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OBVESTILO POSLANCEM

Zadeva: Peticija št. 1315/2015 o slovaškem zakonu o državljanstvu, ki jo skupaj s 
štirimi podpisi vlaga Zoltan Lomnici, državljan Madžarske

1. Povzetek peticije

Vlagatelj peticije, nekdanji predsednik Madžarskega vrhovnega sodišča, poudarja, da je 
državni svet Slovaške republike pred petimi leti sprejel zakon, ki predpisuje takojšen odvzem 
slovaškega državljanstva vsakomur, ki sprejme drugo državljanstvo, čeprav 2. točka 5. 
odstavka slovaške ustave prepoveduje prisilni odvzem slovaškega državljanstva komur koli. 
Vlagatelj peticije meni, da je zakon neustaven. Navaja, da je pred štirimi leti skoraj 40 
poslancev slovaškega parlamenta izpodbijalo zakon pred slovaškim ustavnim sodiščem, ki je 
nato sprejelo sodno odločbo, da ne bo podalo svojega mnenja o zadevi. Vlagatelj peticije trdi, 
da sodišče stališča ni zavzelo, ker je polovica sodnikov menila, da je zakon neustaven, 
polovica pa, da je ustaven. Ta odločba (ali raje neobstoj sodbe) je za državljane, ki jim je bilo 
odvzeto slovaško državljanstvo, pomenila, da nimajo na voljo nobenih pravnih sredstev. 
Vlagatelj peticije poroča, da je na podlagi tega zakona 1084 oseb izgubilo slovaško 
državljanstvo, kar v praksi pomeni, da so bili izbrisani iz registra naslovov, njihove osebne 
izkaznice in potni listi niso več veljavni, izgubili so volilno pravico in ne morejo odpreti 
bančnega računa ali prejemati priporočene pošte. Vlagatelj peticije izpostavlja, da je najhujša 
diskriminacija, ki so jo doživeli, onemogočen dostop do brezplačnih zdravstvenih storitev, 
čeprav so še vedno državljani EU in so vse življenje plačevali zdravstveno zavarovanje. 
Vlagatelj peticije poroča o posameznih primerih, ko so bili državljani izpostavljeni 
nadlegovanju oziroma jim slovaške oblasti niso nudile nujne zdravniške pomoči. Vlagatelj 
peticije trdi, da je več kot 1000 slovaških državljanov neustavno diskriminiranih na podlagi 
njihovega državljanstva, kar je kršitev načel pravne države, pravičnosti, enakosti, 
sorazmernosti in pravice do učinkovitega pravnega sredstva, slednjega zato, ker slovaške 
oblasti niso sprejele odločb o kratenju pravic, zato državljani nimajo odločbe, proti kateri bi 
se lahko borili s pravnimi sredstvi. Vlagatelj peticije meni, da Slovaška republika ne samo 
krši temeljne človekove pravice, temveč tudi ne upošteva temeljnih načel evropske 
integracije. Odbor za peticije zato poziva, naj izmenja mnenja o zadevi.
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2. Dopustnost

Označena za dopustno 2. junija 2016. Komisija je bila zaprošena za informacije v skladu s 
členom 216(6) Poslovnika.

3. Odgovor Komisije, prejet 31. oktobra 2018

Vlagatelj peticije se sklicuje na zakon št. 40/1993 zb. o državljanstvu Slovaške republike, kot 
je bil spremenjen z zakonom št. 250/2010 zb.

Navaja, da je bil leta 2010 sprejet zakon, ki je slovaškim državljanom odvzel državljanstvo 
proti njihovi volji. Pojasnjuje, da je bila zadeva predložena slovaškemu ustavnemu sodišču, ki 
je sprejelo sodno odločbo, da ne bo podalo mnenja o zadevi. Navaja tudi, da državljani, ki jim 
je bilo odvzeto slovaško državljanstvo na podlagi tega zakona, nimajo dostopa do pravnih 
sredstev. 

Vlagatelj peticije poroča, da so slovaški državljani izgubili državljanstvo na podlagi zakona, 
kar v praksi pomeni, da so bili izbrisani iz registra naslovov, njihove osebne izkaznice in 
potni listi niso več veljavni, izgubili so volilno pravico, ne morejo odpreti bančnega računa ali 
prejemati priporočene pošte. Ti državljani so imeli tudi težave pri dostopanju do brezplačnih 
zdravstvenih storitev, v nekaj primerih pa jim oblasti niso nudile nujne zdravniške pomoči.

Ugotovitve Komisije

V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča Evropske unije je vsaka država članica pristojna, 
da ob ustreznem upoštevanju prava Unije določi pogoje za pridobitev in izgubo 
državljanstva.1 Z drugimi besedami, pogoje, postopke in časovni okvir za pridobitev 
državljanstva držav članic ureja nacionalno pravo posameznih držav članic pod pogojem, da 
pri tem spoštujejo pravo Unije. Komisija je pristojna za posredovanje samo, če bi država 
članica pri izvajanju svojih pristojnosti kršila zakonodajo EU.

Določba, da je treba upoštevati pravo Unije, ne vpliva na načelo mednarodnega prava, ki ga je 
Sodišče že priznalo in v skladu s katerim so države članice pristojne za opredelitev pogojev 
pridobitve in izgube državljanstva, vendar potrjuje načelo, v skladu s katerim se lahko 
izvajanje te pristojnosti v primeru državljanov Unije sodno nadzira glede na pravo Unije, če 
bi vplivala na pravice, ki so dane in varovane s pravnim redom Unije.2

Člen 7(2) Konvencije o zmanjšanju števila oseb brez državljanstva določa: Posameznik, ki 
ima državljanstvo države podpisnice in ki zaprosi za pridobitev državljanstva v tuji državi, 
izgubi svoje državljanstvo le, če pridobi ali je prejel zagotovilo o pridobitvi državljanstva te 
države.

Člen 20 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa, da je vsaka oseba z 
državljanstvom države članice državljan Unije ter ima določene pravice, kot so pravica do 
nediskriminacije na podlagi državljanstva (na področjih pristojnosti pogodbe), pravica do 

1Glej nedavno sodbo Sodišča Evropske unije v zadevi Rottmann (C-135/08) z dne 2. marca 
2010.
2Rottmann, odstavek 48.
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prostega gibanja in prebivanja na ozemlju EU, pravica voliti in biti voljen na volitvah v 
Evropski parlament in na občinskih volitvah, pravica do zaščite diplomatskih in konzularnih 
organov katere koli države članice EU, pravica naslavljati peticije na Evropski parlament in 
vložiti pritožbe pri evropskem varuhu človekovih pravic, pravica obrniti se na katero koli 
institucijo EU in prejeti odgovor v enem od uradnih jezikov EU, pravica do dostopa do 
dokumentov Evropskega parlamenta, Evropske komisije in Sveta pod določenimi pogoji itd. 
Te pravice so načeloma rezervirane za državljane EU in se izgubijo, če oseba izgubi 
državljanstvo države članice in ni hkrati tudi državljan druge države članice oziroma ne 
pridobi državljanstva druge države članice. 

Iz besedila zadevnega zakona, kot je bil spremenjen leta 2010, še vedno ni jasno, kdaj 
slovaški državljani izgubijo slovaško državljanstvo. Zlasti ni jasno, ali se to zgodi, ko slovaški 
državljan pokaže namero za pridobitev drugega državljanstva, ali šele po tem, ko dejansko 
pridobi drugo državljanstvo. Prav tako ni jasno, katere so takojšnje posledice izgube 
slovaškega državljanstva. 

Sklepna ugotovitev

Glede na zgoraj navedeno je Evropska komisija v stiku s slovaškimi organi in je zahtevala 
informacije o tem vprašanju. 

4. Odgovor Komisije (REV), prejet 31. januarja 2018

Komisija nadaljuje dialog o tej zadevi s slovaškimi organi. Jeseni 2016 je začela postopek EU 
Pilot, ki se še vedno izvaja.

5. Odgovor Komisije (REV II), prejet 27. aprila 2018

Nizozemski državni svet je pozval Sodišče Evropske unije, naj sprejme predhodno odločbo 
glede sorazmernosti pogojev, ki jih nizozemsko pravo določa za odvzem nizozemskega 
državljanstva tistim državljanom Nizozemske, ki imajo tudi drugo državljanstvo (zadeva 
Tjebbes (C-221/17)). Ustno zaslišanje pred Sodiščem Evropske unije bo potekalo aprila 2018.

V slovaškem zakonu, za katerega je bila vložena pritožba, so prav tako določeni pogoji, v 
skladu s katerimi državljan Slovaške izgubi svoje državljanstvo, če ima tudi drugo 
državljanstvo.  Komisija zato meni, da bi predhodna odločba v zadevi Tjebbes (C-221/17) 
lahko bila pomembna za ocenitev, ali so slovaško pravo in prakse na tem področju skladni s 
pravom EU.

Sklepna ugotovitev

Komisija bo počakala na sprejetje predhodne odločbe v zadevi Tjebbes (C-221/17), preden bo 
dokončno ocenila skladnost zadevnega slovaškega zakona in prakse s pravom EU.

6. Odgovor Komisije (REV III), prejet 7. junija 2019

V dialogu s slovaškimi organi v zvezi z njihovim zakonom o državljanstvu je bilo 



PE593.919v04-00 4/4

SL

ugotovljeno, da državljani Slovaške samodejno, brez uradnega sklepa, izgubijo državljanstvo 
še isti dan, ko prostovoljno pridobijo drugo državljanstvo. Slovaški organi so leta 2017 
Komisijo tudi obvestili, da trenutni način (ex lege) odvzema slovaškega državljanstva ne 
more postati predmet upravnega in sodnega pregleda.

Glede na te informacije in na podlagi pritožbe vlagatelja peticije je Komisija preučila 
slovaško zakonodajo ob upoštevanju nedavne sodbe Sodišča Evropske unije (SEU) v zadevi 
C-221/17 Tjebbes. Dejstva v sodbi (glede nizozemskega zakona o državljanstvu) se nanašajo 
na podobne težave, kot jih navaja vlagatelj peticije v pritožbi glede slovaškega zakona o 
državljanstvu, in sicer zakonsko izgubo državljanstva države članice in pravna sredstva, ki so 
na voljo prizadetim osebam.

Glede vprašanja zakonske izgube državljanstva je Sodišče EU v zadevi C-221/17 Tjebbes 
ugotovilo, da pravo EU načeloma ne preprečuje državi članici, da v primeru javnega interesa 
odvzame državljanstvo, čeprav to tudi pomeni, da oseba izgubi državljanstvo Unije3.

Ker pa izguba državljanstva države članice pomeni tudi izgubo državljanstva Unije, je 
Sodišče EU ponovno potrdilo ustaljeno prakso, da čeprav vsaka država članica določi pogoje 
za pridobitev in izgubo državljanstva, morajo ti ustrezno upoštevati pravo Unije4.

Kar zadeva pravna sredstva, ki so na voljo osebam, ki so zakonsko izgubile državljanstvo 
države članice, je Sodišče EU podalo to stališče:

„Izguba državljanstva države članice po samem pravu naj ne bi bila združljiva z 
načelom sorazmernosti, če upoštevna nacionalna pravila ne bi v nobenem primeru 
omogočala posamičnega preizkusa posledic te izgube za zadevne osebe glede na pravo 
Unije.

Iz tega izhaja, da mora biti pristojnim nacionalnim organom in sodiščem v primeru, kot 
je ta iz postopka v glavni stvari, v katerem do izgube državljanstva države članice pride 
po samem pravu, kar povzroči izgubo statusa državljana Unije, omogočeno, da ob tem 
preizkusijo posledice te izgube državljanstva in zadevni osebi po potrebi omogočijo 
pridobitev državljanstva ex tunc, kadar ta oseba zaprosi za potno listino ali vsak drug 
dokument, ki dokazuje njeno državljanstvo.“5

Sklepna ugotovitev

Glede na zgoraj omenjeno bo Komisija še enkrat navezala stik s slovaškimi organi, da jim 
naroči, naj opredelijo, kako bodo prilagodili nacionalno zakonodajo glede na sodbo v zadevi 
C-221/17 Tjebbes.

3 Sodba z dne 12. marca 2019, ECLI:EU:C:2019:189, odstavek 40.
4 C-221/17 odstavek 32;  zadeva C-135/08, Rottmann, ECLI:EU:C:2019:60, odstavek 39; zadeva C-369/90, 
Micheletti, ECLI:EU:C:1992:295,  odstavek 10.
5  C-211/17 odstavka 41 in 42.


