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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1135/2007, którą złożyła Romana Sodotovicova (Słowacja), w sprawie 
aresztu policyjnego i procedur deportacyjnych

1. Streszczenie petycji

Dnia 24 kwietnia 2007 r. składająca petycję, obywatelka Słowacji, która przez trzy ostatnie 
lata mieszkała na Cyprze wraz z narzeczonym, została skazana na dziewięć miesięcy 
więzienia za posiadanie narkotyków. Kiedy odbyła karę, zatrzymano ją w areszcie policyjnym
w celu deportowania jej z Cypru, pomimo że sąd nie wydał w tej sprawie żadnego nakazu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lipca 2008 r.

Składająca petycję, obywatelka słowacka, mieszka na Cyprze od 2005 r. W kwietniu 2007 r.
została skazana na dziewięć miesięcy więzienia za posiadanie narkotyków. Składająca petycję 
została zwolniona w dniu 28 września 2007 r. po odbyciu kary. W momencie składania 
petycji znajdowała się ona w areszcie policyjnym, gdzie oczekiwała na deportację, choć nie 
ma sądowego nakazu jej zatrzymania czy deportacji. Składająca petycję skarży się, że nakaz 
deportacji jest środkiem dysproporcjonalnym i narusza jej wspólnotowe prawo do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu.

Art. 18 traktatu WE stanowi, że „każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego 
przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem 
ograniczeń i warunków ustanowionych w niniejszym Traktacie i środkach przyjętych w celu 
jego wykonania”. Odnośne ograniczenia i warunki można znaleźć w dyrektywie 
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2004/38/WE1 w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich.

Zgodnie z przepisami rozdziału VI tej dyrektywy państwa członkowskie mogą przyjmować 
środki ograniczające swobodę przemieszczania się i pobytu obywateli UE ze względu na 
porządek publiczny lub bezpieczeństwo publiczne, pod warunkiem że środki takie są zgodne
z zasadą proporcjonalności i opierają się wyłącznie na indywidualnym postępowaniu danej 
osoby, które musi stanowić rzeczywiste, aktualne i wystarczająco poważne zagrożenie 
wpływające na podstawowe interesy społeczeństwa.

Obywatele UE, których sprawa dotyczy, muszą zostać powiadomieni na piśmie o każdej 
decyzji o deportacji oraz dokładnie i wyczerpująco poinformowani o przesłankach, na których
w ich wypadku taka decyzja się opiera. 
Obywatele UE mają dostęp do sądowych, a tam, gdzie to wskazane, administracyjnych 
procedur dochodzenia sprawiedliwości w przyjmującym państwie członkowskim w celu 
odwoływania się lub domagania się zmiany jakiejkolwiek skierowanej przeciw nim decyzji 
podjętej ze względu na porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne czy zdrowie publiczne.
Powiadomienie musi określać sąd lub organ administracyjny, do którego dana osoba może 
wnieść odwołanie, termin odwołania oraz okres, jaki dana osoba ma na opuszczenie 
terytorium państwa członkowskiego.

Art. 27 ust. 2 przedmiotowej dyrektywy stanowi, że wcześniejsza karalność nie może sama
w sobie stanowić podstaw dla przyjęcia takich środków. Trybunał orzekł2, że wyrok karny 
można uwzględnić tylko wówczas, gdy okoliczności, które doprowadziły do jego wydania, 
świadczą o indywidualnym postępowaniu stanowiącym aktualne zagrożenie dla wymogów 
porządku publicznego. Potwierdził on też3, że prawodawstwo i praktyki krajowe, zgodnie
z którymi nakazuje się wydalenie obywatela UE, który otrzymał konkretny wyrok za 
określone przestępstwo, bez właściwego uwzględnienia jego indywidualnego zachowania czy 
zagrożenia, jakie stanowi on dla wymogów porządku publicznego, jest sprzeczne z prawem 
wspólnotowym.

Komisja za pośrednictwem poczty elektronicznej zwróciła się do składającej petycję
o przekazanie bardziej szczegółowych informacji dotyczących jej obecnej sytuacji, jednak 
dotąd nie otrzymała odpowiedzi.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 19 czerwca 2009 r.

Po przestudiowaniu dodatkowych informacji przekazanych przez Parlament Europejski
w związku z przedmiotową petycją Komisja stwierdza, że wydana przez Cypr decyzja
o deportacji, nakazująca składającej petycję opuszczenie Cypru, wydaje się sprzeczna
z art. 18 traktatu WE i z dyrektywą 2004/38/WE, które przeanalizowano w poprzednim 

                                               
1 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 

obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich, Dz.U. L 158 z 30.4.2004.

2 Wyrok Trybunału z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie C-50/06 Komisja przeciwko Holandii (Zb.Orz. 2007, 
s. I-4383).

3 Wyrok Trybunału z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-482/01 Orfanopoulos i Oliveri (Zb.Orz. 2004, 
s. I-5257).
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komunikacie Komisji dotyczącym przedmiotowej petycji. 

W nakazie deportacji przekazanym przez składającą petycję nie poinformowano jej dokładnie
i wyczerpująco, na jakiej podstawie opiera się podjęta w jej sprawie decyzja. Decyzje 
bezwzględnie należy wyczerpująco uzasadniać i wymieniać w nich wszystkie aktualne
i szczegółowe faktyczne i prawne podstawy ich podjęcia. Ma to istotne znaczenie dla 
możliwości podejmowania przez osoby zainteresowane skutecznych kroków w celu 
zapewnienia sobie obrony1, a także dla możliwości skutecznego ponownego rozpatrywania 
spraw przez sądy krajowe. Wszelki brak wyczerpującego uzasadnienia stanowi naruszenie nie 
tylko prawa wspólnotowego, lecz także krajowych przepisów administracyjnych.

Ponadto w nakazie nie określono sądu lub organu administracyjnego, do którego składająca 
petycję może wnieść odwołanie, terminu, w jakim należy wnieść odwołanie, ani czasu 
przyznanego składającej petycję na opuszczenie terytorium państwa członkowskiego.

W świetle powyższego Komisja skontaktuje się z władzami cypryjskimi i zwróci się do nich
o przedstawienie uwag w związku ze sprawą składającej petycję.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

W dniu 25 maja 2009 r. Komisja zwróciła się do władz cypryjskich w sprawie ich uwag 
dotyczących kwestii poruszonej przez składającą petycję. Dnia 3 listopada 2009 r. zostało 
przesłane przypomnienie o przedmiotowej sprawie.

Władze cypryjskie udzieliły odpowiedzi w dniu 14 grudnia 2009 r. i poinformowały Komisję, 
że Sąd Najwyższy decyzją z dnia 15 czerwca 2009 r. podtrzymał odwołanie składającej 
petycję od decyzji nakazującej jej wydalenie i unieważnił orzeczenie uznające ją za nielegalną 
imigrantkę.

                                               
1 Sprawa 36/75 Rutili.


