
2) Artykuł 16 ust. 2 i 3 dyrektywy 2004/38 należy interpretować w 
ten sposób, że okresy odbywania kary pozbawienia wolności w 
przyjmującym państwie członkowskim przez obywatela państwa 
trzeciego będącego członkiem rodziny obywatela Unii, który 
nabył prawo stałego pobytu w tym państwie członkowskim 
podczas tych okresów, przerywają ciągłość pobytu. 

( 1 ) Dz.U. C 295 z 29.9.2012. 
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Sentencja 

1) Wykładni art. 28 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2004/38/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobod
nego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkow
skich, zmieniającej rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchyla
jącej 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 należy dokonywać w ten sposób, 
że dziesięcioletni okres pobytu, o którym mowa w tym przepisie, 
powinien być zasadniczo nieprzerwany, a oblicza się go wstecz, od 
dnia wydania decyzji o wydaleniu danej osoby. 

2) Wykładni art. 28 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2004/38 należy doko
nywać w ten sposób, że okres odbywania przez daną osobę kary 
pozbawienia wolności może zasadniczo przerwać ciągłość pobytu w 
rozumieniu tego przepisu i mieć wpływ na przyznanie zwiększonej 
ochrony, jaką ten przewiduje, w tym w wypadku gdy osoba ta 
przebywała w przyjmującym państwie członkowskim przez dziesię
cioletni okres poprzedzający odbywanie przez nią kary pozbawienia 
wolności. Okoliczność taka może zostać uwzględniona przy cało 
ściowej ocenie wymaganej celem ustalenia, czy zostały zerwane 
zadzierzgnięte uprzednio z przyjmującym państwem członkowskim 
więzi integracyjne. 

( 1 ) Dz.U. C 331 z 27.10.2012. 
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