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Pytanie prejudycjalne 

Czy w świetle dyrektyw 72/166/EWG ( 1 ), 84/5/EWG ( 2 ), 
90/232/EWG ( 3 ) i 2009/103/WE ( 4 ), które regulują obowiąz
kowe ubezpieczenie w sprawie odpowiedzialności cywilnej 
wynikającej z ruchu pojazdów mechanicznych, dozwolone jest 
przewidzenie w wewnętrznych przepisach prawnych państwa 
członkowskiego — w drodze obowiązkowej kwantyfikacji ex 
lege wyłącznie szkód powstałych w związku z wypadkami 
drogowymi — ograniczenia faktycznego (pod względem kwan
tyfikacji) odpowiedzialności za szkody niemajątkowe, których 
naprawienia dochodzi się od osób (towarzystw ubezpieczenio
wych) zobowiązanych zgodnie z tymi dyrektywami do zapew
nienia obowiązkowego ubezpieczenia szkód związanych z 
ruchem pojazdów mechanicznych? 

( 1 ) Dyrektywa Rady z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubezpie
czenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w 
związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania 
obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (Dz.U. L 
103, s. 1). 

( 2 ) Druga dyrektywa Rady z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie zbli 
żenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody 
powstałe w związku z ruchem pojazdów silnikowych (Dz.U. 
1984, L 8, s. 17). 

( 3 ) Trzecia dyrektywa Rady z dnia 14 maja 1990 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubezpie
czenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w 
związku z ruchem pojazdów mechanicznych (Dz.U. L 129, s. 33). 

( 4 ) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 
2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych 
i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzial
ności (Dz.U. L 263, s. 11). 
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Pytania prejudycjalne 

1) 1W jakich okolicznościach, o ile w ogóle, okres pozba
wienia wolności stanowi legalny pobyt dla celów związa
nych z nabyciem prawa stałego pobytu na mocy art. 16 
dyrektywy o obywatelstwie 2004/38 ( 1 )? 

2) Czy jeżeli okres pozbawienia wolności nie może być uznany 
za legalny pobyt, to osoba, która odbywała karę pozba
wienia wolności, jest uprawniona do zsumowania okresów 
pobytu przed i po odbyciu tej kary dla celów obliczenia 
pięcioletniego okresu zamieszkiwania wymaganego do 
nabycia prawa stałego pobytu na mocy wspomnianej dyrek
tywy? 

( 1 ) Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich 
rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium 
państw członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 
1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/ 
194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 
90/365/EWG i 93/96/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG) 
Dz.U. L 158, s. 77
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