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Przedmiot: Petycja 1104/2011, którą złożył C. E. M. (Rumunia), w sprawie prawa stałego 
pobytu w Szwecji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję mieszka w Szwecji od 1983 r. Kiedy w 2005 r. podróżował do 
Niderlandów i Niemiec, padł ofiarą przemytników narkotyków i został skazany na dziewięć 
lat więzienia. Kiedy składający petycję przebywał w więzieniu w Niemczech, jego prawo 
stałego pobytu wygasło, a władze szwedzkie odmówiły jego odnowienia, ponieważ 
przeprowadził się on do Niemiec. W styczniu 2010 r. składający petycję został zwolniony z 
więzienia i deportowany do Rumunii. Powrócił on do Szwecji i wystąpił o nowe pozwolenie 
na pobyt stały. Jednocześnie składający petycję zarejestrował się jako osoba poszukująca 
pracy, jednak po upływie 10 dni Szwedzkie Służby ds. Zatrudnienia zakomunikowały, iż po 
tym, jak skontaktowano się ze służbami imigracyjnymi, jego nazwisko zostało wykreślone z 
bazy danych, a jemu samemu grozi deportacja. Składający petycję zaangażował prawnika, 
wystąpił z nowym wnioskiem o dokument pobytowy i po około roku otrzymał odpowiedź, że 
nie kwalifikuje się do uzyskania pozwolenia na pobyt stały, ponieważ przepisy dyrektywy 
2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich mają zastosowanie wobec 
obywateli rumuńskich ze skutkiem od 2007 r.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 września 2013 r.

Zgodnie z art. 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej „każdy obywatel Unii ma 
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prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw 
członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w Traktatach 
i w środkach przyjętych w celu ich wykonania”.

Ograniczenia i warunki mające zastosowanie do prawa do swobodnego przemieszczania się 
obywateli Unii ustanowiono w dyrektywie 2004/38/WE (dyrektywa w sprawie swobodnego 
przemieszczania się).

Zgodnie z art. 3 dyrektywy w sprawie swobodnego przemieszczania się jej przepisy stosuje 
się w odniesieniu do „wszystkich obywateli Unii, którzy przemieszczają się do innego 
państwa członkowskiego lub przebywają w innym państwie członkowskim niż państwo 
członkowskie, którego są obywatelami, oraz do członków ich rodziny, [...] którzy im 
towarzyszą lub do nich dołączają”.

Składający petycję, obywatel rumuński, który przeprowadził się do Szwecji celem 
zamieszkania w tym kraju, podlega przepisom dyrektywy w sprawie swobodnego 
przemieszczania się.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy w sprawie swobodnego przemieszczania się obywatele 
Unii, którzy legalnie zamieszkują w przyjmującym państwie członkowskim przez 
nieprzerwany okres pięciu lat, mają prawo stałego pobytu w tym państwie.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 dyrektywy w sprawie swobodnego przemieszczania się ciągłości 
pobytu nie naruszają przejściowe okresy nieobecności nieprzekraczające ogółem sześciu 
miesięcy w roku lub dłuższe okresy nieobecności z powodu obowiązkowej służby wojskowej, 
lub okres nieobecności obejmujący 12 kolejnych miesięcy z ważnych powodów, na przykład 
ciąży i porodu, poważnej choroby, studiów, kształcenia zawodowego lub oddelegowania w 
innym państwie członkowskim lub państwie trzecim.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 dyrektywy w sprawie swobodnego przemieszczania się po nabyciu 
prawa stałego pobytu można je utracić jedynie w wyniku nieobecności w przyjmującym 
państwie członkowskim przez okres przekraczający dwa kolejne lata.

W dniu 21 grudnia 2011 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podtrzymał1, że 
okresy pobytu obywatela państwa trzeciego na terytorium państwa członkowskiego 
ukończone przed przystąpieniem tego państwa trzeciego do Unii „powinny – z braku 
szczególnych postanowień w akcie przystąpienia – być uwzględniane dla celów nabycia 
prawa stałego pobytu na mocy art. 16 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE, o ile spełniają warunki 
przewidziane w art. 7 ust. 1 tej dyrektywy”. Trybunał potwierdził zatem, że osoby 
zainteresowane musiały, w okresie pobytu przed przystąpieniem do Unii, spełniać wymogi 
dyrektywy w sprawie swobodnego przemieszczania się. W szczególności w okresie pobytu w 
danym państwie członkowskim, musiały być pracownikami, bądź też być samozatrudnione 
lub posiadać wystarczające zasoby.

Obywatele, którzy przebywali w państwie członkowskim przed przystąpieniem ich państwa 
członkowskiego do Unii, mogą opierać się na tym wyroku.

                                               
1 Sprawy połączone C-424/10 i C-425/10 10 Ziółkowski i Szeja.
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W świetle powyższego orzecznictwa władze szwedzkie odpowiedzialne za stosowanie art. 16 
dyrektywy nie mogą już odmawiać, z braku szczególnych postanowień w akcie przystąpienia, 
uwzględnienia okresów pobytu ukończonych przez obywatela Rumunii na terytorium 
szwedzkim przed przystąpieniem Rumunii do Unii Europejskiej, o ile takie okresy pobytu 
„spełniają warunki przewidziane w art. 7 ust. 1 dyrektywy”.

Jak podkreślono powyżej dyrektywa w sprawie swobodnego przemieszczania się stanowi 
jednak, że, z zasady, prawo stałego pobytu nabyte przez obywatela Unii, który legalnie 
zamieszkuje w przyjmującym państwie członkowskim przez nieprzerwany okres pięciu lat, 
można utracić. Tak jest w przypadku, gdy obywatel Unii jest nieobecny w przyjmującym 
państwie członkowskim przez „okres przekraczający dwa kolejne lata”.

W orzecznictwie dotyczącym wzmożonej ochrony przeciwko wydaleniu przysługującej 
obywatelom Unii legalnie zamieszkującym w przyjmującym państwie członkowskim przez 
okres dziesięciu lat1 Trybunał orzekł, że władze krajowe odpowiedzialne za stosowanie 
dyrektywy 2004/38 są zobowiązane „wziąć pod uwagę wszystkie aspekty mające znaczenie 
w każdym przypadku, w szczególności długość każdego okresu nieobecności 
zainteresowanego w przyjmującym państwie członkowskim, łączną długość oraz 
częstotliwość tych okresów nieobecności, a także powody, które skłaniały zainteresowanego 
do opuszczania tego państwa członkowskiego. Należy mianowicie sprawdzić, czy 
rozpatrywane okresy nieobecności nie powodują przeniesienia do innego państwa 
członkowskiego głównego ośrodka osobistych, rodzinnych i zawodowych interesów 
zainteresowanego”. Trybunał dodał, że „okoliczność, że zainteresowany został objęty 
przymusowym powrotem do przyjmującego państwa członkowskiego w celu odbycia tam 
kary pozbawienia wolności, oraz okres spędzony w więzieniu mogą wraz z okolicznościami 
wymienionymi w poprzedzającym punkcie być brane pod uwagę podczas całościowej oceny 
wymaganej do stwierdzenia, czy zostały zerwane zadzierzgnięte uprzednio z przyjmującym 
państwem członkowskim więzi integracyjne”. 

Powyższą interpretację można zastosować poprzez analogię, aby odpowiedzieć na pytanie, 
czy okres spędzony w więzieniu w innym państwie członkowskim stanowi przerwanie 
ciągłości pobytu dla celów nabycia lub utracenia prawa stałego pobytu.

Wniosek
W świetle powyższych rozważań w gestii władz szwedzkich leży dokonanie całościowej 
oceny okoliczności, w których znalazł się składający petycję, z uwzględnieniem wszystkich 
aspektów mających znaczenie, aby ustalić, czy zostały zerwane zadzierzgnięte uprzednio 
z przyjmującym państwem członkowskim więzi integracyjne, w szczególności okres jego 
pobytu w Szwecji przed pobytem w więzieniu (dwadzieścia lat) oraz czy nieobecność 
składającego petycję nie spowodowała przeniesienia do innego państwa członkowskiego 
głównego ośrodka jego osobistych, rodzinnych i zawodowych interesów.

                                               
1 Zob. podobnie wyrok w sprawie C-145/09 Tsakouridis.


