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σχετικά με την κράτηση από την αστυνομία και τις διαδικασίες απέλασης

1. Περίληψη της αναφοράς

Στην αναφέρουσα, πολίτη της Σλοβακίας η οποία ζει τα τελευταία τρία χρόνια στην Κύπρο 
μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, επιβλήθηκε στις 24 Απριλίου 2007 ποινή φυλάκισης 9 
μηνών για κατοχή ναρκωτικών. Μετά την ολοκλήρωση της ποινής της, κρατήθηκε από την 
αστυνομία με σκοπό να απελαθεί από την Κύπρο, παρά το γεγονός ότι δεν είχε εκδοθεί καμία 
σχετική δικαστική απόφαση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Ιουλίου 2008.

Η αναφέρουσα, σλοβακικής ιθαγένειας, κατοικεί στην Κύπρο από το 2005. Τον Απρίλιο του 
2007, καταδικάστηκε σε εννέα μήνες φυλάκιση για κατοχή ναρκωτικών. Αφού εξέτισε την 
ποινή, αφέθηκε ελεύθερη στις 28 Σεπτεμβρίου 2007. Κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αναφοράς, κρατούνταν από την αστυνομία αναμένοντας να απελαθεί, παρότι δεν υπήρχε 
δικαστικό ένταλμα για την κράτηση ή την απέλασή της. Καταγγέλλει ότι η απόφαση 
απέλασης αποτελεί δυσανάλογο μέτρο και παραβιάζει το κοινοτικό της δικαίωμα για 
ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή.

Το άρθρο 18 της Συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να 
κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των 
περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Συνθήκη και στις 
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διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή της. Οι αντίστοιχοι περιορισμοί και 
προϋποθέσεις περιέχονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ1 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της 
Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
στην επικράτεια των κρατών μελών.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου VI της οδηγίας, τα κράτη μέλη μπορούν να 
υιοθετούν μέτρα περιορισμού της ελευθερίας κυκλοφορίας και διαμονής των πολιτών της ΕΕ 
για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά 
τηρούν την αρχή της αναλογικότητας και θεμελιώνονται αποκλειστικά στην προσωπική 
συμπεριφορά του ενδιαφερόμενου ατόμου, που πρέπει να συνιστά πραγματική, ενεστώσα και 
αρκούντως σοβαρή απειλή στρεφόμενη κατά θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες της ΕΕ πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως για κάθε απόφαση 
απέλασης και να ενημερώνονται, επακριβώς και πλήρως, για τους λόγους επί των οποίων 
στηρίζεται η ληφθείσα στην περίπτωσή τους απόφαση.

Οι πολίτες της ΕΕ έχουν πρόσβαση σε δικαστικές και, ενδεχομένως, διοικητικές διαδικασίες 
προσφυγών στο κράτος μέλος υποδοχής, προκειμένου να προσβάλουν ή να ζητήσουν την 
αναθεώρηση απόφασης η οποία έχει ληφθεί σε βάρος τους για λόγους δημόσιας τάξης, 
δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας.

Η κοινοποίηση περιέχει μνεία του δικαστηρίου ή της διοικητικής αρχής ενώπιον της οποίας ο 
ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή, την προθεσμία της προσφυγής και την 
προθεσμία που τάσσεται στον ενδιαφερόμενο να εγκαταλείψει την επικράτεια του κράτους 
μέλους.

Το άρθρο 27, παράγραφος 2, της οδηγίας ορίζει ότι προηγούμενες ποινικές καταδίκες δεν 
αποτελούν αφ’ εαυτών λόγους για τη λήψη τέτοιων μέτρων. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε2 ότι 
μια τέτοια καταδίκη δεν μπορεί να γίνει δεκτή παρά μόνο στο μέτρο κατά το οποίο από τις 
περιστάσεις που οδήγησαν στη σχετική καταδίκη προκύπτει η ύπαρξη ατομικής 
συμπεριφοράς που συνιστά ενεστώσα απειλή για τη δημόσια τάξη. Επιβεβαίωσε επίσης3 ότι 
κάθε εθνική νομοθεσία ή πρακτική σύμφωνα με την οποία διατάσσεται η απέλαση πολίτη της 
ΕΕ λόγω καταδίκης σε ορισμένη ποινή για συγκεκριμένα εγκλήματα, χωρίς να λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη ούτε η προσωπική του συμπεριφορά ούτε ο κίνδυνος που συνιστά για τη 
δημόσια τάξη, αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο.

Η Επιτροπή επικοινώνησε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την αναφέρουσα για να 
ζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάστασή της επί του παρόντος, αλλά 
δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής απάντηση.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Αφού ανέλυσε τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέσχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

                                               
1 Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα 
των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
στην επικράτεια των κρατών μελών, ΕΕ L 158 της 30.4.2004.
2 Απόφαση του Δικαστηρίου της 7ης Ιουνίου 2007 επί της υπόθεσης C-50/06 Επιτροπή κατά Κάτω Χωρών 
(Συλλ. 2007, σ. I-4383).
3 Απόφαση του Δικαστηρίου της 29ης Απριλίου 2004 στην υπόθεση C-482/01 Ορφανόπουλος και Oliveri κατά 
Land Baden-Württemberg (Συλλ. 2004, σ. I-5257).
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για την αναφορά αυτή, η Επιτροπή θεωρεί ότι η κυπριακή απόφαση απέλασης με την οποία 
διατάσσεται η απομάκρυνση της αναφέρουσας από την Κύπρο φαίνεται να είναι αντίθετη 
προς το άρθρο 18 της Συνθήκης ΕΚ και προς την οδηγία 2004/38/ΕΚ, όπως αναλύεται στην 
προηγούμενη ανακοίνωση της Επιτροπής για την εν λόγω αναφορά.

Το ένταλμα απέλασης, το οποίο κατέθεσε η αναφέρουσα, δεν ενημερώνει την αναφέρουσα 
πλήρως και επακριβώς σχετικά με τους λόγους επί των οποίων βασιζόταν η απόφαση που 
ελήφθη στην περίπτωσή της. Είναι επιτακτική ανάγκη, οι αποφάσεις να δικαιολογούνται 
πλήρως και να απαριθμούν όλους τους πραγματικούς και ειδικούς τεκμηριωμένους και 
νομικούς λόγους για τους οποίους ελήφθησαν. Είναι σημαντικό να δίνεται η δυνατότητα στα 
ενδιαφερόμενα άτομα να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν 
την υπεράσπισή τους1 και να μπορούν τα εθνικά δικαστήρια να εξετάζουν τις υποθέσεις 
αποτελεσματικά. Κάθε έλλειψη πλήρους αιτιολόγησης παραβιάζει όχι μόνον το κοινοτικό 
δίκαιο αλλά και τις νομοθεσίες των εθνικών διοικήσεων.

Επιπλέον, το ένταλμα δεν διευκρινίζει ποια είναι η δικαστική ή διοικητική αρχή στην οποία 
μπορεί η αναφέρουσα να εφεσιβάλει την απόφαση, τη χρονική προθεσμία για την υποβολή 
της έφεσης και τον χρόνο που δίδεται στο συγκεκριμένο πρόσωπο να εγκαταλείψει το έδαφος 
του κράτους μέλους.

Βάσει των όσων προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις κυπριακές αρχές και 
θα ζητήσει τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την υπόθεση της αναφέρουσας.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Η Επιτροπή επικοινώνησε με τις κυπριακές αρχές στις 25 Μαΐου 2009 και ζήτησε από αυτές 
τις παρατηρήσεις τους επί της υπόθεσης της αναφέρουσας. Στις 3 Νοεμβρίου 2009 απεστάλη 
επιστολή υπενθύμισης.

Οι κυπριακές αρχές απάντησαν στις 14 Δεκεμβρίου 2009 και ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι 
το Ανώτατο Δικαστήριο, με απόφασή του της 15ης Ιουνίου 2009, έκανε δεκτή την προσφυγή 
της αναφέρουσας κατά της απόφασης απέλασής της και ακύρωσε τη δήλωση ότι η 
αναφέρουσα ήταν παράνομος μετανάστης.

                                               
1 Υποθέσεις 36/75 Rutili.


