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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1298/2012, którą złożył Lomnici Zoltan (Węgry), w sprawie 
słowackiej ustawy o obywatelstwie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się wobec niedawno zmienionej słowackiej ustawy 
o obywatelstwie, która pozbawia słowackiego obywatelstwa osoby dobrowolnie wybierające 
obywatelstwo innego państwa. Postępowanie takie uważa za dyskryminację i dodaje, iż 
należałoby odnieść się do Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, gdyż łamane jest 
prawo wspólnotowe. Przytacza przykład osoby, która ubiegała się o węgierskie obywatelstwo 
i kiedy zgłosiła ten fakt władzom słowackim, straciła prawo do głosowania, został jej 
odebrany dowód osobisty oraz wygasły jej prawa do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia 
społecznego, co przyczyniło się do jej śmierci, gdyż zmarła w kilka tygodni po przebytym 
zawale serca. Składający petycję twierdzi, że osoby pozbawione obywatelstwa są dręczone 
przez policję. Uważa, że Republika Słowacka dyskryminuje osoby, które – w pełni ufając 
konstytucji słowackiej – wybierają inne obywatelstwo. Przytacza szereg orzeczeń Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (takich jak sprawa Denka, Johnston czy Defrenne).

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 lutego 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 czerwca 2013 r.

Składający petycję uważają, że poprzez przyjęcie przez Republikę Słowacką ustawy 
nr 40/1993 o obywatelstwie zmienionej ustawą nr 250/2010 władze Słowacji zlekceważyły 
normy UE, których stosowanie Republika Słowacka zobowiązała się zagwarantować w chwili 
przystąpienia do UE.
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Składający petycję wskazują, że osoby, które tak jak oni przyjęły węgierskie obywatelstwo 
i zgodnie z tą ustawą zadeklarowały ten fakt są stale nękane przez policję, ich dane zostały 
usunięte z rejestru zameldowanych, ich dowody osobiste zostały uznane za nieważne 
i utraciły one prawo do głosowania w wyborach do krajowego parlamentu. Ponadto 
utrzymują, że władze informują zainteresowane osoby o utracie obywatelstwa listownie, a nie 
poprzez wydanie oficjalnej decyzji oraz nie umożliwiają skorzystania z prawnych środków 
odwoławczych.

Składający petycję uważają, że przedmiotowa ustawa jest sprzeczna ze słowacką konstytucją, 
w której zapisano, że żaden obywatel nie zostanie pozbawiony słowackiego obywatelstwa 
wbrew jego/jej woli. Dlatego twierdzą, że Republika Słowacka dyskryminuje tych słowackich 
obywateli, którzy, pokładając wiarę w konstytucji, przyjęli obywatelstwo innego państwa 
członkowskiego, oraz że taka dyskryminacja obywateli UE jest pogwałceniem praw i zasad 
UE zawartych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, takich jak 
prawo odwołania się do środków prawnych, zasada pewności prawa, zagwarantowania praw 
nabytych, równości i proporcjonalności.

Wreszcie stwierdzają, że poprzez odbieranie obywatelstwa własnym obywatelom władze 
Republiki Słowackiej poważnie naruszają przyjęte z chwilą przystąpienia do UE 
zobowiązania i wyrządzają tym osobom szkody moralne i materialne.

Zgodnie z zasadą prawa międzynarodowego państwa mają suwerenne prawo do określania 
warunków nabywania i utraty obywatelstwa danego kraju. Zgodnie z tą zasadą warunki 
przyznawania i odbierania obywatelstwa danego państwa członkowskiego UE regulowane są 
wyłącznie przepisami prawa krajowego danego państwa członkowskiego. Zostało to 
potwierdzone w utrwalonym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
także w sprawie Rottmanna1.

Niemniej jednak z utrwalonego orzecznictwa jasno wynika również, że egzekwując swoje 
prawa w dziedzinie obywatelstwa, państwa członkowskie muszą postępować 
z poszanowaniem prawa Unii Europejskiej2. W wyroku w sprawie Rottmanna Trybunał 
wyjaśnił znaczenie zastrzeżenia „z poszanowaniem prawa Unii Europejskiej”. Stwierdził, że 
zastrzeżenie to „nie narusza uznanej już przez Trybunał (...) zasady prawa 
międzynarodowego, zgodnie z którą państwa członkowskie posiadają kompetencje w zakresie 
określania przesłanek nabycia i utraty obywatelstwa, lecz ustanawia zasadę, zgodnie z którą, 
w przypadku obywateli Unii, wykonywanie tej kompetencji – w zakresie w jakim ma wpływ na 
prawa przyznane i chronione w porządku prawnym Unii, co ma w szczególności miejsce 
w przypadku decyzji w sprawie cofnięcia nadania obywatelstwa, jak tej, która jest 
przedmiotem postępowania przed sądem krajowym – podlega kontroli sądowej 
przeprowadzanej w świetle prawa Unii” (pkt 48).

Mówiąc dokładniej, w tej sprawie Trybunał uznał, że sytuacja osoby zainteresowanej, 
zagrożonej odebraniem niemieckiego obywatelstwa i możliwością znalezienia się w sytuacji, 

                                               
1Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie C-
135/08.
2Zobacz na przykład wyrok z dnia 7 lipca 1992 r. w sprawie C-369/90, Micheletti i inni, pkt 
10.
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w której ta osoba utraciłaby status obywatela Unii oraz związane z tym prawa, z uwagi na jej 
charakter i skutki wchodzi w zakres obowiązywania prawa UE (pkt 42).

Zważywszy na znaczenie, które w prawie pierwotnym przypisuje się statusowi obywatela 
Unii, Trybunał uznał, że to sądy krajowe muszą ocenić, czy przedmiotowa decyzja 
o cofnięciu obywatelstwa była zgodna z zasadą proporcjonalności zawartą w prawie UE, 
biorąc pod uwagę wszystkie skutki dla zainteresowanej osoby (pkt 58).

Z tego wyroku wynika, że przepisy i polityki państw członkowskich dotyczące obywatelstwa 
powinny podlegać ocenie przez sąd w świetle prawa UE, w szczególności zasady 
proporcjonalności, w przypadkach gdy mogą one oddziaływać na prawa nadane i chronione 
na mocy porządku prawnego Unii, tj. wtedy, gdy obywatel UE zostaje postawiony w sytuacji, 
w której może on utracić status obywatela Unii i prawa z tym związane. Taki przypadek 
miałby miejsce, gdyby obywatel UE był zagrożony utratą swojego statusu obywatela UE, 
ponieważ w wyniku pozbawienia go obywatelstwa jednego z państw członkowskich stałby się 
bezpaństwowcem lub posiadałby jedynie obywatelstwo państwa trzeciego.

Te warunki nie są spełnione w przypadku obywateli słowackich takich jak składający petycję, 
którzy dobrowolnie przyjęli obywatelstwo innego państwa członkowskiego, np. Węgier, 
i w rezultacie utracili obywatelstwo słowackie.

Sprawa Rottmanna dotyczyła cofnięcia obywatelstwa uzyskanego przez zainteresowanego 
obywatela UE (w tej konkretnie sprawie z powodu uzyskania go na skutek podstępu). 
W sprawie poruszanej w niniejszej petycji cofnięcie obywatelstwa słowackiego jest skutkiem 
dobrowolnego przyjęcia węgierskiego obywatelstwa. Zainteresowane osoby otrzymały 
obywatelstwo węgierskie na własną prośbę, więc utrata obywatelstwa słowackiego nastąpiła 
z ich woli.

W przypadku dobrowolnego przyjęcia innego obywatelstwa w prawie słowackim przewiduje 
się utratę obywatelstwa słowackiego ex lege, tj. automatycznie z mocy prawa, w związku 
z czym do zrzeczenia się obywatelstwa nie jest wymagane ani wyraźne oświadczenie woli 
zainteresowanej osoby ani decyzja ani wydanie innego aktu prawnego przez władze1. 
Niemniej jednak ten tryb utraty obywatelstwa ex lege nie wpływa w żaden sposób na 
dobrowolny charakter nabycia nowego obywatelstwa i wynikającą z tego utratę obywatelstwa 
państwa pochodzenia.

W tym przypadku ma zastosowanie art. 7 przyjętej przez Radę Europy Europejskiej konwencji 
o obywatelstwie z 1997 r., w której zawarto wyczerpującą listę przypadków, w których 
obywatelstwo można utracić automatycznie z mocy prawa (ex lege) lub z inicjatywy państwa-
strony. Ust. 1 tego artykułu brzmi następująco:

                                               
1W art. 9 ustawy nr 40/1993 wspomnianej powyżej zapisano, co następuje:
„(16) Obywatel Republiki Słowackiej traci obywatelstwo Republiki Słowackiej tego samego dnia, w którym 
dobrowolnie nabędzie obywatelstwo innego państwa na mocy wyraźnej zgody w formie wniosku, oświadczenia 
lub innego działania mającego na celu uzyskanie obywatelstwa innego państwa. (...)
(19) Osoba, która utraciła obywatelstwo zgodnie z pkt 16 jest zobowiązana do niezwłocznego zgłoszenia tego 
faktu władzom okręgowym w siedzibie danego regionu.

(20) Władze okręgowe w siedzibie tego regionu zgłoszą utratę obywatelstwa na mocy pkt 16 wszystkim 
podmiotom wymienionym w pkt 14”.
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„Państwo Strona nie może przewidywać w swym prawie wewnętrznym utraty obywatelstwa ex 
lege ani z inicjatywy Państwa Strony, z wyjątkiem następujących przypadków:

a) dobrowolnego nabycia innego obywatelstwa”.

Zgodnie ze sprawozdaniem wyjaśniającym dotyczącym tej konwencji „Zgodnie z lit. a) (...) 
Państwa Strony mogą przewidzieć utratę obywatelstwa w przypadku dobrowolnego nabycia 
innego obywatelstwa. Słowo »dobrowolny« wskazuje, że nabycie nastąpiło z woli danej 
osoby, a nie automatycznie (ex lege)” (ust. 59).

Dla uzupełnienia należy dodać, że utrata obywatelstwa słowackiego na skutek dobrowolnego 
nabycia obywatelstwa węgierskiego w żaden sposób nie wpływa na status obywatela Unii 
zainteresowanych osób (który one zachowują z uwagi na swoje obywatelstwo węgierskie) ani 
na prawa, które im przysługują i które są chronione na mocy porządku prawnego Unii. 
Osoby, które dobrowolnie nabyły obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE 
zachowują swój status obywatela UE i prawa z tym związane.

Dlatego wydaje się, że warunki i procedury przewidziane w prawie słowackim w odniesieniu 
do utraty obywatelstwa w przypadku dobrowolnego przyjęcia innego obywatelstwa i jej 
konsekwencji, na przykład w odniesieniu do utraty prawa do głosowania w krajowych 
wyborach, usunięcia z rejestru zameldowanych lub unieważnienia dowodów osobistych nie 
wchodzą w zakres prawa UE. Dlatego ani przepisy prawa UE ani zasady prawa UE zawarte 
w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie mają zastosowania do 
poruszonej kwestii.

Wniosek

Kwestie poruszone przez składających petycję, dotyczące warunków, procedur i skutków 
utraty obywatelstwa na mocy prawa słowackiego nie wchodzą w zakres prawa UE. Komisja 
nie ma zatem uprawnień do podjęcia interwencji w tej sprawie.

Co do ogólnej sytuacji składających petycję należy zwrócić im uwagę na to, że prawa osób, 
które otrzymały obywatelstwo węgierskie i zamieszkują w Republice Słowackiej są 
gwarantowane na mocy dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich1.

                                               
1 Dz.U. L 158 z 30.4.2004.


