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Θέμα: Αναφορά 1104/2011, του C. E. M., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
δικαίωμά του σε μόνιμη διαμονή στη Σουηδία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζει στη Σουηδία από το 1983. Το 2005, ενώ ταξίδευε στις Κάτω Χώρες και τη 
Γερμανία, έπεσε θύμα εμπόρων ναρκωτικών και καταδικάσθηκε σε φυλάκιση εννέα ετών. 
Ενώ βρισκόταν στη φυλακή στη Γερμανία, το δικαίωμά του σε μόνιμη διαμονή έληξε και οι 
σουηδικές αρχές αρνήθηκαν να το ανανεώσουν με το αιτιολογικό ότι είχε μετακομίσει στη 
Γερμανία. Τον Ιανουάριο του 2010, ο αναφέρων αποφυλακίσθηκε και απελάθηκε στη 
Ρουμανία. Επέστρεψε στη Σουηδία και υπέβαλε αίτηση για νέα άδεια μόνιμης διαμονής. 
Ταυτόχρονα, εγγράφηκε ως αιτών εργασία αλλά μετά από 10 ημέρες η σουηδική υπηρεσία 
απασχόλησης ανακοίνωσε ότι, κατόπιν επαφών με την υπηρεσία αλλοδαπών, το όνομά του 
είχε διαγραφεί από τη βάση δεδομένων και ότι κινδύνευε να απελαθεί. Ο αναφέρων 
προσέλαβε δικηγόρο, υπέβαλε νέα αίτηση για άδεια διαμονής και μετά από έναν περίπου 
χρόνο έλαβε την απάντηση ότι δεν δικαιούται άδεια μόνιμης διαμονής διότι η οδηγία 
2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών 
τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών ισχύει για 
τους ρουμάνους πολίτες από το 2007.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Σεπτεμβρίου 2013

Το άρθρο 21 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι «κάθε 
πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των 
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κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 
στις Συνθήκες και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους».

Οι περιορισμοί και οι όροι από τους οποίους εξαρτάται το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας 
των πολιτών της Ένωσης έχουν οριστεί με την οδηγία 2004/38/ΕΚ («οδηγία για την ελεύθερη 
κυκλοφορία»).

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία, η εν λόγω οδηγία «ισχύει 
για όλους τους πολίτες της Ένωσης οι οποίοι μεταβαίνουν ή διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο 
από εκείνο του οποίου είναι υπήκοοι καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους […] που τους 
συνοδεύουν ή πηγαίνουν να τους συναντήσουν».

Ο αναφέρων, ρουμάνος υπήκοος που μετέβη στη Σουηδία με πρόθεση να διαμείνει εκεί, 
καλύπτεται από τις διατάξεις της οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία, οι 
πολίτες της Ένωσης οι οποίοι έχουν διαμείνει νομίμως για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε 
ετών στο κράτος μέλος υποδοχής έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην επικράτειά του.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της ίδιας οδηγίας, το αδιάλειπτο της διαμονής δεν 
θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν συνολικά τους έξι μήνες ετησίως ούτε 
από απουσίες μεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας 
ή από μία απουσία δώδεκα συναπτών μηνών κατ’ ανώτατο όριο για σοβαρούς λόγους, ιδίως 
εγκυμοσύνη και μητρότητα, σοβαρή ασθένεια, σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση ή 
τοποθέτηση σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα.

Το άρθρο 16 παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας ορίζει ότι, αφ’ ης στιγμής αποκτηθεί, 
απώλεια του δικαιώματος μόνιμης διαμονής επέρχεται μόνο σε περίπτωση απουσίας από το 
κράτος μέλος υποδοχής για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο συναπτά έτη.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2011, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε1 ότι «οι περίοδοι 
διαμονής υπηκόου τρίτου κράτους στην επικράτεια κράτους μέλους οι οποίες συμπληρώθηκαν 
πριν από την προσχώρηση του τρίτου αυτού κράτους στην Ένωση πρέπει, ελλείψει ειδικών 
διατάξεων στην πράξη προσχωρήσεως, να ληφθούν υπόψη για την απόκτηση του δικαιώματος 
μόνιμης διαμονής δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται στο 
άρθρο 7, παράγραφος 1». Κατά τον τρόπο αυτό, το Δικαστήριο κατέστησε σαφές ότι οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμμορφώνονταν, κατά την περίοδο διαμονής πριν από την 
προσχώρηση, με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία. Πιο 
συγκεκριμένα, θα πρέπει να ήταν μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι ή να διέθεταν επαρκείς 
πόρους κατά τη διαμονή τους στο οικείο κράτος μέλος.

Την εν λόγω απόφαση μπορούν να επικαλούνται πολίτες της ΕΕ που διέμεναν σε κράτος 
μέλος της ΕΕ πριν από την προσχώρηση του κράτους μέλους καταγωγής τους στην Ένωση.

Βάσει της προαναφερθείσας νομολογίας, οι σουηδικές αρχές που είναι αρμόδιες για την 

                                               
1 Απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου 2011, C-424/10 και C-425/10, Ziolkowski και Szeja.
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εφαρμογή του άρθρου 16 της οδηγίας δεν μπορούν να συνεχίσουν να αρνούνται, ελλείψει 
ειδικών διατάξεων στην πράξη προσχωρήσεως, να λάβουν υπόψη τις περιόδους διαμονής που 
συμπληρώθηκαν από υπήκοο της Ρουμανίας στην επικράτεια της Σουηδίας πριν από την 
προσχώρηση της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω 
περίοδοι διαμονής πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας.

Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε ανωτέρω, η οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία ορίζει ότι, 
κατά γενικό κανόνα, το δικαίωμα μόνιμης διαμονής που αποκτά πολίτης της Ένωσης κατόπιν 
νόμιμης διαμονής για συνεχές διάστημα πέντε ετών στο κράτος μέλος υποδοχής μπορεί στη 
συνέχεια να απολεσθεί. Πρόκειται για την περίπτωση απουσίας του πολίτη της Ένωσης από 
το κράτος μέλος υποδοχής για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο συναπτά έτη. 

Με τη νομολογία του σχετικά με τον υψηλό βαθμό προστασίας από το ενδεχόμενο απέλασης, 
τον οποίο έχουν αποκτήσει οι πολίτες της Ένωσης στο κράτος μέλος υποδοχής μετά από 
δεκαετή διαμονή,1 το Δικαστήριο έκρινε ότι οι αρμόδιες για την εφαρμογή της οδηγίας 
2004/38 εθνικές αρχές οφείλουν «να λαμβάνουν υπόψη όλες τις κρίσιμες πτυχές κάθε 
συγκεκριμένης περίπτωσης, και ιδίως τη διάρκεια κάθε διαστήματος απουσίας του 
ενδιαφερόμενου από το κράτος μέλος υποδοχής, τη συνολική διάρκεια και τη συχνότητα αυτών 
των απουσιών και τους λόγους για τους οποίους ο ενδιαφερόμενος έφυγε από το εν λόγω 
κράτος μέλος. Πρέπει συγκεκριμένα να εξακριβώνεται αν οι απουσίες αυτές σημαίνουν τη 
μετάθεση του κέντρου των προσωπικών, οικογενειακών και επαγγελματικών συμφερόντων του 
ενδιαφερόμενου προς άλλο κράτος». Το Δικαστήριο προσέθεσε ότι «κατά τη συνολική 
εκτίμηση που απαιτείται για να εξακριβωθεί αν έχουν διαρραγεί οι δεσμοί ένταξης που είχαν 
δημιουργηθεί προηγουμένως με το κράτος μέλος υποδοχής, μπορούν να ληφθούν υπόψη, μαζί 
με τα στοιχεία που απαριθμούνται στην αμέσως προηγούμενη σκέψη, αφενός το γεγονός ότι 
κατά του ενδιαφερόμενου ελήφθη μέτρο αναγκαστικής επιστροφής στο κράτος μέλος υποδοχής, 
με σκοπό την εκεί έκτιση στερητικής της ελευθερίας ποινής, και αφετέρου η διάρκεια της 
παραμονής του σε σωφρονιστικό κατάστημα». 

Μπορεί να είναι δυνατή η κατ’ αναλογία εφαρμογή της εν λόγω ερμηνείας όσον αφορά το 
ερώτημα του κατά πόσον το διάστημα φυλάκισης σε άλλο κράτος μέλος ισοδυναμεί με 
διακοπή της συνέχειας της διαμονής για τον σκοπό της απόκτησης ή της απώλειας του 
δικαιώματος μόνιμης διαμονής.

Συμπεράσματα
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, εναπόκειται στις σουηδικές αρχές να προβούν σε συνολική 
αξιολόγηση της κατάστασης του αναφέροντος λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς 
παράγοντες, και ιδίως τη διάρκεια της διαμονής του στη Σουηδία (είκοσι έτη) πριν από το 
χρονικό διάστημα φυλάκισής του, ώστε να εξακριβώσουν αν έχουν διαρραγεί οι δεσμοί 
ένταξης που είχαν δημιουργηθεί προηγουμένως με το κράτος μέλος υποδοχής και αν η 
απουσία του αναφέροντος σημαίνει τη μετάθεση του κέντρου των προσωπικών, 
οικογενειακών και επαγγελματικών συμφερόντων του ενδιαφερόμενου σε άλλο κράτος 
μέλος.

                                               
1 Βλ. απόφαση της 23ης Νοεμβρίου 2010, C-145/09, Τσακουρίδης.


