
— uznane uprawnienia nadzorcze Biura UNHCR, które 
wynikają z zobowiązania na mocy art. 78 ust. 1 TFUE 
do przestrzegania instrumentów prawa międzynarodo
wego w dziedzinie azylu i wyraźnie na mocy art. 21 
dyrektywy Rady 2005/85/WE ( 2 ) z dnia 1 grudnia 
2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm 
dotyczących procedur nadawania i cofania statusu 
uchodźcy w państwach członkowskich, oraz 

— przytoczone w aktach Biura UNHCR okoliczności 
faktyczne i wnioski, zgodnie z którymi właściwe na 
podstawie art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 343/2003 
państwo członkowskie narusza przepisy prawa Unii w 
dziedzinie azylu? 

5) Czy art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 343/2003 w związku z 
istniejącym na podstawie art. 78 ust. 1 TFUE zobowiązaniu 
do przestrzegania instrumentów prawa międzynarodowego 
w dziedzinie azylu należy interpretować w ten sposób, że 
państwa członkowskie są zobowiązane zwrócić się w proce
durze określenia właściwego państwa członkowskiego 
zgodnie z rozporządzeniem nr 343/2003 o przedstawienie 
opinii do Biura UNHCR, jeżeli w aktach tego Biura przyto
czone są okoliczności faktyczne i wnioski, zgodnie z 
którymi właściwe na mocy art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 
343/2003 państwo członkowskie narusza przepisy prawa 
Unii w dziedzinie azylu? 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie 
wnosi się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: 

Jeżeli nie wystąpi się o taką opinię Biura UNHCR, czy narusza 
to istotnie procedurę określenia właściwego państwa członkow
skiego zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 343/2003 i czy 
naruszone zostaną przez to prawo do dobrej administracji i 
prawo do skutecznego środka prawnego zgodnie z art. 41 i 
47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczegól
ności również w świetle art. 21 dyrektywy 2005/85, który 
przewiduje prawo tego Biura do przedstawienia opinii przy 
rozpatrywaniu poszczególnych wniosków o udzielenie azylu? 

( 1 ) Dz.U. L 50, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 326, s. 13. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
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Strona skarżąca: Olaitan Ajoke Alarape, Olukayode Azeez Tijani 

Strona pozwana: Secretary of State for the Home Department 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy aby rodzic mógł zostać uznany za „rodzica 
sprawującego faktycznie pieczę”, tak aby wywodzić prawo 
pobytu z uprawnienia dziecka powyżej 21. roku życia 
korzystającego z prawa dostępu do kształcenia na podstawie 
art. 12 rozporządzenia nr 1612/68 (obecnie art. 10 
rozporządzenia (UE) nr 492/2011 ( 1 )), dziecko to musi: i) 
pozostawać na utrzymaniu takiego rodzica; ii) zamieszkiwać 
w gospodarstwie domowym tego rodzica; oraz iii) otrzy
mywać od tego rodzica wsparcie emocjonalne? 

2) Jeśli dla celów uzyskania takiego pochodnego prawa pobytu 
nie jest konieczne wykazanie przez rodzica spełnienia 
wszystkich powyższych warunków, to czy wystarczy wyka
zanie spełnienia tylko jednego z nich albo tylko dwóch z 
nich? 

3) W odniesieniu do pkt ii) powyżej, czy można nadal 
uznawać, że dorosłe studiujące dziecko zamieszkuje w 
tym samym gospodarstwie domowym z jednym z rodziców 
lub z obojgiem rodziców, jeśli dziecko to mieszka poza 
domem na czas studiów (z wyjątkiem wakacji i niektórych 
weekendów)? 

4) W odniesieniu do pkt iii) powyżej, czy wsparcie emocjo
nalne udzielane przez rodzica musi charakteryzować się 
szczególną cechą (mianowicie zażyłością lub bliskością 
fizyczną), czy też wystarczy, jeśli polega ono na normalnym 
związku emocjonalnym pomiędzy rodzicem a dorosłym 
dzieckiem? 

5) Czy korzystanie przez nieprzerwany okres ponad pięciu lat 
z wynikającego z prawodawstwa Unii prawa pobytu na 
mocy art. 12 rozporządzenia 1612/68 (obecnie art. 10 
rozporządzenia (UE) nr 492/2011) kwalifikuje do uzyskania 
prawa stałego pobytu na podstawie rozdziału IV dyrektywy 
2004/38/WE ( 2 ) („dyrektywy o obywatelstwie”) dotyczącego 
„prawa stałego pobytu” oraz do uzyskania wydania na swoją 
rzecz karty pobytu na podstawie art. 19 tejże dyrektywy? 

( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 
z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu 
pracowników wewnątrz Unii (Dz.U. L 141, s. 1). 

( 2 ) 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 (Dz.U. L 158, s. 77).
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