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Om: Andragende 1298/2012 af Lomnici Zoltan, ungarsk statsborger, om den 
slovakiske lov om statsborgerskab

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod, at en nyligt ændret slovakisk lov om statsborgerskab fratager 
borgere, der frivilligt vælger en anden stats nationalitet, det slovakiske statsborgerskab. Han 
ser dette som værende diskriminerende og fremhæver EU's charter om grundlæggende 
rettigheder, idet der sker en overtrædelse af EU-retten. Han beskriver et tilfælde, hvor en 
person, der havde anmodet om ungarsk statsborgerskab og meddelte dette til de slovakiske 
myndigheder, mistede sine stemmerettigheder og blev frataget sit ID samt sin sociale sikring, 
hvorefter han fik et hjerteanfald og døde få uger senere. Han hævder, at de mennesker, der er 
blevet frataget deres statsborgerskab, bliver generet af politiet. Han hævder endvidere, at den 
slovakiske republik diskriminerer dem, der i tillid til den slovakiske forfatning tager en anden 
nationalitet. Han anfører en række afgørelser fra EU-Domstolen (som f.eks. Denka-sagen, 
Johnston-sagen og Defrenne-sagen).

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. februar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. juni 2013

Andragerne mener, at de slovakiske myndigheder ved vedtagelse af lov nr. 40/1993 om 
slovakisk nationalitet, som ændret ved lov nr. 250/2010, ikke fulgte de EU-normer, som Den 
Slovakiske Republik påtog sig at beskytte ved landets indtrædelse i EU. De indikerer, at 
personer, ligesom dem selv, der fik ungarsk statsborgerskab og lovformeligt angav dette i 
overensstemmelse med denne lov, vedvarende er blevet chikaneret af politiet, er blevet slettet 
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fra bopælsregistret, har fået deres personlige ID-dokumenter erklæret ugyldige og er blevet 
frataget deres stemmerettigheder til det nationale parlamentsvalg. De hævder desuden, at 
myndighederne oplyser de berørte personer om deres fortabelse af statsborgerskab per brev og 
ikke per officiel afgørelse og uden at angive nogen mulige retsmidler mod foranstaltningen. 

Andragerne mener, at den pågældende lov går imod den slovakiske forfatning, der fastsætter, 
at ingen skal fratages sit slovakiske statsborgerskab mod sin vilje. De hævder derfor, at Den 
Slovakiske Republik forskelsbehandler slovakiske borgere, der med tiltro til forfatningen har 
fået statsborgerskab i en anden medlemsstat, og at denne forskelsbehandling af EU-borgere 
overtræder de EU-rettigheder og –principper, der er fastslået i Den Europæiske Domstols 
retspraksis, herunder retten til retsmidler, princippet om retssikkerhed, om beskyttelse af 
erhvervede rettigheder, om lighed og om proportionalitet.

De konkluderer, at Den Slovakiske Republik, idet den gør sine egne statsborgere statsløse i 
deres land, alvorligt misligholder de forpligtelser, landet påtog sig ved indtrædelsen i EU, og 
at det volder de berørte personer moralsk og materiel skade. 

Ifølge et princip i international ret har stater suveræn ret til at fastsætte betingelserne for 
erhvervelse og fortabelse af deres statsborgerskab. I overensstemmelse med dette princip 
regulerer den enkelte medlemsstats nationale lovgivning betingelserne for at opnå og fortabe 
statsborgerskab i EU-medlemsstaterne. Dette er blevet bekræftet i Domstolens retspraksis og 
er blevet fastslået igen i Rottmann-sagen1.

Denne retspraksis fastslår imidlertid også, at når medlemsstaterne udøver deres kompetence 
vedrørende statsborgerskab, skal det ske under overholdelse af EU-retten2. I 
Rottmann-dommen forklarede Domstolen betydningen af forbeholdet ”under overholdelse af 
EU-retten”. Den fastslog, at dette “berører ikke det folkeretlige princip, der allerede 
anerkendes af Domstolen […] ifølge hvilket medlemsstaterne har kompetence til at fastsætte 
betingelserne for erhvervelse og fortabelse af statsborgerskab, men fastslår princippet om, 
når der er tale om unionsborgere, at udøvelsen af denne kompetence, i det omfang den 
berører de rettigheder, der tildeles og beskyttes ved Unionens retssystem, således som det 
navnlig er tilfældet med hensyn til en beslutning om tilbagekaldelse af naturalisation som den 
i hovedsagen omhandlede, kan underkastes en domstolsprøvelse i forhold til EU-retten.” 
(præmis 48).

Mere konkret fandt Domstolen i den sag, at situationen for den berørte person, der stod over 
for en beslutning om at få tilbagekaldt sit tyske statsborgerskab og om at blive sat i en 
situation, der kunne medføre fortabelse af statussen som unionsborger og de dertil knyttede 
rettigheder, var efter dens natur og konsekvenser omfattet af EU-retten (præmis 40). 

I betragtning af den betydning, som primær ret tilskriver statussen unionsborger, 
konkluderede retten, at det henhørte under de nationale domstoles beføjelse at afgøre, 
hvorvidt den pågældende beslutning om tilbagekaldelse overholdt proportionalitetsprincippet 
under EU-retten, henset til alle relevante konsekvenser for den pågældende person (præmis 
58).

                                               
1 Domstolens dom af 2. marts 2010 i sag C-135/08.
2 Se f.eks. dom af 7. juli 1992 i sag C-369/90, Micheletti m.fl., præmis 10.
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Denne dom medfører, at love og politikker om medlemsstaternes statsborgerskab skal 
underkastes nøje juridisk granskning i lyset af EU-retten og især i lyset af 
proportionalitetsprincippet på de områder, hvor de kan berøre de rettigheder, der tildeles og 
beskyttes ved Unionens retssystem, navnlig ved at sætte en EU-borger i en situation, hvor han 
kan miste sin status som unionsborger og de dertil knyttede rettigheder. Det ville være 
tilfældet, hvis en EU-borger risikerede at miste sit unionsborgerskab, fordi fortabelsen af 
statsborgerskab i en medlemsstat kunne føre til, at borgeren blev statsløs eller blot var 
statsborger i et tredjeland.

Disse betingelser opfyldes ikke i sagen om de slovakiske borgere, herunder andragerne, som 
frivilligt erhverver statsborgerskab i en anden medlemsstat, f.eks. Ungarn, og som følge heraf 
mister deres slovakiske statsborgerskab. 

Rottmann-sagen omhandlede tilbagekaldelse af den pågældende EU-borgers statsborgerskab 
(i den konkrete sag på grund af, at han havde erhvervet det ved svig). I de foreliggende sager 
er tilbagekaldelsen af det slovakiske statsborgerskab derimod opstået som følge af frivillig 
erhvervelse af ungarsk statsborgerskab. De berørte personer opnår ungarsk statsborgerskab 
efter egen anmodning, således at fortabelsen af slovakisk statsborgerskab finder sted efter 
egen fri vilje.

I tilfælde af frivillig erhvervelse af andet statsborgerskab foreskriver den slovakiske 
lovgivning fortabelse af slovakisk statsborgerskab ex lege, dvs. automatisk, i kraft af 
lovgivningen, så at det hverken påkræves, at den berørte person eksplicit udtrykker sin hensigt 
om at give afkald på sit statsborgerskab, eller at en offentlig myndighed træffer afgørelse eller 
udfører en handling1. Denne ex lege-måde for fortabelse af statsborgerskab påvirker ikke på 
nogen måde den frivillige natur af erhvervelsen af det nye statsborgerskab – og den deraf 
følgende fortabelse af det oprindelige statsborgerskab.

Relevant for dette er artikel 7 i den europæiske konvention om statsborgerret af 1997, der blev 
vedtaget af Europarådet og indeholder en udtømmende liste over tilfælde, hvor 
statsborgerskabsret kan fortabes automatisk i kraft af lovgivningen (ex lege) eller på 
foranledning af en kontraherende stat. I denne artikels stk. 1 fastsættes følgende: 

”Enhver kontraherende stats nationale lovgivning må ikke indeholde bestemmelser om 
fortabelse af statsborgerret ex lege eller på foranledning af den kontraherende stat, bortset 
fra følgende tilfælde: 

a) frivillig erhvervelse af fremmed statsborgerret”. 

Ifølge den forklarende rapport til denne konvention gør litra a) det muligt for kontraherende 
stater at foranledige fortabelse af statsborgerskab i forbindelse med frivillig erhvervelse af et 

                                               
1 Artikel 9 i ovennævnte lov nr. 40/1993 fastsætter desuden følgende:
"(16) En statsborger i Den Slovakiske Republik mister sit slovakiske statsborgerskab samme dag, som han/hun, 
ved udtrykkeligt samtykke i form af anmodning, erklæring eller anden handling rettet mod erhvervelse af andet 
statsborgerskab, frivilligt erhverver et udenlandsk statsborgerskab. […]
(19) En person, der har mistet sit statsborgerskab i henhold til stk. 16 er forpligtet til straks at henvende sig til 
distriktsmyndighederne i en region.
(20) Distriktsmyndighederne i en region vil oplyse alle de i stk. 14 nævnte om fortabelsen af statsborgerskab i 
henhold til stk. 16. 
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andet statsborgerskab. Ordet “frivillig” angiver, at erhvervelsen skete efter personens egen fri 
vilje og ikke fandt automatisk sted (ex lege) (punkt 59).

For fuldstændighedens skyld bør det bemærkes, at fortabelsen af slovakisk statsborgerskab 
som følge af frivillig erhvervelse af ungarsk statsborgerskab på ingen made påvirker de 
berørte personers status som unionsborgere (denne status bibeholdes i kraft af deres ungarske 
statsborgerskab) eller nogen af de rettigheder, der er tildelt til dem og beskyttet ved Unionens 
retssystem. De personer, der har erhvervet frivilligt statsborgerskab i en anden 
EU-medlemsstat bibeholder deres status som EU-borgere og de dertil knyttede rettigheder. 

Derfor ser det ud til, at den slovakiske lovgivnings betingelser og procedure for fortabelse af 
statsborgerskab i tilfælde af frivillig erhvervelse af et andet statsborgerskab og 
konsekvenserne af en sådan fortabelse, herunder at stemmeret til nationale valg fratages, at 
registrering i bopælsregistret slettes, og at personlige ID-dokumenter ugyldiggøres, ikke 
henhører under EU-rettens område. Derfor er hverken EU-rettens bestemmelser eller 
EU-rettens principper, der er fastslået i Den Europæiske Domstols retspraksis, anvendelige i 
forbindelse med de rejste spørgsmål.

Konklusion

De spørgsmål, som andragerne har rejst om de betingelser for, procedurer for og 
konsekvenser af fortabelse af statsborgerskab under den slovakiske lovgivning, henhører ikke 
under EU-retten. Derfor har Kommissionen ikke beføjelse til direkte at gribe ind i sagen.

Mere generelt gøres andragerne opmærksomme på, at personer, der har erhvervet ungarsk 
statsborgerskab og har bopæl i Den Slovakiske Republik, kan henholde sig til deres 
rettigheder under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2044 om 
unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område1.

                                               
1 EFT L 158 af 30.4.2004.


