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Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 czerwca 2011 
r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Rechtbank ’s-Gravenhage — Niderlandy) — 

Fatma Pehlivan przeciwko Staatssecretaris van Justitie 

(Sprawa C-484/07) ( 1 ) 

(Układ stowarzyszeniowy EWG — Turcja — Łączenie rodzin 
— Artykuł 7 akapit pierwszy tiret pierwsze decyzji nr 1/80 
Rady Stowarzyszenia — Dziecko pracownika tureckiego, które 
zamieszkiwało z nim przez ponad trzy lata, ale które wstąpiło 
w związek małżeński przed upływem trzyletniego terminu 
przewidzianego w tym przepisie — Prawo krajowe kwestionu

jące z tego względu pozwolenie na pobyt zainteresowanej) 

(2011/C 232/05) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Rechtbank 's-Gravenhage zittinghoudende te Roermond 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Fatma Pehlivan 

Strona pozwana: Staatssecretaris van Justitie 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Rechtbank ’s-Gravenhage, zittinghoudende te Roermond — 
Wykładnia art. 7 akapit pierwszy tiret pierwsze decyzji nr 
1/80 z dnia 19 września 1980 r. w sprawie rozwoju stowarzy
szenia przyjętej przez Radę Stowarzyszenia, utworzoną na 
mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Euro
pejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją — Dziecko pracownika 
tureckiego, które zamieszkiwało z nim przez co najmniej trzy 
lata, ale które podczas tego okresu wstąpiło w Turcji w związek 
małżeński z obywatelem tureckim, nie informując o tym właści
wych władz 

Sentencja 

Artykuł 7 akapit pierwszy tiret pierwsze decyzji nr 1/80 z dnia 19 
września 1980 r. w sprawie rozwoju stowarzyszenia przyjętej przez 
Radę Stowarzyszenia, utworzoną na mocy Układu ustanawiającego 
stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, 
należy interpretować w ten sposób, że: 

— przepis ten stoi na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkow
skiego, zgodnie z którym członek rodziny, któremu zezwolono na 
dołączenie do tureckiego pracownika migrującego należącego już do 
legalnego rynku zatrudnienia tego państwa, traci przewidziane 
przez ten sam przepis uprawnienia związane z łączeniem rodzin 
z tego tylko powodu, że będąc pełnoletnim zawarł związek 
małżeński, nawet jeśli w dalszym ciągu zamieszkuje z tymże 
pracownikiem tureckim podczas trzech pierwszych lat swojego 
pobytu w przyjmującym państwie członkowskim, 

— obywatel turecki, który tak jak skarżąca w postępowaniu przed 
sądem krajowym jest objęty zakresem zastosowania tego przepisu, 
może skutecznie dochodzić prawa pobytu w przyjmującym państwie 
członkowskim na tej podstawie, mimo iż zawarł on związek 
małżeński przed upływem trzyletniego terminu, przewidzianego w 
jego akapicie pierwszym tiret pierwsze, jeżeli przez cały ten okres 
rzeczywiście zamieszkiwał pod tym samym dachem z tureckim 
pracownikiem migrującym, za sprawą którego uzyskał on zgodę 
na wjazd na terytorium tego państwa członkowskiego w ramach 
łączenia rodzin. 

( 1 ) Dz.U. C 8 z 12.1.2008. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 14 czerwca 2011 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Radę ds. Zażaleń szkół europejskich) — 

Paul Miles i in. przeciwko szkołom europejskim 

(Sprawa C-196/09) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Pojęcie „sądu jednego z państw 
członkowskich” w rozumieniu art. 267 TFUE — Rada ds. 
Zażaleń szkół europejskich — System wynagradzania nauczy
cieli oddelegowanych do szkół europejskich — Niedostoso
wanie wynagrodzeń po deprecjacji funta szterlinga — Zgod

ność z artykułami 18 TFUE i 45 TFUE) 

(2011/C 232/06) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Rada ds. Zażaleń szkół europejskich 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Paul Miles, Robert Watson Mac Donald
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