гражданството на държава членка настъпва по силата на закона 
и води до загубване на статута на гражданин на Съюза, компетентните 
национални административни и съдебни органи трябва да имат възможността 
инцидентно да преценяват последиците от загубването на това гражданство и 
евентуално да възстановяват ex tunc гражданството на съответното лице по 
повод на негово заявление за издаване на документ за задгранично пътуване или на 
всякакъв друг документ, удостоверяващ гражданството му“2.

Заключение

С оглед на гореизложеното, Комисията ще се свърже отново със словашките органи, за 
да поиска от тях да посочат как възнамеряват да адаптират националното си 
законодателство в резултат на решението по дело C-221/17 Tjebbes.

1 C-221/17, точка 32;  Дело C-135/08, Rottmann, ECLI:EU:C:2019:60, точка 39; Дело C-369/90, Micheletti, 
ECLI:EU:C:1992:295, точка 10.
2  C-221/17, точки 41-42.


