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Temats: Lūgumraksts Nr. 1135/2007, ko iesniedza Slovākijas valstspiederīgā Romana 
Sodotovicova, par aizturēšanu policijā un izraidīšanas procesu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējai, kas ir Slovākijas pilsone un pēdējos trīs gadus dzīvojusi Kiprā kopā 
ar savu līgavaini, 2007. gada 24. aprīlī piesprieda deviņus mēnešus ieslodzījumā par narkotiku 
glabāšanu. Pēc sprieduma izciešanas viņu aizturēja policija, lai izraidītu no Kipras, lai gan 
tiesa nebija izdevusi rīkojumu par izraidīšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 25. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. jūlijā

„Lūgumraksta iesniedzēja, Slovākijas pilsone, dzīvo Kiprā kopš 2005. gada. 2007. gada aprīlī 
viņai piesprieda 9 mēnešu cietumsodu par narkotiku glabāšanu. Pēc soda izciešanas viņa tika 
atbrīvota 2007. gada 28. septembrī. Lūgumraksta iesniegšanas dienā viņa atradās 
apcietinājumā, kur gaidīja izraidīšanu, lai gan tiesa nebija izdevusi rīkojumu par viņas 
aizturēšanu vai izraidīšanu. Viņa norāda, ka pavēle par izraidīšanu ir neatbilstošs līdzeklis un 
tas pārkāpj Kopienas tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties jebkuras dalībvalsts teritorijā.

EK līguma 18. pantā noteikts, ka ikvienam Eiropas Savienības pilsonim ir tiesības brīvi 
pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs, ievērojot šajā līgumā noteiktos ierobežojumus un 
nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos pasākumus. Attiecīgie ierobežojumi un 
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noteikumi ir minēti Direktīvā 2004/38/EK1 par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu 
tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.

Saskaņā ar Direktīvas VI nodaļas noteikumiem dalībvalstis var īstenot pasākumus, kas 
ierobežo ES pilsoņu brīvu pārvietošanos un uzturēšanos, pamatojoties uz sabiedrisko kārtību 
vai valsts drošību, nodrošinot, ka šādi pasākumi ir proporcionāli un tiek veikti, pamatojoties 
vienīgi uz iesaistītā indivīda personīgo rīcību, kura patiesi, tūlītēji un pietiekami nopietni 
apdraud kādu no sabiedrības pamatinteresēm.

Attiecīgie ES pilsoņi ir rakstiski jābrīdina par jebkuru izraidīšanas lēmumu un precīzi un 
pilnībā jāinformē par viņu lietā pieņemtā lēmuma pamatojumu. 
ES pilsoņiem ir piekļuve tiesu un, attiecīgā gadījumā, administratīvo prasību procedūrām to 
uzņēmējā dalībvalstī, lai pārsūdzētu lēmumu vai pieprasītu, ka atkārtoti tiek izskatīts jebkurš 
viņu lietā pieņemts negatīvs lēmums, pamatojoties uz sabiedrisko kārtību, valsts drošību vai 
sabiedrības veselību.
Paziņojumā ir jānorāda tiesa vai administratīvā iestāde, kurā iesaistītā persona var pārsūdzēt 
lēmumu, pārsūdzības termiņu un termiņu, kādā personai jāatstāj dalībvalsts teritorija.
Direktīvas 27. panta 2. punktā ir noteikts, ka iepriekšējie kriminālie pārkāpumi nav pamats, lai 
pieņemtu šādus pasākumus. Tiesa ir noteikusi2, ka šādu iepriekšēju sodāmību var ņemt vērā 
tikai tad, ja apstākļi, kas bija par iemeslu notiesāšanai, liecina par personas rīcību, kas pašreiz 
apdraud sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu. Tiesa ir arī apstiprinājusi3, ka tiesību akti 
un valstu prakse, ar ko paredz izraidīt ES pilsoni, kas ir saņēmis noteiktu sodu par konkrētiem 
pārkāpumiem, ja nav atbilstoši ņemta vērā viņa personīgā rīcība vai apdraudējums, ko šī 
persona rada sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanai, ir pretrunā ar Kopienas tiesību 
aktiem.

Komisijas sazinājās ar lūgumraksta iesniedzēju pa e-pastu, lai pieprasītu sīkāku informāciju 
par viņas pašreizējo situāciju, taču līdz šim vēl nav saņēmusi atbildi.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

„Izanalizējot Eiropas Parlamenta sniegto papildu informāciju saistībā ar šo lūgumrakstu, 
Komisija uzskata, ka Kipras valsts iestāžu lēmums izraidīt lūgumraksta iesniedzēju no Kipras, 
šķiet, ir pretrunā ar EK Līguma 18. pantu un Direktīvu 2004/38/EK, kā jau tika norādīts 
Komisijas iepriekšējā paziņojumā par šo lūgumrakstu.

Izraidīšanas pavēlē, ko lūgumraksta iesniedzēja bija pievienojusi lūgumrakstam, viņa netiek 
precīzi un pilnībā informēta par viņas lietā pieņemtā lēmuma pamatojumu. Šādos lēmumos ir 
obligāti jāiekļauj pilnīgs pamatojums un jāuzskaita visi faktiskie un konkrētie juridiskie 
iemesli, uz kuriem šis pamatojums ir balstīts. To ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, lai attiecīgā 
persona varētu veikt efektīvus pasākumus savas aizstāvības organizēšanā4 un lai valsts tiesas 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Eiropas Savienības pilsoņu 

un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un pastāvīgi dzīvot dalībvalstu teritorijā, OV L 158, 
30.4.2004.

2 Tiesas 2007. gada 7. jūnija spriedums lietā C-50/06, Komisija pret Nīderlandi (Rec. 2007, I-4383 lpp.).
3 Tiesas 2004. gada 29. aprīļa spriedums lietā C-482/01, Orfanopoulos un Oliveri (Rec. 2004, I-5257 lpp.).
4     Lieta 36/75, Rutili.
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iestādes varētu efektīvi izskatīt lietu atkārtoti. Ja vispusīgs pamatojums netiek sniegts, tiek 
pārkāpti ne tikai Kopienas tiesību akti, bet arī valsts tiesību akti.

Turklāt pavēlē nav norādīta tiesa vai administratīvā iestāde, kurā lūgumraksta iesniedzēja var 
pārsūdzēt lēmumu, pārsūdzības termiņš un termiņš, kādā personai jāatstāj dalībvalsts 
teritorija.

Ņemot vēra visu iepriekš minēto, Komisija sazināsies ar Kipras valsts iestādēm un lūgs tām 
sniegt apsvērumus saistībā ar lūgumraksta iesniedzējas lietu.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Komisija sazinājās ar Kipras varas iestādēm 2009. gada 25. maijā un lūdza sniegt savus 
komentārus par lūgumraksta iesniedzējas lietu. Atgādinājums tika nosūtīts 2009. gada 
3. novembrī.

Kipras varas iestādes sniedza atbildi 2009. gada 14. decembrī un informēja Komisiju, ka 
Augstākā tiesa ar savu 2009. gada 15. jūnija lēmumu atzina lūgumraksta iesniedzējas 
apelāciju pret lēmumu par viņas izraidīšanu un atcēla paziņojumu par to, ka lūgumraksta 
iesniedzēja ir nelegāla migrante.”


