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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 1983 óta él Svédországban. 2005-ben egy hollandiai és németországi 
kirándulás alkalmával drogkereskedők áldozatává vált, és 9 év börtönbüntetésre ítélték. 
Németországi börtönbüntetése alatt az állandó tartózkodási engedélyének érvényessége lejárt, 
és a svéd hatóságok visszautasították ennek meghosszabbítását azzal az indokkal, hogy 
Németországba költözött. 2010 januárjában a petíció benyújtója kiszabadult a börtönből, és 
kitoloncolták Romániába. Ezután visszatért Svédországba, ahol ismét állandó tartózkodási 
engedélyért folyamodott. Ezzel egyidejűleg álláskeresőként regisztráltatta magát, azonban 10 
nappal később a svéd munkaügyi hivatal értesítette, hogy – a bevándorlási hivatallal történt 
kapcsolatfelvételt követően – a nevét törölték az adatbázisból, és kitoloncolhatják az 
országból. A petíció benyújtója ügyvédet fogadott és újból tartózkodási engedélyt igényelt, 
majd közel egy év elteltével azt a választ kapta, hogy nem jogosult állandó tartózkodásra, 
mivel 2007 óta a román állampolgárokra az Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 
2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. szeptember 20.
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„Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikke kimondja, hogy „a Szerződésekben 
és a végrehajtásukra hozott intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és feltételekkel 
minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz.”

Az uniós polgárok szabad mozgáshoz való jogára vonatkozó korlátozásokat és feltételeket a 
2004/38/EK irányelvben („a szabad mozgásról szóló irányelv”) határozták meg.

A szabad mozgásról szóló irányelv 3. cikke értelmében rendelkezései kizárólag azon uniós 
polgárokra alkalmazandók, „akik olyan tagállamba költöznek, vagy olyan tagállamban 
tartózkodnak, amelynek nem állampolgárai, valamint az őket kísérő vagy hozzájuk csatlakozó 
[…] családtagjaikra”.

A petíció benyújtójára, aki román állampolgár, és letelepedési szándékkal költözött 
Svédországba, a szabad mozgásról szóló irányelv rendelkezéseit kell alkalmazni.

A szabad mozgásról szóló irányelv 16. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy azok az uniós 
polgárok, akik jogszerűen öt éven át folyamatosan tartózkodtak a fogadó tagállamban, 
huzamos tartózkodási jogot nyernek ott.

A szabad mozgásról szóló irányelv 16. cikkének (3) bekezdése szerint a tartózkodás 
folyamatosságát nem érinti az évi hat hónapot meg nem haladó ideiglenes távollét, sem a 
kötelező katonai szolgálat miatti hosszabb távollét, sem a legfeljebb 12 egymást követő 
hónapig tartó egyszeri távollét, amelyre olyan fontos okokból kerül sor, mint terhesség és 
szülés, súlyos betegség, tanulmányok folytatása vagy szakképzés, vagy másik tagállamba 
vagy harmadik országba történő kiküldetés.

A szabad mozgásról szóló irányelv 16. cikkének (4) bekezdése rögzíti, hogy a már 
megszerzett huzamos tartózkodási jog csak a fogadó tagállamtól való két egymást követő 
éven át tartó távollét esetén veszik el.

2011. december 21-én az Európai Unió Bírósága megerősítette1, hogy a valamely harmadik 
állam állampolgára által valamely tagállam területén e harmadik államnak az Unióhoz való 
csatlakozását megelőzően eltöltött tartózkodási időszakokat a csatlakozási okmány különleges 
rendelkezései hiányában figyelembe kell venni a 2004/38/EK irányelv 16. cikkének (1) 
bekezdése szerinti huzamos tartózkodási jog megszerzése céljából, amennyiben azokat annak 
7. cikke (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelően töltötték el. A Bíróság így 
egyértelművé tette, hogy az érintett személyeknek a csatlakozást megelőzően eltöltött 
tartózkodási időszak során meg kell felelniük a szabad mozgásról szóló irányelv 
rendelkezéseinek. Különösen az érintett tagállamban való tartózkodás idején 
munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként kell tevékenykedniük, vagy elegendő 
pénzeszközzel kell rendelkezniük.

Erre az ítéletre hivatkozhatnak mindazon uniós polgárok, akik valamely uniós tagállamban 
tartózkodtak azt megelőzően, hogy saját államuk csatlakozott volna az Unióhoz.

                                               
1 C-424/10 és C-425/10 sz., Ziolkowski és Szeja egyesített ügyek.
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A fent említett ítélkezési gyakorlat alapján az irányelv 16. cikkének alkalmazásáért felelős 
svéd hatóságok a csatlakozási okmány egyedi rendelkezéseinek hiányában a továbbiakban 
nem tagadhatják meg a román állampolgár által Románia Unióhoz való csatlakozását 
megelőzően Svédországban töltött tartózkodási időszakok figyelembevételét, amennyiben e 
tartózkodási időszakokat az irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételeknek 
megfelelően töltötte el.

Amint azonban fentebb kiemeltük, a szabad mozgásról szóló irányelv előírja, hogy általános 
szabályként azt a huzamos tartózkodási jogot, amelyet az uniós polgárok nyernek el azután, 
hogy jogszerűen öt éven át tartózkodtak a fogadó tagállamban, a későbbiekben elveszíthetik. 
Ez abban az esetben történhet meg, ha az uniós polgár a befogadó tagállamtól két egymás 
követő évet meghaladó ideig távol marad. 

A Bíróság az uniós polgárokat a fogadó államban való tízéves jogszerű tartózkodás után 
megillető, kitoloncolás elleni fokozott védelemmel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatában1

kimondta, hogy a 2004/38/EK irányelv végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságoknak „a 
releváns körülmények egészét kell figyelembe venniük minden egyes ilyen esetben, különösen 
az érintett személynek a fogadó tagállamtól való egyes távolléteinek időtartamát, e távollétek 
összes időtartamát és gyakoriságát, valamint azokat az indokokat, amelyek az érintett 
személyt a fogadó tagállam elhagyására indították. Ellenőrizni kell ugyanis, hogy a szóban 
forgó távollétekből az érintett személy személyi, családi vagy szakmai érdekközpontjának 
áthelyezése következik-e.” A Bíróság hozzátette, hogy „azt a körülményt, hogy az érintett 
személy kényszerintézkedés hatására tért vissza a fogadó tagállamba a célból, hogy ott 
letöltse szabadságvesztését, és a szabadságvesztés időtartamát az előző pontban felsorolt 
tényezőkkel együtt figyelembe lehet venni az annak meghatározása céljából végzett globális 
értékelés során, hogy a fogadó tagállammal előzetesen kialakult beilleszkedési kapcsolatok 
megszakadtak-e.” 

Ezt az értelmezést hasonlóképpen alkalmazni lehet arra a kérdésre is, hogy egy másik 
tagállamban töltött börtönbüntetés időszaka a huzamos tartózkodási jog elnyerése vagy 
elvesztése szempontjából a tartózkodás folyamatosságának megszakadását jelenti-e.

Következtetés
A fenti megfontolások alapján a svéd hatóságok feladata a petíció benyújtója helyzetének –
valamennyi releváns körülményt figyelembe vevő – globális értékelése annak eldöntése 
érdekében, hogy a fogadó tagállammal előzetesen kialakult beilleszkedési kapcsolatok 
megszakadtak-e, különös tekintettel a börtönbüntetésben töltött időt megelőzően 
Svédországban töltött (húszévnyi) tartózkodási időre, illetve hogy a petíció benyújtójának 
távollétéből személyi, családi vagy szakmai érdekközpontjának valamely másik tagállamba 
áthelyezése következik-e.”

                                               
1 Erről lásd a C-145/09 sz. Tsakouridis-ügyet. 


