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Θέμα: Αναφορά 1298/2012 του Lomnici Zoltan, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
σλοβακικό δίκαιο περί ιθαγένειας 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αντιτάσσεται στο γεγονός ότι το σλοβακικό δίκαιο περί ιθαγένειας που 
τροποποιήθηκε πρόσφατα, στερεί τη σλοβακική υπηκοότητα από όσους επιλέγουν 
οικειοθελώς την εθνικότητα άλλου κράτους. Θεωρεί ότι το γεγονός αυτό εισάγει διακρίσεις 
και επικαλείται τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, δεδομένου ότι 
υπάρχει παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Περιγράφει την περίπτωση ενός ατόμου που 
ζήτησε ουγγρική υπηκοότητα και το ανακοίνωσε στις σλοβακικές αρχές, το οποίο έχασε τα 
δικαιώματα ψήφου του, του αφαιρέθηκε η ταυτότητά του και έληξε η κοινωνική του 
ασφάλιση· μεταγενέστερα, το άτομο αυτό έπαθε καρδιακή προσβολή και απεβίωσε μερικές 
εβδομάδες αργότερα. Ισχυρίζεται ότι όσοι στερούνται την εθνικότητά τους παρενοχλούνται 
από την αστυνομία. Ισχυρίζεται ότι η σλοβακική δημοκρατία εισάγει διακρίσεις κατά των 
ατόμων τα οποία, έχοντας εμπιστοσύνη στο σλοβακικό σύνταγμα, παίρνουν άλλη εθνικότητα. 
Παραθέτει διάφορες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως τις 
υποθέσεις Denka, Johnston, Defrenne).

2. Παραδεκτό

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

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Ιουνίου 2013

Οι αναφέροντες θεωρούν ότι, με τη θέσπιση του νόμου αριθ. 40/1993 περί ιθαγένειας της 
Σλοβακικής Δημοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε από το νόμο αριθ. 250/2010, οι σλοβακικές 
αρχές παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ, τους οποίους η Σλοβακική Δημοκρατία δεσμεύτηκε 
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να τηρεί κατά την προσχώρησή της στην ΕΕ. 
Αναφέρουν ότι άτομα όπως οι ίδιοι που απέκτησαν την ουγγρική ιθαγένεια και έχουν 
δηλώσει νομίμως την απόκτηση σύμφωνα με αυτό το νόμο, υφίστανται διαρκώς 
παρενοχλήσεις από την αστυνομία, διαγράφηκαν από το μητρώο μόνιμων διευθύνσεων, τα 
ατομικά τους έγγραφα ταυτότητας έχουν ακυρωθεί και έχουν στερηθεί του δικαιώματος του 
εκλέγειν στις εθνικές βουλευτικές εκλογές. Ισχυρίζονται, επιπλέον, ότι οι αρχές ενημερώνουν 
τους ενδιαφερομένους σχετικά με την απώλεια ιθαγένειας μέσω επιστολής και όχι μέσω 
επίσημης απόφασης, και χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα ένδικων μέσων κατά του μέτρου. 

Οι αναφέροντες θεωρούν ότι ο επίμαχος νόμος αντίκειται στο Σλοβακικό Σύνταγμα, το οποίο 
ορίζει ότι ουδείς δύναται να στερηθεί της σλοβακικής ιθαγένειας παρά τη θέλησή του. Για το 
λόγο αυτό, ισχυρίζονται ότι η Σλοβακική Δημοκρατία προβαίνει σε διακρίσεις κατά των 
Σλοβάκων πολιτών οι οποίοι, εμπιστευόμενοι το Σύνταγμα, έχουν αποκτήσει ιθαγένεια άλλου 
κράτους μέλους και ότι αυτή η διάκριση εις βάρος πολιτών της ΕΕ παραβιάζει τα δικαιώματα 
και τις αρχές της ΕΕ που κατοχυρώνονται στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως είναι το δικαίωμα έννομης προστασίας και οι αρχές της ασφάλειας δικαίου, 
της διατήρησης των κεκτημένων δικαιωμάτων, της ισότητας και της αναλογικότητας. 

Συμπεραίνουν ότι η Σλοβακική Δημοκρατία καθιστά τους ίδιους τους υπηκόους της 
απάτριδες στη χώρα τους και κατ' αυτόν τον τρόπο παραβιάζει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε 
κατά την προσχώρησή της στην ΕΕ και προκαλεί ηθική και υλική ζημία στους 
ενδιαφερομένους. 

Σύμφωνα με αρχή του διεθνούς δικαίου, τα κράτη έχουν το κυρίαρχο δικαίωμα να ορίζουν τις 
προϋποθέσεις για την απόκτηση και την απώλεια της ιθαγένειάς τους. Σύμφωνα με την αρχή 
αυτή, οι όροι απόκτησης και απώλειας της ιθαγένειας των κρατών μελών της ΕΕ ρυθμίζονται 
από το εθνικό δίκαιο του εκάστοτε κράτους μέλους. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί στην πάγια 
νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επαναλαμβάνεται στην υπόθεση 
Rottmann1.

Εντούτοις, η πάγια νομολογία διευκρινίζει επίσης ότι, κατά την άσκηση των εξουσιών τους 
σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν το δίκαιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης2. Στην 
απόφασή του για την υπόθεση Rottmann, το Δικαστήριο εξήγησε το νόημα της επιφύλαξης 
για υποχρέωση τήρησης του δικαίου της Ένωσης. Διευκρινίζει ότι «δεν θίγει την αρχή του 
διεθνούς δικαίου που έχει αναγνωριστεί από το Δικαστήριο […] κατά την οποία τα κράτη μέλη 
είναι αρμόδια να καθορίζουν τις προϋποθέσεις κτήσης και απώλειας της ιθαγένειας, αλλά θέτει 
την αρχή ότι, όταν πρόκειται για πολίτες της Ένωσης, η άσκηση της αρμοδιότητας αυτής 
υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο με γνώμονα το δίκαιο της Ένωσης, εφόσον αφορά τα 
δικαιώματα που απονέμει και προστατεύει η έννομη τάξη της Ένωσης, όπως συμβαίνει π.χ. 
στην περίπτωση έκδοσης απόφασης για την ανάκληση της πολιτογράφησης, όπως είναι η 
επίμαχη στην κύρια δίκη πράξη» (παράγραφος 48).

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή, το Δικαστήριο έκρινε ότι η υπόθεση του 
ενδιαφερομένου, ο οποίος ήταν αποδέκτης απόφασης για ανάκληση της γερμανικής του 
ιθαγένειας λόγω της οποίας περιέρχεται σε κατάσταση που είναι δυνατόν να έχει ως 

                                               
1  Απόφαση του Δικαστηρίου της 2ας Μαρτίου 2010 στην υπόθεση C-135/08.
2 Βλ., για παράδειγμα, την απόφαση της 7ης Ιουλίου 1992 στην υπόθεση C-369/90, Micheletti and Others, 
παράγραφος 10.
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αποτέλεσμα την απώλεια της ιδιότητας του ως πολίτη της Ένωσης και των συνακόλουθων 
δικαιωμάτων, εμπίπτει στο δίκαιο της Ένωσης εξ ορισμού και λόγω των συνεπειών της.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που αποδίδει το πρωτογενές δίκαιο στην ιδιότητα του 
πολίτη της Ένωσης, το Δικαστήριο αποφάσισε ότι εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια να 
διαπιστώσουν αν η επίμαχη απόφαση ανάκλησης τηρεί την αρχή της αναλογικότητας 
σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές συνέπειες για τον 
ενδιαφερόμενο (παράγραφος 58).

Από αυτήν την απόφαση προκύπτει ότι οι νόμοι και οι πολιτικές των κρατών μελών περί 
ιθαγένειας πρέπει να τεθούν υπό δικαστικό έλεγχο με γνώμονα το δίκαιο της ΕΕ και 
συγκεκριμένα της αρχής της αναλογικότητας, εφόσον ενδέχεται να επηρεάσουν δικαιώματα 
που απονέμει και προστατεύει η έννομη τάξη της Ένωσης, δηλαδή πολίτης της ΕΕ να 
περιέλθει σε κατάσταση που είναι δυνατόν να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ιδιότητας 
του ως πολίτη της Ένωσης και των συνακόλουθων δικαιωμάτων. Αυτό θα συνέβαινε εάν 
πολίτης της ΕΕ κινδύνευε να χάσει την ιδιότητά του ως πολίτη της Ένωσης επειδή, λόγω 
στέρησης της ιθαγένειάς του από κράτος μέλος, καθίσταται άπατρις ή διατηρεί μόνο την 
ιθαγένεια τρίτης χώρας.

Οι προϋποθέσεις αυτές δεν πληρούνται στην περίπτωση των Σλοβάκων πολιτών, όπως είναι 
οι αναφέροντες, οι οποίοι εκούσια αποκτούν την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους, πχ της 
Ουγγαρίας, και, κατά συνέπεια, χάνουν την σλοβακική τους ιθαγένεια. 

Η υπόθεση Rottmann αφορούσε ανάκληση ιθαγένειας που επιβλήθηκε στον ενδιαφερόμενο 
πολίτη της ΕΕ (στη συγκεκριμένη περίπτωση, για το λόγο ότι η έκδοση επιτεύχθηκε με 
απάτη). Αντίθετα, στην παρούσα περίπτωση, η ανάκληση της σλοβακικής ιθαγένειας 
οφείλεται στην εκούσια απόκτηση της ουγγρικής ιθαγένειας. Οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν 
την ουγγρική ιθαγένεια κατόπιν δικού τους αιτήματος, επομένως η απώλεια της σλοβακικής
ιθαγένειας προκύπτει ως αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησής τους.  

Στην περίπτωση της εθελοντικής κτήσης άλλης ιθαγένειας, η σλοβακική νομοθεσία 
προβλέπει απώλεια της σλοβακικής ιθαγένειας εκ του νόμου (ex lege), δηλαδή αυτόματα, δια 
της λειτουργίας του νόμου, επομένως δεν απαιτείται ρητή δήλωση βούλησης από τον 
ενδιαφερόμενο για παραίτηση από την ιθαγένεια, ούτε απόφαση ή πράξη από δημόσια αρχή1.
Εντούτοις, αυτή η απώλεια ιθαγένειας ex lege δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τον εκούσιο 
χαρακτήρα της απόκτησης νέας ιθαγένειας - και την προκύπτουσα απώλεια της ιθαγένειας 
προέλευσης.

Σχετικό εν προκειμένω είναι το άρθρο 7 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί ιθαγένειας του 1997, 
εγκριθείσα από το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο περιέχει εκτεταμένο κατάλογο των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες η ιθαγένεια μπορεί να χαθεί αυτόματα δια της λειτουργίας του 
                                               
1 Το άρθρο 9 του νόμου 40/1993 που αναφέρεται ανωτέρω ορίζει τα ακόλουθα:
"(16) Υπήκοος της Σλοβακικής Δημοκρατίας εκπίπτει της ιθαγένειάς της Σλοβακικής Δημοκρατίας την ίδια ημέρα 
κατά την οποία, βάσει ρητής δήλωσης βούλησης υπό τη μορφή αιτήματος, δήλωσης ή άλλης πράξης για την 
απόκτήση άλλης ιθαγένειας, αποκτά εκούσια ξένη ιθαγένεια.  […]
(19) Πρόσωπο που εκπίπτει της ιθαγένειάς του βάσει του εδαφίου 16 υποχρεούται να το γνωστοποιήσει αμελλητί 
στη διοικητική αρχή της περιφερειακής έδρας.

(20) Η διοικητική αρχή της περιφερειακής έδρας γνωστοποιεί την απώλεια της ιθαγένειας σύμφωνα με το εδάφιο
16 σε όλα τα υποκείμενα που αναφέρονται στο εδάφιο 14."
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νόμου (ex lege) ή με πρωτοβουλία συμβαλλόμενου κράτους. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 
ορίζονται τα εξής: 

«Τα [συμβαλλόμενα] κράτη δεν μπορούν να προβλέπουν στην εσωτερική τους νομοθεσία την 
αυτοδίκαιη απώλεια της ιθαγένειας ή την απώλεια της ιθαγένειας βάσει κρατικής ενέργειας 
εκτός από τις περιπτώσεις:

α. εκούσιας απόκτησης άλλης ιθαγένειας». 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Σύμβασης, το εδάφιο α) επιτρέπει στα συμβαλλόμενα 
κράτη να προβλέπουν την απώλεια ιθαγένειας εφόσον υφίσταται εκούσια απόκτηση άλλης 
ιθαγένειας. Η λέξη εκούσια υποδηλώνει ότι η απόκτηση προκύπτει από την ελεύθερη βούληση 
του ατόμου και όχι κατά τρόπο αυτόματο (ex lege) (παράγραφος 59).

Για λόγους πληρότητας, σημειώνεται ότι η απώλεια της σλοβακικής ιθαγένειας βάσει 
εκούσιας απόκτησης της ουγγρικής ιθαγένειας δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την 
ιδιότητα του ενδιαφερομένου ως πολίτη της Ένωσης (καθώς αυτή διατηρείται βάσει της 
ουγγρικής ιθαγένειας), ούτε και τα δικαιώματα που απονέμει και προστατεύει η έννομη τάξη 
της Ένωσης. Τα πρόσωπα που έχουν αποκτήσει εκούσια την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους 
της ΕΕ διατηρούν την ιδιότητά τους ως πολίτες της ΕΕ και τα συνακόλουθα δικαιώματα. 

Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι οι όροι και οι διαδικασίες του σλοβακικού δικαίου περί απώλειας 
της ιθαγένειας σε περίπτωση εκούσιας απόκτησης άλλης ιθαγένειας και οι συνέπειες της 
απώλειας, π.χ. η απώλεια του δικαιώματος του εκλέγειν στις εθνικές εκλογές, η διαγραφή από 
το μητρώο μόνιμων διευθύνσεων ή η ακύρωση των ατομικών εγγράφων ταυτότητας, δεν 
εμπίπτουν στο δίκαιο της ΕΕ. Κατά συνέπεια, στα ζητήματα που εγείρονται δεν μπορούν να 
εφαρμοστούν οι διατάξεις του δικαίου της ΕΕ ή οι αρχές του δικαίου της ΕΕ που 
κατοχυρώνονται στη νομολογία του Δικαστηρίου.  

Συμπεράσματα

Τα ζητήματα που εγείρουν οι αναφέροντες σε σχέση με τους όρους, τις διαδικασίες και τις 
συνέπειες της απώλειας ιθαγένειας δυνάμει του σλοβακικού δικαίου δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. Επομένως, η Επιτροπή δεν έχει καμία αρμοδιότητα να 
παρέμβει στην εν λόγω υπόθεση.  

Ως γενική παρατήρηση, οι αναφέροντες θα πρέπει να δώσουν έμφαση στο γεγονός ότι τα 
άτομα που έχουν αποκτήσει την ουγγρική ιθαγένεια και διαμένουν στη Σλοβακική 
Δημοκρατία μπορούν να στηριχθούν στα δικαιώματά τους δυνάμει της οδηγίας 2004/38/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το 
δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και 
να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών1.

                                               
1 ΕΕ L 158 της 30.4.2004.


