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τον νέο ουγγρικό νόμο περί ιθαγένειας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφανθεί επί του ουγγρικού νόμου 
περί ιθαγένειας, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα από χώρες εκτός ΕΕ να 
υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση της ουγγρικής ιθαγένειας βάσει της εθνοτικής τους 
καταγωγής. Κατά την άποψη του αναφέροντος, αυτό σημαίνει ότι οι ουγγρικές αρχές 
χορηγούν ταυτόχρονα στους αιτούντες την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Αμφισβητεί το κατά πόσον 
ένα κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να χορηγεί την ευρωπαϊκή ιθαγένεια σε πολίτες εκτός ΕΕ 
χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των υπόλοιπων κρατών μελών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Μαΐου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, συγκεκριμένα, με το άρθρο 20 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολίτης της Ένωσης είναι κάθε 
πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους. Κατά συνέπεια, ένας πολίτης τρίτης 
χώρας ο οποίος αποκτά την υπηκοότητα κράτους μέλους, αποκτά αυτομάτως και το 
καθεστώς της ιθαγένειας της Ένωσης.

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα κράτος μέλος, όπως η Δημοκρατία της 
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Ουγγαρίας, δύναται να χορηγήσει την ιθαγένειά του, πρέπει να επισημανθεί ότι το διεθνές 
δίκαιο θεσπίζει την αρχή της κυριαρχίας κάθε κράτους στον τομέα της ιθαγένειας. Σύμφωνα 
με την εν λόγω αρχή, η οποία έχει επιβεβαιωθεί από την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου1, οι προϋποθέσεις απόκτησης και απώλειας της ιθαγένειας των κρατών μελών 
ρυθμίζονται κατ’ αποκλειστικότητα από την εθνική νομοθεσία εκάστου κράτους μέλους.

Ως εκ τούτου, τα συναφή ζητήματα που ανακύπτουν από τον καθορισμό, εκ μέρους ενός 
κράτους μέλους, των προϋποθέσεων απόκτησης της ιθαγένειάς του δεν υπάγονται στη 
σφαίρα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υφίσταται κανένας κανόνας της ΕΕ ο 
οποίος να απαιτεί από ένα κράτος μέλος να λάβει τη ρητή συγκατάθεση όλων των υπολοίπων 
κρατών μελών για τη χορήγηση της ιθαγένειάς του σε υπηκόους τρίτων χωρών.

Συμπέρασμα

Η ΕΕ δεν έχει καμία αρμοδιότητα επί των ζητημάτων που εγείρει ο αναφέρων σχετικά με τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον ουγγρικό νόμο περί ιθαγένειας για τη χορήγηση της 
ουγγρικής ιθαγένειας σε υπηκόους τρίτων χωρών.

                                               
1 Πλέον προσφάτως, στην απόφασή του της 2ας Μαρτίου 2010, υπόθεση C-135/08, Rottmann.


