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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1104/2011 dėl peticijos pateikėjo teisės į nuolatinę gyvenamąją 
vietą Švedijoje, kurią pateikė Rumunijos pilietis C. E. M.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nuo 1983 m. gyveno Švedijoje. 2005 m. peticijos pateikėjas, keliaudamas 
Nyderlanduose ir Vokietijoje, nukentėjo nuo prekeivių narkotikais ir jam buvo skirta 
devynerių metų laisvės atėmimo bausmė. Peticijos pateikėjui atliekant įkalinimo bausmę 
Vokietijoje, jam išduotas nuolatinio gyvenimo Švedijoje leidimas baigė galioti ir Švedijos 
valdžios institucijos atsisakė jį pratęsti argumentuodamos tuo, kad peticijos pateikėjas 
persikėlė į Vokietiją. 2010 m. sausio mėn. peticijos pateikėjas buvo išleistas iš kalėjimo ir 
deportuotas į Rumuniją. Jis grįžo į Švediją ir pateikė prašymą išduoti naują leidimą nuolat 
gyventi Švedijoje. Tuo pat metu peticijos pateikėjas užsiregistravo darbo biržoje, bet po 
10 dienų Švedijos užimtumo tarnyba pranešė, kad, susisiekus su Imigracijos tarnyba, jo 
pavardė duomenų bazėje buvo išbraukta ir jis gali būti deportuotas. Peticijos pateikėjas 
pasisamdė advokatą ir pateikė naują prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi šalyje, bet praėjus 
maždaug metams gavo atsakymą, kad toks leidimas jam negali būti išduotas, nes Direktyvos 
2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių 
narių teritorijoje nuostatos Rumunijos piliečiams taikomos nuo 2007 m.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugsėjo 20 d.

„Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnį „kiekvienas Sąjungos pilietis turi 
teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje laikydamasis Sutartyse ir joms 
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įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų“.

Šie Sąjungos piliečių teisės laisvai judėti apribojimai ir sąlygos nustatyti Direktyvoje 
2004/38/EB (toliau – Laisvo judėjimo direktyva).

Pagal Laisvo judėjimo direktyvos 3 straipsnį jos nuostatos taikomos „visiems Sąjungos 
piliečiams, kurie atvyksta į kitą valstybę narę, kurios piliečiai jie nėra, arba tokioje valstybėje 
narėje gyvena, ir <...> jų šeimos nariams, kurie juos lydi arba prisijungia prie jų“.

Peticijos pateikėjui, kuris yra Rumunijos pilietis ir kuris persikėlė į Švediją ketindamas joje 
gyventi, taikomos Laisvo judėjimo direktyvos nuostatos.

Laisvo judėjimo direktyvos 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Sąjungos piliečiai, kurie 
priimančiojoje valstybėje narėje teisėtai gyveno ištisinį penkerių metų laikotarpį, turi 
nuolatinio gyvenimo joje teisę.

Pagal Laisvo judėjimo direktyvos 16 straipsnio 3 dalį gyvenimo šalyje tęstinumas nenutrūksta 
dėl trumpalaikių išvykų, ne ilgesnių kaip šeši mėnesiai per metus, ilgesnių išvykų, susijusių su 
privalomąja karine tarnyba, arba dėl vienos ne ilgesnės kaip 12 mėnesių iš eilės išvykos dėl 
svarbių priežasčių, pvz., nėštumo ir gimdymo, sunkios ligos, studijų ar profesinio parengimo 
arba paskyrimo į kitą valstybę narę arba trečiąją šalį.

Laisvo judėjimo direktyvos 16 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad įgyta nuolatinio gyvenimo 
šalyje teisė gali būti prarasta tik išvykus iš priimančiosios valstybės narės ilgesniam kaip 
dvejų metų iš eilės laikotarpiui.

2011 m. gruodžio 21 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nusprendė1, kad, nesant 
konkrečių nuostatų Stojimo akte, kad būtų įgyta teisė nuolat gyventi šalyje pagal Direktyvos 
2004/38/EB 16 straipsnio 1 dalį, reikia atsižvelgti į trečiosios valstybės piliečio gyvenimo 
valstybėje narėje laikotarpius iki šios trečiosios valstybės įstojimo į Sąjungą, jeigu jais 
gyventa laikantis jos 7 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų. Taigi Teismas aiškiai 
nurodė, kad atitinkami asmenys pasirengimo stojimui į ES gyvenimo valstybėje laikotarpiu 
turi būti laikęsi Laisvo judėjimo direktyvos reikalavimų. Visų pirma jie, gyvendami 
atitinkamoje valstybėje narėje, turi būti dirbę samdomą ar savarankišką darbą arba turėję 
pakankamai išteklių.

Šiuo Teismo sprendimu gali remtis Sąjungos piliečiai, kurie, prieš jų valstybei įstojant į 
Europos Sąjungą, gyveno kitoje ES valstybėje narėje.

Atsižvelgdamos į pirmiau nurodytą Teismo praktiką, už šios direktyvos 16 straipsnio nuostatų 
taikymą atsakingos Švedijos valdžios institucijos, Stojimo akte nesant konkrečių nuostatų, 
nebegali atsisakyti atsižvelgti į Rumunijos piliečio gyvenimo Švedijos teritorijoje prieš 
Rumunijai įstojant į Europos Sąjungą laikotarpius, jeigu jais gyventa laikantis minėtos 
direktyvos 7 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų.

Tačiau, kaip nurodyta pirmiau, Laisvo judėjimo direktyvoje nustatyta, kad iš esmės Sąjungos 
                                               
1 2011 m. gruod˛io 21 d. Sprendimas sujungtose bylose C-424/10 ir C-425/10 Ziolkowski ir Szeja.
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pilietis vėliau gali netekti nuolatinio gyvenimo valstybėje narėje teisės, kurią įgijo 
priimančiojoje valstybėje narėje teisėtai pragyvenęs ištisinį penkerių metų laikotarpį. Taip 
būtų jeigu Sąjungos pilietis išvyktų iš priimančiosios valstybės narės ilgesniam kaip dvejų 
metų iš eilės laikotarpiui.

Savo praktikoje dėl sustiprintos apsaugos nuo išsiuntimo iš šalies, kuria Sąjungos piliečiai 
gali naudotis dešimt metų teisėtai pragyvenę priimančioje valstybėje narėje1, Teismas 
nusprendė, kad nacionalinės valdžios institucijos, kurioms pavesta taikyti Direktyvos 
2004/38/EB nuostatas, „kiekvienu nagrinėjamu atveju privalo atsižvelgti į visas reikšmingas 
aplinkybes, be kita ko, į kiekvieno suinteresuotojo asmens išvykimo iš priimančiosios 
valstybės narės trukmę, į bendrą šių išvykimų trukmę ir jų dažnumą bei į pagrindus, kuriais 
suinteresuotasis asmuo vadovavosi išvykdamas iš šios valstybės narės. Reikia patikrinti, ar 
nagrinėjami išvykimai reiškia, kad suinteresuotojo asmens asmeninių, šeiminių ar profesinių 
interesų centras persikėlė į kitą valstybę“. Teismas pridūrė, jog „į aplinkybę, kad 
suinteresuotasis asmuo buvo priverstinai grąžintas į priimančiąją valstybę narę, kad atliktų 
joje laisvės atėmimo bausmę, ir į laisvės atėmimo vietoje praleistą laiką kartu su pirmesniame 
punkte išvardytais kriterijais gali būti atsižvelgta atliekant reikalaujamą bendrą vertinimą, 
siekiant nustatyti, ar prieš tai su priimančiąja valstybe nare užmegzti integraciniai ryšiai 
buvo nutraukti“.

Šį išaiškinimą gali būti įmanoma pagal analogiją taikyti sprendžiant klausimą, ar kitoje 
valstybėje narėje atliktos laisvės atėmimo bausmės laikotarpis laikytinas gyvenimo šalyje 
tęstinumo reikalavimo, taikomo įgyjant nuolatinio gyvenimo valstybėje teisę arba jos 
netenkant, pažeidimu.

Išvada
Turint omenyje pirmiau išdėstytus argumentus, Švedijos valdžios institucijos, atsižvelgdamos 
į visas svarbias aplinkybes, turi atlikti bendrą peticijos pateikėjo padėties vertinimą, kad 
nustatytų, ar buvo nutraukti anksčiau, visų pirma (dvidešimties metų trukmės) peticijos 
pateikėjo buvimo Švedijoje prieš atliekant laisvės atėmimo bausmę laikotarpiu, su 
priimančiąja valstybe nare užmegzti integraciniai ryšiai ir ar peticijos pateikėjui išvykus į kitą 
valstybę narę buvo perkeltas jo asmeninių, šeiminių ar profesinių interesų centras.“

                                               
1 Šiuo klausimu žr. 2010 m. lapkričio 23 d. Sprendimą Tsakouridis, C-145/09.


