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Tárgy: A Romana Sodotovicova szlovák állampolgár által benyújtott 1135/2007. 
számú petíció a rendőrségi őrizetbe vételről és a kitoloncolási eljárásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtóját, aki szlovák állampolgár, és vőlegényével három éve Cipruson él, 2007. 
április 24-én kilenc hónapos börtönbüntetésre ítélték kábítószer birtoklása miatt. Büntetése 
letöltése után rendőrségi őrizetben tartották Ciprusról történő kitoloncolása céljából, annak 
ellenére, hogy nem adtak ki erre vonatkozó bírósági végzést.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. július 17.

A petíció benyújtója szlovák állampolgár, aki 2005 óta Cipruson él. 2007 áprilisában 
kábítószer birtoklása miatt kilenc hónapos börtönbüntetésre ítélték. Büntetése letöltése után 
2007. szeptember 28-án szabadon engedték. A petíció benyújtásakor rendőri őrizetben volt, 
Ciprusról történő kitoloncolására várva, annak ellenére, hogy nem adtak ki az őrizetbe 
vételére vagy kitoloncolására vonatkozó bírósági végzést. A petíció benyújtója szerint a 
kitoloncolási végzés aránytalan intézkedés, és ellentétes a szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való közösségi joggal.

Az EK-Szerződés 18 cikke értelmében a Szerződésben és a végrehajtására hozott 
intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga 
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van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. A vonatkozó 
korlátozásokat és feltételeket az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv1

tartalmazza.

Az irányelv VI. fejezetének rendelkezései értelmében a tagállamok közrendi, közbiztonsági 
vagy közegészségügyi okokból korlátozhatják az uniós polgárok szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogát, amennyiben ezek az intézkedések megfelelnek az arányosság 
elvének, és kizárólag az érintett egyén személyes magatartásán alapulnak, továbbá 
amennyiben az érintett egyén személyes magatartása valódi, közvetlen és kellően súlyos 
veszélyt jelent a társadalom valamely alapvető érdekére.

Az érintett uniós polgárokat írásban kell értesíteni a kiutasítási határozatról, továbbá pontosan 
és teljes mértékben tájékoztatni kell őket azokról az okokról, amelyeken az ügyükben hozott 
határozat alapult. 
Az uniós polgárok bírósági vagy adott esetben közigazgatási jogorvoslatot 
kezdeményezhetnek a fogadó tagállamban a velük szemben közrendi, közbiztonsági vagy 
közegészségügyi okokból hozott határozat megfellebbezése vagy felülvizsgálata céljából.

Az értesítésben meg kell nevezni azt a bíróságot vagy közigazgatási hatóságot, amelyhez az 
érintett személy fellebbezést nyújthat be, a fellebbezésre nyitva álló határidőt, valamint azt az 
időt, amelyen belül az érintett személynek el kell hagynia a tagállam területét.
Az irányelv 27. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy korábbi büntetőítéletek önmagukban 
nem képezhetik ezen intézkedések meghozatalának alapját. A Bíróság úgy ítélte meg2, hogy 
az ilyen ítéletek csak annyiban vehetők figyelembe, amennyiben az azok alapjául szolgáló 
körülmények azt mutatják, hogy az érintett egyén személyes magatartása veszélyt jelent a 
közrendre. A Bíróság azt is megerősítette3, hogy a közösségi joggal ellentétesek azok a 
jogszabályok vagy nemzeti gyakorlatok, amelyek alapján egy uniós polgárt, akire bizonyos 
bűncselekmények elkövetéséért egy adott büntetést szabtak ki, kiutasítanak az országból 
anélkül, hogy megfelelően figyelembe vennék személyes magatartását vagy az általa a 
közrendre jelentett veszélyt.

A Bizottság e-mailben felvette a kapcsolatot a petíció benyújtójával, és további információkat 
kért jelenlegi helyzetéről; eddig még nem érkezett válasz.

4.  A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. június 19.

A petícióval kapcsolatban a Parlament által nyújtott kiegészítő információkat megvizsgálva a 
Bizottság úgy véli, hogy a ciprusi kitoloncolási határozat, amely elrendeli a petíció 
benyújtójának Ciprusról való kitoloncolását, ellentétesnek tűnik az EK-Szerződés 18. cikkével 
és a 2004/38/EK irányelvvel, amint azt a Bizottság e petícióról szóló korábbi közleményében 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és 

családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, HL L 
158., 2004.4.30.

2 A Bíróság C-50/06. sz. Bizottság kontra Hollandia ügyben 2007. június 7-én hozott ítélete (EBHT 2007., I-
4383. o.).

3 A Bíróság C-482/01. sz. Orfanopoulos és Oliveri ügyben 2004. április 29-én hozott ítélete (EBHT 2004., I-
5257. o.).
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is elemezte.

A petíció benyújtója által továbbított kitoloncolási határozat nem tájékoztatja a petíció 
benyújtóját pontosan és teljes mértékben azokról az okokról, amelyeken az ügyében hozott 
határozat alapult. Alapvető fontosságú, hogy a határozatok teljes mértékben indokoltak 
legyenek, és tartalmazzanak minden tényleges és konkrét tényt és jogi alapot, amelyeken a 
határozatok nyugszanak. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az érintett személyek hatékony 
lépéseket tehessenek védelmük biztosítására1, és lehetővé váljék a nemzeti bíróságok 
számára, hogy ténylegesen felül tudják vizsgálni az ügyeket. Az átfogó indokolás hiánya 
nemcsak a közösségi joggal, hanem a nemzeti közigazgatási törvényekkel is ellentétes.

A továbbított határozat emellett nem nevezi meg azt a bíróságot vagy közigazgatási hatóságot, 
amelyhez a petíció benyújtója fellebbezést nyújthat be, és nem tartalmazza a fellebbezésre 
nyitva álló határidőt, valamint azt az időt, amelyen belül el kell hagyni a tagállam területét.

A Bizottság a fentiek alapján felveszi a kapcsolatot a ciprusi hatóságokkal, és 
állásfoglalásukat kéri a petíció benyújtójának ügyében.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. március 25.

A Bizottság 2009. május 25-én felvette a kapcsolatot a ciprusi hatóságokkal, és felkérte őket 
az üggyel kapcsolatos észrevételeik ismertetésére. 2009. november 3-án pedig emlékeztetőt 
küldött.

A ciprusi hatóságok 2009. december 14-én beérkezett válaszukban arról tájékoztatták a 
Bizottságot, hogy a Legfelsőbb Bíróság 2009. június 15-i döntésében helyt adott a 
kitoloncolási végzéssel szembeni fellebbezésnek, és semmisnek nyilvánította a petíció 
benyújtóját illegális migránsnak minősítő határozatot.

                                               
1 36/75. sz. Rutili-ügy.


