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kurią pateikė Slovakijos pilietė Romana Sodotovicova

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai, Slovakijos pilietei, kuri pastaruosius trejus metus gyveno Kipre su savo 
sužadėtiniu, 2007 m. balandžio 24 d. buvo skirta devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmė už 
narkotinių medžiagų laikymą. Pasibaigus jos bausmės laikotarpiui, jai buvo pritaikytas 
kardomasis kalinimas, siekiant ją deportuoti iš Kipro, nors dėl to nebuvo paskelbta jokios 
teismo nutarties.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. kovo 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. liepos 17 d. 

„Peticijos pateikėja, Slovakijos pilietė, Kipre gyvena nuo 2005 m. 2007 m. balandžio mėn. ji 
buvo nuteista kalėti devynis mėnesius už narkotinių medžiagų laikymą. Atlikusi bausmę, ji 
buvo paleista 2007 m. rugsėjo 28 d. Peticijos pateikimo dieną ji buvo laikoma kardomajame 
kalinime, kur laukė deportacijos, nors teismas nebuvo nurodęs jos sulaikyti ar deportuoti. Ji 
skundžiasi, kad deportavimo orderis yra neproporcinga priemonė ir pažeidžia jos teisę laisvai 
judėti ir gyventi Bendrijoje.

EB sutarties 18 straipsnyje numatyta, kad kiekvienas Europos Sąjungos pilietis turi teisę 
laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje, laikydamasis šioje sutartyje ir jai 
įgyvendinti priimtuose teisės aktuose nustatytų apribojimų bei sąlygų. Atitinkami apribojimai 
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ir sąlygos pateikti Direktyvoje 2004/38/EB1 dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės 
laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje.

Laikydamosi šios direktyvos VI skyriaus nuostatų valstybės narės gali priimti priemones, 
apribojančias ES piliečių judėjimo ir gyvenimo šalyse laisvę dėl viešosios tvarkos ar 
visuomenės saugumo, jei šios priemonės atitinka proporcingumo principą ir yra grindžiamos 
vien tik atitinkamo asmens elgesiu, keliančiu tikrą ir pakankamai rimtą pavojų vienam iš 
pagrindinių visuomenės interesų.

Atitinkami ES piliečiai turi būti raštu informuojami apie bet kokį sprendimą juos deportuoti ir 
turi būti tiksliai ir išsamiai informuojami apie priežastis, kuriomis grindžiamas jų atžvilgiu 
priimtas sprendimas.

ES piliečiai turi teisę pasinaudoti teisinėmis ir, kai taikytina, administracinėmis žalos 
atlyginimo procedūromis priimančioje valstybėje narėje, kad galėtų apskųsti arba siekti 
peržiūrėti bet kokį prieš juos dėl viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar sveikatos 
apsaugos priežasčių priimtą sprendimą.

Pranešime turi būti nurodomas teismas arba administracinė institucija, kuriai atitinkamas 
asmuo gali pateikti apeliaciją, apeliacijos pateikimo terminas ir laikas, per kurį leidžiama 
išvykti iš valstybės narės teritorijos.
Direktyvos 27 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ankstesnis teistumas pats savaime negali būti 
priežastis imtis tokių priemonių. Teismas nustatė2, kad galima atsižvelgti į tokį teistumą tik 
tuo atveju, kai aplinkybės, kuriomis buvo grindžiamas teistumas, yra dabartinio asmens 
elgesio, kuris kelia grėsmę viešosios tvarkos reikalavimams, įrodymas. Teismas taip pat 
patvirtino3, kad teisės aktai ir nacionalinė praktika, pagal kurią ES piliečiui, kuriam už 
konkrečius nusižengimus buvo paskirta tam tikra bausmė būti išsiųstam iš šalies, tinkamai 
neatsižvelgiant į jo asmeninį elgesį arba pavojų, kurį jis kelia viešosios tvarkos 
reikalavimams, prieštarauja Bendrijos teisei.

Komisija elektroniniu paštu susisiekė su peticijos pateikėja, prašydama pateikti daugiau 
informacijos apie jos dabartinę būklę, bet iki šiol negavo jokio atsakymo.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. birželio 19 d.

„Išanalizavusi Europos Parlamento pateiktą papildomą su šia peticija susijusią informaciją, 
Komisija mano, jog Kipro sprendimas dėl deportacijos, kuriuo nurodoma išsiųsti peticijos 
pateikėją iš Kipro, prieštarauja EB sutarties 18 straipsniui ir Direktyvai 2004/38/EB, kaip 
išanalizuota ankstesniame Komisijos pranešime dėl šios peticijos.

Deportavimo orderyje, kurį pateikė peticijos pateikėja, ji nėra tiksliai ir išsamiai 
                                               
1 2004 m. balandžio 29 d. Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos 

narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, OL L 158, 2004 4 30.
2 2007 m. birželio 7 d. Teismo sprendimas byloje C-50/06 Komisija prieš Nyderlandus

(Rink. 2007, p. I-4383).
3 2004 m. balandžio 29 d. Teismo sprendimas byloje C-482/01 Orfanopoulos ir Oliveri

(Rink. 2004, p. I-5257).
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informuojama apie priežastis, kuriomis jos atveju buvo grindžiamas sprendimas. Būtina, kad 
sprendimai būtų išsamiai pagrįsti ir juose turi būti išvardytos visos tikros ir konkrečios 
faktinės ir teisinės priežastys, dėl kurių tokie sprendimai priimami. Labai svarbu, kad 
atitinkami asmenys turėtų galimybę imtis veiksmingų žingsnių savo gynybai užtikrinti1 ir kad 
nacionaliniai teismai galėtų veiksmingai peržiūrėti bylas. Bet koks išsamaus pagrindimo 
trūkumas pažeidžia ne tik Bendrijos teisę, bet ir nacionalinius administracinius įstatymus.

Be to, orderyje nenurodytas teismas ar administracinė institucija, kuriai peticijos pateikėja gali 
teikti apeliaciją, apeliacijos pateikimo terminas ir laikas, per kurį asmeniui leidžiama išvykti 
iš valstybės narės teritorijos.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija susisieks su Kipro valdžios institucijomis 
ir paprašys pateikti pastabas dėl peticijos pateikėjos bylos.“ 

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d. 

„2009 m. gegužės 25 d. Komisija kreipėsi į Kipro valdžios institucijas ir paprašė pateikti 
pastabas dėl peticijos pateikėjos bylos. 2009 m. lapkričio 3 d. buvo nusiųstas priminimas.

Kipro valdžios institucijos atsakė 2009 m. gruodžio 14 d. ir informavo Komisiją, kad 2009 m. 
birželio 15 d. sprendimu Aukščiausiasis Teismas patvirtino peticijos pateikėjos apeliaciją 
prieš sprendimą, kuriuo įsakoma ją išsiųsti iš šalies, ir panaikino pareiškimą, kad peticijos 
pateikėja yra nelegali migrantė.“ 

                                               
1 Bylos 36/75 Rutili.


