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Suġġett: Petizzjoni 1135/2007 imressqa minn Romana Sodotovicova (ta’ nazzjonalità 
Slovakka), dwar il-kustodja tal-pulizija u l-proċeduri legali dwar id-deportazzjoni

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, ċittadina Slovakka li ilha toqgħod Ċipru flimkien mal-għarus tagħha għal 
dawn l-aħħar tliet snin, fl-24 ta’ April 2007 ngħatat sentenza ta’ disa’ xhur ħabs għal pussess 
ta’ drogi. Wara li temmet is-sentenza tagħha, inżammet fil-kustodja tal-pulizija bl-għan li tkun 
deportata minn Ċipru, minkejja l-fatt li ma kienet ħarġet l-ebda ordni tal-qorti f’dan ir-
rigward.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Marzu 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Lulju 2008.

Il-petizzjonanta, ċittadina Slovakka, ilha tgħix Ċipru mill-2005. F’April 2007, hi ngħatat 
sentenza ta’ disa’ xhur ħabs għal pussess ta’ drogi. Wara li temmet is-sentenza tagħha, ġiet 
meħlusa fit-28 ta’ Settembru 2007. Fid-data tas-sottomissjoni tal-petizzjoni, kienet miżmuma 
fil-kustodja tal-pulizija bl-għan li tkun deportata, minkejja l-fatt li ma kienet ħarġet l-ebda 
ordni tal-qorti f’dan ir-rigward jew biex tkun iddetenuta. Hi qiegħda tilmenta li l-ordni ta’ 
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deportazzjoni hi miżura sproporzjonata u tikser id-drittijiet Komunitarji tagħha li tiċċaqlaq u 
tgħix liberament.

L-Artikolu 18 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea jistipula li kull ċittadin tal-
Unjoni għandu d-dritt li jiċċaqlaq u jgħix liberament fit-territorju tal-Istati Membri, soġġett 
għal-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet ipprovduti f’dan it-Trattat u bil-miżuri adottati biex 
jidħol fis-seħħ. Il-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet rispettivi jinsabu fid-Direttiva 
2004/38/KE1 rigward id-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom li 
jiċċaqalqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri. 

Soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ Kapitolu VI tad-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu jadottaw 
miżuri li jillimitaw il-libertà ta’ moviment u residenza ta’ ċittadini tal-UE għal raġunijiet ta’
politika pubblika jew sigurtà pubblika sakemm dawn il-miżuri jaqblu mal-prinċipji ta’ 
proporzjonalità u huma esklużivament ibbażati fuq l-imġiba personali tal-individwu 
kkonċernat li jirrappreżenta theddida serja biżżejjed li tkun ġenwina u preżenti u li tolqot 
wieħed mill-interessi fundamentali tas-soċjetà. 

Iċ-ċittadini tal-UE kkonċernati għandhom ikunu avżati bil-ktiba dwar kwalunkwe deċiżjoni 
dwar id-deportazzjoni u jkunu infurmati, b’mod preċiż u komplet, bir-raġuni għala ttieħdet 
dik id-deċiżjoni fil-każ tagħhom.

Iċ-ċittadini tal-UE għandhom aċċess għal proċedimenti ġudizzjarji u, fejn ikun xieraq, 
proċedimenti amministrattivi ta' riparazzjoni fl-Istat Membru ospitanti biex jappella kontra 
jew jagħmel talba għar-reviżjoni ta’ kwalunkwe deċiżjoni meħuda kontrihom għal raġuni ta’ 
politika pubblika, sigurtà pubblika u saħħa pubblika.

L-avviż għandu jispeċifika l-qorti jew l-awtorità amministrattiva li magħha l-persuna 
kkonċernata tista’ tagħmel appell, it-terminu għall-appell u l-ħin permess għall-persuna biex 
titkeċċa mit-territorju tal-Istat Membru.

L-Artikolu 27(2) tad-Direttiva jistipula li l-kundanni kriminali preċedenti mhumiex se jkunu 
raġuni biżżejjed biex jittieħdu tali miżuri. Il-Qorti ddeċidiet2 li din il-kundanna tkun tista’ 
titqies biss jekk iċ-ċirkostanzi li wasslu għall-kundanna huma evidenza ta’ mġiba personali li 
tikkostitwixxi theddida preżenti għar-rekwiżiti ta’ politika pubblika. Hi wkoll ikkonfermat3 li 
l-leġiżlazzjoni u l-prattiki nazzjonali fejn ċittadin tal-UE li ngħata sentenza partikulari għall-
ksur ta’ liġi speċifiku huwa ordnat li jiġi mkeċċi, mingħajr ma titqies il-kondotta personali jew 
jekk il-periklu li jirrappreżenta għar-rekwiżiti ta’ politika pubblika jmurx kontra l-liġi 
Komunitarja. 

                                               
1 Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 rigward id-dritt taċ-ċittadini tal-

Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom li jiċċaqalqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri, ĠU 
L 158, 30.4.2004.

2 Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-7 ta’ Ġunju 2007 fil-kawża C-50/06 Commission v Netherlands (Rec. 
2007, p. I-4383)

3 Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-29 ta’ April 2004 fil-kawża C-482/01 Orfanopoulos and Oliveri (Rec. 
2004, p. I-5257)
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Il-Kummissjoni kkuntattjat il-petizzjonanta bl-email biex titlob aktar dettalji dwar is-
sitwazzjoni preżenti imma għadha ma rċiviet l-ebda risposta.

4.  Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ġunju 2009

Wara li analizzat l-informazzjoni addizzjonali li ta l-Parlament Ewropew rigward din il-
petizzjoni, il-Kummissjoni tqis li d-deċiżjoni tad-deportazzjoni Ċiprijotta li tordna li l-
petizzjonanta titneħħa minn Ċipru tidher li tmur kontra l-Artikolu 18 tat-Trattat tal-KE u 
kontra d-Direttiva 2004/38/KE, skont kif kienet ġiet analizzata fil-komunikazzjoni preċedenti 
tal-Kummisssjoni dwar din il-petizzjoni.

L-ordni tad-deportazzjoni, sottomessa mill-petizzjonanta, ma tinfurmax lill-petizzjonanta, 
b’mod preċiż u komplet, bil-bażi li fuqha ttieħdet id-deċiżjoni fil-każ tagħha. Huwa 
importanti ħafna li d-deċiżjonijiet jiġu ġġustifikati b’mod sħiħ u jelenkaw ir-raġunijiet kollha 
tal-fatti attwali u speċifiċi u r-raġunijiet legali li fuqhom ittieħdet id-deċiżjoni. Dan il-fatt 
huwa kruċjali sabiex il-persuni konċernati jkunu jistgħu jieħdu passi effettivi sabiex jiżguraw 
id-difiża1 tagħhom u biex il-qrati nazzjonali jkunu jistgħu jerġgħu jaraw il-każijiet 
effettivament. Kull nuqqas ta’ ġustifikazzjoni komprensiva mhux biss ikun qed imur kontra l-
Liġi Komunitarja, iżda wkoll kontra l-liġijiet nazzjonali amministrattivi.

Barra minn hekk, l-ordni ma tispeċifikax il-qorti jew l-awtorità amministrattiva li magħha l-
petizzjonanta tista’ tagħmel appell, it-terminu għall-appell u l-ħin mogħti lill-persuna biex 
titlaq mit-territorju tal-Istat Membru.

Fid-dawl ta’ dan kollu, il-Kummissjoni se tikkuntattja lill-awtoritajiet Ċiprijotti biex 
tistaqsihom għall-osservazzjonijiet tagħhom dwar il-każ tal-petizzjonanta.

5. Risposta kumplimentarja tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Il-Kummissjoni kkuntattjat lill-awtoritajiet Ċiprijotti fil-25 ta’ Mejju 2009 u talbithom għall-
osservazzjonijiet tagħhom dwar il-każ tal-petizzjonanta. Nota ta’ tfakkir intbagħtet fit-3 ta’ 
Novembru 2009.

L-awtoritajiet Ċiprijotti taw risposta fl-14 ta’ Diċembru 2009 u infurmaw lill-Kummissjoni li 
l-Qorti Suprema, permezz tad-deċiżjoni tagħha tal-15 ta’ Ġunju 2009, appoġġjat l-appell tal-
petizzjonanta kontra d-deċiżjoni li tordna l-espulsjoni tagħha u annullat id-dikjarazzjoni li l-
petizzjonanta kienet immigranta illegali.

                                               
1 Każijiet 36/75 Rutili


