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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1135/2007 Romany Sodotovičovej (Slovensko) o vyšetrovacej väzbe 
a konaniach týkajúcich sa deportácie

1. Zhrnutie petície

Predkladateľka petície, slovenská občianka, ktorá v ostatných troch rokoch žije na Cypre 
so svojím snúbencom, bola 24. apríla 2007 odsúdená na trest deviatich mesiacov odňatia 
slobody za prechovávanie drog. Po odpykaní trestu bola zadržaná vo vyšetrovacej väzbe 
v súvislosti s predpokladanou deportáciou z Cypru, a to bez ohľadu na skutočnosť, že v tejto 
súvislosti nebol vydaný žiadny súdny príkaz.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 25. marca 2008. V súlade s článkom 192 ods. 4 bola 
Komisia požiadaná o informácie.

3. Odpoveď Komisie, doručená 17. júla 2008

Predkladateľka petície, slovenská občianka, býva na Cypre od roku 2005. V apríli 2007 bola 
odsúdená na deväť mesiacov väzby za prechovávanie drog. Po odpykaní trestu bola 
28. septembra 2007 prepustená. V deň podania petície sa nachádzala vo vyšetrovacej väzbe, 
kde čakala na deportáciu, hoci na jej zadržanie a deportáciu neexistoval žiadny súdny príkaz. 
Sťažuje sa, že príkaz na deportáciu je neprimerané opatrenie, ktoré porušuje právo na voľný 
pohyb a pobyt na území Spoločenstva.

Článok 18 Zmluvy o ES stanovuje, že každý občan Únie má právo slobodne sa pohybovať 
a zdržiavať na území členských štátov, pričom podlieha obmedzeniam a podmienkam 
ustanoveným v tejto zmluve a v opatreniach prijatých na ich vykonanie. Príslušné obmedzenia 
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a podmienky sú uvedené v smernici 2004/38/ES1 o práve občanov Únie a ich rodinných 
príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov.

V súlade s ustanoveniami kapitoly VI smernice môžu členské štáty obmedziť slobodu pohybu 
a pobytu občanov Únie a ich rodinných príslušníkov na základe dôvodov verejnej politiky 
alebo verejnej bezpečnosti, pričom tieto opatrenia musia byť v súlade so zásadou úmernosti 
a musia vychádzať výlučne z osobného správania daného jednotlivca. Osobné správanie 
daného jednotlivca musí predstavovať skutočnú, existujúcu a dostatočne vážnu hrozbu 
ovplyvňujúcu jeden zo základných záujmov spoločnosti.

Dotknutí občania EÚ musia byť písomne oboznámení s akýmkoľvek rozhodnutím 
o deportácii a presne a úplne informovaní o dôvodoch prijatia rozhodnutia v ich konkrétnom 
prípade.
Občania EÚ majú prístup k súdnym a prípadne administratívnym postupom náhrady škody 
v hostiteľskom členskom štáte, aby sa mohli odvolať alebo požiadať o preskúmanie 
akéhokoľvek rozhodnutia prijatého proti nim na základe dôvodov verejnej politiky, verejnej 
bezpečnosti alebo verejného zdravia.
Oznámenie uvádza súd alebo správny úrad, na ktorom môže daná osoba podať odvolanie, 
časový limit na podanie odvolania a prípadne čas, dokedy musí daná osoba opustiť územie 
členského štátu.

Článok 27 ods. 2 smernice stanovuje, že trestné činy, ku ktorým došlo v minulosti, sa samé 
o sebe nepovažujú za dôvody na prijatie takýchto opatrení. Súdny dvor rozhodol2, že 
odsúdenie možno zohľadniť len do tej miery, do akej okolnosti, ktoré viedli k odsúdeniu, 
svedčia o osobnom správaní jednotlivca predstavujúcom hrozbu požiadavkám verejnej 
politiky. Potvrdil taktiež3, že právne nariadenia a vnútroštátne postupy, podľa ktorých sa 
pre občana EÚ odsúdeného na konkrétny trest za konkrétny trestný čin vydá príkaz 
na vyhostenie, pričom sa riadne nezohľadní jeho osobné správanie alebo hrozba, ktorú 
predstavuje pre požiadavky verejnej politiky, sú v rozpore s právom Spoločenstva.

Komisia sa e-mailom obrátila na predkladateľku petície, aby ju požiadala o uvedenie 
podrobností o jej momentálnej situácii, doteraz však nedostala žiadnu odpoveď.

4. Ďalšia odpoveď Komisie, doručená 19. júna 2009

Európska komisia sa na základe analýzy dodatočných informácií poskytnutých Európskym 
parlamentom v súvislosti s touto petíciou domnieva, že cyperské rozhodnutie prikazujúce 
deportáciu predkladateľky petície z Cypru je zrejme v rozpore s článkom 18 Zmluvy o ES 
a smernicou 2004/38/ES, podľa analýzy uvedenej v predchádzajúcom oznámení Komisie 

                                               
1 Smernica 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať 

sa v rámci územia členských štátov, Ú. v. EÚ 158, 30.4.2004.
2 Rozsudok Súdneho dvora zo 7. júna 2007 vo veci C-50/06 Komisia Európskych 

spoločenstiev/Holandské kráľovstvo (Zb. 2007, s. I-4383).
3 Rozsudok Súdneho dvora z 29. apríla 2004 vo veci C-482/01 Orfanopoulos a Oliveri (Zb. 

2004, s. I-5257).
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týkajúcom sa tejto petície.

Príkaz na deportáciu doručený predkladateľke petície ju presne a úplne neinformuje 
o dôvodoch prijatia rozhodnutia v jej konkrétnom prípade. Rozhodnutia musia byť plne 
odôvodnené a musia uvádzať prehľad skutočných a osobitných faktických, ako aj právnych 
dôvodov prijatia. Je životne dôležité umožniť dotknutým osobám, aby prijali účinné opatrenia 
v záujme svojej obhajoby1, a vnútroštátnym súdom, aby prípady účinne preskúmali. 
Chýbajúce súhrnné odôvodnenie je v rozpore nielen s právnymi predpismi Spoločenstva, ale 
aj s vnútroštátnymi správnymi predpismi.

Okrem toho oznámenie neuvádza súd alebo správny úrad, na ktorom môže predkladateľka 
petície podať odvolanie, časový limit na podanie odvolania a čas, dokedy musí daná osoba 
opustiť územie členského štátu.

So zreteľom na uvedené skutočnosti sa Európska komisia obráti na cyperské orgány a požiada 
ich, aby jej predložili svoje zistenia vo veci predkladateľky petície.

5. Ďalšia odpoveď Komisie, doručená 25. marca 2010

Komisia sa obrátila na cyperské úrady 25. mája 2009 a požiadala ich o ich zistenia vo veci 
predkladateľky petície. Pripomienka bola odoslaná 3. novembra 2009.

Cyperské úrady odpovedali 14. decembra 2009 a informovali Komisiu, že Najvyšší súd 
potvrdil svojim rozhodnutím z 15. júna 2009 odvolanie predkladateľky petície 
proti rozhodnutiu o príkaze na jej vyhostenie a anuloval vyhlásenie o tom, že predkladateľka 
petície je nelegálna prisťahovalkyňa.

                                               
1 Veci 36/75 Rutili.


