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Język postępowania: bułgarski 

Sąd krajowy 

Administratiwen syd Sofija-grad 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Christo Gajdarow 

Strona pozwana: Direktor na Gławna direkcija „Ochranitełna 
policija” pri Ministerstwo na wytresznite raboti 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Administratiwen syd Sofija-grad — Wykładnia art. 27 ust. 1 i 
2 dyrektywy 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, zmieniającej 
rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylającej dyrektywy 
64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 
75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 
93/96/EWG (Dz.U. L 158, s. 77), motywu 5 i 20 
rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy 
kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks 
graniczny Schengen) (Dz.U. L 105, s. 1) oraz art. 71 ust. 1 i 2 
Konwencji wykonawczej do układu z Schengen z dnia 14 
czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej 
Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francu
skiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych 
granicach (Dz.U. L 239 z dnia 22 września 2000 r., s. 19) — 
Ograniczenie wykonywania prawa do swobodnego przemiesz
czania się obywatela Unii — Zakaz opuszczania kraju z 
powodu przestępstwa związanego z obrotem środkami 
odurzającymi popełnionego w państwie trzecim — Środek, 
który może być uzasadniony porządkiem publicznym dla 
celów prewencji ogólnej i szczególnej 

Sentencja 

Artykuł 21 TFUE oraz art. 27 dyrektywy 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, zmieniającej 
rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylającej dyrektywy 
64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 

75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 
93/96/EWG nie stoją na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu 
zezwalającemu na ograniczenie prawa obywatela państwa członkow
skiego do udania się na terytorium innego państwa członkowskiego, w 
szczególności z tego powodu, że został on skazany w innym państwie 
za obrót środkami odurzającymi, pod warunkiem, po pierwsze, że 
indywidualne zachowanie tego obywatela stanowi rzeczywiste, aktualne 
i dostatecznie poważne zagrożenie dla jednego z podstawowych inte
resów społeczeństwa, po drugie, że rozpatrywany środek w postaci 
ograniczenia prawa jest odpowiedni dla zapewnienia realizacji założo
nego celu i nie wykracza poza to, co jest niezbędne do jego osiągnięcia, 
oraz po trzecie, że środek ten może podlegać skutecznej kontroli 
sądowej pozwalającej na sprawdzenie jego legalności, w aspekcie 
okoliczności faktycznych i prawnych, w świetle wymogów prawa Unii. 

( 1 ) Dz.U. C 301 z 6.11.2010. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 listopada 
2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd 
Sofija-grad — Bułgaria) — Petr Aładżow przeciwko 
Zamestnik-direktor na Stoliczna direkcija na wyatresznite 

raboti kym Ministerstwo na wytresznite raboti 

(Sprawa C-434/10) ( 1 ) 

(Swoboda przemieszczania się obywatela Unii — Dyrektywa 
2004/38/WE — Zakaz opuszczania kraju z powodu nieuisz
czenia zaległości podatkowej — Środek, który może być 

uzasadniony względami porządku publicznego) 

(2012/C 25/26) 

Język postępowania: bułgarski 

Sąd krajowy 

Administratiwen syd Sofija-grad 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Petr Aładżow 

Strona pozwana: Zamestnik-direktor na Stoliczna direkcija na 
wyatresznite raboti kym Ministerstwo na wytresznite raboti 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Administratiwen syd Sofija-grad — Wykładnia art. 27 ust. 1 i 
2 dyrektywy 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, zmieniającej 
rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylającej dyrektywy 
64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 
75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 
93/96/EWG (Dz.U. L 158, s. 77) — Ograniczenie wykonywania 
swobody przemieszczania się obywatela Unii — Zakaz opusz
czania kraju nakładany na osobę fizyczną jako przedstawiciela 
spółki handlowej będącej dłużnikiem z powodu nieściągnięcia 
wierzytelności publicznych „znacznej wysokości” — Środek 
uzasadniony ochroną porządku publicznego
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