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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1135/2007 af Romana Sodotovicova, slovakisk statsborger, om 
politivaretægt og udvisning

1. Sammendrag

Andrageren, som er slovakisk statsborger og har boet de sidste tre år på Cypern med sin 
forlovede, fik den 24. april 2007 en fængselsdom på ni måneder for besiddelse af stoffer.
Efter at have udstået sin straf blev hun holdt i politiets varetægt med henblik på udvisning fra 
Cypern på trods af, at der ikke var blevet afsagt nogen retskendelse herom.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. marts 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. juli 2008

"Andrageren, som er slovakisk statsborger, har boet på Cypern siden 2005. I april 2007 blev 
hun idømt ni måneders fængsel for besiddelse af narkotika. Efter at have udstået sin straf blev 
hun løsladt den 28. september 2007. På tidspunktet for indsendelse af andragendet blev hun 
holdt i politiets varetægt, hvor hun afventede sin udvisning på trods af, at der hverken var 
udstedt nogen arrestordre eller udvisningsordre. Andrageren klager over, at udvisningen er en 
uforholdsmæssig foranstaltning og krænker hendes ret til at færdes og opholde sig frit i 
Fællesskabet.

I EF-traktatens artikel 18 fastsættes det, at enhver unionsborger har ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger og på de betingelser, der 
er fastsat i denne traktat og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. De respektive 
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begrænsninger og betingelser fremgår af direktiv 2004/38/EF1 om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område.

Med forbehold af bestemmelserne i direktivets kapitel VI kan medlemsstaterne træffe 
foranstaltninger, som begrænser EU-borgernes ret til at færdes og opholde sig frit og er 
begrundet i hensynet til den offentlige orden eller sikkerhed, forudsat at sådanne 
foranstaltninger er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og kan begrundes 
udelukkende i den berørte persons personlige adfærd, som skal udgøre en reel, aktuel og 
tilstrækkelig alvorlig trussel, som berører en af statens grundlæggende interesser.

De pågældende EU-borgere skal have skriftlig meddelelse om enhver afgørelse om udvisning 
og informeres præcist og fuldt ud om, hvad afgørelsen i deres tilfælde bygger på.

EU-borgere har adgang til retlige og, hvor dette er relevant, administrative klageprocedurer i 
værtsmedlemsstaten for at appellere eller anke enhver afgørelse, som er truffet under 
henvisning til hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige 
sundhed.

Meddelelsen skal specificere, hvilken domstol eller administrativ myndighed den pågældende 
person kan appellere en afgørelse til, tidsfristen for klagen og den frist, som den pågældende 
person har til at forlade medlemsstatens område.
I henhold til direktivets artikel 27, stk. 2, må tidligere straffedomme ikke i sig selv danne 
grundlag for at træffe sådanne foranstaltninger. Domstolen har fastslået2, at der kun kan tages 
højde for en sådan dom, hvis de omstændigheder, som medførte den pågældende dom, beviser 
en personlig adfærd, der udgør en aktuel trussel mod den offentlige orden. Den har ligeledes 
bekræftet3, at lovgivning og national praksis, hvorved det bestemmes, at en EU-borger, som 
har fået en dom for specifikke lovovertrædelser, skal udvises, uden at der tages højde for 
dennes personlige adfærd eller for den trussel, som den pågældende udgør for den offentlige 
orden, er uforenelig med fællesskabsretten.

Kommissionen har kontaktet andrageren pr. e-mail for at anmode om flere oplysninger om 
hendes nuværende situation, men har indtil videre ikke modtaget svar."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 19. juni 2009

Efter at have gennemgået de supplerende oplysninger fra Europa-Parlamentet vedrørende 
dette andragende er Kommissionen nået til den overbevisning, at den cypriotiske 
udvisningsordre, som kræver, at andrageren skal forlade Cypern, ser ud til at være i modstrid 
med EF-traktatens artikel 18 og direktiv 2004·/38/EF, således som det fremgår af 
Kommissionens analyse i dens tidligere meddelelse vedrørende dette andragende.

I den udvisningsordre, andrageren har forelagt, informeres hun ikke præcist og fuldt ud om, 
hvad afgørelsen i hendes tilfælde byggede på. Det er et krav, at sådanne afgørelser begrundes 
fuldt ud og nævner al egentlig og specifik faktisk og retlig hjemmel for at træffe dem. Dette er 
altafgørende for at give de berørte personer mulighed for at tage effektive skridt til at sikre 
                                               
1 Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers 
ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, EUT L 158 af 30.4.2004.
2 Domstolens dom af 7.6.2007, sag C-50/06, Kommissionen mod Nederlandene, Sml. 2007 I, s. 4383.
3 Domstolens dom af 29.4.2004, sag C-482/01, Orfanopoulos og Oliveri, Sml. 2004 I, s. 5257.
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deres forsvar1 samt give de nationale domstole mulighed for atter at gennemgå sagerne 
effektivt. Enhver mangel på omfattende begrundelse er ikke blot i modstrid med 
fællesskabsretten, men også i modstrid med nationale administrative lovregler.

Desuden specificeres det ikke i ordren, hvilken domstol eller administrativ myndighed 
andrageren kan appellere afgørelsen til, heller ikke tidsfristen for klagen og den frist, som den 
pågældende person har til at forlade medlemsstatens område

På denne baggrund agter Kommissionen at kontakte de cypriotiske myndigheder og anmode 
om deres kommentarer til andragerens sag."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25 marts 2010.

"Kommissionen kontaktede de cypriotiske myndigheder den 25. maj 2009 og anmodede dem 
om deres bemærkninger til andragerens sag. Der blev fremsendt en påmindelse den 3. 
november 2009.

De cypriotiske myndigheder svarede den 14. december 2009 og informerede Kommissionen 
om, at højesteret med sin afgørelse af 15. juni 2009 tog andragerens appel af udvisningsordren 
til følge og annullerede erklæringen om, at andrageren var illegal indvandrer."

                                               
1 Sag 36/75, Rutili.


