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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1298/2012, adresată de Lomnici Zoltan, de cetățenie maghiară, 
privind legislația referitoare la cetățenia slovacă

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă faptul că legislația slovacă recent modificată privind cetățenia îi privează 
de cetățenia slovacă pe cei care au ales în mod voluntar cetățenia altului stat. El consideră că 
această situație este discriminatorie și că ar trebui evocată Carta drepturilor fundamentale a 
UE, având în vedere că este încălcat dreptul comunitar. El descrie cazul unei persoane care, 
după ce a solicitat cetățenia maghiară și a anunțat în acest sens autoritățile slovace, și-a 
pierdut dreptul de vot, i s-a reținut actul de identitate și nu a mai beneficiat de asigurare 
socială, iar ulterior a avut un atac de cord și a murit câteva săptămâni mai târziu. El susține că 
acele persoane care sunt private de cetățenie au probleme cu poliția. Petiționarul afirmă că 
Republica Slovacă îi discriminează pe cei care, crezând în constituția slovacă, aleg o altă 
cetățenie. El citează din deciziile Curții de Justiție Europene (precum cauzele Denka, 
Johnston, Defrenne)

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 februarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 iunie 2013

Petiționarii consideră că, prin adoptarea Legii nr. 40/1993 privind cetățenia Republicii 
Slovace, astfel cum a fost modificată de Legea nr. 250/2010, autoritățile slovace au încălcat 
normele UE pe care Republica Slovacă s-a obligat să le garanteze la momentul aderării sale la 
UE. 
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Petiționarii indică faptul că persoane care, ca și ei, au dobândit cetățenia maghiară și au 
declarat-o în conformitate cu legea respectivă sunt în continuu hărțuite de poliție, au fost 
eliminate din registrul adreselor permanente, actele lor de identitate personale au fost 
declarate nule și au fost private de drepturile lor de vot în cadrul alegerilor pentru parlamentul 
național. Ei susțin în continuare că autoritățile informează persoanele în cauză despre 
pierderea cetățeniei lor prin scrisoare, și nu prin decizie oficială, și fără a oferi nicio 
oportunitate de a formula o cale de atac împotriva măsurii respective. 

Petiționarii consideră că legea în cauză contravine Constituției Republicii Slovace, care 
prevede că nimeni nu este privat de cetățenia sa slovacă împotriva voinței sale. Prin urmare, ei 
reclamă că Republica Slovacă discriminează cetățenii slovaci care, având încredere în 
Constituție, au dobândit cetățenia altui stat membru și că această discriminare a cetățenilor 
UE încalcă drepturile și principiile UE, consacrate în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii 
Europene, precum dreptul la o cale de atac, principul securității juridice, al garantării 
drepturilor dobândite, al egalității și al proporționalității. 

Ei concluzionează că, prin lipsirea de cetățenie a propriilor resortisanți în țara lor, Republica 
Slovacă încalcă grav obligațiile sale asumate la momentul aderării sale la UE și cauzează 
daune morale și materiale persoanelor în cauză. 

În conformitate cu un principiu de drept internațional, statele au dreptul suveran de a stabili 
condițiile de dobândire și pierderea cetățeniei lor. Potrivit acestui principiu, condițiile de 
obținere și de pierdere a cetățeniei statelor membre sunt reglementate de legislația internă a 
fiecărui stat membru în parte. Acesta este afirmat în jurisprudența constantă a Curții de 
Justiție și a fost reiterat în cauza Rottmann1.

Cu toate acestea, această jurisprudență constantă clarifică faptul că, atunci când își exercită 
competențele în domeniul cetățenie, statele membre trebuie să respecte legislația Uniunii 
Europene2. În hotărârea sa în cauza Rottmann, Curtea a explicat sensul rezervei „să respecte 
legislația Uniunii Europene”. A clarificat faptul că aceasta „nu aduce atingere principiului de 
drept internațional recunoscut deja de Curte [...] potrivit căruia statele membre sunt 
competente să definească condițiile de dobândire și de pierdere a cetățeniei, ci consacră 
principiul conform căruia, atunci când este vorba despre cetățeni ai Uniunii, exercitarea 
acestei competențe, în măsura în care aduce atingere drepturilor conferite și protejate de 
ordinea juridică a Uniunii, cum este în special situația unei decizii de retragere a naturalizării 
precum cea în cauză în acțiunea principală, poate fi supusă unui control jurisdicțional efectuat 
din perspectiva dreptului Uniunii” (punctul 48).

Mai exact, în cauza respectivă, Curtea a constatat că situația persoanei vizate, care s-a 
confruntat cu o decizie de retragere a cetățeniei sale germane și care l-a plasat într-o situație 
care poate determina pierderea statutului său de cetățean al Uniunii și a drepturilor care îi sunt 
aferente, ține, prin natura și prin consecințele acesteia, de dreptul Uniunii (punctul 42).

Având în vedere importanța pe care dreptul primar o acordă statutului de cetățean al Uniunii, 
Curtea a concluzionat că revine instanțelor naționale să aprecieze dacă decizia de retragere în 

                                               
1  Hotărârea Curții de Justiție din 2 martie 2010 în cauza C-135/08.
2 A se vedea, de exemplu, hotărârea din 7 iulie 1992 în cauza C-369/90, Micheletti și alții, 
punctul 10.
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cauză respectă principiul proporționalității în temeiul dreptului UE, ținând seama de 
ansamblul consecințelor relevante pentru persoana în cauză (punctul 58).

Rezultă din această hotărâre că legislația și politicile privind cetățenia statelor membre ar 
trebui să fie supuse unui control jurisdicțional efectuat din perspectiva dreptului UE și, în 
special, a principiului proporționalității, atunci când pot aduce atingere drepturilor conferite și 
protejate de ordinea juridică a Uniunii, și anume prin plasarea într-o situație care poate 
determina pierderea statutului de cetățean al Uniunii și a drepturilor care îi sunt aferente. 
Acesta ar fi cazul dacă un cetățean al UE ar risca să își piardă statutul său de cetățean al 
Uniunii, deoarece, ca urmare a retragerii cetățeniei sale de către un stat membru, acesta ar 
putea să devină apatrid sau să dețină numai cetățenia unei țări terțe.

Aceste condiții nu sunt îndeplinite în cazul cetățenilor slovaci, precum petiționarii, care în 
mod voluntar au obținut cetățenia unui alt stat membru, de exemplu a Ungariei, și, ca urmare, 
au pierdut cetățenia lor slovacă. 

Cauza Rottmann a privit o retragere a cetățeniei impusă cetățeanului UE vizat (în cazul 
respectiv, pe motiv că ar fi dobândit cetățenia prin înșelăciune). Dimpotrivă, în cazul de față, 
retragerea cetățeniei slovace este rezultatul dobândirii voluntare a cetățenei maghiare. 
Persoanele în cauză obțin cetățenia maghiar la propria lor cerere, astfel încât pierderea 
cetățeniei slovace este o consecință a propriului lor liber-arbitru.  

În cazul dobândirii voluntare a unei alte cetățenii, legislația slovacă prevede pierderea 
cetățeniei slovace ex lege, adică automat, în temeiul legii, astfel încât nu sunt necesare nici 
exprimarea explicită a intenției persoanei în cauză de a renunța la cetățenia sa, nici o decizie 
sau un act pronunțat de o autoritate publică1. Cu toate acestea, acest mod ex lege de pierdere a 
cetățeniei nu afectează sub nicio formă caracterul voluntar al dobândirii unei noi cetățenii și, 
ca urmare, pierderea cetățeniei inițiale.

În această privință este relevant articolul 7 din Convenția europeană asupra cetățeniei din 
1997, adoptată de Consiliul Europei, care conține o listă exhaustivă de cazuri în care cetățenia 
poate fi pierdută automat în temeiul legii (ex lege) sau la inițiativa unui stat parte. Acest 
articol prevede la alineatul (1) următoarele: 

„Un stat parte nu poate să prevadă în dreptul său intern pierderea cetățeniei sale de plin drept 
sau la inițiativa sa, cu excepția următoarelor cazuri:

(a) dobândirea voluntară a unei alte cetățenii”.

În conformitate cu raportul explicativ privind această convenție, „[p]aragraful a [...] permite 
statelor părți să prevadă pierderea cetățeniei în cazul dobândirii voluntare a altei cetățenii.

                                               
1 Articolul 9 din Legea nr. 40/1993 citată mai sus prevede următoarele: 
„(16) Un resortisant al Republicii Slovace își pierde statutul de cetățean al Republicii Slovace în aceeași zi în 
care dobândește în mod voluntar cetățenie străină pe baza unei acord explicit sub formă cerere, declarație sau 
altă acțiune în scopul dobândirii altei cetățenii.  […]
(19) O persoană care își pierde cetățenia în conformitate cu secțiunea (16) are obligația de a raporta această 
situație, fără întârziere, autorității districtuale din reședința unei regiuni.

(20) Autoritatea districtuală din reședința unei regiuni va raporta pierderea cetățeniei în conformitate cu 
secțiunea (16) tuturor subiecților menționați la secțiunea (14).”
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Termenul «voluntar» indică faptul că cetățenia respectivă a fost dobândită ca urmare a 
liberului-arbitru al unei persoane, și nu în mod automat (ex lege)” (punctul 59).

Pentru desăvârșire, ar trebui constatat că pierderea cetățeniei slovace ca urmare a dobândirii 
voluntare a cetățeniei maghiare nu afectează în niciun fel statutul de cetățean al Uniunii al 
persoanelor în cauză (pe care îl păstrează în virtutea cetățeniei lor maghiare) și niciun drept 
conferit lor și protejat de ordinea juridică a Uniunii. Persoanele care au dobândit în mod 
voluntar cetățenia altui stat membru al UE își păstrează statutul de cetățeni ai UE și drepturile 
aferente. 

Prin urmare, se pare că procedurile și condițiile din cadrul legislației slovace privind pierderea 
cetățeniei în cazul dobândirii voluntare a unei alte cetățenii și consecințele unei astfel de 
pierderi, de exemplu, în ceea ce privește pierderea drepturilor de vot în cadrul alegerilor 
naționale, eliminarea din registrul adreselor permanente sau anularea actelor de identitate 
personale, nu țin de dreptul Uniunii Europene. Prin urmare, nici dispozițiile legislației UE și 
nici principiile de drept al UE, consacrate în jurisprudența Curții de Justiție, nu sunt aplicabile 
în ceea ce privește aspectele aduse în discuție.  

Concluzie

Aspectele aduse în discuție de petiționari în ceea ce privește condițiile, procedurile și 
consecințele pierderii cetățeniei în temeiul legislației slovace nu țin de domeniul de aplicare al 
dreptului UE. Prin urmare, Comisia nu are competența de a interveni în această chestiune.  

În general, ar putea fi adus în atenția petiționarilor faptul că persoanele care au dobândit 
cetățenie maghiară și își au reședința în Republica Slovacă se pot prevala de drepturile lor în 
temeiul Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 
privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii 
Uniunii și membrii familiilor acestora1.

                                               
1 JO L 158, 30.4.2004.


