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Suġġett: Petizzjoni 1298/2012, imressqa minn Lomnici Zoltan, ta’ ċittadinanza 
Ungeriża, dwar il-liġi Slovakka dwar iċ-ċittadinanza

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jisfida l-fatt li l-liġi Slovakka dwar iċ-ċittadinanza li għadha kemm ġiet 
emendata tneżża’ ċ-ċittadinanza Slovakka lil dawk li volontarjament jagħżlu ċ-ċittadinanza ta’ 
Stat ieħor. Jikkunsidra dan bħala diskriminatorju u l-Karta Ewropea tad-Drittijiet 
Fundamentali għandha tiġi evokata, minħabba li qed tinkiser il-liġi tal-Komunità. Jiddeskrivi 
każ fejn persuna li talbet iċ-ċittadinanza Ungeriża u ħabbret dan lill-awtoritajiet Slovakki, 
tilfet id-drittijiet tal-vot tagħha, ittiħditilha l-Karta tal-Identità tagħha u ntemmet ukoll is-
sigurtà soċjali tagħha, wara din sofriet minn attakk f’qalbha u mietet xi ftit ġimgħat wara. 
Jiddikjara li dawk il-persuni li jitneżżgħu miċ-ċittadinanza tagħhom jiġu mdejqa mill-pulizija. 
Jiddikjara li r-Repubblika Slovakka tiddiskrimina kontra dawk li, filwaqt illi jafdaw il-
kostituzzjoni Slovakka, jieħdu ċittadinanza oħra. Isemmi numru ta’ deċiżjonijiet tal-Qorti
Ewropea tal-Ġustizzja (bħall-każ ta’ Denka, il-każ ta’ Johnston, il-każ ta’ Defrenne).

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Frar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Ġunju 2013

Il-petizzjonanti jikkunsidraw li, bl-adozzjoni tal-Att Nru 40/1993 dwar iċ-ċittadinanza tar-
Repubblika Slovakka, kif emendat bl-Att Nru 250/2010, l-awtoritajiet Slovakki ma qisux 
dawk l-istandards tal-UE li r-Repubblika Slovakka impenjat ruħha li tissalvagwardja mal-
adeżjoni tagħha fl-UE. 
Jindikaw li persuni, bħalhom, li kisbu ċittadinanza Ungeriża u ddikjaraw b’mod legali dan il-
ksib skont din il-liġi, ġew intimidati kontinwament mill-pulizija, ġew imħassra mir-reġistru 
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tal-indirizzi permanenti, id-dokumenti ta’ identifikazzjoni personali tagħhom ġew iddikjarati 
invalidi u ġew imċaħħda mid-drittijiet tal-vot tagħhom fl-elezzjonijiet tal-parlament 
nazzjonali. Jallegaw ukoll li l-awtoritajiet jinfurmaw lill-persuni kkonċernati dwar it-telf taċ-
ċittadinanza tagħhom b’ittra, u mhux b’deċiżjoni uffiċjali, u mingħajr ma jipprovdu l-ebda 
opportunità għal rimedju legali kontra l-miżura. 

Il-petizzjonanti jikkunsidraw li l-liġi inkwistjoni tmur kontra l-Kostituzzjoni Slovakka, li 
tistipula li ħadd m’għandu jkun imċaħħad miċ-ċittadinanza Slovakka tiegħu jew tagħha kontra 
r-rieda tiegħu jew tagħha. Għaldaqstant jiddikjaraw li r-Repubblika Slovakka tiddiskrimina 
kontra dawk iċ-ċittadini Slovakki li, filwaqt li jafdaw il-Kostituzzjoni, kisbu ċittadinanza ta’ 
Stat Membru ieħor u li din id-diskriminazzjoni kontra ċ-ċittadini tal-UE tikser id-drittijiet u l-
prinċipji stabbiliti fil-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, bħad-dritt għal 
rimedju legali, il-prinċipji taċ-ċertezza tad-dritt, tas-salvagwardja tad-drittijiet miksuba, tal-
ugwaljanza u tal-proporzjonalità. 

Jikkonkludu li, billi twassal biex iċ-ċittadini tagħha stess isiru persuni apolidi f’pajjiżhom 
stess, ir-Repubblika Slovakka tikser l-obbligi tagħha li impenjat ruħha fihom mal-adeżjoni fl-
UE u tikkawża dannu morali u materjali lill-persuni kkonċernati. 

Skont il-prinċipju tad-dritt internazzjonali, l-Istati għandhom id-dritt sovran li jistabbilixxu l-
kundizzjonijiet tal-ksib u tat-telf taċ-ċittadinanza tagħhom. F’konformità ma’ dan il-prinċipju, 
il-kundizzjonijiet tal-ksib u tat-telf taċ-ċittadinanza tal-Istati Membri tal-UE huma rregolati 
taħt il-liġijiet nazzjonali tal-Istat Membru individwali. Dan ġie affermat f’każistika stabbilita 
tal-Qorti tal-Ġustizzja, u reġa’ ġie mtenni fil-każ Rottman1.

Madankollu, din il-każistika stabbilita tagħmilha ċara wkoll li, meta jeżerċitaw il-kompetenzi 
tagħhom fl-isfera taċ-ċittadinanza, l-Istati Membri għandhom iqisu kif dovut il-liġi tal-Unjoni 
Ewropea2. Fis-sentenza tagħha ta’ Rottmann il-Qorti spjegat it-tifsira tal-kundizzjoni “iqisu 
kif dovut il-liġi tal-Unjoni Ewropea”. Ikkjarifikat li dan “ma jippreġudikax il-prinċipju tad-
dritt internazzjonali diġà rrikonoxxut mill-Qorti […] li skontu, l-Istati Membri huma 
kompetenti li jiddefinixxu l-kundizzjonijiet tal-ksib u tat-telf taċ-ċittadinanza, iżda jiffoka fuq 
il-prinċipju li jipprovdi, fil-każ ta’ ċittadini tal-Unjoni, li l-eżerċizzju ta’ din il-kompetenza, sa 
fejn jaffettwa d-drittijiet mogħtija u mħarsa mis-sistema legali tal-Unjoni, bħalma huwa 
b’mod partikolari l-każ ta’ deċiżjoni għar-revoka tan-naturalizzazzjoni inkwistjoni fil-kawża 
prinċipali, jista’ jkun suġġett għal stħarriġ ġudizzjarju fid-dawl tad-dritt tal-Unjoni” (il-
paragrafu 48).

B’mod aktar speċifiku, f’dan il-każ, il-Qorti sabet li s-sitwazzjoni tal-persuna kkonċernata, li 
kienet iffaċċjata b’deċiżjoni ta’ revoka taċ-ċittadinanza Ġermaniża tiegħu u li tqiegħdu 
f’pożizzjoni li jaf tikkawżalu t-telf tal-istatus tiegħu bħala ċittadin tal-Unjoni u d-drittijiet 
assoċjati miegħu, kienet taqa’, min-natura u l-konsegwenzi tagħha stess, fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-liġi tal-UE (il-paragrafu 42).

Meta titqies l-importanza li l-liġi primarja tagħti lill-istatus ta’ ċittadin tal-Unjoni, il-Qorti 
kkonkludiet li huma l-qrati nazzjonali li għandhom jevalwaw jekk id-deċiżjoni ta’ revoka 

                                               
1  Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-2 ta’ Marzu 2010 fil-Każ C-135/08.
2 Ara, pereżempju, is-sentenza tas-7 ta’ Lulju 1992 fil-Każ C-369/90, Micheletti et., il-
paragrafu 10.



CM\943044MT.doc 3/4 PE514.950v01-00

MT

inkwistjoni osservatx il-prinċipju ta’ proporzjonalità taħt il-liġi tal-UE, fid-dawl tal-
konsegwenzi rilevanti kollha għall-persuna kkonċernata (il-paragrafu 58).

Minn din is-sentenza jirriżulta li l-liġijiet u l-politiki dwar iċ-ċittadinanza tal-Istati Membri 
għandhom jgħaddu minn skrutinju ġudizzjarju fid-dawl tal-liġi tal-UE u b’mod partikolari tal-
prinċipju ta’ proporzjonalità fejn dawn jistgħu jaffettwaw id-drittijiet mogħtija u mħarsa mis-
sistema legali tal-Unjoni, jiġifieri billi jqiegħdu lil ċittadin tal-UE f’pożizzjoni li jaf 
tikkawżalu li t-telf tal-istatus tiegħu bħala ċittadin tal-Unjoni u d-drittijiet assoċjati miegħu. 
Dan ikun il-każ jekk ċittadin tal-UE ikun f’riskju li jitlef iċ-ċittadinanza tal-Unjoni 
tiegħu/tagħha għax, b’riżultat taċ-ċaħda taċ-ċittadinanza tiegħu minn Stat Membru, ikun jista’ 
jsir persuna apolida jew ta’ ċittadinanza ta’ pajjiż terz.

Dawn il-kundizzjonijiet ma jiġux issodisfati fil-każ taċ-ċittadini Slovakki, bħall-petizzjonanti, 
li jiksbu volontarjament iċ-ċittadinanza ta’ Stat Membru ieħor, eż. l-Ungerija, u b’riżultat ta’ 
dan, jitilfu ċ-ċittadinanza Slovakka tagħhom. 

Il-każ Rottmann kien jikkonċerna r-revoka ta’ ċittadinanza imposta fuq iċ-ċittadin tal-UE 
kkonċernat (fil-każ partikolari, minħabba li kien kisibha b’qerq). Għall-kuntrarju, fil-każijiet 
inkwistjoni, ir-revoka taċ-ċittadinanza Slovakka hija r-riżultat tal-ksib volontarju taċ-
ċittadinanza Ungeriża. Il-persuni kkonċernati jiksbu ċ-ċittadinanza Ungeriża fuq talba 
tagħhom stess, biex b’hekk it-telf taċ-ċittadinanza Slovakka jseħħ b’riżultat tar-rieda tagħhom 
stess.  

F’każ ta’ ksib volontarju ta’ ċittadinanza oħra, il-liġi Slovakka tipprevedi telf taċ-ċittadinanza 
Slovakka ex lege, jiġifieri awtomatikament, skont il-liġi, biex b’hekk la espressjoni espliċita 
ta’ intenzjoni mill-persuna kkonċernata li tirrinunċja ċ-ċittadinaza tagħha, u lanqas deċiżjoni 
jew Att minn awtorità pubblika ma jkunu meħtieġa1. Madankollu, dan il-mod ex lege tat-telf 
taċ-ċittadinanza ma jaffettwa bl-ebda mod il-karattru volontarju tal-ksib ta’ ċittadinanza ġdida 
- u t-telf taċ-ċittadinanza ta’ oriġini li jirriżulta.

F’dan ir-rigward huwa rilevanti l-Artikolu 7 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar iċ-Ċittadinanza 
tal-1997 adottata mill-Kunsill tal-Ewropa, li fih lista eżawrjenti ta’ każijiet li fihom iċ-
ċittadinanza tista’ tintilef awtomatikament skont il-liġi (ex lege) jew fuq l-inizjattiva ta’ Stat 
parteċipanti. Fil-paragrafu 1 tiegħu, dan l-Artikolu jistipula dan li ġej: 
Stat parteċipanti jista’ ma jipprevedix fil-liġi interna tiegħu t-telf taċ-ċittadinanza tiegħu ex 
lege jew fuq l-inizjattiva ta’ Stat parteċipanti ħlief fil-każijiet li ġejjin:

a. ksib volontarju ta’ ċittadinanza oħra.

Skont ir-Rapport ta’ Spjega għal din il-Konvenzjoni, is-Subparagrafu a jippermetti lill-Istati 
parti jipprevedu t-telf taċ-ċittadinanza meta jkun hemm ksib volontarju ta’ ċittadinanza oħra.

                                               
1 L-Artikolu 9 tal-Att Nru 40/1993 imsemmi hawn fuq jistipula wkoll dan li ġej: 
(16) Ċittadin tar-Repubblika Slovakka għandu jitlef iċ-ċittadinanza tiegħu tar-Repubblika Slovakka fl-istess 
ġurnata li fiha, abbażi ta’ kunsens espliċitu fil-forma ta’ talba, dikjarazzjoni jew azzjoni oħra għall-ksib ta’ 
ċittadinanza oħra, jikseb volontarjament ċittadinanza barranija.
(19) Persuna li tilfet iċ-ċittadinanza tagħha skont it-Taqsima 16 hija obbligata tirraporta dan mingħajr dwemin 
lill-awtorità tad-distrett fis-sede ta’ reġjun.

(20) L-awtorità tad-distrett fis-sede ta’ reġjun tirraporta t-telf taċ-ċittadinanza skont it-Taqsima 16 lil dawk 
kollha msemmija fit-Taqsima 14.
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Il-kelma “volontarju” tindika li kien hemm ksib b’riżultat ta’ rieda personali ta’ persuna u 
mhux ksib awtomatiku (ex lege) (il-paragrafu 59).

Għal raġunijiet ta’ kompletezza, għandu jiġi nnutat li t-telf taċ-ċittadinanza Slovakka 
b’riżultat tal-ksib volontarju taċ-ċittadinanza Ungeriża ma jaffettwa bl-ebda mod l-istatus ta’ 
ċittadinanza tal-Unjoni tal-persuni kkonċernati (li jibqgħu jħaddnu bis-saħħa taċ-ċittadinanza 
Ungeriża tagħhom) jew kwalunkwe dritt mogħti lilhom u mħares mis-sistema legali tal-
Unjoni. Dawk il-persuni li kisbu volontarjament iċ-ċittadinanza ta’ Stat Membru tal-UE ieħor 
jibqgħu jħaddnu l-istatus tagħhom bħala ċittadini tal-UE u d-drittijiet assoċjati miegħu. 

Jidher għaldaqstant li l-kundizzjonijiet u l-proċeduri taħt il-liġi Slovakka għat-telf taċ-
ċittadinanza f’każ ta’ ksib volontarju ta’ ċittadinanza oħra u l-konsegwenzi ta’ tali telf, 
pereżempju f’termini ta’ telf tad-drittijiet tal-vot fl-elezzjonijiet ġenerali, tħassir mir-reġistru 
ta’ indirizzi permanenti jew invalidità tad-dokumenti ta’ identifikazzjoni personali, ma 
jaqgħux fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-UE. Għaldaqstant, la d-dispożizzjonijiet tal-liġi 
tal-UE u lanqas il-prinċipji tal-liġi tal-UE stabbiliti fil-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja mhuma 
applikabbli fir-rigward tal-kwistjonijiet imqajma.  

Konklużjoni

Il-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonanti fir-rigward tal-kundizzjonijiet, il-proċeduri u l-
konsegwenzi tat-telf taċ-ċittadinanza taħt il-liġi Slovakka ma jaqgħux fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-liġi tal-UE. Għaldaqstant, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda kompetenza li 
tintervieni f’dawn il-kwistjonijiet.  

Fuq nota ġenerali, tista’ tinġibed l-attenzjoni tal-petizzjonanti fuq il-fatt li l-persuni li kisbu 
ċittadinanza Ungeriża u jgħixu fir-Repubblika Slovakka jistgħu jirrikorru għad-drittijiet 
tagħhom taħt id-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-meembri tal-familja tagħhom 
biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri1.

                                               
1 ĠU L 158, 30.4.2004


