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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1298/2012, внесена от Ломници Золтан, с унгарско гражданство, 
относно словашкия закон за гражданството

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията оспорва факта, че наскоро изменен словашки закон за 
гражданството лишава от словашко гражданство тези, които по собствено желание 
избират гражданство на друга държава членка. Той счита, че това е дискриминация и че 
следва да се позове на Хартата на основните права на Европейския съюз, като се има 
предвид, че общностното право е било нарушено. Той описва случай, в който лице, 
което е поискало унгарско гражданство и е съобщило това на словашките органи, е 
изгубило правата си на гласуване, личната му карта му е била отнета и също и 
социалната му осигуровка е била прекъсната, след което той е получил сърдечен удар и 
умира няколко седмици по-късно. Той твърди, че тези хора, които са лишени от 
гражданство, имат проблеми с полицията. Той твърди, че Словашката република 
дискриминира тези, които, ако се вярва на словашката конституция, приемат друго 
гражданство. Той цитира редица решения на Съда на ЕС (като например случая Denka, 
случая Johnston, случая Defrenne).

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11февруари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 юни 2013 г.

Вносителите считат, че с приемането на Акт № 40/1993 относно гражданството на 
Словашката република, във вида, в който е изменен от Акт № 250/2010, словашките 
органи не са зачели нормите, които Словашката република се е задължила да спазва 
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чрез присъединяването си към ЕС. 
Те посочват, че лица като тях самите, които са приели унгарско гражданство и законно 
са заявили това придобиване в съответствие със закона, са постоянно тормозени от 
полицията, били са заличени от регистъра с постоянните адреси, документите им за 
самоличност са били обявени за недействителни и те са били лишени от правото си на 
гласуване в изборите за национален парламент. Освен това те твърдят, че органите 
уведомяват засегнатите лица относно загубата на тяхното гражданство чрез писмо, а не 
с официално решение, и без да предоставят никаква възможност за правна защита 
срещу мярката. 

Вносителите считат, че въпросният закон е в противоречие с Конституцията на 
Словакия, която предвижда, че нито едно лице не трябва да бъде лишено от неговото 
или нейното словашко гражданство против волята на това лице. Следователно те 
твърдят, че Словашката република дискриминира тези словашки граждани, които, 
уповавайки се на Конституцията, са придобили гражданство на друга държава членка, 
и че тази дискриминация срещу граждани на ЕС нарушава правата и принципите, 
съдържащи се в съдебната практика на Съда на ЕС, като например правото на правна 
защита, принципите на правна сигурност, защитаването на придобити права, на 
равенство и пропорционалност. 

Те заключават, че като прави собствените си граждани лица без гражданство в 
собствената им държава, Словашката република сериозно нарушава задълженията, 
които е поела при присъединяването си към ЕС, и причинява морални и материални 
щети на засегнатите лица. 

Съгласно принцип на международното право, държавите имат суверенното право да 
определят условията за придобиване и загуба на гражданството им. В съответствие с 
този принцип условията за придобиване на гражданство и лишаване от гражданство на 
държавите – членки на ЕС се регулират изключително съгласно националното 
законодателство на отделните държави членки. Това е утвърдено в установената 
съдебна практика на Съда на ЕС и беше потвърдено отново в случая Rottmann1.

Установената съдебна практика обаче също така изяснява, че когато упражняват 
правомощията си в областта на гражданството, държавите членки трябва надлежно да 
спазват правото на Европейския съюз2. В решението си по случая Rottmann Съдът 
обяснява значението на условието „при спазване на правото на Съюза“. Той пояснява, 
че това „не накърнява вече признатия от Съда […] принцип на международното 
право, че държавите членки са компетентни да определят условията за придобиване 
и загубване на гражданство, а прогласява принципа, че по отношение на гражданите 
на Съюза упражняването на тази компетентност, доколкото засяга предоставените 
и защитени от правния ред на Съюза права, какъвто именно е случаят с решение за 
отмяна на натурализация като разглежданото в главното производство, подлежи на 
съдебен контрол, извършен от гледна точка на правото на Съюза“ (параграф 48).

По-конкретно, в този случай Съдът стига до извода, че положението на засегнатото 
лице, по отношение на което е взето решение за отнемане на германското му 

                                               
1  Решение на Съда на ЕС от 2 март 2010 г. по Дело C-135/08.
2 Вж. например решението от 7 юли 1992 г. по Дело C-369/90, Мишелети и други, параграф 10.
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гражданство, и поставянето му в положение, което може да доведе до загуба на неговия 
статут на гражданин на ЕС и на свързаните с него права, по естеството и последиците 
си попада в приложното поле на правото на Съюза (параграф 42).

Като взема предвид значението, което първичното законодателство отдава на статута 
на гражданин на Съюза, Съдът заключава, че националните съдилища са тези, които 
следва да преценят, отчитайки всички релевантни обстоятелства, отнасящи се до 
засегнатото лице, дали въпросното решение за отнемане е спазило принципа на 
пропорционалност съгласно правото на ЕС (параграф 58).

От решението следва, че законите и политиките за гражданството на държавите членки 
следва да подлежат на съдебен контрол в светлината на законодателството на ЕС, и по-
специално на принципа на пропорционалност, когато те биха могли да засегнат 
правата, предоставени и защитени с правния ред на Съюза, а именно чрез поставяне на 
гражданин на ЕС в положение, което би могло да доведе до загуба на неговия статут на 
гражданин на ЕС и на правата, свързани с него. Такъв би бил случаят, ако гражданин на 
ЕС е изложен на риск от загуба на неговото гражданство на Съюза, защото в резултат 
на лишаването му от неговото гражданство от една държава членка, той може да остане 
без гражданство или да притежава гражданство единствено на трета държава.

Тези условия не са изпълнени в случая на словашките граждани като вносителите на 
петицията, които доброволно получават гражданство на друга държава членка, в случая 
Унгария, и в резултат на това губят своето словашко гражданство. 

Случаят Rottmann се отнася до отнемането на гражданство на съответния гражданин на 
ЕС (в конкретния случай, на основание на това, че той го е придобил чрез измама). 
Обратното, в разглежданите случаи, оттеглянето на словашко гражданство е резултат 
от доброволното придобиване на унгарско гражданство. Съответните лица получават 
унгарско гражданство по свое искане, така че загубването на словашко гражданство е в 
резултат на тяхната собствена воля.  

В случай на доброволно придобиване на друго гражданство, словашкото 
законодателство предвижда загуба на словашката гражданство ex lege, т.е. автоматично 
от действието на закона, така че не се изискват нито изрично изразяване на намерение 
от заинтересованото лице да се откаже от своето гражданство, нито решение или акт от 
публичен орган1. Този начин на загуба на гражданство ex lege по никакъв начин обаче 
не накърнява доброволният характер на придобиването на ново гражданство — и 
последващата загуба на гражданството на произход.

От значение в това отношение е член 7 на Европейската конвенция за гражданството от 
1997 г., приета от Съвета на Европа, който съдържа изчерпателен списък на случаите, в 
                                               
1 Член 9 от Акт № 40/1993, посочен по-горе, гласи следното: 
„(16) Гражданин на Словашката република губи своето гражданство на Словашката република в деня, 
в който той/тя, въз основа на изрично съгласие във вида на искане, изявление или друго действие за 
придобиване на друго гражданство, доброволно придобива чуждо гражданство.  […]
(19) Лице, което е загубило своето гражданство съгласно раздел 16, е задължено да докладва за това 
незабавно на областния орган по регионално местонахождение.

(20) Областният орган по регионално местонахождение ще докладва относно загубата на 
гражданството съгласно раздел 16 на всички субекти, посочени в раздел 14.“
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които гражданството може да бъде изгубено автоматично от действието на закона (ex 
lege) или по инициатива на държава — страна по конвенцията. Параграф 1 от 
въпросният член гласи следното: 

„Държава – страна по конвенцията, не може да предвиди във вътрешното си 
законодателство разпоредби относно загубването на нейното гражданство ex lege 
или по инициатива на държавата, освен в следните случаи:

а) доброволно придобиване на друго гражданство“. 

Според обяснителния доклад към конвенцията, „буква а) [...] позволява на държавите 
– страни по конвенцията, да предвиждат загубата на гражданство, когато 
съществува доброволна придобиване на друго такова. Изразът „доброволно“ 
означава, че придобиването е станало в резултат от собствената воля на лице, а не е 
било автоматично (ex lege)“ (параграф 59).

С оглед на по-голяма пълнота, следва да се отбележи, че загубата на словашко 
гражданство в резултат на доброволното придобиване на унгарско гражданство по 
никакъв начин не влияе на статута на гражданство на Съюза на засегнатите лица (който 
те запазват по силата на своята унгарско гражданство), нито на каквито и да било 
права, предоставени им и защитени от правния ред на Съюза. Тези лица, които са 
придобили доброволно гражданството на друга държава – членка на ЕС, запазват 
статута си като граждани на ЕС и правата, свързани с него. 

От това е видно, следователно, че условията и процедурите съгласно словашкото право 
за загуба на гражданство в случай на доброволно придобиване на друго гражданство и 
последиците от такава загуба, например по отношение на загубата на права на 
гласуване в националните избори, заличаване от регистъра на постоянния адрес или 
недействителност на документи за самоличност, не попадат в обхвата на правото на 
ЕС. Поради тази причина, по отношение на повдигнатите въпроси не са приложими 
нито разпоредбите на законодателството на ЕС, нито принципите на правото на ЕС, 
заложени в съдебната практика на Съда на ЕС.  

Заключение

Въпросите, повдигнати от вносителите на петицията, по отношение на условията, 
процедурите и последствията от загубата на гражданство съгласно словашкото право не 
попадат в обхвата на правото на ЕС. Поради това Комисията не разполага с 
правомощия за намеса по тези въпроси.  

По принцип, вниманието на вносителите на петицията би могло да бъде насочено към 
факта, че лицата, които са придобили унгарско гражданство и пребивават в Словашката 
република, могат да разчитат на правата си, съгласно Директива 2004/38/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на 
граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите членки1.

                                               
1 ОВ L 158, 30.4.2004 г.


