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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 1315/2015, którą złożył Zoltan Lomnici (Węgry), z 4 podpisami, 
w sprawie ustawy dotyczącej słowackiego obywatelstwa

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, były prezes węgierskiego Sądu Najwyższego, zwraca uwagę, że ust. 5 pkt 
2 Konstytucji Republiki Słowackiej zakazuje pozbawiania jakiejkolwiek osoby słowackiego 
obywatelstwa wbrew jej woli, natomiast Rada Krajowa Republiki Słowackiej przyjęła pięć lat 
temu ustawę przewidującą automatyczną utratę słowackiego obywatelstwa w przypadku każdej 
osoby, która przyjmuje inne obywatelstwo. Zdaniem składającego petycję przedmiotowa 
ustawa jest niekonstytucyjna. Składający petycję informuje, że cztery lata temu niespełna 40 
posłów do słowackiego parlamentu zaskarżyło tę ustawę do słowackiego Trybunału 
Konstytucyjnego, który ostatecznie postanowił nie formułować opinii w tej kwestii. Według 
składającego petycję brak stanowiska wynikał z faktu, że połowa sędziów uznała ustawę za 
niekonstytucyjną, a druga połowa – za konstytucyjną. Wydanie tego postanowienia (lub raczej 
niewydanie wyroku) oznaczało dla obywateli pozbawionych słowackiego obywatelstwa, że nie 
mają dostępu do środków ochrony prawnej. Składający petycję twierdzi, że na mocy 
przedmiotowej ustawy 1084 osoby zostały pozbawione słowackiego obywatelstwa, co w 
praktyce oznacza, że wykreślono je z rejestru adresowego, ich dowody tożsamości i paszporty 
zostały unieważnione, odebrano im prawo do głosowania, nie mogli otwierać rachunków 
bankowych ani otrzymywać listów poleconych. Składający petycję podkreśla, że 
najdotkliwszym przejawem dyskryminacji była odmowa tym obywatelom dostępu do 
bezpłatnych usług medycznych, pomimo że osoby te nadal były obywatelami UE i przez całe 
życie opłacały składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składający petycję informuje o 
indywidualnych przypadkach, w których słowackie organy poddawały wspomnianych 
obywateli prześladowaniom lub odmawiały im pomocy medycznej w nagłych przypadkach. 
Składający petycję twierdzi, że ponad 1000 słowackich obywateli jest dyskryminowanych w 
sposób niekonstytucyjny ze względu na ich obywatelstwo, co stanowi naruszenie zasad 
praworządności, sprawiedliwości, proporcjonalności oraz prawa do skutecznego środka 
prawnego, przy czym ostatnie z wymienionych naruszeń wynika z faktu, że słowackie organy 
nie wydały decyzji o pozbawieniu praw, w związku z czym nie ma dokumentów, od których 
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owi obywatele mogliby się odwołać. Składający petycję uważa, że Republika Słowacka narusza 
nie tylko podstawowe prawa człowieka, ale również podstawowe zasady integracji 
europejskiej. Składający petycję zwraca się do Komisji Petycji, aby przeprowadziła wymianę 
opinii w tej sprawie.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 2 czerwca 2016 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 października 2016 r.

Składający petycję powołuje się na ustawę nr 40/1993 w sprawie obywatelstwa Republiki 
Słowackiej, zmienioną ustawą nr 250/2010.

Składający petycję twierdzi, że przyjęta w 2010 r. ustawa pozbawia obywateli Słowacji ich 
słowackiego obywatelstwa wbrew ich woli. Wyjaśnia, że sprawę wniesiono do Trybunału 
Konstytucyjnego Słowacji, który wydał postanowienie o niewydawaniu opinii w tej sprawie. 
Ponadto stwierdza, że osobom pozbawionym obywatelstwa słowackiego na podstawie tej 
ustawy nie przysługują środki odwoławcze. 

Składający petycję twierdzi, że pozbawienie obywateli Słowacji ich obywatelstwa na mocy 
przedmiotowej ustawy oznacza w praktyce, że wykreślono ich z rejestru adresowego, ich 
dowody tożsamości i paszporty zostały unieważnione, odebrano im prawo do głosowania, nie 
mogą otwierać rachunków bankowych ani otrzymywać listów poleconych. Obywatele ci 
borykają się również z trudnościami w dostępie do bezpłatnych usług medycznych, a czasami 
władze odmawiają im pilnej pomocy medycznej.

Uwagi Komisji

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
obowiązkiem każdego państwa członkowskiego jest określenie – z należytym uwzględnieniem 
prawa Unii – warunków uzyskania i utraty obywatelstwa tego państwa1. Innymi słowy, 
warunki, procedury i terminy uzyskiwania obywatelstwa państw członkowskich są regulowane 
w prawie krajowym, z zastrzeżeniem przestrzegania prawa Unii. Komisja ma kompetencje do 
podejmowania działań w takich sprawach jedynie wówczas, gdy państwo członkowskie 
narusza prawo Unii przy wykonywaniu swoich kompetencji.

Przepis stanowiący, że należy zwracać należytą uwagę na prawo Unii Europejskiej, nie 
podważa uznanej wcześniej przez Trybunał zasady prawa międzynarodowego, iż państwa 
członkowskie mają prawo do określania warunków nabywania i utraty obywatelstwa, lecz 
ustanawia zasadę, zgodnie z którą, w przypadku obywateli Unii wykonywanie tej kompetencji 
– w zakresie, w jakim ma wpływ na prawa przyznane i chronione w porządku prawnym Unii – 
podlega kontroli sądowej w świetle prawa Unii Europejskiej2.

1 Z niedawnych orzeczeń zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2010 r. w 
sprawie C-135/08 Rottmann.
2 Sprawa Rottmann, pkt 48.
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Artykuł 7 ust. 2 Konwencji o ograniczaniu bezpaństwowości stanowi, że: Jednostka 
posiadająca obywatelstwo umawiającego się państwa, która wnosi o nadanie obywatelstwa 
innego państwa, nie traci swojego obywatelstwa, chyba że nabyła lub zapewniono ją, że 
nabędzie obywatelstwo innego państwa.

Zgodnie z art. 20 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) obywatelem Unii jest 
każda osoba mająca przynależność państwa członkowskiego i z tego tytułu przysługują jej 
określone prawa, takie jak prawo do niedyskryminacji ze względu na przynależność 
państwową, jeżeli stosuje się Traktat, prawa do swobodnego przemieszczania się i osiedlania 
na terytorium UE, prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego i w wyborach lokalnych, prawo do ochrony dyplomatycznej i konsularnej władz 
dowolnego innego kraju UE, prawo do składania petycji do Parlamentu Europejskiego i 
wnoszenia skarg do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, prawo do kontaktu i 
uzyskania odpowiedzi ze strony instytucji UE w jednym z języków urzędowych UE, prawo 
dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady na 
określonych warunkach itp. Prawa te są co do zasady zastrzeżone dla obywateli UE i wygasają, 
jeżeli dana osoba traci obywatelstwo państwa członkowskiego, a jednocześnie nie jest 
obywatelem innego państwa członkowskiego lub nie nabywa obywatelstwa innego państwa 
członkowskiego. 

Po analizie przedmiotowej ustawy, w brzmieniu zmienionym w 2010 r., pozostaje niejasne, w 
jakim momencie obywatele Słowacji są pozbawiani obywatelstwa słowackiego. W 
szczególności nie jest jasne, czy jest tak w przypadku gdy obywatel Słowacji wykazuje zamiar 
nabycia innego obywatelstwa lub dopiero po tym, jak obywatel skutecznie nabył obywatelstwo 
innego państwa, a także jakie są bezpośrednie konsekwencje utraty obywatelstwa słowackiego. 

Podsumowanie

W związku z powyższym Komisja Europejska pozostaje w kontakcie z władzami słowackimi 
i zwróciła się o informacje w tej sprawie. 

4. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 31 stycznia 2018 r.

W przedmiotowej sprawie Komisja nadal prowadzi dialog z władzami słowackimi. Na jesieni 
2016 r. wszczęła w systemie EU Pilot postępowanie, które wciąż jest w toku.

5. Odpowiedź Komisji (REV II) otrzymana dnia 27 kwietnia 2018 r.

W sprawie C-221/17 Tjebbes niderlandzka Rada Stanu zwróciła się do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym w przedmiocie proporcjonalności przewidzianych w prawie niderlandzkim 
warunków, na jakich obywatel niderlandzki posiadający drugie obywatelstwo traci 
obywatelstwo niderlandzkie. Rozprawa przed TSUE odbędzie się w kwietniu 2018 r.

Zaskarżone prawo słowackie również określa warunki, zgodnie z którymi obywatel słowacki 
posiadający drugie obywatelstwo traci obywatelstwo słowackie. Komisja jest zatem zdania, że 
wynik orzeczenia prejudycjalnego w sprawie C-221/17 Tjebbes może mieć znaczenie dla oceny 
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zgodności słowackiego prawa i praktyki w tej dziedzinie z prawem UE.

Podsumowanie

Komisja oczekuje na wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie C-221/17 
Tjebbes, zanim podejmie dalsze działania w celu oceny zgodności słowackiego prawa i 
praktyki z prawem UE.

6. Odpowiedź Komisji (REV III) otrzymana dnia 7 czerwca 2019 r.

W ramach dialogu z władzami słowackimi w sprawie ustawy dotyczącej obywatelstwa 
ustalono, że obywatele słowaccy automatycznie tracą obywatelstwo słowackie w dniu, w 
którym dobrowolnie uzyskują obywatelstwo obce, przy czym nie jest wymagana w tym celu 
żadna konkretna oficjalna decyzja. Władze słowackie poinformowały również Komisję w 2017 
r., że utrata obywatelstwa słowackiego w ten sposób („ex lege”) nie może podlegać kontroli 
administracyjnej i sądowej.

W świetle tych informacji i w odpowiedzi na skargę składającego petycję Komisja 
przeanalizowała ustawę słowacką w kontekście niedawnego wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) w sprawie C-221/17 Tjebbes. Okoliczności 
faktyczne leżące u podstaw wyroku (w sprawie niderlandzkiej ustawy dotyczącej 
obywatelstwa) odnoszą się do kwestii podobnych do tych, które poruszył składający petycję w 
skardze dotyczącej słowackiej ustawy dotyczącej obywatelstwa, a mianowicie do utraty, z 
mocy prawa, obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz środków 
odwoławczych, jakimi dysponują zainteresowane osoby.

Jeżeli chodzi o kwestię utraty obywatelstwa z mocy prawa, TSUE orzekł w sprawie C-221/17 
Tjebbes, że prawo Unii nie stoi na przeszkodzie, co do zasady, temu, aby państwo członkowskie 
przewidywało, ze względów interesu ogólnego, utratę obywatelstwa, nawet jeśli utrata ta 
powoduje w odniesieniu do zainteresowanej osoby utratę statusu obywatela Unii1.

Jednocześnie ze względu na fakt, że utrata obywatelstwa państwa członkowskiego wiąże się z 
utratą obywatelstwa Unii, TSUE potwierdził swoje utrwalone orzecznictwo, zgodnie z którym, 
chociaż każde państwo członkowskie określa warunki nabycia i utraty obywatelstwa, musi to 
czynić z należytym uwzględnieniem prawa Unii2.

Jeżeli chodzi o środki ochrony prawnej przysługujące osobom, które utraciły obywatelstwo 
państwa członkowskiego z mocy prawa, TSUE stwierdził, co następuje:

Utrata z mocy prawa obywatelstwa danego państwa członkowskiego jest niezgodna 
z zasadą proporcjonalności, jeżeli właściwe przepisy krajowe w żadnym momencie nie 
pozwalają na dokonanie indywidualnej oceny konsekwencji, jakie pociąga za sobą ta 
utrata w odniesieniu do zainteresowanych osób w świetle prawa Unii.

Wynika stąd, że w sytuacji takiej jak ta, która jest przedmiotem sprawy w postępowaniu 
głównym, kiedy utrata obywatelstwa danego państwa członkowskiego następuje z mocy 

1 Wyrok z dnia 12 marca 2019 r., ECLI:EU:C:2019:189, pkt 40.
2 C-221/17, pkt 32; sprawa C-135/08, Rottmann, ECLI:EU:C:2019:60, pkt. 39; sprawa C-369/90 Micheletti 
ECLI:EU:C:1992:295, pkt 10.
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prawa i powoduje utratę statusu obywatela Unii, właściwe organy i sądy krajowe 
powinny być w stanie dokonać, w sposób incydentalny, oceny konsekwencji tej utraty 
obywatelstwa i, w danym wypadku, umożliwić odzyskanie ex tunc obywatelstwa przez 
zainteresowaną osobę w związku z ubieganiem się przez nią o wydanie dokumentu 
podróży lub każdego innego dokumentu poświadczającego jej obywatelstwo 1.

Podsumowanie

W związku z powyższym Komisja ponownie skontaktuje się z władzami słowackimi i poprosi 
je o wyjaśnienie, w jaki sposób zamierzają dostosować swoje ustawodawstwo krajowe w 
związku z wyrokiem w sprawie C-221/17 Tjebbes.

1 C-221/17, pkt. 41–42.


