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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1298/2012, ktorú predkladá Lomnici Zoltan (maďarský štátny 
príslušník), o slovenskom zákone o štátnom občianstve

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície poukazuje na skutočnosť, že podľa novo zmeneného slovenského zákona 
o štátnom občianstve sa slovenské štátne občianstvo odníma tým občanom, ktorí si 
dobrovoľne zvolia štátnu príslušnosť k inému štátu. Domnieva sa, že ide o diskrimináciu a že 
je potrebné pripomenúť Chartu základných práv Európskej únie, keďže dochádza 
k porušovaniu práva Spoločenstva. Opisuje prípad muža, ktorý požiadal o maďarské 
občianstvo a oznámil túto skutočnosť slovenským úradom, následne bol zbavený práva voliť, 
bolo mu odňaté rodné číslo a ukončené sociálne poistenie, na základe čoho dostal infarkt 
a o niekoľko týždňov zomrel. Predkladateľ petície tvrdí, že ľuďom, ktorí sú zbavení štátnej 
príslušnosti, znepríjemňuje život polícia. Uvádza, že Slovenská republika diskriminuje tých, 
ktorí sa spoľahnú na slovenskú ústavu a prijmú štátnu príslušnosť k inému štátu. Predkladateľ 
petície cituje viacero rozhodnutí Európskeho súdneho dvora (napríklad vo veci Denka, 
Johnston alebo Defrenne).

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 11. februára 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. júna 2013

Predkladatelia petície sa domnievajú, že prijatím zákona č. 40/1993 o štátnom občianstve 
Slovenskej republiky, zmeneného zákonom č. 250/2010, slovenské orgány nezohľadňujú tie 
normy EÚ, ktoré sa Slovenská republika zaviazala dodržiavať pri pristúpení k EÚ. 



PE514.950v01-00 2/4 CM\943044SK.doc

SK

Uvádzajú, že osoby, ktoré nadobudli maďarské štátne občianstvo a toto nadobudnutie 
legitímne oznámili v súlade so slovenským zákonom o štátnom občianstve (medzi nimi aj oni 
sami), sú nepretržite obťažované políciou, boli vymazané z registra trvalého pobytu, ich 
osobné doklady totožnosti boli vyhlásené za neplatné a boli zbavené práva voliť vo voľbách 
do národného parlamentu. Predkladatelia petície ďalej uvádzajú, že úrady neinformovali 
dotknuté osoby o strate občianstva oficiálnym rozhodnutím, ale listom, ani im neposkytli 
žiadnu možnosť opravného prostriedku proti tomuto opatreniu. 

Predkladatelia petície sa domnievajú, že predmetný zákon je v rozpore so slovenskou ústavou, 
ktorá stanovuje, že nikto nemôže byť zbavený slovenského štátneho občianstva proti jeho 
vôli. Predkladatelia petície preto tvrdia, že Slovenská republika diskriminuje tých 
slovenských občanov, ktorí sa spoľahnú na ústavu a nadobudnú štátne občianstvo iného 
členského štátu. Takisto tvrdia, že táto diskriminácia občanov EÚ znamená porušenie práv 
a zásad Európskej únie zakotvených v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie, ako sú 
napríklad právo na právny prostriedok nápravy, zásada právnej istoty, zásada ochrany 
nadobudnutých práv a zásada rovnosti a proporcionality. 

Predkladatelia petície dospeli k záveru, podľa ktorého Slovenská republika závažným 
spôsobom porušuje záväzok, ktorý prijala pri pristúpení k EÚ, a to tým, že ponecháva svojich 
občanov v ich vlasti bez štátnej príslušnosti a spôsobuje im morálnu a materiálnu ujmu. 

Podľa zásad medzinárodného práva majú štáty zvrchované právo stanoviť podmienky 
nadobudnutia alebo odňatia svojho štátneho občianstva. V súlade s touto zásadou sú 
podmienky získania a zbavenia štátneho občianstva členských štátov EÚ upravené 
vnútroštátnymi právnymi predpismi jednotlivých členských štátov. Táto skutočnosť bola 
potvrdená v ustálenej judikatúre Súdneho dvora a opätovne pripomenutá vo veci Rottmann1.

V ustálenej judikatúre sa takisto vysvetľuje, že členské štáty musia vykonávať svoju 
právomoc v oblasti štátneho občianstva tak, aby bolo dodržané právo Únie2. Súdny dvor 
v rozsudku vo veci Rottmann vysvetlil význam ustanovenia o „dodržaní práva Únie“. 
Vysvetlil, že toto ustanovenie „nemá vplyv na zásadu medzinárodného práva už uznanú 
Súdnym dvorom […] podľa ktorej sú členské štáty oprávnené definovať podmienky 
nadobúdania a straty štátneho občianstva, ale zakotvuje zásadu, podľa ktorej, ak ide 
o občanov Únie, výkon tejto právomoci v rozsahu, v akom ovplyvňuje práva poskytované 
a chránené právnym poriadkom Únie, ako najmä v prípade rozhodnutia o odňatí štátneho 
občianstva, o aké ide vo veci samej, podlieha súdnemu preskúmavaniu vykonávanému 
vzhľadom na právo Únie“ (odsek 48).

Presnejšie v tejto konkrétnej veci Súdny dvor dospel k záveru, že postavenie dotknutej osoby, 
ktorá bola konfrontovaná s rozhodnutím o odňatí nemeckého štátneho občianstva, uvádza túto 
osobu do situácie, ktorá by jej mohla spôsobiť stratu statusu občianstva Únie a práv s tým 
spojených, a preto patrí z dôvodu svojej povahy a dôsledkov do práva Únie (odsek 42).

Vzhľadom na dôležitosť, akú pripisuje primárne právo statusu občanov Únie, Súdny dvor 
dospel k záveru, že vnútroštátnemu súdu prináleží potvrdiť, či predmetné rozhodnutie 

                                               
1 Rozsudok Súdneho dvora z 2. marca 2010 vo veci C-135/08.
2 Pozri napríklad rozsudok zo 7. júla 1992 vo veci C-369/90, Micheletti a iní, odsek 10.
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o odňatí štátneho občianstva rešpektuje zásadu proporcionality podľa práva EÚ, pričom musí 
zohľadniť všetky relevantné okolnosti pre danú osobu (odsek 58).

Z uvedeného rozsudku vyplýva, že právne predpisy a politiky členských štátov v oblasti 
štátneho občianstva by mali podliehať súdnemu preskúmavaniu z hľadiska práva EÚ, 
konkrétne z hľadiska zásady proporcionality, v prípadoch, v ktorých by mohli ovplyvniť 
práva poskytované a chránené právnym poriadkom Únie, predovšetkým tam, kde uvádzajú 
občana EÚ do situácie, ktorá by mu mohla spôsobiť stratu statusu občana Únie a práv s tým 
spojených. Ide o prípady, v ktorých by občanovi Európskej únie hrozila strata statusu občana 
EÚ z toho dôvodu, že by v dôsledku odňatia štátnej príslušnosti jedným členským štátom buď 
zostal bez štátnej príslušnosti, alebo by mal len štátnu príslušnosť tretej krajiny.

V prípade slovenských občanov, ako sú predkladatelia petície, uvedené podmienky nie sú 
splnené, keďže títo občania dobrovoľne nadobudli štátnu príslušnosť iného členského štátu 
(napr. Maďarska) a v dôsledku toho stratili slovenskú štátnu príslušnosť. 

Vec Rottmann sa týkala odňatia štátnej príslušnosti dotknutému občanovi EÚ (v tomto 
konkrétnom prípade s odôvodnením, že štátna príslušnosť bola udelená podvodom). 
V predmetných prípadoch je odňatie slovenskej štátnej príslušnosti dôsledkom dobrovoľného 
nadobudnutia maďarskej štátnej príslušnosti. Dotknuté osoby získali maďarskú štátnu 
príslušnosť na vlastnú žiadosť, takže strata slovenskej štátnej príslušnosti je výsledkom ich 
vlastného rozhodnutia.

V prípade nadobudnutia inej štátnej príslušnosti slovenský zákon stanovuje stratu slovenskej 
štátnej príslušnosti ex lege, teda automaticky, zo zákona, takže nie je potrebné výslovné 
vyjadrenie úmyslu dotknutej osoby vzdať sa svojej štátnej príslušnosti, ani rozhodnutie či 
opatrenie orgánu verejnej moci1. Spôsob straty štátnej príslušnosti ex lege však žiadnym 
spôsobom neovplyvňuje dobrovoľnú povahu nadobudnutia novej štátnej príslušnosti 
a následnú stratu pôvodnej štátnej príslušnosti.

V tejto súvislosti je relevantný článok 7 Európskeho dohovoru o občianstve z roku 1997 
prijatého v rámci Rady Európy, ktorý obsahuje vyčerpávajúci zoznam prípadov, v ktorých 
môže byť štátna príslušnosť odňatá automaticky zo zákona (ex lege) alebo na základe 
iniciatívy zmluvného štátu. V uvedenom článku sa v odseku 1 stanovuje: 

„Zmluvný štát nemôže vo svojej vnútroštátnej právnej norme ustanoviť stratu občianstva zo 
zákona alebo na základe iniciatívy zmluvného štátu okrem týchto prípadov:

a) dobrovoľné nadobudnutie ďalšieho občianstva“. 

                                               
1 Článok 9 uvedeného zákona č. 40/1993 stanovuje toto: 
„(16) Štátny občan Slovenskej republiky stráca štátne občianstvo Slovenskej republiky dňom, ktorým na základe 
výslovného prejavu vôle, ktorým je žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho 
štátneho občianstva, dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo. […]
(19) Ten, kto stratil štátne občianstvo podľa odseku 16, je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť 
obvodnému úradu v sídle kraja.

(20) Obvodný úrad v sídle kraja oznámi stratu štátneho občianstva podľa odseku 16 subjektom uvedeným 
v odseku 14.“
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Podľa dôvodovej správy k tomuto dohovoru „pododsek […] umožňuje členským štátom 
stanoviť stratu štátnej príslušnosti v prípade dobrovoľného nadobudnutia inej štátnej 
príslušnosti. Slovo „dobrovoľné“ označuje, že nadobudnutie štátnej príslušnosti nebolo 
automatické (ex lege), ale bolo výsledkom vlastného slobodného rozhodnutia danej osoby“
(odsek 59).

Z dôvodu úplnosti treba uviesť, že strata slovenskej štátnej príslušnosti z dôvodu 
nadobudnutia maďarskej štátnej príslušnosti v žiadnom prípade nemá vplyv na status 
občianstva Únie dotknutých osôb (tento status si uchovávajú v súvislosti s maďarskou štátnou 
príslušnosťou), ani na žiadne práva vyplývajúce z právneho poriadku Únie a chránené týmto 
poriadkom. Osoby, ktoré dobrovoľne nadobudli štátnu príslušnosť iného členského štátu EÚ, 
si uchovávajú status občanov EÚ a práva vyplývajúce z tohto statusu. 

Z uvedených skutočností vyplýva, že podmienky a postupy stanovené slovenským zákonom 
v súvislosti s odňatím štátnej príslušnosti na základe dobrovoľného nadobudnutia inej štátnej 
príslušnosti, ako aj dôsledky tohto odňatia, napríklad pokiaľ ide o stratu práva voliť vo 
vnútroštátnych voľbách, vymazanie z registra trvalého pobytu alebo ukončenie platnosti 
dokladov totožnosti, nepatria do rozsahu pôsobnosti práva EÚ. Preto v dotknutých prípadoch 
nie je možné uplatnenie ustanovení práva EÚ, ani zásad práva EÚ sformulovaných 
v judikatúre Súdneho dvora.

Záver

Otázky, na ktoré poukázali predkladatelia petície, pokiaľ ide o podmienky, postupy 
a dôsledky odňatia štátnej príslušnosti vyplývajúce zo slovenského zákona, nepatria do 
rozsahu pôsobnosti práva EÚ. Komisia preto nemá žiadnu právomoc zasahovať v týchto 
otázkach.

Vo všeobecnosti treba predkladateľov petície upozorniť na skutočnosť, že osoby, ktoré 
nadobudli maďarskú štátnu príslušnosť a majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, majú 
zaručené svoje práva na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. 
apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a 
zdržiavať sa v rámci územia členských štátov1.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004.


