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Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) jest agencją Unii Europejskiej, która 
odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA). 
Jego ustanowienie miało na celu usprawnienie praktycznej współpracy w dziedzinie azylu i uła-
twienie państwom członkowskim wypełniania ich europejskich i międzynarodowych zobowią-
zań w zakresie zapewnienia ochrony osobom potrzebującym.

Art. 6 rozporządzenia ustanawiającego EASO (1) stanowi, że urząd musi tworzyć i rozwijać szko-
lenia dostępne dla członków sądów i trybunałów w państwach członkowskich. W tym celu 
EASO korzysta z wiedzy fachowej instytucji akademickich i innych właściwych organizacji oraz 
uwzględnia dotychczasową współpracę Unii w tej dziedzinie, z pełnym poszanowaniem nieza-
leżności sądów i trybunałów krajowych.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów 
ds. Uchodźców i Migracji

Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów ds. Uchodźców i Migracji (IARLJ) jest międzynarodo-
wym stowarzyszeniem non-profit, którego zadaniem jest promowanie uznania, że ochrona przed 
prześladowaniem ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne lub przynależność 
do szczególnej grupy społecznej jest prawem jednostki ustanowionym na mocy prawa między-
narodowego, a nadawanie statusu uchodźcy i jego ustanie powinny podlegać normom prawnym. 
Od momentu powstania stowarzyszenia w 1997 r. jest ono mocno zaangażowane w szkole-
nie sędziów zajmujących się sprawami azylowymi na całym świecie. Europejski oddział IARLJ 
(IARLJ-Europe) jest regionalnym organem przedstawicielskim sędziów w Europie. Jednym z celów 
szczegółowych IARLJ-Europe, określonych w jego statucie, jest „poszerzanie wiedzy i umiejętno-
ści oraz wymiana poglądów i doświadczeń sędziów w zakresie wszystkich spraw dotyczących 
stosowania i funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA)”.

Współautorzy

Niniejszą analizę opracowano w procesie składającym się z dwóch elementów: zespołu redak-
cyjnego złożonego z sędziów i członków trybunału, który ponosi ogólną odpowiedzialność za 
produkt końcowy, oraz grupy redakcyjnej złożonej z ekspertów.

Aby zapewnić integralność zasady niezawisłości sędziów oraz zagwarantować, że seria EASO 
dotycząca rozwoju zawodowego dla członków sądów i trybunałów jest opracowywana i realizo-
wana zgodnie ze wskazówkami sędziów, pod auspicjami wspólnej grupy monitorującej wybrano 
zespół redakcyjny składający się z urzędujących sędziów i członków trybunałów posiadających 

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie 
Azylu, Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0028:pl:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0028:pl:PDF
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rozległe doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w dziedzinie prawa azylowego. Grupa ta składa 
się z przedstawicieli umawiających się stron, EASO i IARLJ-Europe. Zespół redakcyjny doko-
nywał przeglądu projektów, udzielał szczegółowych instrukcji grupie redakcyjnej, sporządzał 
poprawki i był ostatecznym organem decyzyjnym co do zakresu, struktury, treści i projektu 
opracowania. Prace zespołu redakcyjnego odbywały się przez połączenie fizycznych posiedzeń 
w Londynie w maju 2017 r. i w Brukseli w październiku 2017 r. oraz regularnej komunikacji 
elektronicznej/telefonicznej.

Zespół redakcyjny sędziów

Członkami zespołu redakcyjnego byli sędziowie i członkowie trybunałów: Hugo Storey (Zjedno-
czone Królestwo, przewodniczący), Hilkka Becker (Irlandia), Jakub Camrda (Czechy), Katelijne 
Declerck (Belgia), Michael Hoppe (Niemcy), Florence Malvasio (Francja), Liesbeth Steen-
dijk (Niderlandy) i Boštjan Zalar (Słowenia). Kierownik ds. koordynacji projektu Clara Odofin 
zapewniła wsparcie i pomoc zespołowi redakcyjnemu w realizacji jego zadań.

Zespół redakcyjny złożony z ekspertów

W skład grupy redakcyjnej weszli: główny ekspert profesor Jens Vedsted-Hansen (Uniwersytet 
w Aarhus, Dania), dr Céline Bauloz (Globalne Centrum Migracji, Instytut Podyplomowych Studiów 
Międzynarodowych i Rozwojowych, Genewa, Szwajcaria), dr Constantin Hruschka (Uniwersytet 
w Bielefeld, Niemcy), Hana Lupačová (publiczny obrońca praw człowieka, Brno, Czechy), dr Dirk 
Sander (Federalny Sąd Administracyjny, Lipsk, Niemcy) i dr Louise Halleskov Storgaard (Uniwersytet 
w Aarhus, Dania). Konsultantki Frances Nicholson i Claire Thomas zapewniły wsparcie redakcyjne.

Podziękowania

Uwagi do projektu przekazali referendarze Lars Bay Larsen i Yann Laurans z Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz sędzia Ledi Bianku z Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka (ETPC) występujący we własnym imieniu.

Uwagi przekazali również następujący uczestnicy sieci EASO skupiającej członków sądów i trybu-
nałów oraz uczestnicy forum konsultacyjnego EASO: Ana Celeste Carvalho, sędzia sądu apelacyj-
nego przy Sądzie Administracyjnym w środkowej części południowej Portugalii i biegły sądowy 
w Centrum Studiów Sądowych w Lizbonie (Portugalia); Lars I. Magnusson, sędzia Sądu Admini-
stracyjnego w Göteborgu (Szwecja) oraz prawnik ds. prawa migracyjnego w Akademii Szkolenia 
Sądowego w Jönköping (Szwecja); Catherine Koutsopoulou, sędzia Sądu Pierwszej Instancji w Ate-
nach oraz członek trzeciego Niezależnego Komitetu Apelacyjnego w Atenach (Grecja); Europej-
ska Rada ds. Uchodźców i Wypędzonych w Brukseli (Belgia); Koulocheris Spyros, kierownik działu 
badań prawnych, Grecka Rada ds. Uchodźców w Atenach (Grecja); oraz Oikonomou Sypros-Vlad, 
stażysta ds. prawnych i programowych, Grecka Rada ds. Uchodźców w Atenach (Grecja).

Zespół redakcyjny uwzględnił wszystkie te uwagi przy ostatecznej redakcji tekstu do publikacji. 
Członkowie zespołu redakcyjnego i EASO są wdzięczni wszystkim osobom, od których otrzymali 
uwagi – były one bardzo pomocne w ostatecznym opracowaniu niniejszej analizy sądowej.

Metodykę przyjętą do sporządzenia niniejszej analizy określono w załączniku B na s. 01.

Niniejsza analiza sądowa będzie w razie potrzeby aktualizowana przez EASO zgodnie z metodyką 
stosowaną do opracowania serii EASO dotyczącej rozwoju zawodowego dla członków sądów 
i trybunałów.
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Wykaz skrótów

Dyrektywa powrotowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/
WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm 
i procedur stosowanych przez państwa członkowskie 
w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających 
obywateli państw trzecich

Dyrektywa w sprawie 
kwalifikowania

Dyrektywa Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie minimalnych standardów dla kwalifikacji 
i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców 
jako uchodźców lub osób, które, z innych powodów, 
potrzebują ochrony międzynarodowej, oraz zakresu 
przyznanej ochrony

Dyrektywa w sprawie procedur 
azylowych

Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. 
w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących 
procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy 
w państwach członkowskich

Dyrektywa w sprawie warunków 
przyjmowania

Dyrektywa Rady 2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. 
ustanawiająca minimalne normy dotyczące przyjmowania 
osób ubiegających się o azyl

Dyrektywa w sprawie warunków 
przyjmowania (wersja 
przekształcona)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE 
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia norm 
dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających 
się o ochronę międzynarodową (wersja przekształcona)

EASO Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
EDAL Europejska Baza Danych Prawa Azylowego
EKPC Europejska konwencja o ochronie praw człowieka 

i podstawowych wolności
ETPC Europejski Trybunał Praw Człowieka
IARLJ Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów ds. Uchodźców 

i Migracji
Karta UE Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 

18 grudnia 2000 r.
Konwencja dotycząca statusu 
uchodźców

Konwencja dotycząca statusu uchodźców (1951 r.), 
zmieniona Protokołem do niej (1967 r.) [zwana w unijnym 
prawie azylowym „konwencją genewską”]

Konwencja dublińska Konwencja wyznaczająca państwo odpowiedzialne za 
rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym 
z państw członkowskich Wspólnot Europejskich (1990 r.)

Konwencja genewska Zob. Konwencja dotycząca statusu uchodźców
Rozporządzenie Dublin II Rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 

2003 r. ustanawiające kryteria i mechanizmy określania 
państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania 
wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw 
Członkowskich przez obywatela państwa trzeciego
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Rozporządzenie Dublin III Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 
ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa 
członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie 
wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 
złożonego w jednym z państw członkowskich przez 
obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja 
przekształcona)

Rozporządzenie Eurodac Rozporządzenie Rady (WE) nr 2725/2000 z dnia 11 grudnia 
2000 r. dotyczące ustanowienia systemu Eurodac do 
porównywania odcisków palców w celu skutecznego 
stosowania Konwencji Dublińskiej

Rozporządzenie w sprawie EASO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia 
Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

Rozporządzenie wykonawcze do 
rozporządzenia dublińskiego

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2003 z dnia 
2 września 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 
ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania 
państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania 
wniosku o azyl, złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela państwa trzeciego, 
zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 
nr 118/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 1560/2003 ustanawiające 
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) 
nr 343/2003 [...]

TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
TSUE Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
UNHCR Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych 

ds. Uchodźców
Wersja przekształcona 
dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/
UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm 
dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich 
lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony 
międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców 
lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony 
uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (wersja 
przekształcona)

Wersja przekształcona 
dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE 
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur 
udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (wersja 
przekształcona)

Wersja przekształcona 
rozporządzenia Eurodac

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 
ustanowienia systemu Eurodac do porównywania 
odcisków palców [...]

WESA Wspólny europejski system azylowy
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Przedmowa

W ścisłej współpracy z sądami i trybunałami państw członkowskich, a także innymi kluczowymi 
podmiotami, Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) tworzy serię materiałów 
dotyczących rozwoju zawodowego, której celem jest zapewnienie sądom i trybunałom pełnego 
przeglądu wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA) krok po kroku. Dzięki konsul-
tacjom z siecią EASO skupiającą członków sądów i trybunałów, w tym IARLJ-Europe, dostrze-
żono, że istnieje pilna potrzeba udostępnienia sądom i trybunałom materiałów z zakresu 
szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości dotyczących pewnych podstawowych zagadnień, któ-
rymi zajmują się one w codziennym procesie decyzyjnym. Uznano, że proces opracowywania 
takich materiałów podstawowych musi ułatwiać zaangażowanie ekspertów sądowych i innych 
ekspertów w sposób w pełni zgodny z zasadą niezawisłości sędziów, a także przyspieszać opra-
cowywanie całej serii materiałów dotyczących rozwoju zawodowego.

Niniejsza analiza sądowa powstała w ramach projektu realizowanego przez IARLJ-Europe i EASO 
i stanowi część serii EASO dotyczącej rozwoju zawodowego dla członków sądów i trybunałów.

Niniejsza analiza jest przeznaczona przede wszystkim dla członków sądów i trybunałów zain-
teresowanych państw członkowskich UE, którzy rozpatrują odwołania lub dokonują przeglądu 
decyzji w sprawie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Jej celem jest przedsta-
wienie analizy sądowej dotyczącej procedur azylowych i zasady non-refoulement, o których 
mowa przede wszystkim w wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
2013/32/UE. Ma ona służyć zarówno osobom z niewielkim lub żadnym doświadczeniem 
w zakresie orzekania w dziedzinie ochrony międzynarodowej w ramach WESA, jak i tym, którzy 
są doświadczonymi lub wyspecjalizowanymi sędziami w tej dziedzinie. Analiza ma zatem stano-
wić użyteczny punkt odniesienia dla wszystkich członków sądów i trybunałów zajmujących się 
kwestiami związanymi z procedurami azylowymi i zasadą non-refoulement. Z tego względu jej 
struktura, format i treść zostały opracowane z myślą o tej szerokiej grupie odbiorców. Ponadto 
oczekuje się, że przyczyni się ona do nawiązania „horyzontalnego dialogu sądowego”. Niniejsza 
analiza sądowa zawiera następujące elementy:

– ogólne wprowadzenie określające ramy prawne tej analizy sądowej (wersja przekształcona 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych), przegląd zasad interpretacji wersji przekształ-
conej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, cel i strukturę analizy oraz przedstawie-
nie pojęcia procedur i zasady non-refoulement;

– analizę ogólnych przepisów dotyczących definicji zawartych w wersji przekształconej dyrek-
tywy w sprawie procedur azylowych, jej zakresu oraz zasad regulujących sposób wszczęcia 
procedury azylowej;

– szczegółową analizę zasad regulujących procedury azylowe oraz odwołania od decyzji 
o przekazaniu w ramach rozstrzygnięcia przez państwo członkowskie odpowiedzialne za 
rozpatrywanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na mocy rozporządzenia 
Dublin III (rozporządzenie nr 604/2013);

– szczegółową analizę podstawowych zasad, zabezpieczeń i gwarancji proceduralnych dla 
osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej określonych w wersji prze-
kształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, w tym prawa do pozostania w kraju 
(zasada non-refoulement);

– szczegółową analizę przepisów wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych regulującej rozpatrywanie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej 
w pierwszej instancji oraz prawa do skutecznego środka prawnego;

– analizę zakresu dyrektywy powrotowej 2008/115/WE istotnej z punktu widzenia procedur 
azylowych.
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Analizę poparto zbiorem orzecznictwa i załącznikami, w których wymieniono nie tylko wła-
ściwe akty unijnego prawa pierwotnego i wtórnego oraz odpowiednie traktaty międzynaro-
dowe o zasięgu uniwersalnym i regionalnym, lecz również istotne orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) 
oraz sądów i trybunałów państw członkowskich UE. Aby zapewnić czytelnikom łatwy i szybki 
dostęp do odpowiednich przepisów i orzecznictwa, zastosowano hiperłącza. W innych anali-
zach sądowych, które zostały opracowane lub są opracowywane w ramach serii materiałów 
dotyczących rozwoju zawodowego, omówiono inne szczególne obszary WESA – wyjątek sta-
nowi jedna analiza zawierająca ogólne wprowadzenie do WESA (2).

Celem niniejszej analizy jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego w sposób jasny 
i przyjazny dla użytkownika. W niniejszej publikacji dokonano analizy prawa w brzmieniu obo-
wiązującym na dzień 20 października 2017 r. Czytelnik powinien mieć jednak świadomość, 
że w czasie sporządzania niniejszego dokumentu systemy azylowe wielu państw członkow-
skich UE znalazły się pod wyjątkową presją z powodu napływu bezprecedensowej liczby osób 
ubiegających się o ochronę międzynarodową. W tym kontekście warto podkreślić, że niniejsza 
analiza sądowa, podobnie jak inne analizy sądowe w ramach serii materiałów dotyczących roz-
woju zawodowego, będzie w razie potrzeby okresowo aktualizowana. Jednak to na czytelniku 
będzie spoczywał obowiązek sprawdzenia, czy nie nastąpiły zmiany w prawie. Niniejsza analiza 
zawiera szereg odwołań do źródeł, które ułatwią to zadanie.

(2) Zob. EASO, Article 15(c) Qualification Directive (2011/95/EU) – A judicial analysis [Art. 15 lit. c) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (2011/95/UE) – analiza 
sądowa], grudzień 2014 r.; EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive (2011/95/EU) – A judicial analysis [Wykluczenie: art. 12 i 17 dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania (2011/95/UE) – analiza sądowa], styczeń 2016 r.; EASO, Zakończenie ochrony – analiza sądowa, w przygotowaniu; EASO, An intro-
duction to the Common European Asylum System for courts and tribunals – A judicial analysis [Wprowadzenie do wspólnego europejskiego systemu azylowego 
dla sądów i trybunałów – analiza sądowa], sierpień 2016 r., opracowano przez IARLJ-Europe na zlecenie EASO; EASO, Qualification for international protection 
(Directive 2011/95/EU) – A judicial analysis [Kwalifikowanie do objęcia ochroną międzynarodową (dyrektywa 2011/95/UE) – analiza sądowa], grudzień 2016 r., 
opracowano przez IARLJ-Europe na zlecenie EASO; EASO, Ending international protection: Articles 11, 14, 16 and 19 Qualification Directive (2011/95/EU) – A judi-
cial analysis [Zakończenie ochrony międzynarodowej: art. 11, 14, 16 i 19 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (2011/95/UE) – analiza sądowa], grudzień 2016 r., 
oraz EASO, Evidence and credibility assessment in the context of the Common European Asylum System – A judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności 
w kontekście wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], w przygotowaniu, opracowano przez IARLJ-Europe na zlecenie EASO.

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-Qualification-Directive-201195EU-A-judicial-analysis.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-Qualification-Directive-201195EU-A-judicial-analysis.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-Qualification-Directive-201195EU-A-judicial-analysis.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/public/Exclusion Final Print Version.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/public/Exclusion Final Print Version.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/public/Exclusion Final Print Version.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/public/Exclusion Final Print Version.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/QIP - JA.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/QIP - JA.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/QIP - JA.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Ending International Protection_Articles 11_14_16 and 19 QD EASO Judicial Analysis FINAL.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Ending International Protection_Articles 11_14_16 and 19 QD EASO Judicial Analysis FINAL.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Ending International Protection_Articles 11_14_16 and 19 QD EASO Judicial Analysis FINAL.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Ending International Protection_Articles 11_14_16 and 19 QD EASO Judicial Analysis FINAL.pdf
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Kluczowe pytania

Niniejsza analiza sądowa ma dostarczyć sądom i trybunałom państw członkowskich UE analizę 
norm dotyczących procedur azylowych na podstawie wersji przekształconej dyrektywy w spra-
wie procedur azylowych i rozporządzenia Dublin III oraz analizę zasady non-refoulement. Pod-
jęto w niej próbę odpowiedzi na następujące najważniejsze pytania:

1. Czym są procedury azylowe i jakie są ich najważniejsze etapy? (sekcja 1.4)
2. Czym jest zasada non-refoulement i w jaki sposób ma ona zastosowanie w kontekście 

procedur azylowych? (sekcja 1.5)
3. Jak można ubiegać się o ochronę międzynarodową? Zagadnienie to obejmuje terytorialny 

i materialny zakres wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych; 
odpowiedzialność państw członkowskich za ustanowienie właściwych organów krajo-
wych w celu rejestrowania i rozpatrywania złożonych wniosków o udzielenie ochrony 
międzynarodowej; różnicę między „występowaniem z wnioskiem”, „rejestrowaniem” 
i „składaniem” wniosku; okoliczności, w jakich wnioskodawca może złożyć wniosek 
w imieniu osób pozostających na jego utrzymaniu; sposoby składania wniosku o udzie-
lenie ochrony międzynarodowej przez osoby małoletnie; oraz informacje i doradztwo 
w ośrodkach detencyjnych i na przejściach granicznych. (sekcje 2.2 i 2.3)

4. Jaki jest cel i zakres systemu dublińskiego służącego ustaleniu państwa członkowskiego, 
które ponosi odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosku o udzielenie azylu złożonego 
w jednym z państw członkowskich, oraz jakie inne unijne normy i szersze zobowiązania 
prawne mają zastosowanie? (sekcje 3.1 i 3.2)

5. Jakie są prawa i obowiązki osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodo-
wej na mocy rozporządzenia Dublin III, w tym gwarancje proceduralne mające zastoso-
wanie do małoletnich? (sekcje 3.3–3.5)

6. Jaka hierarchia kryteriów ma zastosowanie przy ustalaniu państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na 
podstawie rozporządzenia Dublin III i w jaki sposób stosuje się klauzule dyskrecjonalne? 
(podsekcje 3.6.2 i 3.6.3)

7. Jakie zabezpieczenia należy wprowadzić, aby zapewnić zgodność z prawem decy-
zji o przekazaniu oraz skuteczne środki ochrony prawnej na mocy rozporządzenia 
Dublin III? (sekcje 3.6 i 3.8)

8. Jakie podstawowe zasady, zabezpieczenia i gwarancje proceduralne mają zastosowa-
nie na mocy wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, w tym 
w odniesieniu do zakresu prawa wnioskodawców do pozostania na terytorium państwa 
członkowskiego w trakcie procedury rozpatrywania wniosku oraz innych podstawowych 
zasad i gwarancji proceduralnych mających zastosowanie do procedury na poziomie 
administracyjnym, takich jak prawo wnioskodawców do informacji, tłumaczenia ustnego, 
dostępu do informacji prawnych, pomocy i reprezentacji oraz prowadzenia przesłucha-
nia i sporządzania z niego sprawozdania, a także obowiązki wnioskodawców? (sekcje 4.1 
i 4.2)

9. Jakie są (zwykłe, przyśpieszone i graniczne) procedury rozpatrywania wniosków o udzie-
lenie ochrony międzynarodowej na poziomie administracyjnym i jakie normy mają 
zastosowanie? (sekcja 5.1)

10. Na jakiej podstawie państwa członkowskie mogą uznać wniosek za niedopuszczalny, 
bezzasadny lub oczywiście bezzasadny i co oznaczaną m.in. pojęcia „kraj pierwszego 
azylu”, „bezpieczny kraj trzeci” i „bezpieczny kraj pochodzenia”? (sekcje 5.2–5.4)
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11. Co należy wprowadzić, aby zagwarantować, że państwa członkowskie zapewnią sku-
teczny środek ochrony prawnej na etapie odwołania, w tym w odniesieniu do dostępu do 
postępowań odwoławczych, prawa do pozostania w trakcie postępowań odwoławczych 
oraz wymogu zapewnienia pełnego rozpatrzenia odwołania ex nunc? (sekcje 6.1–6.4)

12. Jaki jest zakres dyrektywy powrotowej, jakie zasady obowiązują przy jej wdrażaniu 
i w jakich sytuacjach może ona mieć zastosowanie do osób ubiegających się o ochronę 
międzynarodową? (sekcje 7.1–7.3)
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Część 1: Wprowadzenie

Niniejsza analiza sądowa dotyczy procedur azylowych i zasady non-refoulement w WESA – kwe-
stii uregulowanych przede wszystkim w dyrektywie w sprawie procedur azylowych 2013/32/UE 
(wersja przekształcona dyrektywy w sprawie procedur azylowych) (3). W części 3 przedstawiono 
również przegląd procedur ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrze-
nie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, które to procedury uregulowano przede 
wszystkim rozporządzeniem Dublin III (rozporządzenie nr 604/2013) (4). W niniejszym wprowa-
dzeniu w części 1 skoncentrowano się jednak na wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych.

Strukturę niniejszego wprowadzenia przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1: Struktura części 1

Sekcja 1.1 Ramy prawne: wersja przekształcona dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych s. 15–18

Sekcja 1.2
Interpretacja wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych w odniesieniu do Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 
i innych odpowiednich traktatów

s. 18–20

Sekcja 1.3 Zakres i struktura analizy sądowej s. 20–23

Sekcja 1.4 Czym są „procedury”? s. 24–26

Sekcja 1.5 Zasada non-refoulement s. 27–33

1.1. Ramy prawne: wersja przekształcona dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych

Wersja przekształcona dyrektywy w sprawie procedur azylowych jest zasadniczym elemen-
tem dorobku w zakresie prawa azylowego Unii Europejskiej (UE). Jej podstawę prawną sta-
nowi prawo pierwotne UE, w szczególności art. 78 ust. 2 lit. d) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) (5), w którym przewidziano przyjęcie środków dotyczących WESA, w tym 
wspólnych procedur przyznawania i pozbawiania jednolitego statusu azylu lub ochrony uzu-
pełniającej. Znaczenie faktu, że wersja przekształcona dyrektywy w sprawie procedur azylo-
wych ma formę dyrektywy, dokładniej przeanalizowano w dokumencie pt. An introduction to 
the Common European Asylum System for courts and tribunals – A judicial analysis [Wpro-
wadzenie do wspólnego europejskiego systemu azylowego dla sądów i trybunałów – analiza 
sądowa] (6), ale z uwagi na to, że wykładnia każdej dyrektywy wymaga uwzględnienia jej kon-
kretnych przedmiotów i celów, konieczne są pewne wstępne uwagi na jej temat.

(3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodo-
wej, Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 60 (wersja przekształcona dyrektywy w sprawie procedur azylowych).
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania 
państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez 
obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona), Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 31 (rozporządzenie Dublin III).
(5) Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. C 326 z 26.10.2010, s. 47.
(6) An introduction to the Common European Asylum System for courts and tribunals – A judicial analysis [Wprowadzenie do wspólnego europejskiego systemu 
azylowego dla sądów i trybunałów – analiza sądowa], zob. przypis 2, s. 66 i 67.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
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Od 1999 r. UE pracuje nad utworzeniem wspólnego europejskiego systemu azylowego (7), który 
musi być zgodny z Konwencją genewską dotyczącą statusu uchodźców (1951 r.) zmienioną 
protokołem do niej (1967 r.) (Konwencją dotyczącą statusu uchodźców) (8) i innymi odpowied-
nimi traktatami (art. 78 ust. 1 TFUE). Jako instrument prawny WESA przyjęty w pierwszej fazie 
dyrektywa w sprawie procedur azylowych 2005/85/WE, która weszła w życie 2 stycznia 2006 r., 
posłużyła do ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania sta-
tusu uchodźcy (9). Takie minimalne normy zapewniały jednak państwom członkowskim pewien 
stopień elastyczności w zakresie wdrażania dodatkowych środków (10).

W związku z tym w 1999 r. uzgodniono, że w drugiej fazie tworzenia WESA (11) przepisy UE 
powinny doprowadzić do ustanowienia „wspólnej procedury azylowej i jednolitego statusu dla 
osób, którym udzielono azylu ważnego w całej Unii” (12).

W rezultacie wersja przekształcona dyrektywy w sprawie procedur azylowych – jako instrument 
prawny WESA przyjęty w drugiej fazie, który wszedł w życie 19 lipca 2013 r. (13) – przewiduje, 
że ramy Unii Europejskiej dotyczące procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej 
powinny opierać się na koncepcji pojedynczej procedury „[w] celu zapewnienia komplekso-
wej i skutecznej oceny potrzeby uzyskania ochrony międzynarodowej przez wnioskodawców 
w rozumieniu dyrektywy [...] 2011/95/UE [w sprawie kwalifikowania] [wersji przekształco-
nej dyrektywy w sprawie kwalifikowania]” (14) (motyw 11 wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych). Cel ten przejawia się w podjętej przez prawodawcę decyzji, 
aby unikać wyrażenia „minimalne normy”, co widać w brzmieniu art. 1 wersji przekształco-
nej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, który stanowi: „Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej na mocy 
dyrektywy 2011/95/UE” (15).

W motywie 7 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych wyjaśniono 
„znaczne różnice, jakie utrzymują się między poszczególnymi państwami członkowskimi 
w zakresie udzielania ochrony”, co wymagało „jednolitej procedury azylowej obejmującej 
wspólne gwarancje”. W związku z tym założeniem wersji przekształconej dyrektywy w spra-
wie procedur azylowych jest „dalszy rozwój norm dotyczących procedur udzielania i cofania 
ochrony międzynarodowej w państwach członkowskich z myślą o ustanowieniu wspólnej pro-
cedury azylowej w Unii” (motyw 12 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azy-
lowych). Zgodnie z motywem 13 „[z]bliżenie przepisów dotyczących procedur [...] powinno 

(7) Rada Europejska, Konkluzje Prezydencji, Rada Europejska w Tampere, 15 i 16 października 1999 r., SN 200/99, Bruksela, pkt 13 (Konkluzje z Tampere). Pod-
stawę prawną WESA szerzej omówiono w dokumencie pt. An introduction to the Common European Asylum System for courts and tribunals – A judicial analysis 
[Wprowadzenie do wspólnego europejskiego systemu azylowego dla sądów i trybunałów – analiza sądowa], zob. przypis 2, część 1, s. 13–23. Zasady interpretacji 
przepisów prawnych dotyczących WESA omówiono również w sekcji 1.2 niniejszej analizy sądowej.
(8) Konwencja dotycząca statusu uchodźców, 189 UNTS 150, 28 lipca 1951 r. (wejście w życie: 22 kwietnia 1954 r.); oraz Protokół dotyczący statusu uchodźców, 
606 UNTS 267 (wejście w życie: 4 października 1967 r.).
(9) Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy 
w państwach członkowskich, Dz.U. L 326 z 13.12.2005, s. 13.
(10) Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), Comments on the European Commission’s Amended Proposal for a Directive of the 
European Parliament and the Council on common procedures for the granting and withdrawing international protection status (Recast) COM(2011) 319 final 
[Uwagi dotyczące zmienionego wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych procedur udzielania 
i cofania statusu ochrony międzynarodowej (przekształcenie) COM(2011) 319 final], styczeń 2012 r.
(11) Zob. An introduction to the Common European Asylum System for courts and tribunals – A judicial analysis [Wprowadzenie do wspólnego europejskiego sys-
temu azylowego dla sądów i trybunałów – analiza sądowa], zob. przypis 2, sekcja 1.4, s. 15 i 16.
(12) Rada Europejska, Konkluzje z Tampere, zob. przypis 6, pkt 15.
(13) W wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych przewidziano dwa różne terminy transpozycji jej przepisów do prawa krajowego państw 
członkowskich. Po pierwsze, zgodnie z art. 51 ust. 1, państwa członkowskie miały dokonać transpozycji „art. 1–30, art. 31 ust. 1, 2, 6–9, art. 32–46, art. 49 i 50 
oraz załącznika I najpóźniej do dnia 20 lipca 2015 r.”. Jak ustanowiono w art. 52, przepisy te mają być stosowane do „wniosków o udzielenie ochrony międzynaro-
dowej złożonych po dniu 20 lipca 2015 r. lub wcześniej oraz do procedur cofnięcia ochrony międzynarodowej wszczętych po dniu … lub wcześniej”; te złożone lub 
wszczęte wcześniej nadal są regulowane dyrektywą w sprawie procedur azylowych. Po drugie, na mocy art. 51 ust. 2, państwa członkowskie mają dokonać trans-
pozycji „art. 31 ust. 3, 4 i 5 do dnia 20 lipca 2018 r.”. Jak przewidziano w art. 52, przepisy te mają wówczas zastosowanie do „wniosków o udzielenie ochrony mię-
dzynarodowej złożonych po dniu 20 lipca 2018 r. lub wcześniej”, gdyż te złożone wcześniej nadal są regulowane przez dyrektywę w sprawie procedur azylowych.
(14) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełnia-
jącej oraz zakresu udzielanej ochrony (wersja przekształcona), Dz.U. L 337 z 20.12.2011, s. 9.
(15) Dodano podkreślenie.

https://www.unhcr.org/pl/wp-content/uploads/sites/22/2016/12/konwencja_genewska.pdf
https://www.unhcr.org/pl/wp-content/uploads/sites/22/2016/12/konwencja_genewska.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0085&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.unhcr.org/pl/wp-content/uploads/sites/22/2016/12/konwencja_genewska.pdf
https://www.unhcr.org/pl/wp-content/uploads/sites/22/2016/12/konwencja_genewska.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0085&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0085&from=EN
http://www.unhcr.org/4f35256c9.pdf
http://www.unhcr.org/4f35256c9.pdf
http://www.unhcr.org/4f35256c9.pdf
http://www.unhcr.org/4f35256c9.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=FR
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pomóc w ograniczeniu wtórnego przepływu wnioskodawców ubiegających się o ochronę mię-
dzynarodową między państwami członkowskimi w przypadkach, w których tego rodzaju prze-
pływ byłby spowodowany różnicami w ramach prawnych oraz w stworzeniu równoważnych 
warunków stosowania [wersji przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania] w pań-
stwach członkowskich”.

Chociaż celem wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych jest ustano-
wienie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej, na mocy art. 5 
państwa członkowskie wciąż mogą „wprowadzić lub utrzymać korzystniejsze normy”. Jest to 
jednak uwarunkowane zastrzeżeniem, że normy te muszą być zgodne z wersją przekształconą 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych.

Wersja przekształcona dyrektywy w sprawie procedur azylowych obowiązuje wszystkie 
państwa członkowskie z wyjątkiem Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa, jak pokazano 
w tabeli 2 poniżej. Dania nie uczestniczy w przyjmowaniu środków na podstawie art. 78 TFUE 
i w związku z tym nie jest związana dyrektywą w sprawie procedur azylowych ani jej wersją 
przekształconą (16). Irlandia i Zjednoczone Królestwo nie uczestniczyły w przyjęciu wersji prze-
kształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych (17), ale ponieważ opowiedziały się za 
dyrektywą w sprawie procedur azylowych, pozostają one nią związane (motywy 32 i 33 dyrek-
tywy w sprawie procedur azylowych) (18).

Tabela 2: Przyjęcie dyrektywy w sprawie procedur azylowych i jej wersji przekształconej 
przez Danię, Irlandię i Zjednoczone Królestwo

Dyrektywa w sprawie 
procedur azylowych

Wersja przekształcona 
dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych

Dania  

Irlandia  

Zjednoczone 
Królestwo  

Należy pamiętać, że WESA jest systemem, który nieustannie się rozwija. W kwestii możliwych 
przyszłych zmian należy zauważyć, że 13 lipca 2016 r. Komisja opublikowała wniosek o zastą-
pienie wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych rozporządzeniem (19). 
Jak zauważyła Komisja w swoim wniosku:

„Poziom harmonizacji krajowych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodo-
wej, który osiągnięto poprzez [wersję przekształconą dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych], okazał się niewystarczający do usunięcia różnic pod względem rodzajów sto-
sowanych procedur, czasu trwania procedur, praw i gwarancji proceduralnych dla osoby 
ubiegającej się o ochronę międzynarodową, wskaźników przyznawania ochrony mię-
dzynarodowej i rodzaju udzielonej ochrony. Wyłącznie rozporządzenie ustanawiające 
wspólną procedurę azylową w Unii, i to takie, którego przepisy stosują się bezpośrednio, 

(16) Protokół nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączony do TFUE w Dz.U. C 326 z 26.10.2012, s. 299.
(17) Protokół nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączony 
do TFUE w Dz.U. C 326 z 26.10.2012, s. 295.
(18) Należy zauważyć, że w dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo powiadomiło Radę Europejską zgodnie z art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej o swoim 
zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej.
(19) Komisja Europejska, Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną procedurę ubiegania się o ochronę mię-
dzynarodową w Unii i uchylającego dyrektywę 2013/32/UE, 13 lipca 2016 r., COM(2016) 467 final.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2c404d27-4a96-11e6-9c64-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2c404d27-4a96-11e6-9c64-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
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może zapewnić konieczny poziom ujednolicenia i potrzebną skuteczność w zakresie sto-
sowania przepisów proceduralnych prawa Unii w dziedzinie azylu” (20).

Wniosek dotyczący zastąpienia wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylo-
wych rozporządzeniem i zawarte w nim proponowane zmiany będą teraz przedmiotem kontroli 
i negocjacji w Radzie i Parlamencie Europejskim. Zasady uczestnictwa Irlandii w rozwiązaniach 
określonych we wniosku Komisji uchylającym wersję przekształconą dyrektywy w sprawie pro-
cedur azylowych zostaną określone w trakcie negocjacji zgodnie z protokołami wspomnianymi 
powyżej (21).

W trakcie pisania tej uwagi nie było możliwości stwierdzenia, czy na wniosek Komisji zostanie 
uchwalone nowe rozporządzenie ani jaki dokładnie termin będzie stosowany. Z tego względu 
czytelnik powinien mieć świadomość, że w przyszłości wersja przekształcona dyrektywy w spra-
wie procedur azylowych, która jest przedmiotem niniejszej analizy sądowej, może zostać uchy-
lona i zastąpiona rozporządzeniem, w którym niektóre przepisy zostaną zmienione.

1.2. Interpretacja wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych w odniesieniu do Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej i innych odpowiednich traktatów

Z uwagi na fakt, że wersja przekształcona dyrektywy w sprawie procedur azylowych jest instru-
mentem ustanowionym na mocy prawa pierwotnego UE (art. 78 ust. 2 lit. d) TFUE), kwestia 
prawidłowej wykładni należy, w ostateczności, do TSUE, a wyroki TSUE mają skutek wiążący 
dla wszystkich państw członkowskich. Niemniej jednak przy dokonywaniu wykładni wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych członek krajowego sądu lub trybu-
nału (22) na każdym szczeblu musi mieć na uwadze prawo pierwotne UE, w tym Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej (kartę UE) (23), a także Konwencję dotyczącą statusu uchodź-
ców i „inne odpowiednie traktaty”, o których mowa w art. 78 ust. 1 TFUE. Kwestia ta została 
omówiona bardziej szczegółowo w dokumencie pt. An introduction to the Common European 
Asylum System for courts and tribunals – A judicial analysis [Wprowadzenie do wspólnego 
europejskiego systemu azylowego dla sądów i trybunałów – analiza sądowa] (24). Według TSUE 
interpretacja wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych musi być zgodna 
z prawami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (25). W motywie 60 wer-
sji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych podkreślono, że „dyrektywa nie 
narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w [k]arcie [UE]. Niniejsza 
dyrektywa zmierza w szczególności do zapewnienia pełnego poszanowania godności ludzkiej 
i wspierania stosowania art. 1, 4, 18, 19, 21, 23, 24 i 47 karty oraz musi zostać odpowiednio 
wdrożona”.

(20) Ibid., s. 7.
(21) Zob. Protokół nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, zob. przypisy 16 i 17.
(22) Gdy sądy lub trybunały krajowe muszą stosować i interpretować przepisy prawa Unii, sędzia krajowy musi działać jako „sędzia UE”, jak wyjaśniono w dokumen-
cie pt. An introduction to the Common European Asylum System for courts and tribunals – A judicial analysis [Wprowadzenie do wspólnego europejskiego systemu 
azylowego dla sądów i trybunałów – analiza sądowa], zob. przypis 2, s. 61.
(23) Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2000 r., w brzmieniu przyjętym w 2007 r., Dz.U. C 326 z 26.10.2012, s. 391 (wejście w życie: 
1 grudnia 2009 r.).
(24) Zob. An introduction to the Common European Asylum System for courts and tribunals – A judicial analysis [Wprowadzenie do wspólnego europejskiego sys-
temu azylowego dla sądów i trybunałów – analiza sądowa], zob. przypis 2, podsekcja 2.1.3, s. 28–32.
(25) Zob. przede wszystkim wyrok TSUE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie C-239/14, Abdoulaye Amadou Tall przeciwko Centre public d’action sociale de Huy, 
EU:C:2015:824, pkt 50. Zob. też wyrok Wielkiej Izby TSUE z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawach połączonych od C-148/13 do C-150/13, A, B i C przeciwko Staatsse-
cretaris van Veiligheid en Justitie, EU:C:2014:2406, pkt 53; wyrok TSUE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie C-175/11, H.I.D. i B.A. przeciwko Refugee Applications 
Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, EU:C:2013:45, pkt 58; oraz wyrok TSUE z dnia 
28 lipca 2011 r. w sprawie C-69/10, Brahim Samba Diouf przeciwko Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, EU:C:2011:524, pkt 34.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2012/326/02&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2012/326/02&from=EN
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2012/326/02&from=EN
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd58af39dc5161470aa9f0bc1bc72f714d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSb350?text=&docid=173121&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=167360
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160244&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=355427
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160244&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=355427
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=694818
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=694818
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=108325&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=313554
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Prawo do dobrej administracji, zapisane w art. 41 karty UE, nie jest skierowane do państw 
członkowskich, lecz wyłącznie do instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europej-
skiej. TSUE orzekł jednak, że prawo do dobrej administracji odzwierciedla ogólną zasadę prawa 
Unii i jako takie ma również znaczenie dla procedur azylowych w zakresie, w jakim państwa 
członkowskie wdrażają prawo Unii przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie ochrony mię-
dzynarodowej (26). Zgodnie z preambułą karta UE „potwierdza [...] prawa wynikające zwłaszcza 
z tradycji konstytucyjnych i zobowiązań międzynarodowych wspólnych państwom członkow-
skim, [EKPC], kart społecznych przyjętych przez Unię i Radę Europy oraz z orzecznictwa [TSUE] 
i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [ETPC]”.

Konwencja dotycząca statusu uchodźców, mimo że nie dotyczy procedur azylowych, pozostaje 
istotna w kontekście wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Z jednej 
strony w motywie 25 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych pod-
kreślono, że skuteczny dostęp do procedur ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia „prawi-
dłowego uznania osób potrzebujących ochrony za uchodźców w rozumieniu art. 1 Konwencji 
[dotyczącej statusu uchodźców]”. Z drugiej strony dyrektywa wyraźnie odwołuje się do Kon-
wencji dotyczącej statusu uchodźców w celu zastosowania koncepcji bezpiecznego kraju trze-
ciego (art. 38 ust. 1 lit. c) i e)), europejskiego bezpiecznego kraju trzeciego (art. 39 ust. 2 lit. a)) 
oraz bezpiecznych krajów pochodzenia (załącznik I).

Poza Konwencją dotyczącą statusu uchodźców w art. 78 ust. 1 TFUE nie zdefiniowano „innych 
odpowiednich traktatów”, a TSUE jeszcze nie doprecyzował elementów objętych tym artyku-
łem. Niemniej jednak wersja przekształcona dyrektywy w sprawie procedur azylowych zawiera 
wyraźne odniesienie do Konwencji o prawach dziecka (27) ONZ z 1989 r. – zauważa się w niej, że 
„[s]tosując niniejszą dyrektywę, państwa członkowskie powinny w pierwszym rzędzie dążyć do 
najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka” (motyw 33). Konwencję o ochronie praw czło-
wieka i podstawowych wolności (EKPC) z 1950 r. (28) przywołano również w art. 39 ust. 2 lit. c) 
w odniesieniu do koncepcji europejskiego bezpiecznego kraju trzeciego oraz w załączniku I 
dotyczącym określenia bezpiecznych krajów pochodzenia, wraz z Międzynarodowym paktem 
praw obywatelskich i politycznych z 1966 r. (29) oraz Konwencją ONZ w sprawie zakazu stoso-
wania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania 
z 1984 r. (30)

Wzajemne powiązania między prawem Unii i przepisami EKPC oraz metody wykładni omó-
wiono bardziej szczegółowo w dokumencie pt. An introduction to the Common European 
Asylum System for courts and tribunals – A judicial analysis [Wprowadzenie do wspólnego 
europejskiego systemu azylowego dla sądów i trybunałów – analiza sądowa] (31), jednak w tym 
miejscu należy podkreślić dwie szczególne kwestie. Po pierwsze, art. 52 ust. 3 karty UE sta-
nowi, że prawa zawarte w karcie odpowiadające prawom zagwarantowanym w EKPC mają 
takie samo znaczenie i zakres jak prawa przyznane przez EKPC. Jednocześnie doprecyzowano, 
że postanowienie to „nie stanowi przeszkody, aby prawo Unii przyznawało szerszą ochronę”. 
Po drugie, zgodnie z art. 53, żadne z postanowień karty nie będzie interpretowane jako ogra-
niczające lub naruszające prawa człowieka i podstawowe wolności uznane przez prawo Unii, 
konstytucje państw członkowskich i prawo międzynarodowe, w tym EKPC.

(26) Zob. wyrok TSUE z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie C-604/12, H.N. przeciwko Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, 
EU:C:2014:302, pkt 49–50; wyrok TSUE z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawach połączonych C-141/12 i C-372/12, YS przeciwko Minister voor Immigratie, Integratie en 
Asie i Minister voor Immigratie, Integratie en Asie przeciwko M i S, EU:C:2014:2081, pkt 67–68.
(27) 1557 UNTS 3, 20 listopada 1989 r. (wejście w życie: 2 września 1990 r.).
(28) 213 UNTS 222, ETS nr 005, 4 listopada 1950 r. (wejście w życie: 3 września 1953 r.).
(29) 999 UNTS 171, 16 grudnia 1966 r. (wejście w życie: 23 marca 1976 r.).
(30) 1465 UNTS 85, 10 grudnia 1984 r. (wejście w życie: 26 czerwca 1987 r.).
(31) An introduction to the Common European Asylum System for courts and tribunals – A judicial analysis [Wprowadzenie do wspólnego europejskiego systemu 
azylowego dla sądów i trybunałów – analiza sądowa], zob. przypis 2, podsekcja 3.4.1, s. 71–75.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911200526/O/D19910526.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19930610284/T/D19930284L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19930610284/T/D19930284L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19770380167/T/D19770167L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19770380167/T/D19770167L.pdf
https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Konwencja_w_Sprawie_Zakazu_Stosowania_Tortur.pdf
https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Konwencja_w_Sprawie_Zakazu_Stosowania_Tortur.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d55c11f678592147868eefe2c46cca2bd5.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaN8Oe0?text=&docid=151965&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=741407
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155114&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=742452
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155114&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=742452
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
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Można powiedzieć, że EKPC ma pewne znaczenie interpretacyjne w kontekście procedur azy-
lowych w świetle gwarancji opracowanych przez ETPC na podstawie, przede wszystkim, art. 3 
EKPC dotyczącego zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz art. 13 EKPC 
dotyczącego prawa do skutecznego środka prawnego (32). Z tej perspektywy waga norm EKPC 
będzie prawdopodobnie wynikać z ich znaczenia dla interpretacji praw podstawowych okre-
ślonych w karcie UE, a także dla niektórych przepisów samej wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych (33).

1.3. Zakres i struktura analizy sądowej

W wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych ustanowiono wspólne proce-
dury zarówno udzielania, jak i cofania ochrony międzynarodowej na mocy wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie kwalifikowania (art. 1). W niniejszej analizie sądowej uwzględniono wyłącz-
nie procedury udzielania ochrony międzynarodowej oraz znaczenie, jakie ma dla nich zasada 
non-refoulement (zob. sekcje 1.4 i 1.5 poniżej) (34). Z tej perspektywy w tabeli 3 poniżej podsu-
mowano strukturę wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych i zaznaczono 
wytłuszczonym drukiem elementy, które zostaną omówione w niniejszej analizie sądowej.

(32) Zob. również załącznik A 3.2, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
(33) Zob. wyrok Wielkiej Izby TSUE z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawach połączonych C-411/10 i 493/10, N.S. przeciwko Secretary of State for the Home Depart-
ment i M.E. i in. przeciwko Refugee Applications Commissioner i Minister for Justice, Equality and Law Reform, EU:C:2011:865, pkt 87–91 (N.S. i in.); wyrok TSUE 
z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie C-578/16 PPU, C.K. i in. przeciwko Republice Słowenii, EU:C:2017:127 (C.K. i in.), pkt 67–68.
(34) Niniejsza analiza nie obejmuje zatem kwestii zakończenia ochrony międzynarodowej, którą omówiono w dokumencie EASO Zakończenie ochrony międzynaro-
dowej – analiza sądowa, zob. przypis 2, ani cofnięcia ochrony. Kwestie cofnięcia ochrony i oceny dowodów omówiono jednak w dokumencie pt. An introduction 
to the Common European Asylum System for courts and tribunals – A judicial analysis [Wprowadzenie do wspólnego europejskiego systemu azylowego dla sądów 
i trybunałów – analiza sądowa], zob. przypis 2, sekcja 5.6.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d52ed7a474efcf475f890a8617f8db4c7d.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaN8Re0?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=43220
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d52ed7a474efcf475f890a8617f8db4c7d.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaN8Re0?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=43220
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=406577
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Ending International Protection_Articles 11_14_16 and 19 QD EASO Judicial Analysis%20FINAL.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Ending International Protection_Articles 11_14_16 and 19 QD EASO Judicial Analysis%20FINAL.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
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Tabela 3: Struktura wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
i zakres niniejszej analizy sądowej

Rozdział I:
Przepisy ogólne

Art. 1: Cel
Art. 2: Definicje
Art. 3: Zakres stosowania
Art. 4: Organy odpowiedzialne
Art. 5: Korzystniejsze przepisy

Rozdział II:
Podstawowe zasady 
i gwarancje 

Art. 6: Dostęp do procedury
Art. 7: Wnioski w imieniu osób pozostających na utrzymaniu lub małoletnich
Art. 8: Informowanie i doradztwo w ośrodkach zatrzymań i na przejściach 
granicznych
Art. 9: Prawo do pozostawania w państwie członkowskim do czasu rozpatrzenia 
wniosku
Art. 10: Wymogi dotyczące rozpatrywania wniosków
Art. 11: Wymogi dotyczące podejmowania decyzji przez organ rozstrzygający
Art. 12: Gwarancje dla wnioskodawców
Art. 13: Obowiązki wnioskodawców
Art. 14: Przesłuchanie
Art. 15: Wymogi dotyczące przesłuchania
Art. 16: Zakres przesłuchania
Art. 17: Protokół i zapis przesłuchania
Art. 18: Badania lekarskie
Art. 19: Bezpłatne udzielanie informacji prawnych i proceduralnych 
w postępowaniach w pierwszej instancji
Art. 20: Bezpłatna pomoc i reprezentacja prawna w postępowaniach 
odwoławczych
Art. 21: Warunki bezpłatnego udzielania informacji prawnych i proceduralnych 
oraz bezpłatnej pomocy i reprezentacji prawnej
Art. 22: Prawo do pomocy i reprezentacji prawnej na wszystkich etapach 
postępowania
Art. 23: Zakres pomocy i reprezentacji prawnej
Art. 24: Wnioskodawcy potrzebujący szczególnych gwarancji proceduralnych
Art. 25: Gwarancje dla małoletnich bez opieki
Art. 26: Zatrzymanie
Art. 27: Postępowanie w przypadku wycofania wniosku
Art. 28: Procedura w przypadku dorozumianego wycofania lub zaprzestania 
popierania wniosku
Art. 29: Rola UNHCR
Art. 30: Gromadzenie informacji w poszczególnych sprawach

Rozdział III:
Postępowanie 
w pierwszej instancji

Art. 31: Procedura rozpatrywania wniosku
Art. 32: Wnioski bezzasadne
Art. 33: Wnioski niedopuszczalne
Art. 34: Przepisy szczególne dotyczące przesłuchania dotyczącego 
dopuszczalności
Art. 35: Koncepcja kraju pierwszego azylu
Art. 36: Koncepcja bezpiecznego kraju pochodzenia
Art. 37: Uznanie krajów trzecich na poziomie krajowym za bezpieczne kraje 
pochodzenia
Art. 38: Koncepcja bezpiecznego kraju trzeciego
Art. 39: Koncepcja europejskiego bezpiecznego kraju trzeciego
Art. 40: Kolejne wnioski
Art. 41: Wyjątki od stosowania prawa do pozostania na terytorium w przypadku 
kolejnych wniosków
Art. 42: Przepisy proceduralne
Art. 43: Procedury graniczne
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Rozdział IV:
Procedury 
cofania ochrony 
międzynarodowej

Art. 44: Cofnięcie ochrony międzynarodowej
Art. 45: Przepisy proceduralne

Rozdział V:
Postępowania 
odwoławcze

Art. 46: Prawo do skutecznego środka zaskarżenia

Rozdział VI:
Przepisy ogólne 
i końcowe

Art. 47: Możliwość odwołania się przez organy publiczne
Art. 48: Poufność
Art. 49: Współpraca
Art. 50: Sprawozdanie
Art. 51: Transpozycja
Art. 52: Przepisy przejściowe
Art. 53: Uchylenie
Art. 54: Wejście w życie i stosowanie
Art. 55: Adresaci

Jak wynika z wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, celem proce-
dur udzielania ochrony międzynarodowej jest zagwarantowanie trzech głównych celów, które 
przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1: Trzy główne cele procedur azylowych

CEL 1
zapewnienie skutecznego 

dostępu do procedur 
azylowych

CEL 2
zapewnienie sprawnej 

administracji za pomocą 
podstawowych zasad 

i gwarancji

CEL 3
zapewnienie 

wnioskodawcom prawa 
do skutecznego środka 

odwoławczego

Po pierwsze, zapewnienie wnioskodawcom skutecznego dostępu do procedur azylowych ma 
kluczowe znaczenie dla zagwarantowania, by osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową 
miały możliwość złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz skutecznego 
rozpatrzenia ich wniosku w celu ustalenia, czy kwalifikują się do objęcia ochroną międzynaro-
dową zgodnie z wersją przekształconą dyrektywy w sprawie kwalifikowania. Z tej perspektywy 
dostęp do procedur wiąże się zarówno z prawami, jak i obowiązkami wnioskodawców (zob. 
sekcja 2.2 dotycząca zakresu terytorialnego oraz podsekcja 2.3.2 dotycząca dostępu do proce-
dury), w tym z prawami i obowiązkami dotyczącymi pobierania odcisków palców określonymi 
w rozporządzeniu nr 603/2013 (wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac) (35). Może to 

(35) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania 
odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa człon-
kowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela 
państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na 
potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego 
Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 1 (wersja przekształcona 
rozporządzenia Eurodac).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:PL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:PL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:PL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:PL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:PL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:PL:PDF
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się również wiązać z ustaleniem państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie 
wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na mocy rozporządzenia Dublin III (36).

Po drugie, gdy wniosek został już złożony i jest rozpatrywany, zgodnie z zasadą dobrej admini-
stracji powinny istnieć podstawowe zasady i gwarancje zapewniające indywidualne i dokładne 
rozpatrzenie wniosku. Państwa członkowskie mają obowiązek przestrzegać tych zasad i gwaran-
cji, aby zabezpieczyć prawa wnioskodawców w całym tym procesie oraz zapewnić prawidłową 
identyfikację wnioskodawców, którzy kwalifikują się do objęcia ochroną międzynarodową 
zgodnie z wersją przekształconą dyrektywy w sprawie kwalifikowania.

Wreszcie po trzecie, państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić wnioskodawcom prawo 
do skutecznego środka zaskarżenia przed sądem lub trybunałem w przypadku decyzji pod-
jętych w sprawie ich wniosku (art. 46 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych). Ważne jest zatem, aby członkowie sądów i trybunałów państw członkowskich 
wykazywali się pełną znajomością przepisów wersji przekształconej dyrektywy w sprawie pro-
cedur azylowych, ponieważ mogą być zobowiązani do dokonania kontroli zgodności podjętej 
decyzji z prawem proceduralnym. Obowiązkowe jest również zapewnienie prawa do skutecz-
nego środka zaskarżenia w odniesieniu do decyzji o przekazaniu zgodnie z rozporządzeniem 
Dublin III.

W oparciu o te trzy cele niniejszą analizę sądową podzielono na siedem części, które wymie-
niono w tabeli 4 poniżej. W części 7 uwzględniono również dostęp do procedur azylowych 
i ochronę przed refoulement w kontekście dyrektywy powrotowej (37), w której – mimo że nie 
jest ona częścią WESA – określono odpowiednie warunki i zabezpieczenia dotyczące powrotów 
nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich.

Tabela 4: Struktura niniejszej analizy sądowej

Część 1 Wprowadzenie s. 15–33

Część 2 Ubieganie się o ochronę międzynarodową s. 34–45

Część 3 Państwo członkowskie odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku zgodnie 
z rozporządzeniem Dublin III s. 46–84

Część 4 Wersja przekształcona dyrektywy w sprawie procedur azylowych: 
podstawowe zasady, zabezpieczenia i gwarancje proceduralne s. 85–115

Część 5 Procedury na szczeblu administracyjnym s. 116–140

Część 6 Prawo do skutecznego środka zaskarżenia s. 141–177

Część 7 Znaczenie procedur w ramach dyrektywy powrotowej s. 178–185

(36) Rozporządzenie Dublin III, zob. przypis 4.
(37) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa człon-
kowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&from=EN
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1.4. Czym są „procedury”?

Procedury odnoszą się do procesów, dzięki którym państwa członkowskie podejmują takie 
działania, jak:

Rys. 2: Do czego służą „procedury”?

• wyznaczenie państwa członkowskiego odpowiedzialnego 
   za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej;Etap 1

• podjęcie decyzji w sprawie dopuszczalności wniosku o udzielenie ochrony 
   międzynarodowej lub kolejnego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej;
• zbadanie i rozstrzygnięcie, czy wnioskodawca kwalifikuje się do objęcia go ochroną 
   międzynarodową na mocy dyrektywy w sprawie kwalifikowania 
   (wersja przekształcona);

Etap 2

• zapewnienie skutecznego środka odwoławczego w postępowaniu przed sądem 
   lub trybunałem; Etap 3

Zasadniczo procedury można podzielić na trzy różne etapy.

Pierwszy etap odnosi się do procedury dublińskiej mającej na celu ustalenie państwa członkow-
skiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku – procedura ta w stosownych przypadkach 
może stanowić warunek wstępny dostępu do procedur azylowych na szczeblu administracyj-
nym (zob. część 3 poniżej).

Drugi etap stanowi faktyczna procedura rozpatrywania wniosku, która może być poprzedzona 
wstępną procedurą badania dopuszczalności na szczeblu administracyjnym. W wersji przekształ-
conej dyrektywy w sprawie procedur azylowych dopuszczono możliwość stosowania przez pań-
stwa członkowskie dwóch rodzajów procedur rozpatrywania wniosku. Procedura rozpatrywania 
wniosku może przybrać formę procedury zwykłej (art. 31 wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych) lub procedury w trybie przyśpieszonym (art. 31 ust. 8 wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych). Obie te procedury mogą obejmo-
wać wstępną procedurę badania dopuszczalności opartą na art. 33 i 34 wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych, mającą na celu zbadanie dopuszczalności wniosku 
– tj. sprawdzenie, czy państwo członkowskie jest zobowiązane do zbadania, czy wnioskodawca 
kwalifikuje się do objęcia ochroną międzynarodową. Procedurę w trybie przyśpieszonym można 
przeprowadzić na terytorium kraju lub na granicy. W wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych państwom członkowskim zezwala się na wprowadzenie procedury granicz-
nej, na granicy lub w strefach tranzytowych, aby mogły podjąć decyzję w sprawie dopuszczalno-
ści wniosków lub merytorycznej treści wniosku w ramach procedury w trybie przyśpieszonym 
(art. 43 wraz z art. 31 ust. 8 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych). 
Należy zauważyć, że wniosek można rozpatrywać w ramach różnych procedur. Na przykład 
wniosek może zostać rozpatrzony w ramach procedury granicznej celem ustalenia jego dopusz-
czalności, a następnie – jeżeli zostanie uznany za dopuszczalny – rozpatrzony w ramach zwykłej 
procedury rozpatrywania wniosku na terytorium kraju w celu zbadania, czy wnioskodawca kwali-
fikuje się do objęcia ochroną międzynarodową. Wniosek może też być początkowo rozpatrywany 
w ramach procedury w trybie przyśpieszonym na granicy lub na terytorium kraju, a następnie 
rozpatrywany w ramach procedury zwykłej. Dalsze informacje na temat procedur rozpatrywania 
wniosku na szczeblu administracyjnym znajdują się w częściach 4 i 5 poniżej.
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Ostatni trzeci etap dotyczy postępowań odwoławczych przed sądem lub trybunałem (zob. 
część 6 poniżej).

Zazwyczaj etapy te następują w kolejności. Państwo członkowskie może jednak podjąć decy-
zję o zbadaniu dopuszczalności wniosku na mocy art. 33 ust. 2 lit. c) wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych przed ustaleniem państwa członkowskiego odpo-
wiedzialnego w ramach procedury dublińskiej (art. 3 ust. 3 rozporządzenia Dublin III). Dalsze 
informacje znajdują się w podsekcji 3.1.2 poniżej. Te różne etapy i rodzaje procedur omówiono 
szczegółowo w niniejszej analizie sądowej.

1.4.1. Różne rodzaje procedur

W tabeli 5 poniżej przedstawiono cel tych różnych rodzajów procedur oraz poszczególne części 
i podsekcje niniejszej publikacji, w których poddano je analizie.

Tabela 5: Różne rodzaje procedur

Procedura Cel Gdzie znajduje się analiza:

Procedura 
dublińska

Procedura służąca ustaleniu państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej. 

Część 3

Procedura zwykła

Procedura rozpatrywania wniosku zgodnie 
z podstawowymi zasadami i gwarancjami określonymi 
w rozdziale II wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych, mająca na celu zbadanie i podjęcie 
decyzji, czy wnioskodawca kwalifikuje się do objęcia 
ochroną międzynarodową.

Część 4 i podsekcja 5.1.1

Procedura w trybie 
przyśpieszonym

Procedura rozpatrywania wniosku w trybie 
przyśpieszonym zgodnie z podstawowymi zasadami 
i gwarancjami określonymi w rozdziale II wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
– wnioski można rozpatrzeć w ramach tej procedury, 
jeżeli spełniona jest przynajmniej jedna z przesłanek 
określonych w art. 31 ust. 8 wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych.

Część 4 i podsekcja 5.1.2

Procedura 
graniczna

Procedura przebiegająca zgodnie z podstawowymi 
zasadami i gwarancjami określonymi w rozdziale II wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, 
mająca na celu podjęcie na granicy lub w strefie 
tranzytowej państwa członkowskiego decyzji w sprawie 
dopuszczalności lub merytorycznej treści wniosku 
w ramach procedury określonej w art. 31 ust. 8 wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.

Część 4 i podsekcja 5.1.3

Procedura badania 
dopuszczalności

Procedura mająca na celu ustalenie, czy wniosek może 
zostać uznany za niedopuszczalny zgodnie z art. 33 wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.

Części 4 i 5

Postępowanie 
odwoławcze

Postępowanie przed sądem lub trybunałem, które 
zapewnia skuteczny środek odwoławczy od decyzji 
o przekazaniu na mocy rozporządzenia Dublin III oraz od 
decyzji podjętej w sprawie wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej.

Sekcja 3.8 i część 6
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1.4.2. Rodzaje decyzji

Na rys. 3 poniżej przedstawiono różne rodzaje decyzji, o których mowa w wersji przekształco-
nej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, jak również przyznanie statusu uchodźcy lub 
statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej na mocy wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania. (Istnieją inne rodzaje decyzji, które nie są objęte niniejszą analizą 
sądową, np. decyzja o cofnięciu ochrony międzynarodowej zgodnie z art. 14 lub 19 wersji prze-
kształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania).

Rys. 3: Rodzaje decyzji

Art. 32 ust. 1 
dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych 

(wersja przekształcona)
Bezzasadna w odniesieniu 

do statusu uchodźcy 
lub statusu ochrony 

uzupełniającej

Art. 32 ust. 2 
dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych 

(wersja przekształcona)
Oczywista bezzasadność

Art. 33 ust. 2 
dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych 

(wersja przekształcona)
Wniosek niedopuszczalny

Art. 39 
dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych 

(wersja przekształcona) 
Odstąpienie od 

rozpatrzenia

Art. 13 i 18 
dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych 

(wersja przekształcona)
Nadanie statusu uchodźcy 

lub statusu ochrony 
uzupełniającej

Art. 27 i 28 
dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych 

(wersja przekształcona)
Odmowa wznowienia 

rozpatrywania wniosku 
po jego umorzeniu
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1.5. Zasada non-refoulement

Stosowany w niniejszej podsekcji termin „zasada non-refoulement” opisuje zarówno koncep-
cję wywodzącą się z międzynarodowego prawa uchodźczego, jak i koncepcję wywodzącą się 
z prawa międzynarodowego praw człowieka, a także stanowi analizę ich znaczenia dla osób 
ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz osób, które nie są jeszcze wnioskodawcami 
w rozumieniu definicji zawartej w art. 2 lit. c) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych, ale pragną złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (zob. 
sekcja 2.3). Oznacza to, że ogranicza się on do analizy zasady stosowanej wobec osób, co do 
których nie wydano jeszcze ostatecznej decyzji, czy kwalifikują się jako uchodźcy lub benefi-
cjenci ochrony uzupełniającej.

Zasada non-refoulement stanowi zasadniczą i kluczową gwarancję w całym procesie azylowym, 
dlatego też omówiono ją w niniejszej analizie sądowej. Gwarantuje ona, że wnioskodawcy nie 
są wysyłani do krajów, w których ich życie lub wolność byłyby zagrożone ze względu na rasę, 
religię, narodowość, przynależność do szczególnej grupy społecznej lub poglądy polityczne lub 
w których istniałoby realne ryzyko wyrządzenia im poważnej krzywdy, jak przedstawiono poniżej.

Zasada non-refoulement stanowi również zabezpieczenie prawa wnioskodawców do pozosta-
nia w państwie przyjmującym podczas składania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodo-
wej (zob. część 2), w tym podczas trwania procedur dublińskich (zob. część 3), a następnie do 
czasu podjęcia decyzji przez organ rozstrzygający zgodnie z procedurami na szczeblu admini-
stracyjnym (zob. części 4 i 5). Stanowi ona również podstawę ogólnej zasady, zgodnie z którą 
państwa członkowskie muszą zezwolić wnioskodawcom na pozostanie na swoim terytorium 
w celu skorzystania z prawa do odwołania, a w przypadku skorzystania z takiego prawa – do 
czasu zakończenia postępowania odwoławczego. Zasady tej muszą przestrzegać sądy i trybu-
nały przy orzekaniu, czy wnioskodawca może pozostać na terytorium państwa członkowskiego 
(zob. część 6). Ogranicza ona również powroty nielegalnie przebywających obywateli państw 
trzecich do ich kraju pochodzenia, w tym potencjalnych wnioskodawców i niektórych osób, 
którym nie udzielono ochrony międzynarodowej (zob. część 7).

Opisaną poniżej zasadę non-refoulement w kontekście unijnego prawa azylowego regulują-
cego procedury azylowe należy postrzegać w kontekście szeregu zobowiązań wynikających 
z prawa międzynarodowego, które spoczywają na wszystkich państwach członkowskich i do 
których odsyła art. 78 ust. 1 TFUE.
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Rys. 4: Zakres zasady non-refoulement w prawie Unii dotyczącym ochrony międzynarodowej, 
międzynarodowym prawie uchodźczym i prawie międzynarodowym praw człowieka

Prawo UE w zakresie 
ochrony międzynarodowej

Międzynarodowe 
prawo uchodźcze

Unijne 
i międzynarodowe 
prawo dotyczące 
praw człowieka

W prawie międzynarodowym obowiązek przestrzegania zasady non-refoulement wynika 
zarówno z międzynarodowego prawa uchodźczego, jak i z prawa międzynarodowego praw 
człowieka. Po raz pierwszy został on ustanowiony w art. 33 Konwencji dotyczącej statusu 
uchodźców w następujący sposób.

Art. 33 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców

1. Żadne Umawiające się Państwo nie wydali lub nie zawróci w żaden sposób uchodźcy 
do granicy terytoriów, gdzie jego życiu lub wolności zagrażałoby niebezpieczeństwo 
ze względu na jego rasę, religię, obywatelstwo, przynależność do określonej grupy 
społecznej lub przekonania polityczne.

2. Nie może powoływać się jednakże na dobrodziejstwo niniejszego postanowienia 
uchodźca, co do którego istnieją podstawy, aby uznać go za groźnego dla bezpieczeń-
stwa państwa, w którym się on znajduje, lub który będąc skazanym prawomocnym 
wyrokiem za szczególnie poważne zbrodnie stanowi niebezpieczeństwo dla społe-
czeństwa tego państwa.

W Konwencji dotyczącej statusu uchodźców zakres zasady non-refoulement ograniczony jest do 
„uchodźców” zdefiniowanych w art. 1. Niemniej jednak, ponieważ uznanie za uchodźcę przez 
państwo przyjmujące ma charakter deklaratywny, a nie konstytutywny dla statusu uchodźcy 
w świetle prawa międzynarodowego (38), art. 33 ma zastosowanie również do uchodźców nie-
uznanych formalnie, którymi mogą być np. osoby ubiegające się o status uchodźcy, które ocze-
kują na ostateczną decyzję w sprawie swojego wniosku.

(38) Zob. Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the 
Status of Refugees [Podręcznik i wytyczne UNHCR dotyczące procedur i kryteriów nadawania statusu uchodźcy zgodnie z konwencją z 1951 r. oraz Protokołem 
z 1967 r. dotyczącym statusu uchodźców], 1979, wydano ponownie w 2011 r. (Podręcznik UNHCR), pkt 28; motyw 21 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania.

http://www.refworld.org/docid/4f33c8d92.html
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W przeciwieństwie do art. 33 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców obowiązek przestrze-
gania zasady non-refoulement w prawie międzynarodowym praw człowieka ma jednak cha-
rakter bezwzględny. Jak przypomniał sam TSUE w odniesieniu do karty UE (39), obowiązek 
przestrzegania zasady non-refoulement w prawie międzynarodowym praw człowieka ma cha-
rakter bezwzględny i chroni każdą osobę przed odesłaniem do kraju, w którym narażona jest 
na złe traktowanie, niezależnie od tego, czy była karana, lub zagrożenia, jakie może stanowić 
dla bezpieczeństwa państwa przyjmującego. Zakazuje on państwom wysyłania jakiejkolwiek 
osoby, w tym osób starających się o ochronę międzynarodową oraz osób, które złożyły wnio-
sek o udzielenie ochrony międzynarodowej, do innego państwa, w którym istniałoby realne 
zagrożenie dla jej prawa do życia, wolności od tortur lub zagrożenie okrutnego, nieludzkiego 
lub poniżającego traktowania albo karania oraz dla wolności i bezpieczeństwa osobistego (40). 
Refoulement jest również zabronione, gdy państwo odsyłające powinno było wiedzieć, że pań-
stwo docelowe może wysłać daną osobę do innego państwa, w którym istnieje ryzyko złego 
traktowania. Znane jest to jako odsyłanie pośrednie lub wielokrotne zawracanie (41).

Ta szersza zasada praw człowieka dotycząca zasady non-refoulement była opracowywana rów-
nolegle z art. 33 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców. Jest ona wyraźnie zapisana w mię-
dzynarodowych instrumentach ochrony praw człowieka takich jak Konwencja ONZ w sprawie 
zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania 
albo karania z 1984 r. Wynika ona również z innych instrumentów ochrony praw człowieka, 
w tym z Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych z 1966 r. oraz, w szcze-
gólności dla celów niniejszej analizy sądowej, z EKPC. Zarówno Komitet Praw Człowieka, jak 
i ETPC zinterpretowały zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, 
jak również poważnych naruszeń innych przepisów jako uniemożliwiający umawiającym się 
państwom odsyłanie osób, którym grozi takie traktowanie lub karanie (42).

Oprócz tortur lub nieludzkiego bądź poniżającego traktowania (43) EKPC zakazuje w bardziej 
szczegółowy sposób odsyłania, jeżeli istnieją istotne podstawy, aby sądzić, że danej osobie 
grozi rzeczywiste ryzyko kary śmierci (art. 2 EKPC w związku z Protokołami nr 6 i 13) (44), 

(39) Wyrok Wielkiej Izby TSUE z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawach połączonych C-404/15 i C-695/15 PPU, Pál Aranyosi i Robert Căldăraru, EU:C:2016:198, 
pkt 85–87 dotyczące wykonania nakazów aresztowania na podstawie decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego 
nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi, Dz.U. L 190 z 18.7.2002, s. 1; wyrok TSUE w sprawie C.K. i in., zob. przypis 32, 
pkt 59.
(40) Zob. np. Komitet ONZ przeciwko Torturom, opinie z dnia 28 kwietnia 1997 r. w sprawie Gorki Ernesto Tapia Paez przeciwko Szwecji, dokument ONZ CAT/
C/18/D/39/1996, pkt 14.5; Komitet ONZ przeciwko Torturom, opinie z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie M.B.B. przeciwko Szwecji, dokument ONZ CAT/
C/22/D/104/1998, pkt 6.4; wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie Chahal przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 22414/94, 
pkt 79 i 80; wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie Saadi przeciwko Włochom, skarga nr 37201/06, pkt 127; oraz wyrok ETPC z dnia 17 stycznia 
2012 r. w sprawie Omar Othman (Abu Qatada) przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 8139/09.
(41) Komitet ONZ przeciwko Torturom, General Comment No 1 on the Implementation of Article 3 of the Convention in the Context of Article 22 [Uwaga ogólna 
nr 1 w sprawie wdrożenia art. 3 konwencji w kontekście art. 22], zob. przypis 47, pkt 2. Zob. także wyrok Wysokiego Trybunału Anglii i Walii (UK), Wydział Ławy 
Królewskiej z dnia 5 sierpnia 2016 r., Ibrahimi i Abasi przeciwko Secretary of State for the Home Department, EWHC 2049 (Admin), sprawy CO/5201/2015 
i CO/5067/2015, oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (Nejvyšší správní soud) (Czechy) z dnia 12 września 2016 r., nr 5 Azs 195/2016-22, MO przeciwko 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, dostępny w języku czeskim na stronie www.nssoud.cz.
(42) W odniesieniu do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych zob. przede wszystkim: Komitet Praw Człowieka ONZ, poglądy z dnia 11 listo-
pada 1993 r., Kindler przeciwko Kanadzie, dokument ONZ CCPR/C/48/D/470/1991, pkt 13.2; Komitet Praw Człowieka, General Comment No 20: Article 7 (Prohi-
bition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) [Uwaga ogólna nr 20: Art. 7 (Zakaz tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego 
lub poniżającego traktowania albo karania)], 10 marca 1992 r., w dokumencie ONZ HRI/GEN/1/Rev.1, pkt 9; oraz Komitet Praw Człowieka, General Comment 
No 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant [Uwaga ogólna nr 31: Charakter ogólnego zobowiązania prawnego 
nałożonego na Państwa-Strony Paktu], 26 maja 2004 r., dokument ONZ CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, pkt 12.
(43) Spośród szeregu wyroków ETPC zob. np. wyrok z dnia 7 lipca 1989 r., Soering przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 14038/88 (w sprawie przetrzy-
mywania w celi śmierci jako nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania); wyrok z dnia 28 czerwca 2011 r., Sufi i Elmi przeciwko Zjednoczonemu Kró-
lestwu, skargi nr 8319/07 i 11449/07 (w sprawie powszechnej przemocy); oraz wyrok ETPC z dnia 4 września 2014 r., Trabelsi przeciwko Belgii, skarga nr 140/10 
(w sprawie dożywotniego pozbawienia wolności jako nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, które jest de iure i de facto nie do skompresowania).
(44) Protokół nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczący zniesienia kary śmierci, ETS nr 114, 28 kwietnia 1983 r. (wejście 
w życie: 1 marca 1985 r.); oraz Protokół nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczący zniesienia kary śmierci we wszystkich 
okolicznościach, ETS nr 187, 3 maja 2002 r. (wejście w życie: 1 lipca 2013 r.). Zob. w szczególności wyrok ETPC z dnia 2 marca 2010 r., Al-Saadoon i Mufdhi przeciwko 
Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 61498/08.
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=406577
http://www.refworld.org/docid/3ae6b6de10.html
https://www.refworld.org/docid/3f588edba.html
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58004
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85276
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108629
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=dtYoAzPhJ4NMy4Lu1TOebIS8CFLOWl0LPni%2bv2xMkHFHDGOB8rTfCS%2bkay7MvXOSToTspHhEW%2fLfF2zjkQKZX1YXhKkxAFNY%2fkdvl1hF6ao%3d
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=dtYoAzPhJ4NMy4Lu1TOebIS8CFLOWl0LPni%2bv2xMkHFHDGOB8rTfCS%2bkay7MvXOSToTspHhEW%2fLfF2zjkQKZX1YXhKkxAFNY%2fkdvl1hF6ao%3d
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=dtYoAzPhJ4NMy4Lu1TOebIS8CFLOWl0LPni%2bv2xMkHFHDGOB8rTfCS%2bkay7MvXOSToTspHhEW%2fLfF2zjkQKZX1YXhKkxAFNY%2fkdvl1hF6ao%3d
http://www.refworld.org/cases,GBR_HC_QB,57a87cca4.html
http://www.nssoud.cz
http://www.refworld.org/docid/51b6e4fc4.html
https://www.refworld.org/docid/453883fb0.html
https://www.refworld.org/docid/453883fb0.html
http://www.refworld.org/docid/453883fb0.html
http://www.refworld.org/docid/453883fb0.html
http://www.refworld.org/docid/453883fb0.html
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsjYoiCfMKoIRv2FVaVzRkMjTnjRO%2bfud3cPVrcM9YR0iW6Txaxgp3f9kUFpWoq%2fhW%2fTpKi2tPhZsbEJw%2fGeZRASjdFuuJQRnbJEaUhby31Wid8yMpl1oQ7mLlLkc1cRYBg%3d%3d
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsjYoiCfMKoIRv2FVaVzRkMjTnjRO%2bfud3cPVrcM9YR0iW6Txaxgp3f9kUFpWoq%2fhW%2fTpKi2tPhZsbEJw%2fGeZRASjdFuuJQRnbJEaUhby31Wid8yMpl1oQ7mLlLkc1cRYBg%3d%3d
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsjYoiCfMKoIRv2FVaVzRkMjTnjRO%2bfud3cPVrcM9YR0iW6Txaxgp3f9kUFpWoq%2fhW%2fTpKi2tPhZsbEJw%2fGeZRASjdFuuJQRnbJEaUhby31Wid8yMpl1oQ7mLlLkc1cRYBg%3d%3d
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsjYoiCfMKoIRv2FVaVzRkMjTnjRO%2bfud3cPVrcM9YR0iW6Txaxgp3f9kUFpWoq%2fhW%2fTpKi2tPhZsbEJw%2fGeZRASjdFuuJQRnbJEaUhby31Wid8yMpl1oQ7mLlLkc1cRYBg%3d%3d
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsjYoiCfMKoIRv2FVaVzRkMjTnjRO%2bfud3cPVrcM9YR0iW6Txaxgp3f9kUFpWoq%2fhW%2fTpKi2tPhZsbEJw%2fGeZRASjdFuuJQRnbJEaUhby31Wid8yMpl1oQ7mLlLkc1cRYBg%3d%3d
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57619
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%22140/10%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-166666%22]}
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010230266/O/D20010266.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001155/O/D20141155.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001155/O/D20141155.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%2261498/08%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-147963%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%2261498/08%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-147963%22]}


30 — AS – Procedury azylowe i zasada non-refoulement

niewolnictwa (art. 4 EKPC) (45), poważnego naruszenia prawa do wolności i bezpieczeństwa 
osobistego (art. 5 EKPC) (46) oraz rażącej odmowy ochrony prawnej (art. 6 EKPC) (47).

Ponadto złe traktowanie zakazane w prawie międzynarodowym praw człowieka nie ograni-
cza się do traktowania ze względu na rasę, religię, narodowość, przynależność do szczególnej 
grupy społecznej lub poglądy polityczne. W związku z tym zasada non-refoulement w prawie 
dotyczącym praw człowieka jest szersza niż jej odpowiednik w prawie uchodźczym (zob. rys. 4 
powyżej). Jednocześnie otwartą kwestią jest to, czy prześladowanie, o którym mowa w Kon-
wencji dotyczącej statusu uchodźców, ma szerszy zakres niż zakaz tortur, nieludzkiego lub poni-
żającego traktowania albo karania zgodnie z prawem międzynarodowym praw człowieka. Co 
ważne, zarówno w prawie uchodźczym, jak i w prawie dotyczącym praw człowieka ochrona 
przed odsyłaniem ma zastosowanie do każdego rodzaju wydalenia lub powrotu, w tym w przy-
padkach deportacji i ekstradycji (48).

W prawie pierwotnym UE zasada non-refoulement jest zapisana w art. 19 ust. 2 karty UE, który 
stanowi, że:

Art. 19 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej

 Nikt nie może być usunięty z terytorium państwa, wydalony lub wydany w drodze ekstra-
dycji do państwa, w którym istnieje poważne ryzyko, iż może być poddany karze śmierci, 
torturom lub innemu nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.

Ponadto TSUE zinterpretował również art. 4 Karty praw podstawowych UE dotyczący zakazu 
tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania jako zakazujący odsyłania 
w przypadku rzeczywistego ryzyka takiego traktowania (49). Artykuł ten stanowi:

Art. 4 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej

 Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu 
albo karaniu.

Przepisy te mają charakter bezwzględny i mają zastosowanie do wszystkich osób objętych 
zakresem prawa Unii, w tym osób ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz osób, 
które złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Zasada non-refoulement została również odzwierciedlona w prawie wtórnym UE. Wersja prze-
kształcona dyrektywy w sprawie kwalifikowania stanowi, co następuje.

(45) Zob. decyzja ETPC w sprawie dopuszczalności z dnia 19 stycznia 1999 r., Ould Barar przeciwko Szwecji, skarga nr 42367/98.
(46) Zob. np. wyrok ETPC z dnia 10 kwietnia 2012 r., Babar Ahmad i in. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skargi nr 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 
i 67354/09; ETPC, Qatada przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, zob. przypis 39, pkt 232.
(47) Zob. ETPC, Qatada przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, zob. przypis 39, pkt 258–26; wyrok ETPC z dnia 24 lipca 2014 r., Al Nashri przeciwko Polsce, skarga 
nr 28761/11.
(48) Zob. np. Komitet ONZ przeciwko Torturom, General Comment No 1 on the Implementation of Article 3 of the Convention in the Context of Article 22 [Uwaga 
ogólna nr 1 w sprawie wdrożenia art. 3 konwencji w kontekście art. 22], 16 września 1998 r., załączona do dokumentu ONZ A/53/44, pkt 2; wyrok ETPC, Soering, 
zob. przypis 42, pkt 88; wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 23 sierpnia 2016 r., J.K. i in. przeciwko Szwecji, skarga nr 59166/12, pkt 77–79.
(49) TSUE, Aranyosi, zob. przypis 38, pkt 83–94 dotyczące wykonania nakazów aresztowania zgodnie z decyzją ramową Rady w sprawie europejskiego nakazu aresz-
towania, zob. przypis 38. Zob. też wyrok TSUE z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie C-578/16 PPU, C.K. i in. przeciwko Republice Słowenii, EU:C:2017:127, pkt 59–60.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002F0584-20090328&from=PLhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002F0584-20090328&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002F0584-20090328&from=PLhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002F0584-20090328&from=PL
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=406577
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Art. 21 ust. 1 i 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania

1. Państwa członkowskie, zgodnie ze swoimi zobowiązaniami międzynarodowymi, prze-
strzegają zasady non-refoulement.

2. Jeżeli zobowiązania międzynarodowe wspomniane w ust. 1 tego nie zabraniają, pań-
stwa członkowskie mogą odesłać uchodźcę, bez względu na to, czy jego status został 
formalnie uznany, jeżeli:
a) istnieją racjonalne podstawy, by uznać danego uchodźcę za zagrożenie dla bez-

pieczeństwa państwa członkowskiego, w którym przebywa; lub
b) dany uchodźca został skazany prawomocnym wyrokiem za szczególnie 

poważne przestępstwo i stanowi zagrożenie dla społeczności tego państwa 
członkowskiego.

Art. 21 znajduje się w rozdziale VII wersji przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowa-
nia dotyczącym „zakresu ochrony międzynarodowej”, a rozdział ten, zgodnie z art. 20 ust. 2, 
ma zastosowanie do uchodźców i osób kwalifikujących się do objęcia ochroną uzupełniającą, 
chyba że wskazano inaczej. Mając jednak na uwadze art. 19 ust. 2 Karty praw podstawowych 
UE, a także deklaratywny charakter statusu uchodźcy (50) oraz fakt, że w art. 78 ust. 1 TFUE 
wymaga się, aby WESA był zgodny z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców i innymi odpo-
wiednimi traktatami, zasada non-refoulement ma zastosowanie do osób ubiegających się 
o ochronę międzynarodową do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie ich wniosku (51).

W motywie 3 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych przypomina 
się również, że Rada Europejska zgodziła się pracować na rzecz ustanowienia WESA w opar-
ciu o pełne i integralne stosowanie Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, „potwierdzając 
w ten sposób zasadę non-refoulement i zapewniając, aby nikt nie był odsyłany tam, gdzie nara-
żony jest na prześladowania”.

Zasada, zgodnie z którą państwa członkowskie zapewniają, aby dana osoba nie została wyda-
lona z ich terytorium z naruszeniem zasady non-refoulement, została potwierdzona w szeregu 
artykułów wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych oraz rozporządze-
nia Dublin III w następujący sposób.

(50) Zasadę tę uznano w prawie Unii, zob. motyw 21 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania.
(51) Fakt, że brak skutku zawieszającego odwołania od decyzji w sprawie kolejnego wniosku jest zgodny z art. 19 ust. 2 i art. 47 karty w okolicznościach takich jak 
w sprawie Tall, nie wpływa na możliwość zastosowania zasady non-refoulement w postępowaniach dotyczących kolejnych wniosków: TSUE, Tall, zob. przypis 25, 
pkt 56.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd58af39dc5161470aa9f0bc1bc72f714d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSb350?text=&docid=173121&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=167360
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Tabela 6: Przepisy potwierdzające obowiązek przestrzegania zasady non-refoulement w wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych i rozporządzeniu Dublin III

Wersja przekształcona dyrektywy w sprawie procedur azylowych

Motyw 3

„Na specjalnym posiedzeniu w Tampere w dniach 15 
i 16 października 1999 r. Rada Europejska uzgodniła podjęcie 
wysiłków mających na celu ustanowienie wspólnego 
europejskiego systemu azylowego, opartego na pełnym 
i integralnym stosowaniu Konwencji genewskiej dotyczącej 
statusu uchodźców z dnia 28 lipca 1951 r., zmienionej 
protokołem nowojorskim z dnia 31 stycznia 1967 r. 
(„konwencja genewska”), potwierdzając w ten sposób 
zasadę non-refoulement i zapewniając, aby nikt nie był 
odsyłany tam, gdzie narażony jest na prześladowania”.

Art. 9 ust. 3
Prawo do pozostawania 
w państwie członkowskim do 
czasu rozpatrzenia wniosku

„Państwo członkowskie może dokonać ekstradycji 
wnioskodawcy do państwa trzeciego zgodnie z ust. 2 
wyłącznie w przypadku, gdy właściwe organy 
upewniły się, że decyzja o ekstradycji nie doprowadzi 
bezpośrednio lub pośrednio do odesłania w pogwałceniu 
zobowiązań międzynarodowych i unijnych tego państwa 
członkowskiego”.

Art. 28 ust. 2

Procedura w przypadku 
dorozumianego wycofania 
lub zaprzestania popierania 
wniosku

„[...] Państwa członkowskie zapewniają, aby taka osoba nie 
została wydalona z naruszeniem zasady non-refoulement. 
[…]”

Art. 35 Koncepcja kraju pierwszego 
azylu

„Państwo może być uważane za kraj pierwszego azylu dla 
konkretnego wnioskodawcy, jeżeli: [...] b) w inny sposób 
korzysta z wystarczającej ochrony w tym państwie, w tym 
z zasady non-refoulement […]”.

Art. 38 ust. 1 
lit. c)

Koncepcja bezpiecznego 
kraju trzeciego

„Państwa członkowskie mogą stosować koncepcję 
bezpiecznego kraju trzeciego jedynie w przypadku, gdy 
właściwe organy upewniły się, że osoba ubiegająca się 
o ochronę międzynarodową będzie traktowana w danym 
państwie trzecim zgodnie z następującymi zasadami: […] 
c) przestrzegana jest zasada non-refoulement zgodnie 
z konwencją genewską [...]”.

Art. 39 ust. 4 Koncepcja europejskiego 
bezpiecznego kraju trzeciego

„Dane państwa członkowskie ustanawiają w prawie 
krajowym zasady wdrażania ust. 1 i konsekwencje decyzji 
podjętych na mocy tych przepisów zgodnie z zasadą non-
refoulement [...]”.

Art. 41 ust. 1

Wyjątki od stosowania prawa 
do pozostania na terytorium 
w przypadku kolejnych 
wniosków

„[...] Państwa członkowskie mogą przewidzieć taki wyjątek 
tylko w przypadku, gdy organ rozstrzygający uważa, że 
decyzja nakazująca powrót nie doprowadzi bezpośrednio lub 
pośrednio do odesłania z naruszeniem międzynarodowych 
i unijnych zobowiązań tego państwa członkowskiego”.

Załącznik 1
Uznanie za bezpieczny kraj 
pochodzenia do celów 
art. 37 ust. 1

„[...] Przy dokonywaniu takiej oceny bierze się pod uwagę, 
między innymi, poziom ochrony przed prześladowaniem 
lub złym traktowaniem zapewniany poprzez: [...] 
c) przestrzeganie zasady non-refoulement zgodnie 
z konwencją genewską [...]”.
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Rozporządzenie Dublin III

Motyw 3

„Na specjalnym posiedzeniu w Tampere w [...] 1999 r. 
Rada Europejska uzgodniła podjęcie wysiłków na rzecz 
ustanowienia WESA, opartego na pełnym i integralnym 
stosowaniu Konwencji genewskiej dotyczącej statusu 
uchodźców [...], i zapewnienia w ten sposób, by nikt nie był 
odsyłany z powrotem tam, gdzie czekają go prześladowania, 
tj. utrzymanie zasady non-refoulement. W odniesieniu do 
tej kwestii, bez uszczerbku dla kryteriów odpowiedzialności 
ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, państwa 
członkowskie, ponieważ wszystkie przestrzegają zasady non-
refoulement, są uważane za kraje bezpieczne dla obywateli 
państw trzecich”. 

Rozdział II
Art. 3 ust. 2

Zasady ogólne 
i zabezpieczenia
Rozpatrywanie wniosku 
o udzielenie ochrony 
międzynarodowej

„Jeżeli przekazanie wnioskodawcy do państwa 
członkowskiego pierwotnie wyznaczonego jako państwo 
odpowiedzialne jest niemożliwe, gdyż istnieją istotne 
powody ku temu, by przypuszczać, że w procedurze 
azylowej i w warunkach przyjmowania wnioskodawców 
w tym państwie członkowskim występują wady systemowe, 
powodujące pojawienie się ryzyka nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania w rozumieniu art. 4 Karty praw 
podstawowych [UE], państwo członkowskie dokonujące 
ustalenia odpowiedzialnego państwa członkowskiego dalej 
prowadzi ocenę kryteriów określonych w rozdziale III w celu 
stwierdzenia, czy inne państwo członkowskie może zostać 
wyznaczone jako odpowiedzialne”.
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Część 2: Ubieganie się o ochronę międzynarodową

W niniejszej części omówiono przepisy ogólne dotyczące definicji i zakresu zastosowania wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych oraz zasady mające zastosowanie 
w zakresie, w jakim dyrektywa reguluje wszczęcie procedury azylowej. Podzielono ją na trzy 
sekcje, jak wskazano w tabeli 7 poniżej.

Tabela 7: Struktura części 2

Sekcja 2.1 Definicje s. 34–35

Sekcja 2.2 Zakres wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
i dostęp do procedur s. 35–38

Sekcja 2.3 Występowanie z wnioskiem, rejestrowanie i składanie wniosku s. 38–45

2.1. Definicje

Kluczowe pojęcia zawarte w wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
zdefiniowano w art. 2. Definicje te są zgodne z definicjami zawartymi w innych instrumen-
tach prawnych WESA przyjętych w drugiej fazie, w tym w wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania, dyrektywie 2013/33/UE (wersji przekształconej dyrektywy w spra-
wie warunków przyjmowania) (52) oraz w rozporządzeniu Dublin III.

Kluczowe definicje zawarte w wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylo-
wych dla celów niniejszej analizy sądowej przedstawiono w tabeli 8 poniżej, przy czym ter-
miny „ochrona międzynarodowa”, „status uchodźcy” i „status osoby potrzebującej ochrony 
uzupełniającej” zdefiniowano na podstawie wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania.

Tabela 8: Kluczowe definicje zawarte w wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych

„Wniosek 
o udzielenie ochrony 
międzynarodowej” 
lub „wniosek”

„[...] oznacza wniosek o ochronę ze strony państwa członkowskiego, 
z którym występuje obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec, 
którego można uznać za osobę ubiegającą się o status uchodźcy lub 
status ochrony uzupełniającej, i który nie występuje wyraźnie o inny 
rodzaj ochrony, pozostający poza zakresem [wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie kwalifikowania], o który można osobno wystąpić”.

Art. 2 lit. b)

„Wnioskodawca”

„[...] oznacza obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, 
który wystąpił z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej, 
w odniesieniu do którego nie została jeszcze podjęta ostateczna 
decyzja”.

Art. 2 lit. c)

„Uchodźca”
„[...] oznacza obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, 
spełniającego wymogi art. 2 lit. d) [wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania]”.

Art. 2 lit. g)

(52) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców 
ubiegających się o ochronę międzynarodową (wersja przekształcona), Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 96.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=enhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=enhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=en
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„Osoba kwalifikująca 
się do objęcia 
jej ochroną 
uzupełniającą”

„[...] oznacza obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, który 
spełnia wymogi art. 2 lit. f) [wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania]”.

Art. 2 lit. h)

„Ochrona 
międzynarodowa”

„[...] oznacza status uchodźcy lub status ochrony uzupełniającej 
określone w lit. j) i k)”. Art. 2 lit. i)

„Status uchodźcy” „[...] oznacza uznanie przez państwo członkowskie obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca za uchodźcę”. Art. 2 lit. j)

„Status ochrony 
uzupełniającej”

„[...] oznacza uznanie przez państwo członkowskie obywatela państwa 
trzeciego lub bezpaństwowca za osobę kwalifikującą się do objęcia jej 
ochroną uzupełniającą”.

Art. 2 lit. k)

W prawie Unii wszystkie te terminy mają znaczenie autonomiczne. Oznacza to na przykład, że 
jeżeli wniosek o udzielenie ochrony złożony na szczeblu krajowym jest „wnioskiem o udziele-
nie ochrony międzynarodowej” w rozumieniu art. 2 lit. b), wersja przekształcona dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych ma zastosowanie niezależnie od tego, czy wniosek ten jest for-
malnie uznawany za taki na mocy prawa krajowego.

2.2. Zakres wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych i dostęp do procedur

Zgodnie z celem polegającym na zapewnieniu jednolitej procedury udzielania i cofania ochrony 
międzynarodowej na mocy wersji przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania wersja 
przekształcona dyrektywy w sprawie procedur azylowych ma zastosowanie do rozpatrywania 
wniosków o przyznanie statusu uchodźcy i statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniają-
cej. W związku z tym zakres przedmiotowy wersji przekształconej obejmuje „wszystkie wnioski 
o udzielenie ochrony międzynarodowej” (art. 3 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w spra-
wie procedur azylowych oraz motywy 11 i 12).

W wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych umocniono zatem prawa 
proceduralne osób ubiegających się o status ochrony uzupełniającej w porównaniu z dyrek-
tywą w sprawie procedur azylowych, w której kwestię tej grupy regulowano jedynie w przy-
padku, gdy państwa członkowskie „stosują lub wprowadzają” jednolitą procedurę, w ramach 
której wnioski o udzielenie azylu są rozpatrywane zarówno jako wnioski o nadanie statusu 
uchodźcy, jak i wnioski o przyznanie statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej (art. 3 
ust. 3 dyrektywy w sprawie procedur azylowych). Dyrektywa w sprawie procedur azylowych 
ma nadal zastosowanie w Irlandii i Zjednoczonym Królestwie (zob. sekcja 1.1 powyżej), które 
stosują jednolitą procedurę rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Na mocy art. 3 ust. 3 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych państwa 
członkowskie otrzymały uprawnienia dyskrecjonalne do stosowania dyrektywy do „wszelkich 
rodzajów ochrony pozostających poza zakresem [wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania]”. Jeżeli państwo członkowskie, na podstawie tego przepisu, postanowi stoso-
wać dyrektywę do procedur rozpatrywania wniosków o objęcie rodzajem ochrony krajowej, 
która pozostaje poza zakresem prawa Unii, może to zrobić w sposób selektywny (z zastrzeże-
niem swoich zobowiązań w zakresie praw człowieka) (53).

(53) Na przykład w Czechach przeprowadza się jednolitą procedurę – odzwierciedlającą przepisy wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
– w celu rozpatrzenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz wniosków o udzielenie krajowej formy ochrony.
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Rys. 5: Zakres przedmiotowy wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych (art. 3 ust. 1)

wnioski o nadanie statusu uchodźcy

Obowiązkowy zakres przedmiotowy

wnioski o przyznanie statusu 
ochrony uzupełniającej 

Zakres terytorialny wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych również 
pozwala zwiększyć dostęp do procedur azylowych w porównaniu z dyrektywą w sprawie pro-
cedur azylowych. W art. 3 ust. 1 podkreślono, że dyrektywa ta ma zastosowanie do wnio-
sków o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonych „na terytorium państw członkowskich, 
w tym na granicy, na wodach terytorialnych lub w strefach tranzytowych”. W związku z tym 
wersja przekształcona dyrektywy w sprawie procedur azylowych ma zastosowanie nie tylko 
wtedy, gdy wnioski składane są personelowi granicznemu, lecz również wtedy, gdy wnioski 
składane są na przykład w strefach tranzytowych portów lotniczych, ośrodkach detencyjnych 
lub podczas przejęć na morzu na wodach terytorialnych państwa członkowskiego.

Mimo że zwykle uważa się, że państwa sprawują jurysdykcję w kontekście swoich przedstawi-
cielstw dyplomatycznych za granicą, w wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych wyraźnie wyłączono z jej zakresu stosowania „wnioski o azyl dyplomatyczny lub 
terytorialny złożone w przedstawicielstwach państw członkowskich” (art. 3 ust. 2). Zostało to 
potwierdzone w sprawie X i X, w której TSUE podkreślił, że wersja przekształcona dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych wyłącza ze swojego zakresu stosowania wnioski o udzielenie 
ochrony międzynarodowej składane w przedstawicielstwach państw członkowskich (54).

Jeśli chodzi o wody terytorialne państwa członkowskiego, w motywie 26 wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych przewiduje się, że chociaż wnioskodawcy mogą skła-
dać wnioski na wodach terytorialnych państwa członkowskiego, to następnie „powinn[i] zostać 
przetransportowan[i] na ląd, gdzie ich wnioski powinny zostać rozpatrzone zgodnie z [wersją 
przekształconą dyrektywy w sprawie procedur azylowych]”.

W świetle powyższego na rys. 6 poniżej zilustrowano zakres terytorialny wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych.

(54) Wyrok TSUE z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie C-638/16 PPU, X i X przeciwko État belge, EU:C:2017:173, pkt 49.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5ce49cc345fb547b68a6e9bb897009015.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxmSe0?text=&docid=188626&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424190


AS – Procedury azylowe i zasada non-refoulement — 37

Rys. 6: Zakres terytorialny wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
(art. 3 ust. 1)

Zakres terytorialny 
dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych 

(wersja przekształcona)

Na wodach terytorialnych

Na granicy

W strefach 
tranzytowych państw 
członkowskich

Na lądzie

Z definicji zakresu terytorialnego zawartej w art. 3 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych wynika, że dyrektywa ta nie ma zatem zastosowania do morza 
pełnego. Niemniej jednak działania podejmowane przez personel państw członkowskich na 
pełnym morzu mogą naruszać art. 4 Karty praw podstawowych UE oraz art. 3 EKPC.

Z punktu widzenia zasady non-refoulement na mocy art. 3 EKPC umawiające się państwa 
powinny wziąć pod uwagę, że Wielka Izba ETPC w sprawie Hirsi Jamaa i in. przeciwko Włochom 
stwierdziła, że w każdym przypadku, gdy państwo poprzez swoich przedstawicieli, działających 
poza jego terytorium, sprawuje kontrolę i władzę nad osobą fizyczną, a tym samym jurysdyk-
cję, państwo to jest zobowiązane na mocy art. 1 do zapewnienia tej jednostce praw i wolności 
na mocy sekcji 1 konwencji, które są istotne dla sytuacji tej jednostki (55).

W sprawie Hirsi Wielka Izba ETPC zauważyła, że w sprawie przez nią rozpatrywanej wydarze-
nia, na które skarżyli się skarżący, miały miejsce w całości na pokładzie statków włoskich sił 
zbrojnych, a w okresie pomiędzy wejściem na pokład statków włoskich sił zbrojnych a prze-
kazaniem ich władzom libijskim „skarżący znajdowali się pod stałą i wyłączną kontrolą de iure 
i de facto władz włoskich” (56). ETPC orzekł, że „[o]dpowiednio wydarzenia, które doprowadziły 

(55) Wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 23 lutego 2012 r., Hirsi Jamaa i in. przeciwko Włochom, skarga nr 27765/09, pkt 74. Zob. również pkt 133 i 202–205 tego 
wyroku.
(56) Ibid., pkt 81.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109231
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do zarzucanych naruszeń, podlegają »jurysdykcji« Włoch w rozumieniu art. 1 konwencji” (57). 
Trybunał stwierdził, że skarżący nie mieli dostępu do procedury mającej na celu ich identyfika-
cję i ocenę ich sytuacji osobistej przed odesłaniem do Libii, wśród personelu nie było tłumaczy 
ustnych ani doradców prawnych, a włoski personel wojskowy nie udzielił skarżącym żadnych 
informacji (58). Trybunał wskazał „jak ważne jest zagwarantowanie każdemu, kto podlega środ-
kowi wydalenia, którego konsekwencje są potencjalnie nieodwracalne, prawa do uzyskania 
wystarczających informacji umożliwiających mu skuteczny dostęp do odpowiednich procedur 
i uzasadnienie skargi” (59).

2.3. Występowanie z wnioskiem, rejestrowanie i składanie wniosku

W wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych wprowadzono szereg 
gwarancji mających na celu zapewnienie i poprawę skutecznego dostępu do procedur roz-
patrywania wniosków dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. Gwarancje te 
odzwierciedlają rozumowanie, zgodnie z którym dostęp do ochrony międzynarodowej jest klu-
czowym warunkiem wstępnym zapewnienia zgodności z zasadą non-refoulement (60).

2.3.1. Organy odpowiedzialne

W art. 4 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych określono obowiązki 
pozytywne państw członkowskich w zakresie zapewnienia funkcjonowania właściwych orga-
nów krajowych odpowiedzialnych za rozpatrywanie wniosków o ochronę międzynarodową 
zgodnie z dyrektywą. Główna zasada określona w art. 4 ust. 1 stanowi, że państwa członkow-
skie „wyznaczają dla wszystkich procedur organ rozstrzygający, który będzie odpowiedzialny za 
odpowiednie rozpatrywanie wniosków” zgodnie z wersją przekształconą dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych. Według art. 2 lit. f) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych „organ rozstrzygający” to „każdy organ quasi-sądowy lub administracyjny w pań-
stwie członkowskim odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków o udzielenie ochrony mię-
dzynarodowej i właściwy do podejmowania decyzji w takich sprawach w pierwszej instancji”.

Z wymogu dotyczącego kompetencji określonego w art. 4 ust. 1 wynika, że państwa członkow-
skie muszą zapewnić, aby organ rozstrzygający „dysponował odpowiednimi środkami, w tym 
wystarczającą liczbą wykwalifikowanych pracowników”. Ten ostatni wymóg został bardziej 
szczegółowo określony w art. 4 ust. 3, w którym wyjaśniono, że personel musi być „odpowied-
nio przeszkolony” oraz że szkolenie obejmuje elementy wymienione w art. 6 ust. 4 lit. a)–e) 
rozporządzenia w sprawie EASO (61). Obejmuje to na przykład prawo międzynarodowe praw 
człowieka i dorobek UE w zakresie prawa azylowego, techniki przesłuchania, kwestie związane 
z rozpatrywaniem wniosków składanych przez małoletnich i osoby wymagające szczególnego 
traktowania o szczególnych potrzebach oraz kwestie związane z tworzeniem i wykorzysty-
waniem informacji o kraju pochodzenia. Określono również, że osoby przesłuchujące wnio-
skodawców muszą posiadać ogólną wiedzę na temat problemów, które mogłyby negatywnie 

(57) Ibid., pkt 82.
(58) Ibid., pkt 202 i 203.
(59) Ibid., pkt 204.
(60) Komisja Europejska, Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych norm dotyczących procedur udzielania i cofania 
ochrony międzynarodowej w państwach członkowskich (przekształcenie), 21 października 2009 r., COM(2009) 554 final, załącznik, s. 4 (wniosek dotyczący wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych) z odniesieniem do wyroku ETPC z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie Gebremedhin przeciwko Francji, 
skarga nr 25389/05.
(61) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie 
Azylu, Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0439&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2009/0554/COM_COM(2009)0554(PAR1)_EN.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80333
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0439&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0439&from=EN
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wpłynąć na zdolność wnioskodawcy do bycia przesłuchanym, takich jak oznaki tortur w prze-
szłości (art. 4 ust. 3 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych).

Art. 4 ust. 2 zawiera wyjątek, który w dwóch sytuacjach pozwala państwom członkowskim na 
odejście od zasady organu rozstrzygającego i na wyznaczenie organu odpowiedzialnego, który 
nie jest organem rozstrzygającym określonym na podstawie art. 4 ust. 1. Pierwszy dotyczy roz-
patrywania spraw na podstawie rozporządzenia Dublin III, a drugi dotyczy decyzji o udzieleniu 
lub odmowie udzielenia pozwolenia na wjazd na terytorium zgodnie z procedurami granicz-
nymi określonymi w art. 43 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
(zob. podsekcja 5.1.3 poniżej dotycząca procedur granicznych). W przypadku powołania się 
na art. 4 ust. 2 dane państwo członkowskie musi dopilnować, by personel organu zastępczego 
posiadał „odpowiednią wiedzę lub przeszedł niezbędne szkolenie, tak aby mógł wypełniać 
swoje obowiązki” podczas przeprowadzania procedury rozpatrywania wniosku (art. 4 ust. 4).

Wreszcie, w odniesieniu do szczególnej sytuacji wspólnych kontroli granicznych, art. 4 ust. 5 
stanowi, że „[w]nioski o udzielenie ochrony międzynarodowej, z którymi wystąpiono w pań-
stwie członkowskim do organów innego państwa członkowskiego prowadzącego tam kontrolę 
graniczną lub imigracyjną rozpatrywane są przez państwo członkowskie, na którego terytorium 
wystąpiono z wnioskiem”. Przepis ten jest zgodny z art. 20 ust. 4 rozporządzenia Dublin III, 
który stanowi, że „[w] przypadku gdy wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej zostaje 
złożony do właściwych organów państwa członkowskiego przez wnioskodawcę, który znajduje 
się na terytorium innego państwa członkowskiego, ustalenia odpowiedzialnego państwa człon-
kowskiego dokonuje państwo członkowskie, na którego terytorium przebywa wnioskodawca”.

2.3.2. Dostęp do procedury

2.3.2.1. Zasada ogólna

W art. 6 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych wyjaśniono, w jaki 
sposób skutecznie wszczyna się procedurę azylową, ponieważ nakłada się w nim na państwa 
członkowskie obowiązek rejestrowania wniosków o ochronę międzynarodową złożonych na 
ich terytorium. Określono w nim konsekwencje ogólnej zasady skutecznego, łatwego i termi-
nowego dostępu do procedur azylowych i należy je rozpatrywać w związku z art. 7 i 8 wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Art. 7 zawiera przepisy szczególne 
dotyczące wniosków składanych w imieniu osób pozostających na utrzymaniu lub małoletnich 
lub przez małoletnich we własnym imieniu. Art. 8 dotyczy informowania i doradztwa w ośrod-
kach zatrzymań i na przejściach granicznych.

W art. 6 pojawiają się terminy „występowanie z wnioskiem”, „rejestrowanie wniosku” i „skła-
danie wniosku” (62). Na rys. 7 przedstawiono podsumowanie pomagające w rozróżnieniu tych 
trzech terminów stosowanych w wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylo-
wych, których dokładniejsze wyjaśnienia zawarto poniżej.

(62) Należy zwrócić uwagę, że znaczenie terminów „występowanie z” wnioskiem i „składanie” wniosku w wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych może różnić się od znaczenia tych terminów w innych instrumentach WESA, takich jak rozporządzenie Dublin III i wersja przekształcona dyrektywy 
w sprawie warunków przyjmowania. Zwrócił na to uwagę TSUE w wyroku z 26 lipca 2017 r. w sprawie Tsegezab Mengesteab przeciwko Bundesrepublik Deut-
schland, EU:C:2017:587, pkt 100–102. Zob. również podsekcja 3.1.4.3 niniejszej analizy sądowej dotycząca wnioskodawców, którzy złożyli wniosek o udzielenie 
ochrony międzynarodowej w kontekście rozporządzenia Dublin III.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=764981
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=764981
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Rys. 7: Występowanie z wnioskiem, rejestrowanie i składanie wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej

Wystąpienie z wnioskiem:
wniosek złożony przez 

obywatela państwa trzeciego lub 
bezpaństwowca o udzielenie 
ochrony międzynarodowej*

Rejestracja wniosku: 
rejestracja wniosku przez 

właściwy organ

Złożenie wniosku:
po dopełnieniu odpowiednich 
formalności administracyjnych. 

Wnioskodawca jest 
zobowiązany złożyć wniosek

* Wystąpienie z wnioskiem powoduje powstanie praw i obowiązków wynikających zarówno z wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, jak i wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
warunków przyjmowania, jak wskazano poniżej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. b) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych (zob. rys. 7 powyżej) z wnioskiem „występuje” się w momencie, gdy osoba, którą 
można uznać za osobę ubiegającą się o status uchodźcy lub status ochrony uzupełniającej, 
występuje lub wyraża wolę ubiegania się o ochronę ze strony państwa członkowskiego. EASO 
zaproponował, co następuje.

Wystąpienie z wnioskiem o ochronę międzynarodową oznacza wyrażenie w dowolny spo-
sób i wobec dowolnego organu chęci uzyskania ochrony międzynarodowej. Każda osoba, 
która wyraziła chęć wystąpienia o udzielenie ochrony międzynarodowej, jest uznawana 
za wnioskodawcę posiadającego wszystkie prawa i obowiązki związane z posiadaniem 
tego statusu (63).

W związku z tym działanie to, które powoduje wszczęcie procedury azylowej, nie wymaga speł-
nienia żadnych formalności administracyjnych (64). Motyw 27 wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych stanowi, co następuje.

Motyw 27 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

 Ze względu na to, że obywatele państw trzecich lub bezpaństwowcy, którzy wyrazili 
chęć wystąpienia o udzielenie ochrony międzynarodowej, są wnioskodawcami ubie-
gającymi się o ochronę międzynarodową, powinni oni wywiązywać się z obowiązków 
i korzystać z praw zgodnie z [wersją przekształconą dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych i wersją przekształconą dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania]. 
W tym celu państwa członkowskie powinny jak najszybciej zarejestrować fakt, że 
osoby te są wnioskodawcami ubiegającymi się o ochronę międzynarodową.

(63) EASO i Frontex, Praktyczny przewodnik: Dostęp do procedury azylowej, 2016, s. 4.
(64) Komisja Europejska, Szczegółowe objaśnienie zmienionego wniosku, towarzyszące dokumentowi: Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania statusu ochrony międzynarodowej (przekształcenie), 1 czerwca 2011 r., COM(2011) 319 final, 
załącznik, s. 3.

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Practical Tools- Access To Procedures-Practical-Guide-PL.pdf.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Practical Tools- Access To Procedures-Practical-Guide-PL.pdf.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0319&qid=1659424351489&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0319&qid=1659424351489&from=PL
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„Rejestracja” wniosku jest czynnością proceduralną, którą właściwy organ przeprowadza po 
„wystąpieniu z” wnioskiem – w jej ramach zakłada się zatem, że wystąpiono z wnioskiem. Reje-
stracja wniosku nie zakłada jednak, że wniosek został „złożony”. Wniosek zostaje „złożony” 
dopiero po dopełnieniu odpowiednich formalności administracyjnych (zob. poniżej) (65).

Jeżeli chodzi o terminy rejestracji, art. 6 ust. 1 stanowi, że gdy osoba występuje z wnioskiem 
o udzielenie ochrony międzynarodowej do organu, który zgodnie z prawem krajowym jest wła-
ściwy do rejestrowania takich wniosków, rejestracja odbywa się „nie później niż trzy dni robo-
cze po wystąpieniu z takim wnioskiem”. Jeżeli wystąpiono z wnioskiem o udzielenie ochrony 
międzynarodowej do innych organów krajowych, które prawdopodobnie mogą przyjmować 
takie wnioski, ale nie są uznane za właściwe do tego zgodnie z prawem krajowym, rejestracja 
następuje „nie później niż sześć dni roboczych po wystąpieniu z takim wnioskiem”. W związku 
z tym podkreśla się, że państwa członkowskie muszą dopilnować, by personel organów mogą-
cych przyjmować wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej – takich jak policja, straż gra-
niczna, organy imigracyjne i personel ośrodków zatrzymań – posiadał odpowiednie informacje 
oraz przeszedł odpowiednie szkolenie i otrzymał instrukcje, by informować wnioskodawców 
o tym, gdzie i jak złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (66). Art. 6 ust. 5 sta-
nowi, że w przypadku gdy z wnioskami występuje jednocześnie „duża liczba obywateli państw 
trzecich lub bezpaństwowców i praktycznie bardzo utrudnia to przestrzeganie terminu” okre-
ślonego w art. 6 ust. 1, państwo członkowskie może przedłużyć ten termin do 10 dni roboczych.

Znaczenie rozróżnienia momentu „wystąpienia z” wnioskiem a „złożenia” wniosku dla celów 
zasady skutecznego dostępu do procedur wynika jasno z art. 6 ust. 2. Stanowi on, że państwa 
członkowskie zapewniają, aby osoba, która wystąpiła z wnioskiem miała „rzeczywistą możli-
wość jak najszybszego złożenia wniosku” (67). Jeżeli wnioskodawca tego nie uczyni, państwo 
członkowskie może zastosować procedurę dorozumianego wycofania lub zaprzestania popie-
rania wniosku ustanowioną w art. 28 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych (zob. podsekcja 4.2.10 poniżej). Bardziej szczegółowe zasady dotyczące składania 
wniosków określono w art. 6 ust. 3, który jest klauzulą fakultatywną zezwalającą państwom 
członkowskim na wymaganie, „aby wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej były skła-
dane osobiście lub w wyznaczonym miejscu”. Jeżeli państwo członkowskie powołuje się na tę 
zasadę i wymaga, aby wnioski były składane osobiście, doradca prawny, członek rodziny lub 
inny przedstawiciel nie może tego uczynić w imieniu wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca 
jest osobiście obecny przy składaniu wniosku.

Niezależnie od art. 6 ust. 3 „wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej uznaje się za 
złożony w momencie, gdy formularz przedłożony przez wnioskodawcę lub – w przypadku gdy 
przewiduje to prawo krajowe – urzędowe sprawozdanie dotrą do właściwych organów danych 
państw członkowskich” (art. 6 ust. 4).

(65) Vedsted-Hansen, J., „Article 6 APD (recast)” [„Art. 6 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych”], [w:] Hailbronner, K. i Thym, D. (red.), 
EU Immigration and Asylum Law: Commentary [Unijne prawo cudzoziemców i prawo azylowe: Komentarz], wyd. 2, C.H. Beck, Hart i Nomos, 2016, s. 1306, oraz 
Komisja Europejska, Szczegółowe wyjaśnienie zmienionego wniosku dotyczącego wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, zob. przy-
pis 64, załącznik, s. 3.
(66) Art. 8 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, a także podsekcja 2.3.2.3 poniżej dotycząca informowania i doradztwa w ośrodkach 
zatrzymań i na przejściach granicznych.
(67) Dodano podkreślenie.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=celex%3A52011PC0319
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2.3.2.2. Wnioski składane w imieniu osób pozostających na utrzymaniu lub 
małoletnich oraz przez małoletnich we własnym imieniu

Art. 6 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych powinien być stoso-
wany w związku z art. 7 tej dyrektywy. Zawiera on przepisy dotyczące wniosków składanych 
w imieniu osób pozostających na utrzymaniu lub małoletnich (art. 7 ust. 1 i 2), jak również 
warunki, na jakich małoletni mogą składać wnioski we własnym imieniu (art. 7 ust. 3–5). Do 
celów wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych „małoletniego” defi-
niuje się jako obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, który nie ukończył 18 lat (art. 2 
lit. l)). Wersja przekształcona dyrektywy w sprawie procedur azylowych nie zawiera natomiast 
definicji „osoby pozostającej na utrzymaniu”.

Art. 7 stanowi, że główną zasadą jest, aby „każda osoba dorosła posiadająca zdolność do 
czynności prawnych miała prawo wystąpienia we własnym imieniu z wnioskiem o udzielenie 
ochrony międzynarodowej” (art. 7 ust. 1), i umożliwia państwu członkowskiemu przewidzenie 
możliwości „wystąpienia przez wnioskodawcę z wnioskiem w imieniu osób pozostających na 
jego utrzymaniu” (art. 7 ust. 2). Państwa członkowskie muszą dopilnować, aby osoby dorosłe 
pozostające na utrzymaniu wyrażały zgodę na złożenie wniosku w ich imieniu z chwilą skła-
dania wniosku lub najpóźniej z chwilą przeprowadzania przesłuchania osoby dorosłej pozo-
stającej na utrzymaniu. Pozostająca na utrzymaniu osoba dorosła, przed zwróceniem się do 
niej o zgodę, musi być „informowana na osobności o odnośnych konsekwencjach procedu-
ralnych złożenia wniosku w swoim imieniu oraz o przysługującym jej prawie do wystąpienia 
z odrębnym wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej” (art. 7 ust. 2). Jeżeli osoba 
dorosła pozostająca na utrzymaniu wyrazi zgodę, kolejny wniosek o udzielenie ochrony mię-
dzynarodowej złożony przez tę osobę pozostającą na utrzymaniu może zostać uznany za niedo-
puszczalny na mocy art. 33 ust. 2 lit. e) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych, jeżeli „nie zachodzą okoliczności faktyczne związane z sytuacją tej osoby uzasadnia-
jące odrębny wniosek” (zob. podsekcja 5.2.2.4 poniżej). Jeżeli nie można uzyskać zgody, osoby 
dorosłe pozostające na utrzymaniu „[mają] możliwość wystąpienia z wnioskiem we własnym 
imieniu” (art. 7 ust. 2).

Przepisy szczególne dotyczące bezpośredniego dostępu małoletnich do procedury określono 
w art. 7 ust. 3–5. Przepisy te stanowią uzupełnienie szczególnych gwarancji dla małoletnich bez 
opieki określonych w art. 25 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
(zob. podsekcja 4.2.8 poniżej). Z art. 7 ust. 3 wynika, że państwa członkowskie muszą zapewnić 
małoletniemu prawo do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej za 
pomocą różnych środków w sposób opisany poniżej.

Art. 7 ust. 3 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

 Państwa członkowskie zapewniają, aby małoletni miał prawo do wystąpienia z wnio-
skiem o udzielenie ochrony międzynarodowej w swoim imieniu, jeśli posiada zdolność 
do czynności prawnych w postępowaniach zgodnie z prawem danego państwa człon-
kowskiego, albo za pośrednictwem swoich rodziców lub innych dorosłych członków 
rodziny lub osoby dorosłej odpowiedzialnej za niego zgodnie z prawem lub praktyką 
danego państwa członkowskiego, albo za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

W art. 7 ust. 4 przyznaje się dodatkowe gwarancje małoletnim bez opieki, którzy podlegają 
procedurom powrotów zgodnie z dyrektywą powrotową (68), tj. małoletnim bez opieki przeby-
wającym nielegalnie w państwie członkowskim. Przepis ten zobowiązuje państwa członkowskie 

(68) Dyrektywa powrotowa, zob. przypis 37.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&from=EN
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do zapewnienia możliwości wystąpienia z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej 
w imieniu małoletnich bez opieki przez właściwe organy (rządowe lub pozarządowe) udziela-
jące im pomocy na mocy art. 10 dyrektywy powrotowej, jeżeli „na podstawie indywidualnej 
oceny jego sytuacji osobistej, organy te są zdania, że małoletni może potrzebować ochrony na 
mocy” wersji przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania (69).

W art. 7 ust. 5 państwom członkowskim zezwala się na ustanowienie w prawie krajowym bar-
dziej szczegółowych przepisów dotyczących niektórych przypadków, jak następuje.

Art. 7 ust. 5 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

 Państwa członkowskie mogą określić w ustawodawstwie krajowym:
a) przypadki, w których małoletni może wystąpić z wnioskiem we własnym imieniu;
b) przypadki, w których wniosek małoletniego bez opieki musi zostać złożony przez 

przedstawiciela, zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. a) [zob. podsekcja 4.2.8 poniżej];
c) przypadki, w których złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 

jest uznawane jednocześnie za złożenie wniosku o udzielenie ochrony między-
narodowej dla każdego małoletniego niepozostającego w związku małżeńskim.

Z art. 25 ust. 6 i motywu 33 wynika, że przy wdrażaniu tej dyrektywy państwa członkowskie 
powinny przede wszystkim brać pod uwagę najlepszy interes dziecka (zob. podsekcja 4.2.8 
poniżej). W przypadku art. 7 ust. 4 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azy-
lowych oznacza to na przykład, że w celu zapewnienia małoletnim bez opieki skutecznego 
dostępu do procedur państwa członkowskie muszą dopilnować, aby personel organu (rzą-
dowego lub pozarządowego) wyznaczonego do pomocy takim małoletnim, zgodnie z art. 10 
dyrektywy powrotowej, był kompetentny w zakresie rozpoznawania ich potencjalnych potrzeb 
w zakresie ochrony.

2.3.2.3. Informowanie i doradztwo w ośrodkach zatrzymań i na przejściach 
granicznych

Art. 8 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych zawiera szczególne 
gwarancje dla wszystkich obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców, którzy są „prze-
trzymywani w ośrodkach zatrzymań lub obecni na przejściach granicznych, w tym w strefach 
tranzytowych, na granicach zewnętrznych”. Jak już wspomniano, gwarancje te należy interpre-
tować łącznie z ogólną zasadą dotyczącą wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej 
zawartą w art. 6 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych (zob. pod-
sekcja 2.3.2.1 powyżej).

Gwarancje przewidziane w art. 8 uruchamiane są „[w] przypadku gdy istnieją powody, aby 
przypuszczać, że obywatele państw trzecich lub bezpaństwowcy przetrzymywani w ośrodkach 
zatrzymań lub obecni na przejściach granicznych, w tym w strefach tranzytowych, na grani-
cach zewnętrznych mogą chcieć wystąpić z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodo-
wej” (art. 8 ust. 1).

(69) Art. 10 ust. 1 dyrektywy powrotowej stanowi: „Przed podjęciem decyzji o wydaniu decyzji nakazującej powrót wobec małoletniego bez opieki, zostaje mu 
przyznana odpowiednia pomoc, z należytym uwzględnieniem dobra dziecka”. W odniesieniu do tego przepisu zob. Lutz, F. [w:] Hailbronner i Thym (red.), zob. 
przypis 65, s. 706–707. Zob. również podsekcja 7.3.3 poniżej.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&from=EN
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Wyrażenie chęci wystąpienia o udzielenie ochrony międzynarodowej pozostaje warunkiem 
wstępnym stosowania dyrektywy (70), lecz z brzmienia art. 8 ust. 1 („powody”) wynika, że 
nie istnieją wymogi formalne co do treści lub sposobu wyrażenia takiej chęci (71). Znajduje to 
potwierdzenie w fakcie, że przepis ten, jak wyjaśniła Komisja Europejska w swoim zmienio-
nym wniosku dotyczącym wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, 
uwzględnia to, że na zdolność osób kwalifikujących się do objęcia ochroną międzynarodową 
do złożenia swojego wniosku o taką ochronę może negatywnie wpłynąć „szereg czynników, 
takich jak trauma, trudna podróż lub brak znajomości wspólnego języka” (72). Z tego powodu 
przepis ten ma na celu umożliwienie „osobie faktycznie ubiegającej się o azyl” złożenie swo-
jego wniosku o ochronę międzynarodową (73).

Szczególne zabezpieczenia, które państwa członkowskie są zobowiązane wprowadzić, są 
następujące:

– udzielanie informacji o możliwości złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodo-
wej (art. 8 ust. 1);

– możliwość skorzystania z pomocy tłumaczy w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do 
ułatwienia dostępu do procedury azylowej (art. 8 ust. 1); oraz

– skuteczny dostęp do wnioskodawców obecnych na przejściach granicznych, w tym w stre-
fach tranzytowych, na granicach zewnętrznych dla organizacji i osób udzielających wnio-
skodawcom porad i doradztwa (art. 8 ust. 2).

Obowiązek udzielenia informacji o możliwości ubiegania się o ochronę międzynarodową 
należy interpretować łącznie z art. 6 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie pro-
cedur azylowych. Wymaga to, aby organy mogące przyjmować wnioski o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, lecz niebędące do tego właściwymi na mocy prawa krajowego:

takie jak policja, straż graniczna, urzędy imigracyjne i personel ośrodków zatrzy-
mań, uzyskały stosowne informacje, a ich personel otrzymał przeszkolenie na nie-
zbędnym poziomie, odpowiednim do wykonywanych zadań i pełnionych funkcji, oraz 
instrukcje informujące o miejscu i sposobie składania wniosków o udzielenie ochrony 
międzynarodowej (74).

Jeżeli chodzi o możliwość skorzystania z pomocy tłumaczy, z motywu 28 wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych wynika, że „[p]odstawowa komunikacja niezbędna 
do tego, aby umożliwić właściwym organom zrozumienie, czy dana osoba deklaruje chęć ubie-
gania się o udzielenie ochrony międzynarodowej powinna być zapewniona za pośrednictwem 
tłumaczy”. Komisja Europejska w swoim zmienionym wniosku dotyczącym wersji przekształ-
conej dyrektywy w sprawie procedur azylowych stwierdza, że „taką pomoc należy zapewnić 
wyłącznie w bardzo podstawowym zakresie, jaki jest niezbędny do umożliwienia dostępu do 
procedury. Zasadniczo celem jest umożliwienie wystąpienia o ochronę międzynarodową oso-
bom pragnącym to uczynić” (75). Komisja Europejska stwierdza również, że „[o]kreślenie »moż-
liwość« wskazuje na to, że państwa członkowskie mają dużą swobodę w zakresie ustalenia 
odpowiednich warunków udzielania takiej pomocy” (76).

(70) Zob. art. 2 lit. b) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych dotyczący definicji „wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej” oraz 
art. 3 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych dotyczący zakresu dyrektywy (sekcje 2.1 i 2.2 powyżej).
(71) Zob. również motyw 28 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.
(72) Komisja Europejska, Wniosek dotyczący wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, załącznik, op.cit., przypis 60, s. 5.
(73) Ibid.
(74) Zob. podsekcja 2.3.2.1 powyżej.
(75) Komisja Europejska, Szczegółowe wyjaśnienie zmienionego wniosku w sprawie wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, zob. przy-
pis 64, s. 4.
(76) Ibid.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=celex%3A52011PC0319
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Ponadto, jeśli chodzi o dostęp organizacji i osób udzielających porad i doradztwa wnioskodaw-
com na przejściach granicznych, art. 8 ust. 2 stanowi, co następuje.

Art. 8 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

 Państwa członkowskie mogą ustanowić przepisy dotyczące obecności takich organiza-
cji i osób na tych przejściach granicznych, a w szczególności postanowić, że dostęp uza-
leżniony jest od zawarcia porozumienia z właściwymi organami państw członkowskich. 
Dostęp ten ograniczyć można jedynie w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego 
jest to obiektywnie konieczne ze względów bezpieczeństwa, porządku publicznego 
lub administracyjnego zarządzania danymi przejściami granicznymi, pod warunkiem 
że dostęp nie zostanie tym samym drastycznie ograniczony lub uniemożliwiony.

Jeżeli państwa członkowskie powołują się na art. 8 ust. 2 w celu uregulowania obecności 
i dostępu wspomnianych organizacji i osób, ograniczenia te muszą być zgodne z zasadą sku-
tecznego dostępu i nie mogą w związku z tym powodować, że dostęp wnioskodawców na 
przejściach granicznych będzie poważnie ograniczony lub niemożliwy.

Jak wyjaśniono w sekcji 2.2 powyżej, chociaż nie jest to wymagane na mocy instrumentów 
WESA, z punktu widzenia zasady non-refoulement – na mocy art. 3 EKPC i art. 4 Protokołu 
nr 4 do EKPC – państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę, że Wielka Izba ETPC w spra-
wie Hirsi Jamaa i in. przeciwko Włochom zdecydowała, że organy krajowe, w obliczu sytuacji, 
w której prawa człowieka były systematycznie naruszane w kraju pochodzenia skarżących, 
powinny dowiedzieć się o traktowaniu, na jakie byliby narażeni skarżący po powrocie, nawet 
jeśli skarżący nie wystąpili wyraźnie o azyl (77).

(77) ETPC, Hirsi przeciwko Włochom, zob. przypis 55, pkt 132–134. Zob. także wyrok ETPC z dnia 12 stycznia 2017 r., Kebe i in. przeciwko Ukrainie, skarga 
nr 12552/12, pkt 104, oraz, mutatis mutandis, wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie F.G. przeciwko Szwecji, skarga nr 43611/11, pkt 127. 
Zob. również podsekcja 7.3.1 poniżej dotycząca nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich niebędących wnioskodawcami.

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-109231
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2212552/12%22],%22itemid%22:[%22001-170058%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2243611/11%22],%22itemid%22:[%22001-161829%22]}
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Część 3: Państwo członkowskie 
odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku 
zgodnie z rozporządzeniem Dublin III

Niniejsza część dotyczy „systemu określania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za 
rozpatrywanie wniosku o azyl wniesionego w jednym z państw członkowskich (zwanego dalej 
»systemem dublińskim«)” (78). System dubliński ma na celu ustalenie i wyznaczenie państwa 
członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzyna-
rodowej, gdy tylko wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej zostanie po raz pierwszy 
złożony w „państwie objętym systemem dublińskim” (79). System dubliński składa się z rozpo-
rządzenia Dublin III (80), wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac (81) i rozporządzenia 
wykonawczego do rozporządzenia dublińskiego (82).

Niniejsza część jest podzielona na osiem sekcji, jak pokazano w tabeli 9 poniżej.

Tabela 9: Struktura części 3

Sekcja 3.1 Cel i zakres rozporządzenia Dublin III s. 47–57

Sekcja 3.2 Inne obowiązujące przepisy związane z rozporządzeniem Dublin III s. 57–58

Sekcja 3.3 Prawo do informacji i indywidualnej rozmowy s. 59–62

Sekcja 3.4 Gwarancje proceduralne mające zastosowanie do małoletnich s. 62–64

Sekcja 3.5 Obowiązki wnioskodawców s. 65–68

Sekcja 3.6 Zgodność z prawem decyzji o przekazaniu s. 68–80

Sekcja 3.7 Powiadomienie o decyzji o przekazaniu s. 80–81

Sekcja 3.8 Środki zaskarżenia s. 81–84

(78) Zob. ta definicja w wyroku Wielkiej Izby TSUE z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie C-63/15, Mehrdad Ghezelbash przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie, EU:C:2016:409, pkt 45.
(79) „Państwa objęte systemem dublińskim” to państwa UE-28 oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Zob. również podsekcja 3.1.3 dotycząca zakresu 
terytorialnego.
(80) Rozporządzenie Dublin III, zob. przypis 4.
(81) Wersja przekształcona rozporządzenia Eurodac, zob. przypis 35.
(82) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2003 z dnia 2 września 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 
ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, złożonego w jednym z państw człon-
kowskich przez obywatela państwa trzeciego, Dz.U. L 222 z 5.9.2003, s. 3 zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 118/2014 z dnia 30 stycznia 
2014 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1560/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 ustanawiającego 
kryteria i mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, złożonego w jednym z państw członkowskich przez 
obywatela państwa trzeciego, Dz.U. L 39 z 8.2.2014, s. 1. 4 maja 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia Dublin III, 
który jest obecnie przedmiotem negocjacji, zob. Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowie-
nia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego 
w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona), 4 maja 2016 r., COM(2016) 270 final (wniosek 
Komisji w sprawie rozporządzenia Dublin IV).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:PL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1560:pl:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1560:pl:HTML
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179661&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1214384
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179661&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1214384
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1560:pl:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1560:pl:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1560:pl:HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0118
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2016)270&lang=pl
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2016)270&lang=pl
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2016)270&lang=pl
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3.1. Cel i zakres rozporządzenia Dublin III

3.1.1. Ustalanie odpowiedzialności

Przedmiot rozporządzenia Dublin III określono w art. 1 (83).

Art. 1 rozporządzenia Dublin III

 Niniejsze rozporządzenie ustanawia kryteria i mechanizmy ustalania państwa człon-
kowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony mię-
dzynarodowej wniesionego w jednym z państw członkowskich przez obywatela 
państwa trzeciego lub bezpaństwowca (zwanego dalej „odpowiedzialnym państwem 
członkowskim”).

Cel ten – określony w art. 1 i w motywie 40 – został podkreślony przez TSUE w wielu spra-
wach (84). Kluczową cechą tego rozporządzenia jest fakt, że przewidziano w nim rozpatrywa-
nie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej przez jedno państwo członkowskie (85). 
W art. 3 ust. 1 wyjaśniono, że „[w]niosek [o udzielenie ochrony międzynarodowej] jest rozpa-
trywany przez jedno państwo członkowskie, którym jest państwo, które kryteria wymienione 
w rozdziale III wskazują jako odpowiedzialne” (86).

Niemniej zgodnie z art. 17 ust. 1 „[n]a zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 1 każde państwo członkow-
skie może, zdecydować o rozpatrzeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej wniesio-
nego w tym państwie [...], nawet jeżeli za takie rozpatrzenie nie jest odpowiedzialne na podstawie 
kryteriów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu”. W motywie 17 wyjaśniono, że „[k]ażde 
państwo członkowskie powinno mieć możliwość odstąpienia od kryteriów ustalania odpowiedzial-
ności, w szczególności ze względów humanitarnych i ze względu na trudne położenie wniosko-
dawcy, tak aby umożliwić połączenie członków rodziny, krewnych lub innych osób należących do 
rodziny oraz rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej [...]” (87).

W rozporządzeniu Dublin III zachowano te same podstawowe zasady co w poprzednim roz-
porządzeniu Dublin II, mianowicie że odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosku o udziele-
nie ochrony międzynarodowej spoczywa przede wszystkim na państwie członkowskim, które 
odegrało największą rolę we wjeździe wnioskodawcy na terytorium państw członkowskich lub 
w jego pobycie na tym terytorium, z zastrzeżeniem wyjątków mających na celu ochronę jedno-
ści rodziny (88). Z motywu 9 rozporządzenia Dublin III wynika jednak, że choć potwierdza ono 
zasady leżące u podstaw poprzedniego rozporządzenia, różni się od niego w zasadniczych kwe-
stiach i „ma na celu wprowadzenie potrzebnych udoskonaleń w oparciu o zdobyte doświad-
czenia, by zwiększyć nie tylko skuteczność systemu dublińskiego, lecz również skuteczność 
ochrony udzielanej wnioskodawcom, która jest zapewniana w szczególności poprzez ochronę 
sądową, z której wnioskodawcy ci korzystają” (89).

(83) Wszystkie artykuły wymienione w niniejszej części bez specyfikacji są artykułami rozporządzenia Dublin III.
(84) Wyrok TSUE z dnia 3 maja 2012 r., sprawa C-620/10, Migrationsverket przeciwko Nurije Kastrati i in., EU:C:2012:265, pkt 41; wyrok TSUE z dnia 14 listopada 
2013 r. w sprawie C-4/11, Bundesrepublik Deutschland przeciwko Kavehowi Puidowi, EU:C:2013:740, pkt 27; wyrok TSUE z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie 
C-528/11, Zuheyr Frayeh Halaf przeciwko Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet, EU:C:2013:342, pkt 34; wyrok TSUE z dnia 6 czerwca 2013 r. 
w sprawie C-648/11, The Queen, na wniosek MA i in. przeciwko Secretary of State for the Home Department, EU:C:2013:367, pkt 43.
(85) Zob. również An introduction to the Common European Asylum System for courts and tribunals – A judicial analysis [Wprowadzenie do wspólnego europej-
skiego systemu azylowego dla sądów i trybunałów – analiza sądowa], zob. przypis 2, podsekcja 2.2.1, s. 34.
(86) Zob. podsekcja 3.6.2.
(87) Zob. wyrok Wielkiej Izby TSUE z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie C-245/11, K przeciwko Bundesasylamt, EU:C:2012:685, pkt 40, 38, 41; wyrok TSUE w sprawie 
C.K. i in., zob. przypis 33, pkt 55–97; oraz podsekcja 3.6.3.
(88) Zob. motyw 9 rozporządzenia Dublin III oraz Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego kry-
teria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym 
z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona), COM(2008) 820 final, 8 grudnia 2008 r. (wniosek Komisji 
dotyczący rozporządzenia Dublin III).
(89) TSUE, Ghezelbash, zob. przypis 78, pkt 52. Zob. również pkt 36, 37, 46 oraz 51–53.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6e9ed0f9f82894a2d926d879b44bc969d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbx90?text=&docid=122392&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1182466
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144489&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1068560
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137826&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1183056
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138088&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1182900
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=129325&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=406239
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=406577
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0820:FIN:pl:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0820:FIN:pl:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0820:FIN:pl:PDF
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=179661&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=PL&cid=1065088
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3.1.2. Dostęp do procedur udzielania ochrony międzynarodowej

Stosowanie kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za 
rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej nie jest celem samym w sobie, 
lecz powinno być postrzegane w szerszej perspektywie WESA i w kontekście jego celu, jakim 
jest zapewnienie „bezwzględnego poszanowania prawa do ubiegania się o azyl” (90). W moty-
wie 4 rozporządzenia Dublin III powtórzono cel Rady Europejskiej określony na posiedzeniu 
w Tampere w 1999 r., zgodnie z którym WESA powinien zostać uzupełniony o „precyzyjną 
i sprawną metodę” ustalania, które państwo członkowskie jest odpowiedzialne za rozpatrze-
nie wniosku o udzielenie azylu”. W motywie 5 wyjaśniono, że „[m]etoda taka powinna być 
oparta na kryteriach obiektywnych i sprawiedliwych, zarówno dla państw członkowskich, jak 
i dla zainteresowanych osób”. Wyjaśniono ponadto, że:

W szczególności powinna ona umożliwiać szybkie ustalenie odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego, tak by zagwarantować skuteczny dostęp do procedur udzielania ochrony 
międzynarodowej i nie powinna zagrażać celowi, jakim jest szybkie rozpatrywanie wnio-
sków o udzielenie ochrony międzynarodowej.

TSUE podkreślił znaczenie „celu szybkości” (91) w wyroku w sprawie C.K. i in.

System dubliński, w który wpisuje się to rozporządzenie, zmierza, jak wynika to z jego 
motywów 4 i 5, do umożliwienia w szczególności szybkiego ustalenia odpowiedzialnego 
państwa członkowskiego, tak by zagwarantować skuteczny dostęp do procedur udzie-
lania ochrony międzynarodowej i nie zagrażać celowi, jakim jest szybkie rozpatrywanie 
wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej (92).

TSUE powtórzył ponadto, że skuteczność systemu zależy od szybkiego ustalenia odpowiedzial-
ności (93). Szybkość i skuteczność procesu ustalania odpowiedzialności należy zatem postrzegać 
jako główny cel rozporządzenia Dublin III. Art. 3 „Rozpatrywanie wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej” należy interpretować zgodnie z tym nadrzędnym celem. Niemniej jednak 
ochrona sądowa niektórych praw wnioskodawców w ramach systemu dublińskiego, w tym 
karty UE, nie powinna „być podporządkowana wymogom szybkiego rozpatrywania wniosków 
o udzielenie azylu” (94).

Dostęp do procedur udzielania ochrony międzynarodowej należy rozumieć zgodnie z wer-
sją przekształconą dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Art. 3 ust. 3 rozporządzenia 
Dublin III stanowi, że „[k]ażde państwo członkowskie zachowuje prawo do wysłania wniosko-
dawcy do bezpiecznego państwa trzeciego, z zastrzeżeniem przepisów i zabezpieczeń ustano-
wionych w [wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych]”. Oznacza to, że 
każde państwo członkowskie może uznać wniosek za niedopuszczalny na mocy art. 33 ust. 2 

(90) Rada Europejska, Konkluzje z Tampere, zob. przypis 7, pkt 13.
(91) Takiego sformułowania użył TSUE w sprawie K, zob. przypis 87, opisując konieczność szybkiej procedury ustalania odpowiedzialności. Zob. TSUE, op.cit., 
przypis 87, pkt 49.
(92) Zob. w odniesieniu do rozporządzenia Dublin III: TSUE, C.K. i in., zob. przypis 33, pkt 57, oraz TSUE, Ghezelbash, zob. przypis 78, pkt 42. Zob. również 
w odniesieniu do rozporządzenia Dublin II: wyrok Wielkiej Izby TSUE z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie C-394/12, Shamso Abdullahi przeciwko Bundesasylamt, 
EU:C:2013:813, pkt 59.
(93) Zob. TSUE, Ghezelbash, zob. przypis 78, pkt 42. Zob. również w odniesieniu do rozporządzenia Dublin II: TSUE, Abdullahi, zob. przypis 92, pkt 59: „Wreszcie, 
jak wynika z motywów 3 i 4 rozporządzenia nr 343/2003, jednym z jego zasadniczych celów jest ustanowienie jasnej i wykonalnej metody umożliwiającej szyb-
kie określenie państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosku o udzielenie azylu, tak aby zagwarantować skuteczny dostęp do procedur 
określania statusu uchodźcy i nie zagrażać celowi, jakim jest szybkie rozpatrywanie wniosków”. Zob. również w odniesieniu do procedur dublińskich, które są 
„przewlekłe”: TSUE, Puid, zob. przypis 84, pkt 35, oraz TSUE, N.S i in., zob. przypis 33, pkt 108: „Państwo członkowskie, w którym znajduje się osoba ubiegająca 
się o azyl, musi jednak czuwać, by sytuacja naruszenia praw podstawowych wspomnianej osoby nie uległa pogorszeniu w związku z przewlekłością procedury 
ustalenia odpowiedzialnego państwa członkowskiego. W razie potrzeby państwo to samo powinno rozpoznać wniosek zgodnie z warunkami przewidzianymi 
w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 343/2003”.
(94) Zob. w odniesieniu do rozporządzenia Dublin II: wyrok TSUE z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie C-19/08, Petrosian, EU:C:2009:41, pkt 48. W wyroku TSUE, Ghe-
zelbash zob. przypis 78, pkt 56 i 57, Trybunał stwierdził, że „[s]twierdzenie to ma zastosowanie, a fortiori, w zakresie dotyczącym [rozporządzenia Dublin III], ponieważ 
prawodawca Unii znacznie rozwinął w tym rozporządzeniu gwarancje proceduralne przysługujące osobom ubiegającym się o azyl w ramach systemu dublińskiego”.

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=129325&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1183149
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=406577
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=179661&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=PL&cid=1065088
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145404&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1183933
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=179661&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=PL&cid=1065088
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145404&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1070232
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144489&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1068560
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1068993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d632bac1fd718843a597fdc09f82d28911.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahmRe0?text=&docid=73617&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=406105
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=179661&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=PL&cid=1065088
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=179661&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=PL&cid=1065088
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lit. c) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych i może odesłać wnio-
skodawcę do bezpiecznego kraju trzeciego określonego w art. 38 (i 39) wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych (95). TSUE wyjaśnił w sprawie Mirza, że art. 3 ust. 3 
rozporządzenia Dublin III może być stosowany przez każde państwo członkowskie niezależnie 
od tego, czy jest ono odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku zgodnie z przepisami rozporzą-
dzenia Dublin III (96). Art. 3 ust. 3 rozporządzenia Dublin III może być zatem stosowany przed 
ustaleniem lub po ustaleniu odpowiedzialności na podstawie rozporządzenia Dublin III.

3.1.3. Zakres terytorialny

Wszystkie państwa członkowskie UE oraz cztery państwa stowarzyszone (Islandia, Liechten-
stein, Norwegia i Szwajcaria) są związane rozporządzeniem Dublin III. Cztery państwa stowa-
rzyszone również uczestniczą we wdrażaniu systemu dublińskiego, jak pokazano w tabeli 10 
poniżej. Trzy państwa członkowskie (Dania, Irlandia i Zjednoczone Królestwo) zajmują szcze-
gólne stanowisko wobec środków określonych w tytule V TFUE, przyznane im na mocy proto-
kołów (97). Irlandia i Zjednoczone Królestwo postanowiły wziąć udział w przyjęciu i stosowaniu 
rozporządzenia Dublin III na mocy art. 3 Protokołu nr 21 (98) (motyw 41). Mimo że Dania nie 
uczestniczyła w przyjęciu rozporządzenia Dublin III (motyw 42), zgodnie z art. 4 ust. 1 Proto-
kołu nr 22 (99) postanowiła stosować to rozporządzenie (100).

Tabela 10: Przyjęcie rozporządzenia Dublin III przez Danię, Irlandię, Zjednoczone Królestwo 
i państwa stowarzyszone 

Rozporządzenie 
Dublin III Podstawa prawna

Dania 
Prawo krajowe weszło w życie 1 stycznia 2014 r. – na podstawie 
art. 4 ust. 2 Protokołu nr 22

Irlandia  Przyjęcie i stosowanie rozporządzenia (motyw 41)

Zjednoczone 
Królestwo  Przyjęcie i stosowanie rozporządzenia (motyw 41)

Islandia 
i Norwegia  2014 r. – na podstawie umowy zawartej w 2001 r. (101)

Liechtenstein 
Prawo krajowe zmienione w 2015 r. (pełna transpozycja 1 marca 
2015 r.) – na podstawie protokołu z 2008 r. (102)

Szwajcaria 
Prawo krajowe zmienione w 2015 r. (pełna transpozycja 1 lipca 
2015 r.) – na podstawie umowy z 2004 r. (103)

(95) Zob. też wyrok TSUE z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie C-695/15 PPU, Shiraz Baig Mirza przeciwko Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, EU:C:2016:188, 
pkt 68: System dubliński „ma na celu zagwarantowanie wydania decyzji w pierwszej instancji zgodnej z dyrektywą w sprawie procedur azylowych”.
(96) TSUE, Mirza, zob. przypis 95, pkt 42.
(97) Zob. sekcja 1.1 powyżej oraz An introduction to the Common European Asylum System for courts and tribunals – A judicial analysis [Wprowadzenie do wspól-
nego europejskiego systemu azylowego dla sądów i trybunałów – analiza sądowa], zob. przypis 2, sekcja 1.4, s. 18 i 19.
(98) Protokół nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, zob. przypis 17.
(99) Protokół nr 22 w sprawie stanowiska Danii, zob. przypis 16. Uczestnictwo Danii w całym systemie dublińskim opiera się na porozumieniu z 2006 r.: Umowa 
pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania 
wniosku o azyl, wniesionego w Danii lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, i systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecz-
nego stosowania konwencji dublińskiej, Dz.U. L 66 z 8.3.2006, s. 38.
(100) 26 grudnia 2013 r. Dania przyjęła ustawę zmieniającą ustawę o cudzoziemcach w celu wdrożenia rozporządzenia Dublin III, LOV nr 1619 af 26/12/2013: Lov 
om ændring af udlændingeloven. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2014 r.
(101) Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotycząca kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla 
rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii, Dz.U. L 93 z 3.4.2001, s. 40.
(102) Protokół między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy pomiędzy 
Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wnio-
sku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii, Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 39.
(103) Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla 
rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii, Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 5.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=177528&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=228592
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175167&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1069466
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161079
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161079
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22001A0403(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22001A0403(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:22011A0618(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:22011A0618(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:22011A0618(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2008:053:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2008:053:FULL&from=EN
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3.1.4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Kluczowe pojęcia zawarte w rozporządzeniu Dublin III zdefiniowano w art. 2. Pojęcia te okre-
ślają również zakres stosowania rozporządzenia. Definicje te są zgodne z definicjami zawartymi 
w innych instrumentach prawnych WESA przyjętych w drugiej fazie, w tym w wersji prze-
kształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania, wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
warunków przyjmowania i wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, 
jak również wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac.

Tabela 11: Kluczowe definicje dotyczące zakresu rozporządzenia Dublin III

„Obywatel państwa 
trzeciego”

„[...] oznacza każdą osobę, która nie jest obywatelem Unii 
w rozumieniu art. 20 ust. 1 TFUE i która nie jest obywatelem 
państwa uczestniczącego w stosowaniu niniejszego 
rozporządzenia na mocy porozumienia z Unią Europejską”.

Art. 2 lit. a)

„Wniosek 
o udzielenie ochrony 
międzynarodowej”

„[...] oznacza wniosek o udzielenie międzynarodowej ochrony 
zdefiniowany w art. 2 lit. h) [wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania]”.
„[...] oznacza wniosek do państwa członkowskiego o ochronę 
złożony przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, 
którego można uznać za osobę ubiegającą się o status uchodźcy 
lub status osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej, a który 
nie występuje wyraźnie o inny rodzaj ochrony pozostający poza 
zakresem stosowania niniejszej dyrektywy i mogący stanowić 
przedmiot osobnego wniosku”.

Art. 2 lit. b) 
i h) wersji 
przekształconej 
dyrektywy 
w sprawie 
kwalifikowania

„Wnioskodawca”

„[...] oznacza obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, 
który złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, 
w odniesieniu do którego nie została jeszcze podjęta 
prawomocna decyzja”.

Art. 2 lit. c)

„Beneficjent ochrony 
międzynarodowej”

„[...] oznacza obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, 
któremu przyznano prawo do międzynarodowej ochrony 
zdefiniowanej w art. 2 lit. a) [wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania]”.

Art. 2 lit. f)

Wszystkie te terminy są autonomicznymi pojęciami prawa Unii.

W rozporządzeniu Dublin III wprowadzono rozróżnienie między sytuacjami „przejęcia” i „wtór-
nego przejęcia” (podsekcja 3.1.4.1). Rozporządzenie to ma zastosowanie, gdy tylko obywatel 
państwa trzeciego (podsekcja 3.1.4.2) złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej 
(podsekcja 3.1.4.3), który nie doprowadził do udzielenia ochrony międzynarodowej (podsek-
cja 3.1.4.4), nawet jeśli wniosek ten został później wycofany (podsekcja 3.1.4.5), o ile nie ustały 
przesłanki złożenia wniosku (podsekcja 3.1.4.6).

3.1.4.1. „Przejęcie” i „wtórne przejęcie”

W rozporządzeniu Dublin III rozróżnia się procedury „przejęcia” i „wtórnego przejęcia” w zależ-
ności od tego, czy wnioskodawca złożył wcześniej wniosek o ochronę międzynarodową w odpo-
wiedzialnym państwie członkowskim.

Jeżeli wnioskodawca nie złożył wcześniej wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 
w odpowiedzialnym państwie członkowskim, zastosowanie mają zasady dotyczące wniosków 
o „przejęcie” (art. 21 i 22), a „odpowiedzialne państwo członkowskie rozpatruje wniosek [...] 
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o udzielenie ochrony międzynarodowej złożon[y] przez wnioskodawcę” (art. 18 ust. 2). Jeżeli 
wnioskodawca złożył wcześniej wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w odpowie-
dzialnym państwie członkowskim, właściwą procedurą jest procedura „wtórnego przejęcia”, 
niezależnie od tego, czy dana osoba złożyła również wniosek o udzielenie ochrony międzyna-
rodowej w państwie członkowskim prowadzącym procedurę dublińską (zob. art. 23–25).

Obowiązki wynikające z tej odpowiedzialności różnią się w zależności od etapu procedury 
mającej na celu ustalenie odpowiedzialnego państwa członkowskiego. Dostęp do procedury 
azylowej lub skutecznego środka zaskarżenia w odniesieniu do odmownej decyzji organu roz-
strzygającego zgodnie z art. 46 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylo-
wych należy przyznać również w sytuacjach „wtórnego przejęcia” (zob. art. 18 ust. 2) (104).

3.1.4.2. Obywatele państw trzecich

Definicja terminu „obywatel państwa trzeciego” do celów stosowania rozporządzenia Dublin III 
skutkuje tym, że obywatele państw stowarzyszonych nie są „obywatelami państw trzecich”. 
Definicja ta różni się od ogólnego znaczenia terminu „obywatel państwa trzeciego” w prawie 
Unii, ponieważ wyłącza z pojęcia „obywatela państwa trzeciego” określonych obywateli spoza 
UE, mianowicie obywateli państw stowarzyszonych.

Z brzmienia definicji wynika również wyraźnie, że pojęcie „obywatele państw trzecich” obej-
muje bezpaństwowców, ponieważ definicja określa „obywateli państw trzecich” w odróżnie-
niu od „każd[ej] osob[y], która nie jest obywatelem Unii w rozumieniu art. 20 ust. 1 TFUE 
i która nie jest obywatelem państwa uczestniczącego w stosowaniu niniejszego rozporządzenia 
na mocy porozumienia z Unią Europejską”.

3.1.4.3. Wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej

Zakres rozporządzenia Dublin III obejmuje wszystkie osoby wnioskujące o udzielenie ochrony 
międzynarodowej (art. 2 lit. b)). Znajduje to również odzwierciedlenie w „kryteriach dotyczą-
cych rodziny” służących ustaleniu odpowiedzialności w przypadku, gdy członkowie rodziny 
beneficjentów ochrony międzynarodowej mogą zostać połączeni z beneficjentami ochrony 
międzynarodowej (105).

Art. 20 ust. 1 rozporządzenia Dublin III stanowi, że złożenie wniosku o udzielenie ochrony mię-
dzynarodowej stanowi punkt wyjścia dla wszczęcia procedury dublińskiej, natomiast w art. 20 
ust. 2 określono moment, w którym wniosek uznaje się za złożony, jak następuje (106).

(104) Jeżeli wniosek o udzielenie azylu został odrzucony przez odpowiedzialne państwo członkowskie w ostatecznej decyzji co do istoty, od której wnioskodawcy 
przysługiwał już skuteczny środek zaskarżenia, odpowiedzialne państwo członkowskie nie jest zobowiązane do przyznania dostępu do nowej procedury azylowej 
ani skutecznego środka zaskarżenia na mocy art. 46 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Dostęp do rozpatrzenia wniosku o udzielenie 
azylu co do istoty może w tych przypadkach podlegać przepisom szczególnym dotyczącym kolejnych wniosków zgodnie z art. 40 i 41 wersji przekształconej dyrek-
tywy w sprawie procedur azylowych (zob. podsekcje 4.1.3 i 5.2.2.4 poniżej). Jednak gdy „odpowiedzialne państwo członkowskie przestało rozpatrywać wniosek 
w związku z wycofaniem go przez wnioskodawcę, zanim zapadła w pierwszej instancji decyzja co do istoty” w rozumieniu art. 18 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
Dublin III, jest ono zobowiązane zapewnić, „by wnioskodawca mógł wystąpić o ukończenie rozpatrywania jego wniosku lub złożyć nowy wniosek o udzielenie 
ochrony międzynarodowej, który nie byłby traktowany jako kolejny wniosek przewidziany w dyrektywie 2013/32/UE. W takich przypadkach państwa członkowskie 
zapewniają ukończenie rozpatrywania wniosku” (art. 18 ust. 2 rozporządzenia Dublin III).
(105) Zob. art. 2 lit. c) i art. 9. Kryterium to, jak również art. 11 (dawny art. 14 rozporządzenia Dublin II) zostały przeredagowane w rozporządzeniu Dublin III „[w] celu 
zapewnienia równego traktowania wszystkich wnioskodawców oraz osób korzystających z ochrony międzynarodowej, jak również w celu zagwarantowania spój-
ności z obecnym dorobkiem prawnym Unii w dziedzinie azylu, w szczególności z dyrektywą [...] 2011/95/UE” (motyw 10).
(106) W sprawie wykładni art. 20 ust. 2 zob. TSUE, Mengesteab, zob. przypis 62, pkt 75 i nast.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=162252
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Art. 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia Dublin III

1. Postępowanie w sprawie ustalania odpowiedzialnego państwa członkowskiego 
wszczyna się, gdy tylko wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej zostanie po 
raz pierwszy złożony w państwie członkowskim.

2. Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej uważa się za złożony, jeśli formu-
larz przedłożony przez wnioskodawcę lub sprawozdanie przygotowane przez organy 
dotarły do właściwych organów zainteresowanego państwa członkowskiego.

Jeżeli w żadnym państwie członkowskim nie został złożony wniosek o udzielenie ochrony mię-
dzynarodowej, rozporządzenie Dublin III nie ma zastosowania, ponieważ stosowanie zasad 
dublińskich „zakłada istnienie wniosku o udzielenie azylu, który odpowiedzialne państwo 
członkowskie musi rozpatrzyć, jest w trakcie rozpatrywania lub w sprawie którego podjęło już 
decyzję” (107). (Bardziej ogólne informacje na ten temat można znaleźć w sekcji 2.3 powyżej).

Procedura dublińska rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o udzielenie azylu w dowolnym 
państwie członkowskim. Oznacza to, że rozpoczęcie procedury nie jest uzależnione od złoże-
nia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w państwie członkowskim prowadzącym 
procedurę dublińską, o ile wcześniej w innym państwie członkowskim złożono wniosek, który 
spowodował zastosowanie systemu dublińskiego (108). Zasadniczo oznacza to, że stosowanie 
systemu dublińskiego byłoby możliwe, jeżeli wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie azylu 
w (co najmniej) jednym państwie członkowskim. Ponadto TSUE wyjaśnił, że wnioskodawca nie 
musi złożyć formalnego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w państwie człon-
kowskim, aby rozpocząć stosowanie systemu dublińskiego (109). W sprawie Mengesteab (110) 
TSUE określił okoliczności, w których wniosek uznaje się za złożony w rozumieniu art. 20 ust. 2 
rozporządzenia Dublin III. Trybunał orzekł:

[A]rt. 20 ust. 2 rozporządzenia Dublin III należy interpretować w ten sposób, że wniosek 
o udzielenie ochrony międzynarodowej uważa się za złożony, gdy pisemny dokument 
– sporządzony przez organ publiczny i zaświadczający, że obywatel państwa trzeciego 
wniósł o udzielenie mu ochrony międzynarodowej – został doręczony organowi zobo-
wiązanemu do wykonania obowiązków wynikających z tego rozporządzenia i, w danym 
wypadku, gdy organowi temu doręczono jedynie zasadnicze informacje zawarte w takim 
dokumencie, lecz nie sam dokument lub jego kopię (111).

Jeżeli wniosek uznaje się za złożony, data, w której organ otrzymał dokument, stanowi punkt 
wyjścia do obliczania terminów na złożenie wniosku o przejęcie lub wtórne przejęcie w innym 
państwie członkowskim. Określa to zatem również moment, w którym nie można już złożyć 
wniosku (112).

(107) TSUE, Kastrati, zob. przypis 84, pkt 45. Wynika to z brzmienia i celu rozporządzenia.
(108) Art. 24 przewiduje w szczególności procedurę wtórnego przejęcia, „w przypadku gdy we wnioskującym państwie członkowskim nie został złożony nowy 
wniosek”.
(109) Jak orzekł TSUE w sprawie Mengesteab, zob. przypis 62, pkt 97, formalny wniosek o udzielenie azylu nie jest konieczny do określenia punktu wyjścia dla 
wszczęcia procedury dublińskiej, ponieważ „dokument pisemny taki jak rozpatrywany w postępowaniu głównym – sporządzony przez organ publiczny i zaświad-
czający, że obywatel państwa trzeciego wniósł o udzielenie ochrony międzynarodowej – powinien być uznany za »sprawozdanie« w rozumieniu art. 20 ust. 2”. Zob. 
np. Rada Stanu w Niderlandach (Raad van State), wyrok z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie 201608443/1/V3, NL:RVS:2017:74. W tej sprawie skarżący twierdził, 
że Niemcy nie mogą być odpowiedzialne za jego wniosek o udzielenie azylu, ponieważ nie złożył on tam formalnego wniosku o udzielenie azylu, mimo że Niemcy 
wydały zaświadczenie o zarejestrowaniu go jako osoby ubiegającej się o azyl.
(110) TSUE, Mengesteab, zob. przypis 62, pkt 75 i nast. Zob. też w odniesieniu do tego opinia rzecznik generalnej E. Sharpston z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie 
670/16, Mengesteab, EU:C:2017:480, pkt 130–151.
(111) TSUE, Mengesteab, zob. przypis 62, pkt 103.
(112) Ibid., pkt 67, 74, 76 i 103.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=122392&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1067942
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=162252
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=90032&summary_only=&q=201608443%2F1%2FV3
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=162252
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=162252
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=162252
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3.1.4.4. Beneficjenci ochrony międzynarodowej

Jeżeli danej osobie udzielono ochrony międzynarodowej, rozporządzenie Dublin III nie ma 
już do niej zastosowania, ponieważ nie jest ona już „wnioskodawcą” w rozumieniu definicji 
zawartej w art. 2 lit. c) rozporządzenia Dublin III. „Wnioskodawcę” określono jako „obywa-
tela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, który wystąpił z wnioskiem o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, w odniesieniu do którego nie została jeszcze podjęta ostateczna decy-
zja” (113). TSUE orzekł, że przepisy dotyczące procedur „przejęcia” nie mają zatem zastosowa-
nia do przypadków, w których beneficjent ochrony międzynarodowej udzielonej przez jedno 
państwo członkowskie ubiega się o ochronę międzynarodową w innym państwie członkow-
skim (114). TSUE oparł to orzeczenie głównie na brzmieniu art. 23 ust. 1 i art. 18 ust. 1 lit. b)–d) 
rozporządzenia Dublin III (115). Ponadto Trybunał podkreślił, że w art. 33 ust. 2 lit. a) wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych wymieniono udzielenie „ochrony 
międzynarodowej” przez inne państwo członkowskie jako podstawę niedopuszczalności, która 
jest niezależna od „przypadków, w których wniosek nie jest rozpatrywany zgodnie z [rozporzą-
dzeniem Dublin III]” (art. 33 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylo-
wych) (116). TSUE wyjaśnił, że przepisy (ówczesnego) rozporządzenia Dublin II „określają, co do 
zasady wyczerpująco” sytuacje, w których może dojść do wygaśnięcia zobowiązań odpowie-
dzialnego państwa członkowskiego (117). Jeżeli wnioskodawca złożył kolejny wniosek w innym 
państwie członkowskim lub przebywa na terytorium innego państwa członkowskiego bez 
dokumentu pobytu, obowiązek państwa członkowskiego dotyczący wtórnego przyjęcia wnio-
skodawcy ma zastosowanie w trzech różnych sytuacjach:

(i) gdy wniosek wnioskodawcy jest rozpatrywany (art. 18 ust. 1 lit. b));
(ii) gdy wnioskodawca wycofał wniosek w trakcie jego rozpatrywania (art. 18 ust. 1 lit. c));
(iii) gdy wniosek wnioskodawcy został odrzucony (art. 18 ust. 1 lit. d)).

W związku z tym na mocy rozporządzenia Dublin III nie ma obowiązku wtórnego przyjęcia 
(byłego) wnioskodawcy, któremu udzielono ochrony międzynarodowej. Dotyczy to również 
sytuacji, w której wniosek o nadanie statusu uchodźcy został odrzucony, a danej osobie udzie-
lono „jedynie” ochrony uzupełniającej, ponieważ decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy 
nie może być interpretowana jako odrzucenie w rozumieniu art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia 
Dublin III. Odrzucenie na podstawie art. 18 ust. 1 lit. d) należy interpretować jako (całkowite) 
odrzucenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej (118). Oznacza to również, że ter-
miny określone w rozporządzeniu Dublin III nie mają zastosowania do procedur mających na 
celu powrót beneficjenta ochrony międzynarodowej do innego państwa członkowskiego (119).

3.1.4.5. Skutki wycofania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej

Pojęcie „wycofania” zdefiniowano w art. 2 lit. e) rozporządzenia Dublin III. Oznacza ono „działa-
nie, w wyniku którego wnioskodawca kończy postępowanie rozpoczęte złożeniem przez niego 
wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, zgodnie z [wersją przekształconą dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych], w sposób wyraźny lub dorozumiany”. W sprawie Kastrati (120) 

(113) Zob. postanowienie TSUE z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie C-36/17, Daher Muse Ahmed, EU:C:2017:273, pkt 36.
(114) Ibid., pkt 41.
(115) Ibid., pkt 27–32.
(116) Ibid., pkt 38 i 39.
(117) TSUE, Kastrati, zob. przypis 84, pkt 45, oraz TSUE, Daher Muse Ahmed, zob. przypis 113, pkt 41.
(118) Zob. TSUE, Daher Muse Ahmed, zob. przypis 113, pkt 30–33. W tym kontekście można zauważyć, że we wniosku Komisji dotyczącym rozporządzenia Dublin IV 
z dnia 4 maja 2016 r. zaproponowano dodanie obowiązku wtórnego przyjęcia osoby, której udzielono ochrony międzynarodowej, zob. wniosek Komisji dotyczący 
rozporządzenia Dublin IV, zob. przypis 82.
(119) Zob. TSUE, Daher Muse Ahmed, zob. przypis 113, pkt 42.
(120) Zakres rozporządzenia Dublin II obejmował jedynie wnioski o udzielenie ochrony na mocy Konwencji dotyczącej statusu uchodźców.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189841&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=122582
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=122392&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1067942
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189841&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=122582
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189841&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=122582
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189841&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=122582
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TSUE orzekł, że zgodnie z rozporządzeniem Dublin II wycofanie „wniosku o udzielenie azylu” 
– jeżeli następuje przed przyjęciem wniosku o przejęcie – ma ten skutek, że przepisy dubliń-
skie nie mają dłużej zastosowania. W reakcji na ten wyrok rozporządzenie Dublin III zawiera 
w art. 20 ust. 5 i art. 18 ust. 1 lit. c) przepisy, które zapewniają stosowanie przepisów dubliń-
skich nawet po wycofaniu przez daną osobę wniosku o udzielenie azylu.

3.1.4.6. Terminy

Procedurę dublińską zasadniczo przeprowadza się w trzech etapach.

Etap 1: wniosek o przejęcie lub wtórne przejęcie. Państwo członkowskie aktualnego 
pobytu sprawdza odpowiedzialność innego państwa członkowskiego, a następnie ewen-
tualnie wysyła wniosek do państwa członkowskiego uznanego za odpowiedzialne.

Etap 2: odpowiedź na wniosek o przejęcie lub wtórne przejęcie. Państwo członkowskie, 
do którego skierowano wniosek, sprawdza własną odpowiedzialność, a następnie odpo-
wiada na wniosek, podejmując decyzję.

Etap 3: przekazanie do odpowiedzialnego państwa członkowskiego. Jeżeli państwo 
członkowskie, do którego skierowano wniosek, przyjmuje odpowiedzialność, państwo 
członkowskie aktualnego pobytu powiadamia wnioskodawcę o decyzji o przekazaniu 
i przekazuje wnioskodawcę.

Wszystkie trzy etapy odbywają się w określonych terminach, jak określono w poniższej tabeli 12.

Tabela 12: Terminy w procedurach dublińskich

Przejęcie Wtórne przejęcie

Etap 1: wniosek o przejęcie lub wtórne przejęcie 

Dane w Eurodac 2 miesiące (art. 21 ust. 1) 2 miesiące (art. 23 ust. 2 i art. 24 
ust. 2)

Brak danych w Eurodac 3 miesiące (art. 21 ust. 1) 3 miesiące (art. 23 ust. 2 i art. 24 
ust. 2)

Etap 2: odpowiedź na wniosek o przejęcie lub wtórne przejęcie

Dane w Eurodac 2 miesiące (art. 22 ust. 1) 2 tygodnie (art. 25 ust. 1)

Brak danych w Eurodac 2 miesiące (art. 22 ust. 1) 1 miesiąc (art. 25 ust. 1)

Etap 3: przekazanie do odpowiedzialnego państwa członkowskiego

Zwykły termin przekazania 6 miesięcy (art. 29 ust. 1) 6 miesięcy (art. 29 ust. 1)

Termin w przypadku, gdy 
dana osoba odbywa karę 
pozbawienia wolności

Do 12 miesięcy (art. 29 ust. 2) Do 12 miesięcy (art. 29 ust. 2)

Termin w przypadku, gdy dana 
osoba dopuściła się ucieczki Do 18 miesięcy (art. 29 ust. 2) Do 18 miesięcy (art. 29 ust. 2)

Jeśli chodzi o moment, od którego zaczynają obowiązywać poszczególne terminy, w rozporzą-
dzeniu Dublin III przewidziano różne punkty początkowe.
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W przypadku uzyskania trafienia w systemie Eurodac (121) wniosek o przejęcie lub wtórne 
przejęcie musi być liczony od daty uzyskania trafienia w systemie Eurodac (122). Jeżeli wniosek 
o przejęcie lub wtórne przejęcie opiera się na dowodach innych niż dane uzyskane z systemu 
Eurodac, termin ten jest liczony od dnia złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodo-
wej w rozumieniu art. 20 ust. 2 rozporządzenia Dublin III (123). TSUE wyjaśnił ponadto, że art. 21 
ust. 1 rozporządzenia Dublin III należy interpretować w ten sposób, że wniosek o przejęcie 
„nie może zostać skutecznie złożony później niż 3 miesiące po złożeniu wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej, nawet jeżeli wniosek ten został złożony w ciągu 2 miesięcy od uzy-
skania trafienia w systemie Eurodac w rozumieniu tego artykułu” (124). Dlatego termin 3 mie-
sięcy od dnia złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej stanowi bezwzględny 
termin, w którym należy złożyć wniosek o przejęcie (125).

Jeżeli w państwie członkowskim pobytu nie złożono wniosku o udzielenie ochrony międzyna-
rodowej, w art. 24 ust. 2 akapit drugi przewiduje się, że wniosek musi zostać przesłany do pań-
stwa członkowskiego, do którego kierowany jest wniosek „w terminie trzech miesięcy od daty, 
w której wnioskujące państwo członkowskie uzyskało wiedzę, że inne państwo członkowskie 
może być odpowiedzialne za tę osobę”.

Terminy na udzielenie odpowiedzi na wniosek o przejęcie lub wtórne przejęcie biegną od daty 
otrzymania wniosku, zgodnie z DubliNet (126).

Punktem wyjścia do obliczania terminu przekazania z wnioskującego państwa członkowskiego 
do odpowiedzialnego państwa członkowskiego jest data przyjęcia wniosku przez odpowie-
dzialne państwo członkowskie lub data podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie odwołania lub 
ponownego rozpoznania, jeżeli ma to skutek zawieszający zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządze-
nia Dublin III (127).

Skutek wygaśnięcia terminu wyraźnie określono w rozporządzeniu Dublin III. Przewidziano 
w nim, że odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 
spoczywa na państwie członkowskim, które nie podjęło działań w wyznaczonym terminie (128). 
Innymi słowy, nieprzestrzeganie obowiązującego terminu pociąga za sobą odpowiedzialność 
państwa członkowskiego, które nie podjęło działań w wyznaczonym terminie (129). Wiążące 
terminy są jednym z kluczowych elementów sprzyjających realizacji celu, jakim jest ogranicza-
nie liczby „osób ubiegających się o azyl bez uregulowanego statusu” (130) – innymi słowy, osób 
ubiegających się o azyl, za które żadne państwo członkowskie nie bierze odpowiedzialności – 
oraz sprzyjających skuteczności procedury ustalania odpowiedzialności (131).

(121) „Trafienie” zdefiniowano w art. 2 lit. d) wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac, zob. przypis 35. „[O]znacza, że dane daktyloskopijne osoby przekazane 
przez państwo członkowskie zostały w systemie centralnym porównane i przynajmniej jednokrotnie skojarzone z danymi daktyloskopijnymi zapisanymi w skom-
puteryzowanej centralnej bazie danych […]”.
(122) Zob. art. 21 ust. 1 akapit drugi, art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 2.
(123) Zob. art. 21 ust. 1 i art. 23 ust. 2 akapit drugi.
(124) Zob. TSUE, Mengesteab, zob. przypis 62, pkt 74.
(125) Zob. TSUE, Mengesteab, zob. przypis 62, pkt 67, 74, 76 i 103.
(126) Zob. art. 22 ust. 1 i art. 25 ust. 1 rozporządzenia Dublin III. DubliNet odnosi się do bezpiecznej elektronicznej sieci kanałów transmisyjnych między organami 
krajowymi rozpatrującymi wnioski o udzielenie azylu, zob. art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1560/2003 (rozporządzenia wykonawczego do rozporządzenia dubliń-
skiego) zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) nr 118/2014, zob. przypis 82.
(127) Zob. art. 29 ust. 1 rozporządzenia Dublin III.
(128) Zob. art. 21 ust. 1 akapit trzeci, art. 22 ust. 7, art. 23 ust. 3, art. 24 ust. 3 oraz art. 29 ust. 2 rozporządzenia Dublin III.
(129) W sprawie TSUE, Mengesteab, zob. przypis 62, dotyczącej terminów na złożenie wniosku o przejęcie, TSUE orzekł, że terminy przewidziane w rozporządzeniu 
są wiążące i że wnioskodawca może powołać się na upływ takiego terminu w odwołaniu od decyzji dublińskiej.
(130) Zob. Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trze-
ciego lub bezpaństwowca, Dz.U. C 304E z 30.10.2001, s. 192, COM(2001) 447 final (wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Dublin II), s. 19.
(131) Zob. wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia Dublin III, zob. przypis 88, s. 7.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:PL:PDF
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=162252
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=162252
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=162252
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52001PC0447&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52001PC0447&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52001PC0447&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0820:FIN:pl:PDF
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Mimo że najważniejsze konsekwencje prawne upływu terminów zostały wyjaśnione przez TSUE 
w sprawie Mengesteab, nadal istnieją kwestie wymagające wyjaśnienia (132). TSUE podkreślił, 
że długa procedura dublińska może naruszać prawa podstawowe wnioskodawcy (133). Z dru-
giej strony automatyczne przeniesienie odpowiedzialności po upływie terminu może naruszać 
prawo do jedności rodziny lub podważać najlepsze interesy dziecka, jeżeli inne państwo człon-
kowskie byłoby odpowiedzialne na podstawie kryteriów dotyczących rodziny.

Jeżeli termin na udzielenie odpowiedzi upłynął, w celu ułatwienia przekazania danych należy 
zastosować procedurę określoną w art. 10 rozporządzenia wykonawczego do rozporządzenia 
dublińskiego.

W art. 28 ust. 3 rozporządzenia Dublin III przewiduje się skrócone terminy w przypadku zatrzy-
mania w celu przekazania. Nie zostało jeszcze wyjaśnione, czy upływ terminów prowadzi 
również do przeniesienia zobowiązań, ponieważ w art. 28 ust. 3 akapit drugi przewiduje się 
wyraźne przeniesienie odpowiedzialności, gdy państwo członkowskie, do którego skierowano 
wniosek, nie udzieli odpowiedzi w ciągu dwóch tygodni. Art. 28 ust. 3 akapit czwarty stanowi, 
że „[a]rt. 21, 23, 24 i 29 nadal stosuje się odpowiednio”. W sprawie Khir Amayry (134) TSUE 
stwierdził, że celem terminów określonych w art. 28 ust. 3 „jest określenie czasu, w trakcie 
którego powinno zostać przeprowadzone przekazanie, i z tego względu w niektórych przypad-
kach powyższe terminy zastępują podstawowe terminy określone w tym celu w art. 29 ust. 1 
tego rozporządzenia”. Wydaje się zatem jasne, że w sprawach dotyczących zatrzymania obo-
wiązujące terminy określono w art. 28 ust. 3. Nie wyjaśniono jednak jeszcze kwestii, które 
terminy mają zastosowanie, jeżeli dana osoba zostanie zwolniona z miejsca zatrzymania przed 
upływem tych terminów.

3.1.4.7. Wygaśnięcie odpowiedzialności

Obowiązki państwa członkowskiego wynikające z rozporządzenia Dublin III wygasają w trzech 
zestawach okoliczności:

(i) jeżeli zainteresowany wnioskodawca uzyskał dokument pobytu od innego pań-
stwa członkowskiego (zob. art. 20 ust. 5 akapit drugi i art. 19 ust. 1 rozporządzenia 
Dublin III);

(ii) jeżeli opuścił terytorium państw członkowskich na okres co najmniej 3 miesięcy 
(zob. art. 20 ust. 5 akapit drugi i art. 19 ust. 2 rozporządzenia Dublin III); lub

(iii) gdy opuścił terytorium „zgodnie z decyzją o odesłaniu lub decyzją o wydaleniu 
wydaną w następstwie wycofania lub odrzucenia wniosku” (art. 19 ust. 3 rozporzą-
dzenia Dublin III).

Okoliczności te przedstawiono na rys. 8 poniżej.

(132) Sprawy w toku dotyczące kwestii terminów obejmują sprawę C-201/16, Shiri przeciwko Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, w której rzecznik gene-
ralna Sharpston przedstawiła swoją opinię 20 lipca 2017 r.; niedawny wniosek Wyższego Sądu Administracyjnego (Verwaltungsgerichtshof) Badenii-Wirtembergii 
(Niemcy), decyzję z dnia 15 marca 2017 r., A 11 S 2151/16; oraz sprawę C-163/17, Abubacarr Jawo przeciwko Bundesrepublik Deutschland wniesioną przez Wyższy 
Sąd Administracyjny Badenii-Wirtembergii (Niemcy) 3 kwietnia 2017 r.
(133) Zob. TSUE, Puid, zob. przypis 84, pkt 35, i TSUE, N.S. i in., zob. przypis 33, pkt 108: „[P]aństwo członkowskie, w którym znajduje się osoba ubiegająca się 
o azyl, musi czuwać, by sytuacja naruszenia praw podstawowych wspomnianej osoby nie uległa pogorszeniu w związku z przewlekłością procedury ustalenia 
odpowiedzialnego państwa członkowskiego. W razie potrzeby państwo to samo powinno rozpoznać wniosek zgodnie z warunkami przewidzianymi w art. 3 ust. 2 
rozporządzenia [nr 343/2003]”.
(134) Wyrok TSUE z dnia 13 września 2017 r. w sprawie C-60/16, Mohammad Khir Amayry przeciwko Migrationsverket, EU:C:2017:675, pkt 54.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193044&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1186156
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Verwaltungsgerichte&Art=en&sid=e5547ed668e043ac6e4b404c79c38c90&nr=22165&pos=0&anz=11
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194928&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=849274
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144489&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1068560
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1068993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194404&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1186835
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Rys. 8: Przepisy dotyczące wygaśnięcia odpowiedzialności określone w art. 19 
rozporządzenia Dublin III

Art. 19 ust. 1 W przypadku gdy państwo członkowskie wydaje wnioskodawcy dokument pobytu, 
obowiązki określone w art. 18 ust. 1 przechodzą na to państwo członkowskie.

Art. 19 ust. 2

Obowiązki określone w art. 18 ust. 1 wygasają, w przypadku gdy odpowiedzialne 
państwo członkowskie jest w stanie wykazać, kiedy otrzyma wniosek o przejęcie lub 
wtórne przejęcie wnioskodawcy lub innej osoby, o której mowa w art. 18 ust. 1 lit. c) 
lub d), że zainteresowana osoba opuściła terytorium państw członkowskich na okres co 
najmniej trzech miesięcy, chyba że jest ona w posiadaniu ważnego dokumentu pobytu 
wydanego przez odpowiedzialne państwo członkowskie.
Wniosek złożony po okresie nieobecności, o którym mowa w akapicie pierwszym, 
uznawany jest za nowy wniosek, stanowiący podstawę wszczęcia nowego postępowania 
w sprawie ustalenia odpowiedzialnego państwa członkowskiego.

Art. 19 ust. 3

Obowiązki określone w art. 18 ust. 1 lit. c) i d) wygasają, w przypadku gdy 
odpowiedzialne państwo członkowskie jest w stanie wykazać, kiedy otrzyma wniosek 
o wtórne przejęcie wnioskodawcy lub innej osoby, o której mowa w art. 18 ust. 1 lit. c) 
lub d), że zainteresowana osoba opuściła terytorium państw członkowskich zgodnie 
z decyzją o odesłaniu lub decyzją o wydaleniu wydaną w następstwie wycofania lub 
odrzucenia wniosku.
Wniosek złożony po faktycznym wydaleniu uznawany jest za nowy wniosek, stanowiący 
podstawę wszczęcia nowego postępowania w sprawie ustalenia odpowiedzialnego 
państwa członkowskiego.

3.2. Inne obowiązujące przepisy związane z rozporządzeniem 
Dublin III

Wzajemne powiązania między rozporządzeniem Dublin III a innymi mającymi zastosowanie 
źródłami prawa zostały obszernie wymienione w motywach. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie 
systemu dublińskiego, wersja przekształcona rozporządzenia Eurodac oraz rozporządzenie 
wykonawcze do rozporządzenia dublińskiego zawierają przepisy, które mają bezpośrednie 
znaczenie dla każdej procedury dublińskiej. O wersji przekształconej rozporządzenia Euro-
dac wspomniano w motywach 29 i 30, jak również w art. 4, 13, 17, 21, 23, 24, 34, 46 i 49, 
natomiast o rozporządzeniu wykonawczym do rozporządzenia dublińskiego – w motywach 24 
i 37, jak również w art. 17, 31, 47, 48 oraz w tabeli korelacji (załącznik II). Zostało ono rów-
nież zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji nr 118/2014 (135), aby odzwierciedlić 
i uwzględnić zmiany wprowadzone rozporządzeniem Dublin III. Wymiana informacji, przetwa-
rzanie danych i ochrona danych muszą być zgodne z niedawno zmienionymi europejskimi prze-
pisami dotyczącymi ochrony danych (tj. z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (136)). 
W rozporządzeniu Dublin III wymieniono w tym względzie poprzednią dyrektywę o ochronie 
danych (dyrektywa 95/46/WE) (137) – w motywach 26 i 27, a także w art. 34 (o wymianie infor-
macji) i art. 38 (o ochronie i bezpieczeństwie danych). Istnieje również konieczność stosowania 
tych zasad w odniesieniu do stosowania wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac oraz 
rozporządzenia wykonawczego do rozporządzenia dublińskiego.

(135) Rozporządzenie wykonawcze Komisji, zob. przypis 82.
(136) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1, przyjęto w kwietniu 2016 r. i w pełni wejdzie w życie w maju 2018 r.
(137) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych 
osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31. Dyrektywę o ochronie danych uchylono na podstawie art. 94 ogólnego rozpo-
rządzenia o ochronie danych.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:039:0001:0043:pl:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=DE
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Zgodnie z motywami wersja przekształcona dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania 
powinna mieć zastosowanie do procedury dublińskiej (motyw 11 i art. 49), a wersja prze-
kształcona dyrektywy w sprawie procedur azylowych powinna mieć zastosowanie dodatkowo 
(wspomniana w motywie 12, art. 2 lit. d) i e) oraz art. 3, 6, 18 i 49). Stosowanie obu dyrek-
tyw podlega ograniczeniom. Podejście to ma na celu zapewnienie, aby stosowanie procedury 
dublińskiej było lepiej dostosowane do całego WESA. Znajduje ono również odzwierciedlenie 
w fakcie, że o wersji przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania jest mowa w moty-
wie 10 oraz w art. 2 lit. b), d) i f).

Jeżeli chodzi o zatrzymanie w celu przekazania, art. 9–11 wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie warunków przyjmowania zostały włączone do art. 28 ust. 4 rozporządzenia Dublin III. 
Ponadto decyzja o zatrzymaniu musi być zgodna z Kartą praw podstawowych UE, w szczegól-
ności z jej art. 4, 6 (138) i 7, oraz z odnośnym orzecznictwem ETPC dotyczącym odpowiednich 
praw zawartych w art. 3, 5 (139) i 8 (140) EKPC (141).

Jeżeli chodzi o ochronę praw podstawowych, stosowanie rozporządzenia Dublin III musi być co 
najmniej w pełni zgodne z kartą UE. O karcie wspomniano w motywach 13, 14, 19, 21 i 39, jak 
również w art. 3 ust. 2 w odniesieniu do ochrony przyznanej na mocy art. 4 karty. W rozporzą-
dzeniu Dublin III w motywie 32 odniesiono się również do zobowiązań państw członkowskich 
„powstały[ch] na mocy instrumentów prawa międzynarodowego”, natomiast w motywie 3 
bardzo wyraźnie nawiązano do Konwencji dotyczącej statusu uchodźców oraz zasady non-refo-
ulement, a w motywach 14 i 32 – do EKPC i orzecznictwa ETPC. W odniesieniu do praw dziecka 
o Konwencji ONZ o prawach dziecka wyraźnie jest mowa w motywie 13.

Z tego szerokiego uwzględnienia ochrony praw podstawowych w motywach rozporządzenia 
Dublin III wynika, że we wszystkich procedurach dublińskich konieczne jest przyjęcie podejścia 
do współpracy na rzecz rozwoju opartego na prawach człowieka. W motywie 39 rozporządze-
nia Dublin III cel ten wyraźnie podkreślono w bardzo szerokim i wszechstronnym ujęciu.

Motyw. 39 rozporządzenia Dublin III

 Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami 
uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W szcze-
gólności niniejsze rozporządzenie zmierza do zapewnienia pełnego przestrzegania 
prawa do azylu gwarantowanego przez art. 18 Karty praw podstawowych i praw uzna-
nych w jej art. 1, 4, 7, 24 i 47. Niniejsze rozporządzenie powinno w związku z tym być 
odpowiednio stosowane.

Artykuły karty UE wymienione w motywie 39 są również najważniejszymi punktami odnie-
sienia dla orzecznictwa dotyczącego procedury dublińskiej. W kilku orzeczeniach TSUE doty-
czących kwestii związanych z systemem dublińskim podkreślono ogólne znaczenie karty UE 
i wyjaśniono jej szczególne znaczenie dla procedur dublińskich (142).

(138) Zob. wyrok TSUE z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie C-528/15, Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie przeciwko Salah 
Al Chodor i in., EU:C:2017:213, pkt 36 i 37, a także TSUE, Khir Amayry, zob. przypis 134, pkt 43–49.
(139) Zob. TSUE, Al Chodor, zob. przypis 138, pkt 37–39.
(140) Zob. w sprawie naruszenia art. 8 EKPC w drodze orzeczenia o zastosowaniu środka zapobiegawczego polegającego na pozbawieniu wolności, który oddzielał 
rodziców od ich dzieci; Sąd Federalny (Bundesgericht/Tribunal fédéral) (Szwajcaria), wyrok z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawach połączonych 2C_1052/2016 
i 2C_1053/2016, uwaga 4.
(141) Zob. TSUE, Al Chodor, zob. przypis 138, pkt 38.
(142) Zob. np. TSUE, Ghezelbash, zob. przypis 78, pkt 32 i 37; TSUE, Al Chodor, zob. przypis 138, pkt 36–37; TSUE, Khir Amayry, zob. przypis 134, pkt 43–49 oraz 
TSUE, C.K. i in., zob. przypis 33, pkt 65–69.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188907&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1187185
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188907&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1187185
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194404&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=403405
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188907&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=152275
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=aza://26-04-2017-2C_1052-2016&print=yes
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=aza://26-04-2017-2C_1052-2016&print=yes
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188907&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=152275
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=179661&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=PL&cid=1065088
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188907&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=152275
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194404&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=403405
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=406577
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3.3. Prawo do informacji i indywidualnej rozmowy

Art. 4 i 5, jak również motyw 18 rozporządzenia Dublin III odnoszą się do prawa do infor-
macji i indywidualnej rozmowy. Te dwa artykuły nie były zawarte w rozporządzeniu Dublin II 
i powinny być interpretowane w powiązaniu z prawem do obrony (143) i prawem do dobrej 
administracji (144), które są ogólnymi zasadami prawa Unii Europejskiej (145). Prawo do bycia 
wysłuchanym jest wpisane w obie zasady ogólne (146). Zarówno w odniesieniu do art. 4, jak 
i 5 TSUE twierdzi, że stanowią one integralną część „wzmocnionych [...] praw i mechanizmów 
gwarantujących udział osób ubiegających się o azyl w postępowaniu w sprawie ustalenia odpo-
wiedzialnego państwa członkowskiego” (147).

3.3.1. Prawo do informacji

Prawo wnioskodawcy do informacji określone w art. 4 rozporządzenia Dublin III jest centralnym 
warunkiem zagwarantowania rzetelności proceduralnej. Przewiduje się w nim, że niezwłocz-
nie po złożeniu w państwie członkowskim wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 
w rozumieniu art. 20 ust. 2 rozporządzenia dublińskiego właściwe organy muszą poinformo-
wać wnioskodawcę o zastosowaniu rozporządzenia Dublin III. W art. 4 ust. 1 lit. b) wymaga się, 
aby wnioskodawca został poinformowany między innymi o następujących kwestiach.

Art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Dublin III

 [K]ryteriach ustalania odpowiedzialnego państwa członkowskiego oraz hierarchii 
tych kryteriów na różnych etapach postępowania i czasie ich trwania oraz o fakcie, że 
złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w jednym państwie człon-
kowskim może skutkować tym, iż państwo to stanie się odpowiedzialnym państwem 
członkowskim na mocy niniejszego rozporządzenia, nawet jeśli taka odpowiedzial-
ność nie wynika z tych kryteriów (148).

W art. 4 ust. 1 rozporządzenia Dublin III wymaga się ponadto, aby wnioskodawca został poin-
formowany w szczególności o:

– celach rozporządzenia Dublin III;
– indywidualnej rozmowie;
– możliwości zaskarżenia decyzji o przekazaniu (oraz, w stosownych przypadkach, możliwo-

ści wnioskowania o zawieszenie przekazania);
– fakcie, że właściwe organy państw członkowskich mogą wymieniać dane na jego temat; oraz
– prawie dostępu do danych osobowych w określonych okolicznościach, prawie do żądania 

poprawienia lub usunięcia danych osobowych oraz procedurach korzystania z tych praw.

Informacji udziela się na piśmie „w języku zrozumiałym dla wnioskodawcy lub co do którego 
można zasadnie przypuszczać, że jest dla niego zrozumiały”, a w przypadku gdy jest to konieczne 

(143) Prawo do obrony ma swoje źródło w art. 47 i 48 karty, zob. m.in. wyrok TSUE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie 277/11, M.M. przeciwko Minister for Justice, 
Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, EU:C:2012:744, pkt 81, wyrok TSUE z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie C-166/13, Sophie Mukarubega prze-
ciwko Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis, EU:C:2014:2336, pkt 43, jak również orzecznictwo przytoczone w obu sprawach.
(144) Zob. art. 41 ust. 2 karty. Prawo do dobrej administracji jest ze względu na swoje brzmienie ograniczone do instytucji i organów UE (art. 41 ust. 1 karty). Nie-
mniej jednak TSUE użył go również jako argumentu, dlaczego prawo do bycia wysłuchanym ma znaczenie również dla państw członkowskich, zob. TSUE, M.M., 
zob. przypis 143, pkt 82 i 83. Zob. również TSUE, Mukarubega, zob. przypis 143, pkt 44 i 45.
(145) Zob. również An introduction to the Common European Asylum System for courts and tribunals – A judicial analysis [Wprowadzenie do wspólnego europej-
skiego systemu azylowego dla sądów i trybunałów – analiza sądowa], zob. przypis 2, podsekcja 3.4.1, s. 71 i nast.
(146) Zob. TSUE, Mukarubega, zob. przypis 143, pkt 42, 43 i 46.
(147) Zob. TSUE, Ghezelbash, zob. przypis 78, pkt 46.
(148) Art. 4 ust. 1 lit. b), zob. również TSUE, Ghezelbash, zob. przypis 78, pkt 47.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130241&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=197937
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130241&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=197937
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159241&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1187975
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159241&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1187975
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130241&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=197937
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159241&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=195040
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159241&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=195040
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=179661&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=PL&cid=1065088
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=179661&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=PL&cid=1065088
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dla właściwego zrozumienia, informacje przekazuje się również ustnie (art. 4 ust. 2 rozporządze-
nia Dublin III). Informacje te są uzupełnione wspólnymi ulotkami zawartymi w załącznikach do 
rozporządzenia wykonawczego Komisji, jak przewidziano w art. 4 ust. 3 rozporządzenia Dublin III.

Przepisy art. 4 rozporządzenia Dublin III istotne z punktu widzenia prawa do informacji przed-
stawiono w tabeli 13 poniżej.

Tabela 13: Prawo do informacji określone w art. 4 rozporządzenia Dublin III

Złożenie kolejnego 
wniosku lub 
przeniesienie się 
do innego państwa 
członkowskiego

Poinformowanie o: „celach niniejszego rozporządzenia 
oraz konsekwencjach złożenia kolejnego wniosku w innym 
państwie członkowskim, a także o konsekwencjach 
przeniesienia się z jednego państwa członkowskiego do 
innego, w trakcie ustalania odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego na mocy niniejszego rozporządzenia 
oraz rozpatrywania wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej”.

Art. 4 ust. 1 lit. a)

Ustalenie 
odpowiedzialnego 
państwa członkowskiego

Poinformowanie o: „kryteriach ustalania odpowiedzialnego 
państwa członkowskiego oraz hierarchii tych kryteriów 
na różnych etapach postępowania i czasie ich trwania 
oraz o fakcie, że złożenie wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej w jednym państwie członkowskim może 
skutkować tym, iż państwo to stanie się odpowiedzialnym 
państwem członkowskim na mocy niniejszego 
rozporządzenia, nawet jeśli taka odpowiedzialność nie 
wynika z tych kryteriów”.

Art. 4 ust. 1 lit. b)

Indywidualna rozmowa

Poinformowanie o: „indywidualnej rozmowie na mocy art. 5 
oraz możliwości przedstawienia informacji o przebywaniu 
w państwach członkowskich członków rodziny, krewnych 
lub innych osób należących do rodziny, w tym o możliwym 
sposobie przedstawienia przez wnioskodawcę takich 
informacji”.

Art. 4 ust. 1 lit. c)

Zaskarżenie decyzji
Poinformowanie o: „możliwości zaskarżenia decyzji 
o przekazaniu oraz, w stosownych przypadkach, możliwości 
wnioskowania o zawieszenie przekazania”.

Art. 4 ust. 1 lit. d)

Wymiana danych 
osobowych

Poinformowanie o: „fakcie, że właściwe organy państw 
członkowskich mogą wymieniać dane na jej temat, wyłącznie 
w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszego 
rozporządzenia”.

Art. 4 ust. 1 lit. e)

Prawo dostępu do 
danych osobowych

Poinformowanie o: „prawie dostępu do danych jej 
dotyczących oraz prawie do żądania poprawienia 
takich danych, jeśli są nieprawidłowe lub ich usunięcia, 
w przypadku gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem, 
oraz o procedurach wykonywania tych praw, w tym 
danych kontaktowych organów, o których mowa w art. 35, 
i krajowych organów ochrony danych rozpatrujących skargi 
dotyczące ochrony danych osobowych”.

Art. 4 ust. 1 lit. f)

3.3.2. Indywidualna rozmowa

Oprócz prawa do informacji, o którym mowa w art. 4, w art. 5 ust. 1 rozporządzenia Dublin III 
zobowiązano państwo członkowskie dokonujące ustalenia odpowiedzialnego państwa człon-
kowskiego do przeprowadzenia indywidualnej rozmowy z wnioskodawcą („indywidualnej roz-
mowy w ramach systemu dublińskiego”). Zgodnie z art. 5 ust. 1 cel indywidualnej rozmowy 
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w ramach systemu dublińskiego jest dwojaki. Z jednej strony rozmowa ma na celu „ułatwić 
ustalenie odpowiedzialnego państwa członkowskiego”, ponieważ zebrane informacje powinny 
pomóc w określeniu istotnych faktów w celu ustalenia odpowiedzialności. Z drugiej strony roz-
mowa „ma pozwolić również na właściwe zrozumienie przez wnioskodawcę informacji przeka-
zanych mu na mocy art. 4”. Indywidualna rozmowa przewidziana w rozporządzeniu Dublin III, 
koncentrująca się na informacjach istotnych dla ustalenia odpowiedzialnego państwa człon-
kowskiego, różni się pod względem zakresu i przedmiotu od przesłuchania dotyczącego istoty 
wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej przewidzianego w art. 14 wersji przekształco-
nej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.

Od przeprowadzenia indywidualnej rozmowy w ramach systemu dublińskiego można odstąpić 
jedynie w przypadku, gdy „wnioskodawca zbiegł” lub gdy „po otrzymaniu informacji, o których 
mowa w art. 4, przedstawił już w inny sposób informacje mające znaczenie dla ustalenia odpo-
wiedzialnego państwa członkowskiego”. (Art. 5 ust. 2 rozporządzenia Dublin III).

Indywidualna rozmowa w ramach systemu dublińskiego:

– „przeprowadzana jest w odpowiednim czasie, a w każdym razie przed podjęciem jakiejkol-
wiek decyzji o przekazaniu wnioskodawcy do odpowiedzialnego państwa członkowskiego 
[...]” (art. 5 ust. 3);

– „przeprowadzana jest w języku zrozumiałym dla wnioskodawcy lub co do którego można 
zasadnie przypuszczać, że jest dla niego zrozumiały i w którym jest on w stanie się porozu-
miewać” (149), w razie potrzeby z pomocą „tłumacza, który jest w stanie zapewnić właściwą 
komunikację między wnioskodawcą a osobą przeprowadzającą indywidualną rozmowę” 
(art. 5 ust. 4);

– „przeprowadzana jest w warunkach zapewniających odpowiednią poufność” (art. 5 ust. 5);
– „jest przeprowadzana przez osobę, która zgodnie z prawem krajowym ma odpowiednie 

kwalifikacje” (art. 5 ust. 5).

Państwo członkowskie przeprowadzające indywidualną rozmowę w ramach systemu dubliń-
skiego musi sporządzić pisemne podsumowanie zawierające „co najmniej najważniejsze infor-
macje przekazane przez wnioskodawcę podczas rozmowy”, przy czym państwo członkowskie 
„dba o to, by wnioskodawca lub doradca prawny, lub inny doradca, który reprezentuje wnio-
skodawcę, miał na czas dostęp do tego podsumowania” (art. 5 ust. 6).

TSUE opisuje postępowanie dotyczące przeprowadzania indywidualnej rozmowy w następu-
jący sposób.

Art. 5 ust. 1, 3 i 6 [rozporządzenia Dublin III] przewiduje, że państwo członkowskie doko-
nujące ustalenia państwa członkowskiego odpowiedzialnego przeprowadza w odpo-
wiednim czasie, a w każdym razie przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o przekazaniu, 
indywidualną rozmowę z osobą ubiegającą się o azyl, przy czym wnioskodawcy lub 
reprezentującemu go doradcy należy zapewnić dostęp do podsumowania tej rozmowy. 
W zastosowaniu art. 5 ust. 2 owego rozporządzenia od przeprowadzenia indywidualnej 
rozmowy można odstąpić, jeśli wnioskodawca przedstawił już informacje mające zna-
czenie dla ustalenia odpowiedzialnego państwa członkowskiego, w którym to przypadku 
dane państwo członkowskie daje wnioskodawcy możliwość przedstawienia wszystkich 

(149) Ten standard językowy zwykle stosuje się w odniesieniu do prawa do informacji. Jest on mniej korzystny niż standard zawarty w art. 15 ust. 3 lit. c) wersji prze-
kształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, zgodnie z którym państwa członkowskie zapewniają, by komunikacja odbywała się „w języku preferowanym 
przez wnioskodawcę, chyba że jest inny język, który wnioskodawca rozumie oraz w którym jest w stanie jasno się komunikować”.
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dodatkowych informacji mających znaczenie dla prawidłowego ustalenia odpowiedzial-
nego państwa członkowskiego przed podjęciem decyzji o przekazaniu (150).

Ten obowiązek przeprowadzenia indywidualnej rozmowy jest ściśle związany zarówno z pra-
wem do informacji (art. 4), jak i z prawem do skutecznego środka zaskarżenia (art. 27) (151). 
Zgodnie z ogólnymi zasadami prawa Unii art. 5 należy interpretować w ten sposób, że daje 
on wnioskodawcy prawo „do skutecznego przedstawienia [swojego] stanowiska” podczas 
rozmowy (152).

3.4. Gwarancje proceduralne mające zastosowanie do małoletnich

Jeżeli wnioskodawca jest małoletni, w odniesieniu do wszystkich procedur przewidzianych 
w rozporządzeniu Dublin III jednym z priorytetów jest jak najlepsze zabezpieczenie interesów 
dziecka (art. 6 ust. 1 rozporządzenia Dublin III). TSUE stwierdził w odniesieniu do przekazy-
wania małoletnich bez opieki na podstawie rozporządzenia Dublin II, że „art. 24 ust. 2 karty 
w związku z jej art. 51 ust. 1 skutkuje tym, że we wszystkich decyzjach wydawanych przez pań-
stwa członkowskie [...] należy uwzględniać przede wszystkim nadrzędny interes dziecka” (153). 
Uwzględnienie w art. 6 rozporządzenia Dublin III „najlepszego zabezpieczenia interesów 
dziecka” obejmuje również prawo małoletnich do informacji i do bycia wysłuchanym (154). 
W art. 6 ust. 3 określono czynniki, które należy „w szczególności” wziąć pod uwagę:

Art. 6 ust. 3 rozporządzenia Dublin III

 Przy ocenie, co najlepiej służy zabezpieczeniu interesów dziecka, państwa członkow-
skie ściśle współpracują za sobą, a w szczególności należycie uwzględniają następu-
jące czynniki:
a) możliwości ponownego połączenia rodziny;
b) dobrostan i rozwój społeczny małoletniego;
c) aspekty związane z bezpieczeństwem i ochroną, w szczególności jeżeli zachodzi 

ryzyko, że dziecko jest ofiarą handlu ludźmi;
d) opinię małoletniego, stosownie do jego wieku i dojrzałości.

Czynniki te muszą również zostać uwzględnione przez członków sądów i trybunałów przy usta-
laniu, czy decyzja o przeniesieniu dotycząca osoby małoletniej jest zgodna z prawem.

Miały one również rozstrzygające znaczenie przy podejmowaniu przez ETPC decyzji w sprawie 
Tarakhel dotyczącej afgańskiej rodziny z czwórką małoletnich dzieci. W tej sprawie ETPC orzekł, 
że doszłoby do naruszenia art. 3 EKPC, gdyby skarżący mieli zostać „odesłani do Włoch bez 
uprzedniego uzyskania przez organy szwajcarskie indywidualnych gwarancji od organów wło-
skich, że skarżący zostaną przejęci w sposób dostosowany do wieku dzieci i że rodzina pozosta-
nie razem” (155).

(150) TSUE, Ghezelbash, zob. przypis 78, pkt 48.
(151) Ibid., pkt 53.
(152) Zob. TSUE, Mukarubega, zob. przypis 143, pkt 46: „Prawo do bycia wysłuchanym gwarantuje każdej osobie możliwość użytecznego i skutecznego przedsta-
wienia jej stanowiska w trakcie postępowania administracyjnego i przed wydaniem jakiejkolwiek decyzji, która mogłaby niekorzystnie wpłynąć na jej interesy”.
(153) Zob. TSUE, MA i in., zob. przypis 84, pkt 59.
(154) Art. 6 ust. 1 stanowi, że „[w] ramach wszelkich postępowań przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu jednym z priorytetów jest dla państw członkowskich 
jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka”, natomiast w art. 6 ust. 3 lit. d) przewiduje się zgodnie z art. 12 Konwencji o prawach dziecka konieczność należytego 
uwzględnienia „opini[i] małoletniego, stosownie do jego wieku i dojrzałości”. Prawo do informacji ma być zagwarantowane głównie przez standardowy formularz 
przewidziany w art. 6 ust. 5, zob. załącznik VIII do rozporządzenia wykonawczego Komisji. Zob. także podsekcja 4.2.8 poniżej dotycząca gwarancji dla małoletnich bez 
opieki określonych w wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych oraz, ogólnie rzecz biorąc, dla małoletnich, Komitet Praw Dziecka ONZ, General 
Comment No 12 — the right of the child to be heard [Uwaga ogólna nr 12 – prawo dziecka do bycia wysłuchanym], dokument ONZ. CRC/C/GC/12, 1 lipca 2009 r.
(155) Zob. wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 4 listopada 2014 r., Tarakhel przeciwko Szwajcarii, skarga nr 29217/12, pkt 122.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=179661&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=PL&cid=1065088
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159241&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=195040
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138088&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=406358
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-GC-12.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-GC-12.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-GC-12.pdf
https://etpcz.ms.gov.pl/etpccontent/$N/990000000000001_I_ETPC_029217_2012_Wy_2014-11-04_001
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Ponadto art. 6 rozporządzenia Dublin III przewiduje kilka dodatkowych gwarancji i działań, które 
należy podjąć w przypadku małoletnich bez opieki. Gwarancje te zawarte są w art. 6 ust. 2, 
który stanowi, że państwa członkowskie muszą zapewnić, aby przedstawiciel reprezentował 
małoletniego bez opieki lub udzielał mu pomocy „[w] ramach wszelkich postępowań przewi-
dzianych w niniejszym rozporządzeniu”. Przedstawiciel ten musi mieć niezbędne „kwalifikacje 
i wiedzę fachową pozwalające na jak najlepsze uwzględnienie interesów dziecka w ramach 
postępowań przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu” oraz musi mieć „dostęp do treści 
stosownych dokumentów w aktach wnioskodawcy, w tym do specjalnej ulotki dla małoletnich 
bez opieki”. Zgodnie z art. 6 ust. 4 rozporządzenia Dublin III państwo członkowskie prowadzące 
procedurę dublińską jest zobowiązane, tak szybko jak to możliwe, „podejm[ować] stosowne 
działania w celu zidentyfikowania członków rodziny, rodzeństwa lub krewnych małoletniego 
bez opieki na terytorium państw członkowskich, dbając przy tym o jak najlepsze zabezpiecze-
nie interesów dziecka”, w celu ustalenia państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpa-
trzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

W art. 8 rozporządzenia Dublin III przewidziano kryterium, które w zasadzie reguluje więk-
szość przypadków dotyczących małoletnich bez opieki. Zasada zawarta w art. 8 ust. 1 stanowi, 
że odpowiedzialnym państwem członkowskim jest to, „w którym legalnie przebywa członek 
rodziny lub rodzeństwo małoletniego bez opieki”. W art. 8 ust. 1 określono również sposób 
stosowania tej zasady w przypadku małoletnich pozostających w związku małżeńskim, których 
współmałżonek nie przebywa legalnie na terytorium państw członkowskich. W tym przypadku 
odpowiedzialnym państwem członkowskim jest państwo, „w którym legalnie przebywa ojciec, 
matka lub inna osoba dorosła odpowiadająca za małoletniego – z mocy prawa lub zgodnie 
z praktyką tego państwa członkowskiego – lub rodzeństwo wnioskodawcy”. Art. 8 ust. 2 sta-
nowi, że „[w] przypadku gdy wnioskodawca jest małoletnim bez opieki, który posiada krewnego 
legalnie przebywającego w innym państwie członkowskim – i gdy po indywidualnym zbadaniu 
sytuacji ustalono, że krewny ten może się nim zaopiekować – to państwo członkowskie łączy 
małoletniego z jego krewnym i jest odpowiedzialnym państwem członkowskim”. Zastosowa-
nie obu przepisów jest uzależnione od najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka, które 
jest również decydujące, jeżeli istnieje więcej niż jedno odpowiedzialne państwo członkowskie 
(art. 8 ust. 3 rozporządzenia Dublin III).

Art. 8 ust. 4 rozporządzenia Dublin III stanowi, że w przypadku braku członka rodziny, rodzeń-
stwa lub krewnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2, odpowiedzialnym państwem człon-
kowskim jest to państwo, „w którym małoletni bez opieki złożył wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, o ile najlepiej zabezpiecza to interesy małoletniego”. W sprawie MA i in. 
w odniesieniu do art. 6 ust. 2 rozporządzenia Dublin II TSUE stwierdził, że „w przypadku gdy 
małoletni pozbawiony opieki, którego żaden z członków rodziny nie przebywa zgodnie z pra-
wem w państwie członkowskim, złożył wnioski o udzielenie azylu w więcej niż jednym pań-
stwie członkowskim, przepis ten wskazuje jako »państwo członkowskie odpowiedzialne« za 
rozpatrzenie tego wniosku to państwo członkowskie, w którym ów małoletni znajduje się po 
złożeniu w nim wniosku o azyl” (156). W oświadczeniu Rady, Parlamentu Europejskiego i Komi-
sji zawartym w rozporządzeniu Dublin III (157) Komisję poproszono o rozważenie zmiany art. 8 
ust. 4 rozporządzenia Dublin III w świetle wyroku w sprawie MA i in. (158). Oznacza to również, 
że nie jest jasne, jak postępować w przypadku, gdy małoletni bez opieki otrzymał już decyzję 

(156) Zob. TSUE, MA i in., zob. przypis 84, pkt 66.
(157) Zob. Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 59.
(158) Nie przyjęto jednak jeszcze odpowiedniego wniosku Komisji (zob. Unia Europejska, Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 604/2013 w odniesieniu do ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej małoletniemu bez opieki, który nie posiada członka rodziny, rodzeństwa ani krewnego legalnie przebywającego na teryto-
rium państwa członkowskiego, COM(2014) 382 final z dnia 26 czerwca 2014 r.).

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138088&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=406358
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:180:FULL&from=IThttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:180:FULL&from=IT
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2014)0382_/com_com(2014)0382_pl.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2014)0382_/com_com(2014)0382_pl.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2014)0382_/com_com(2014)0382_pl.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2014)0382_/com_com(2014)0382_pl.pdf
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o odrzuceniu jego wniosku o udzielenie azylu w innym państwie członkowskim niż państwo 
członkowskie aktualnego pobytu (159).

W tym względzie art. 2 rozporządzenia Dublin III zawiera szereg istotnych definicji, które przed-
stawiono w tabeli 14 poniżej. (Definicje te mają również znaczenie w kontekście wdrażania 
hierarchii kryteriów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie 
wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, omówionej w podsekcji 3.6.2 poniżej).

Tabela 14: Definicje dotyczące członków rodziny i innych osób

„Członkowie rodziny”

„[...] oznaczają – o ile rodzina istniała już w kraju 
pochodzenia – następujących członków rodziny 
wnioskodawcy, którzy przebywają na terytorium państw 
członkowskich:
− małżonek wnioskodawcy lub jego partner stanu wolnego, 
z którym pozostaje on w stałym związku, w przypadku 
[gdy] zgodnie z prawem lub praktyką zainteresowanego 
państwa członkowskiego związki niemałżeńskie traktowane 
są w sposób porównywalny z małżeństwami na mocy 
przepisów tego państwa członkowskiego odnoszących się do 
obywateli państw trzecich,
− małoletnie dzieci pochodzące ze związków, o których 
mowa w tiret pierwszym, lub małoletnie dzieci 
wnioskodawcy, pod warunkiem że nie pozostają w związku 
małżeńskim, oraz bez względu na to, czy urodziły się 
one w związku małżeńskim, czy poza nim, lub czy zostały 
przysposobione zgodnie z przepisami prawa krajowego,
− jeżeli wnioskodawca jest małoletnim i nie pozostaje 
w związku małżeńskim – ojciec, matka lub inna dorosła 
osoba odpowiedzialna za wnioskodawcę z mocy prawa lub 
zgodnie z praktyką państwa członkowskiego, w którym ta 
dorosła osoba przebywa,
− jeżeli beneficjent ochrony międzynarodowej jest 
małoletnim i nie pozostaje w związku małżeńskim – ojciec, 
matka lub inna dorosła osoba odpowiedzialna za niego 
z mocy prawa lub zgodnie z praktyką krajową państwa 
członkowskiego, w którym przebywa beneficjent ochrony 
międzynarodowej”.

Art. 2 lit. g)

„Krewny”

„[...] oznacza dorosłego wstępnego wnioskodawcy trzeciego 
stopnia w linii bocznej lub wstępnego wnioskodawcy 
drugiego stopnia w linii prostej, który przebywa na 
terytorium państw członkowskich, niezależnie od tego 
czy wnioskodawca urodził się w małżeństwie, czy poza 
małżeństwem lub został adoptowany, zgodnie z definicją 
w prawie krajowym”.

Art. 2 lit. h)

„Małoletni” „[...] oznacza obywatela państwa trzeciego lub 
bezpaństwowca w wieku poniżej 18 lat”. Art. 2 lit. i)

„Małoletni bez opieki”

„[...] oznacza małoletniego, który przybywa na terytorium 
państw członkowskich bez opieki osoby dorosłej, 
odpowiedzialnej za niego z mocy prawa lub zgodnie 
z praktyką zainteresowanego państwa członkowskiego 
i dopóki nie zostanie faktycznie objęty opieką takiej 
osoby dorosłej; obejmuje to małoletnich, którzy zostali 
pozostawieni bez opieki po wjeździe na terytorium państw 
członkowskich”.

Art. 2 lit. j)

(159) W tym względzie wyrok nie jest całkowicie jasny, ponieważ zakazuje się w nim przekazywania bez wyraźnego określenia, jaki status powinni otrzymać ci 
małoletni bez opieki (z odrzuconym wnioskiem o udzielenie azylu), zob. TSUE, MA i in., zob. przypis 84, pkt 63 i 64.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138088&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=406358
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3.5. Obowiązki wnioskodawców

3.5.1. Obowiązek (brak obowiązku) ubiegania się o ochronę 
międzynarodową w danym państwie członkowskim

Nie istnieje żaden przepis prawny zobowiązujący osoby, które chcą wystąpić o ochronę mię-
dzynarodową, do złożenia wniosku w państwie członkowskim pierwszego wjazdu lub w jakim-
kolwiek innym konkretnym państwie członkowskim. Jeżeli jednak dana osoba zdecyduje się 
wystąpić z wnioskiem o ochronę do państwa członkowskiego – co uznaje się za wystąpienie 
z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej na mocy art. 2 lit. h) wersji przekształ-
conej dyrektywy w sprawie kwalifikowania – to zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Dublin III proces dubliński ma się rozpocząć, gdy tylko wniosek zostanie złożony lub uznany 
za złożony (160). Może zaistnieć sytuacja, w której osoba nielegalnie przebywająca na danym 
terytorium zostanie zatrzymana przez organy państwa członkowskiego, ale zdecyduje się nie 
występować z wnioskiem o ochronę do tego państwa członkowskiego, ponieważ zamierza 
wystąpić z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej w innym państwie członkowskim. 
W takiej sytuacji państwa członkowskie mogą sprawdzić, czy dana osoba złożyła już wniosek 
o udzielenie ochrony międzynarodowej w innym państwie członkowskim. Jeżeli dana osoba 
nie złożyła jeszcze wniosku w innym państwie członkowskim, samo wyrażenie chęci złożenia 
wniosku w innym państwie członkowskim nie stanowi złożenia wniosku w rozumieniu art. 20 
rozporządzenia Dublin III, a zatem nie powoduje rozpoczęcia procedury dublińskiej. Jednakże 
system dubliński nie może ograniczać dostępu do procedury azylowej, ponieważ jednym z jego 
nadrzędnych celów jest ograniczanie liczby „osób ubiegających się o azyl bez uregulowanego 
statusu”, innymi słowy, osób ubiegających się o azyl, za które żadne państwo członkowskie nie 
bierze odpowiedzialności. Można zatem wywnioskować, że państwo członkowskie, w którym 
dana osoba przebywa, ma obowiązek poinformowania tej osoby o jej sytuacji, w tym o dzia-
łaniu systemu dublińskiego, i powinno zapewnić jej możliwość złożenia wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej.

3.5.2. Obowiązek pobierania odcisków palców przez państwa członkowskie 
na mocy wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac

Od początku stosowania rozporządzenia Eurodac kwestia pobierania odcisków palców ma 
zasadnicze znaczenie. Obowiązek pobierania odcisków palców na mocy wersji przekształconej 
rozporządzenia Eurodac przewidziano w dwóch sytuacjach.

1) jeżeli dana osoba złoży wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (art. 9 
wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac); lub

2) jeżeli dana osoba została zatrzymana w związku z nielegalnym wjazdem (art. 14 
wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac).

Pobieranie odcisków palców jest obowiązkiem, który spoczywa na państwie członkowskim. 
Baza danych Eurodac jest narzędziem ułatwiającym określenie odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego (art. 1 wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac). Ani w wersji przekształ-
conej rozporządzenia Eurodac, ani w rozporządzeniu Dublin III nie stwierdza się wyraźnie, że 
wnioskodawca ma obowiązek złożenia odcisków palców. Niektóre sądy krajowe uznały jednak, 
że w wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych sugeruje się istnienie 
obowiązku złożenia odcisków palców. Przewiduje się w niej, że jeżeli wnioskodawca odmawia 

(160) Zob. TSUE, Mengesteab, zob. przypis 62, pkt 75–103.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=162252
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spełnienia obowiązku pobrania odcisków palców, rozpatrzenie wniosku może zostać przyspie-
szone lub przeprowadzone na granicy (art. 31 ust. 8 lit. i) wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych). Sądy w niektórych państwach członkowskich uznały ten prze-
pis w połączeniu z ogólnymi przepisami wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych za wystarczającą podstawę do interpretowania obowiązku wnioskodawcy do zło-
żenia (możliwych do przeanalizowania) odcisków palców w ramach procedury azylowej (161). 
Pewne obowiązki wnioskodawców zawarte są również w art. 13 wersji przekształconej dyrek-
tywy w sprawie procedur azylowych, a niedopełnienie tych obowiązków może skutkować tym, 
że procedura rozpatrywania wniosku zakończy się bez rozpatrzenia go pod względem meryto-
rycznym (art. 28 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych) lub zostanie 
przyspieszona lub przeprowadzona na granicy lub w strefie tranzytowej (art. 31 ust. 8 lit. c) 
wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych). Kwestią otwartą pozostaje 
to, czy obowiązek pobierania odcisków palców przez państwa członkowskie ma zastosowanie 
również w sytuacji, gdy dana osoba nie została zatrzymana w związku z nielegalnym wjazdem 
(i nie złożyła wniosku o udzielenie azylu).

3.5.3. Współpraca przy ustalaniu odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego: udzielanie informacji podczas „indywidualnej 
rozmowy w ramach systemu dublińskiego”

Art. 5 rozporządzenia Dublin III dotyczy „indywidualnej rozmowy w ramach systemu dublińskiego”. 
Zakres tej rozmowy ogranicza się do informacji związanych z procedurami dublińskimi (162). 
W sprawie Ghezelbash (163) TSUE stwierdził, że indywidualna rozmowa w ramach systemu dubliń-
skiego, zgodnie z art. 5, daje wnioskodawcy możliwość przedstawienia również istotnych infor-
macji. Stwierdza on, że prawodawca Unii „zdecydował o włączeniu do tego postępowania osób 
ubiegających się o azyl, zobowiązując państwa członkowskie do poinformowania ich o kryteriach 
odpowiedzialności i do udzielenia im możliwości przedstawienia informacji umożliwiających pra-
widłowe zastosowanie tych kryteriów”. Ponadto w wyroku w sprawie Ghezelbash wyjaśniono, 
że organy są zobowiązane do uwzględnienia wszelkich informacji dostarczonych przez wniosko-
dawcę (164). Państwa członkowskie mogą nałożyć na wnioskodawców obowiązek współpracy na 
mocy art. 13 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, jeżeli „obowiązki 
te są konieczne dla postępowania w sprawie wniosku” (165).

(161) Zob. np. wyrok Federalnego Sądu Administracyjnego (Bundesverwaltungsgericht) (Niemcy) z dnia 5 września 2013 r. w sprawie 10 C 1.13, DE:BVerwG:2013:0
50913U10C1.13.0. Decyzja odnosi się głównie do obowiązków wnioskodawców wynikających z dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Zgodnie z niemieckim 
prawem krajowym, jeśli dana osoba nie prowadzi spraw związanych z wnioskiem, istnieje możliwość, aby władze zakończyły procedurę azylową bez merytorycz-
nego rozpatrzenia wniosku (art. 32 i 33 niemieckiej ustawy azylowej). Jeśli dana osoba nie dostarczy odcisków palców możliwych do przeanalizowania, jest to 
postrzegane jako brak zainteresowania procedurą. Z prawnego punktu widzenia nieprzekazanie odcisków palców jest postrzegane jako odstąpienie od procedury. 
Zob. również wyrok Rady Stanu (Niderlandy) z dnia 7 września 2012 r. w sprawie 201104630/1/V1, NL:RVS:2012:396. Ta niepublikowana sprawa dotyczyła skar-
żącego, który poruszał opuszkami palców w taki sposób, że nie można było pobrać odcisków palców. Rada Stanu orzekła, że poprzez tę manipulację (oprócz nie-
przedkładania żadnych dokumentów itp.) uniemożliwił on sekretarzowi stanu ocenę potrzeby ochrony w oparciu o obiektywne materiały, takie jak odciski palców 
i materiały pisemne. Ponieważ zachowanie to można było przypisać skarżącemu, sekretarz stanu słusznie oddalił wniosek o ochronę.
(162) Podsekcja 3.3.2 powyżej dotycząca rozmowy indywidualnej.
(163) Zob. TSUE, Ghezelbash, zob. przypis 78, pkt 51.
(164) Zob. ibid., pkt 53: „W związku z tym obowiązki ustanowione w art. 5 tego rozporządzenia, polegające na umożliwieniu osobom ubiegającym się o azyl przed-
stawienia informacji umożliwiających prawidłowe zastosowanie kryteriów odpowiedzialności uregulowanych we wskazanym rozporządzeniu i na zapewnieniu, by 
osoby te miały dostęp do podsumowań rozmów przeprowadzanych w tym celu, mogłyby zostać pozbawione skuteczności (effet utile), gdyby błędne zastosowanie 
tych kryteriów, w danym przypadku dokonane bez uwzględnienia informacji przedstawionych przez te osoby, zostało wykluczone spod kontroli sądowej”. 
(Wyróżnienie dodane).
(165) Art. 13 ust. 1 ma następujące brzmienie: „Państwa członkowskie nakładają na wnioskodawców obowiązek współpracy z właściwymi organami w celu ustale-
nia ich tożsamości oraz innych elementów, o których mowa w art. 4 ust. 2 („odpowiednich krewnych”, „krajów i miejsc poprzedniego zamieszkania”, „poprzednich 
wniosków o udzielenie azylu”, „tras podróży”, „dokumentów podróży”). Państwa członkowskie mogą nałożyć na wnioskodawców inne obowiązki w zakresie 
współpracy z właściwymi organami, o ile obowiązki takie są konieczne dla rozpatrzenia wniosku”.

https://www.bverwg.de/050913U10C1.13.0
https://www.bverwg.de/050913U10C1.13.0
http://www.refworld.org/docid/48e4e9e82.html
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2012:396
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=179661&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=PL&cid=1065088
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3.5.4. Obecność i dostępność dla organów

W rozporządzeniu Dublin III nie ma wyraźnego obowiązku, aby wnioskodawca był obecny 
i dostępny dla organów po wydaniu przez państwo członkowskie decyzji o przekazaniu wniosko-
dawcy. Z przepisów regulujących przekazywanie i zatrzymanie (w celu wydalenia) jasno wynika 
jednak, że państwo członkowskie ma możliwość zastosowania zatrzymania (w celu wydalenia) 
zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia Dublin III, jeżeli istnieje „znaczne ryzyko ucieczki” (166). 
Art. 2 lit. n) rozporządzenia Dublin III wyraźnie stanowi, że „ryzyko ucieczki” oznacza „istnienie 
w indywidualnym przypadku przesłanek, opartych na obiektywnych, prawnie określonych kryte-
riach, wskazujących na to, że wnioskodawca lub obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec, 
który podlega procedurze przekazania, może zbiec”. Ponieważ kryteria te nie zostały ustanowione 
ani w tym rozporządzeniu, ani w innym akcie prawnym UE, muszą zostać ustanowione w prawie 
krajowym za pomocą wiążącego przepisu o zasięgu ogólnym i być stosowane w poszczególnych 
przypadkach (167). Jednakże art. 28 rozporządzenia Dublin III stanowi podstawę do zatrzymania 
tylko wtedy, gdy decyzja o zatrzymaniu „jest proporcjonaln[a] oraz nie można skutecznie zasto-
sować innych, łagodniejszych środków przymusu”. Może to stanowić dla państw członkowskich 
podstawę do wprowadzenia wymogów dotyczących sprawozdawczości lub ograniczeń w zakre-
sie swobody poruszania się. Należy przypomnieć, że w art. 28 ust. 2 w związku z art. 2 lit. n) 
rozporządzenia Dublin III przewiduje się ograniczenie korzystania z podstawowego prawa do wol-
ności zapisanego w art. 6 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (168). Jeżeli wnioskodawcy 
nie nakazano obecności i nie poinformowano go o dokładnej dacie i godzinie planowanego prze-
niesienia, nie istnieje podstawa prawna zobowiązująca go do obecności i dyspozycyjności w miej-
scu zamieszkania. Obowiązek pozostawania w dyspozycji podczas fazy przekazania stanowiłby 
ograniczenie swobody przemieszczania się tej osoby, które musiałoby być uzasadnione w świetle 
prawa do swobodnego poruszania się przewidzianego w art. 2 protokołu nr 4 do EKPC lub prawa 
do wolności zawartego w art. 6 Karty praw podstawowych UE.

3.5.5. Obowiązek zastosowania się do decyzji o przekazaniu

Podstawową zasadą jest to, że dana osoba musi podporządkować się nakazowi państwa, które 
sprawuje nad nią jurysdykcję – zainteresowana osoba jest zatem zobowiązana do zastosowa-
nia się do decyzji, gdy jest ona ostateczna i została jej prawidłowo przekazana. Z uwagi na fakt, 
że żadnej osobie nie można nakazać naruszenia prawa w celu zastosowania się do decyzji, 
zainteresowana osoba musi mieć możliwość zastosowania się do decyzji w taki sposób, aby 
nie naruszała prawa cudzoziemców innych państw członkowskich przez nielegalny wjazd na 
ich terytorium. W tym względzie w art. 7 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego do rozporzą-
dzenia dublińskiego przewiduje się przyznanie wnioskodawcom dokumentu wjazdowego (169) 
w celu ułatwienia przekazania, a w art. 8 ust. 1 tego samego rozporządzenia zobowiązuje się 
przekazujące państwo członkowskie do umożliwienia przekazania „najszybciej jak to moż-
liwe” (170). Jeżeli dana osoba nie zastosuje się do decyzji o przekazaniu, przekazujące państwo 
członkowskie ma prawo wyegzekwować przekazanie i zastosować zatrzymanie (w celu wyda-
lenia) (art. 28 rozporządzenia Dublin III). Działania państwa członkowskiego w tym zakresie 

(166) Art. 28 ust. 2, zob. w odniesieniu do tego wymogu np. wyrok Sądu Federalnego (Szwajcaria) z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie 2C_207/2016, uwaga 4, oraz 
orzeczenie Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof) (Niemcy) z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie V ZB 21/16, DE:BGH: 2016:070716BVZB21.16.0, 
pkt 5.
(167) TSUE, Al Chodor, zob. przypis 138, pkt 28, 34 i 45. Zob. również wyrok Rady ds. Sporów Sądowych z Zakresu Prawa Cudzoziemców (Raad Voor Vreemdelin-
genbetwistingen/Conseil du contentieux des étrangers) (Belgia) z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie 182 277, w którym stwierdzono, że ustalenie, czy dana osoba 
uciekła, wymaga indywidualnej oceny i nie może być wywodzone z samego faktu, że dana osoba nie była obecna w miejscu zamieszkania lub zmieniła miejsce 
zamieszkania.
(168) TSUE, Al Chodor, zob. przypis 138, pkt 36.
(169) Wzór dokumentu wjazdowego znajduje się w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego Komisji (zob. przypis 82).
(170) Art. 8 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego do rozporządzenia dublińskiego stanowi: „Na właściwym Państwie Członkowskim ciąży obowiązek umożliwienia 
wykonania przekazania osoby ubiegającej się o azyl najszybciej jak to możliwe oraz zapewnienia, że nie powstaną żadne przeszkody w wykonaniu przekazania”.

http://www.polyreg.ch/bgeunpub/Jahr_2016/Entscheide_2C_2016/2C.207__2016.html
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e0cb8318cdc448c9f478d75869914372&nr=76136&pos=13&anz=17
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188907&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=152275
http://www.agii.be/sites/default/files/rvv_182277.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188907&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=152275
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muszą być proporcjonalne, a państwo członkowskie jest zobowiązane, zgodnie z art. 29 ust. 1 
rozporządzenia Dublin III, do zapewnienia, by przekazywanie osób „było [...] przeprowadzane 
w sposób humanitarny i z pełnym poszanowaniem praw podstawowych i godności ludzkiej”. 
Zgodnie z brzmieniem art. 30 ust. 3 rozporządzenia Dublin III koszty przekazania „we własnym 
zakresie” ponosi przekazujące państwo członkowskie.

3.6. Zgodność z prawem decyzji o przekazaniu

Zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia Dublin III osoba podlegająca decyzji o przekazaniu ma 
„prawo wniesienia do sądu skutecznego środka zaskarżenia w formie odwołania lub wniosku 
o ponowne rozpoznanie, z powodów faktycznych lub prawnych, decyzji o przekazaniu”. (Zob. 
również sekcja 3.8 poniżej dotycząca środków zaskarżenia).

Poniższe podsekcje dotyczą możliwych podstaw zakwestionowania decyzji o przekazaniu 
w postępowaniu odwoławczym.

3.6.1. Potencjalne naruszenia art. 4 karty UE

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału przepisy wtórnego prawa Unii, w tym prze-
pisy rozporządzenia Dublin III, muszą być interpretowane i stosowane w sposób zgodny z pra-
wami podstawowymi gwarantowanymi w Karcie praw podstawowych UE (171). Zakaz tortur, 
nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, ustanowiony w art. 4 karty, ma w tym 
względzie podstawowe znaczenie w takim zakresie, w jakim ma charakter bezwzględny, ponie-
waż jest ściśle związany z poszanowaniem godności ludzkiej, która jest przedmiotem art. 1 
karty (172).

Art. 3 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Dublin III stanowi, co następuje.

Art. 3 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Dublin III

 Jeżeli przekazanie wnioskodawcy do państwa członkowskiego pierwotnie wyznaczo-
nego jako państwo odpowiedzialne jest niemożliwe, gdyż istnieją istotne powody ku 
temu, by przypuszczać, że w procedurze azylowej i w warunkach przyjmowania wnio-
skodawców w tym państwie członkowskim występują wady systemowe, powodujące 
pojawienie się ryzyka nieludzkiego lub poniżającego traktowania w rozumieniu art. 4 
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, państwo członkowskie dokonujące usta-
lenia odpowiedzialnego państwa członkowskiego dalej prowadzi ocenę kryteriów 
określonych w rozdziale III w celu stwierdzenia, czy inne państwo członkowskie może 
zostać wyznaczone jako odpowiedzialne.

Zakaz przekazywania na mocy art. 4 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej nie ogranicza 
się jednak do zagrożeń wynikających z istnienia nieprawidłowości systemowych w procedurze 
azylowej i warunkach przyjmowania wnioskodawców w państwach członkowskich. TSUE orzekł 
w sprawie C.K. i in., że „nawet wobec braku istotnych powodów ku temu, by przypuszczać, że 
występują nieprawidłowości systemowe w państwie członkowskim odpowiedzialnym za roz-
patrywanie wniosku o udzielenie azylu, przekazanie osoby ubiegającej się o azyl w ramach 
[rozporządzenia Dublin III] może zostać przeprowadzone jedynie w warunkach wykluczających, 

(171) TSUE, C.K. i in., zob. przypis 33, pkt 59.
(172) TSUE, C.K. i in., zob. przypis 33, pkt 59, oraz TSUE, Aranyosi, zob. przypis 39, pkt 85–86.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=406577
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=406577
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6186ddd9da1b54433abadf0b56e6cb42d.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahmLe0?text=&docid=175547&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=328369
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że przekazanie to spowoduje rzeczywiste i udowodnione ryzyko poddania zainteresowanej 
osoby nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu w rozumieniu [art. 4 karty UE]” (173). Zasadę 
non-refoulement wynikającą z art. 3 EKPC i art. 4 karty UE uznaje się absolutną barierę przed 
przekazywaniem do innego państwa członkowskiego, jeżeli przekazanie skutkowałoby ryzy-
kiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania (174). TSUE przypomniał, że 
art. 3 EKPC i art. 4 karty UE odpowiadają sobie wzajemnie i w tym zakresie mają takie samo 
znaczenie i zakres, zgodnie z art. 52 ust. 3 karty (175). Dlatego też „orzecznictw[o] Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka [dotyczące] art. 3 EKPC [...] należy uwzględnić przy wykładni art. 4 
karty” (176). Wszystkie przekazania na podstawie rozporządzenia dublińskiego „[powodujące] 
rzeczywiste ryzyko poddania zainteresowanej osoby nieludzkiemu lub poniżającemu traktowa-
niu w rozumieniu art. 4 karty” są zatem zakazane (177).

Ocenę ryzyka naruszenia art. 4 karty należy przeprowadzać w pełni indywidualnie zgodnie 
z orzecznictwem ETPC (178). Obejmuje ono zarówno ryzyko bezpośredniego i pośredniego („wie-
lokrotnego”) zawracania (179), jak i ryzyko wynikające z samego przekazania (180). W wyroku C.K. 
i in. TSUE orzekł, że szczególna sytuacja zdrowotna również może mieć znaczenie dla tej oceny. 
Trybunał orzekł: jeżeli „przekazanie ubiegającej się o azyl osoby cierpiącej na szczególnie ciężką 
chorobę psychiczną lub fizyczną spowodowałoby rzeczywiste i widoczne ryzyko znacznego 
i nieodwracalnego pogorszenia się stanu zdrowia zainteresowanej osoby, przekazanie to sta-
nowiłoby nieludzkie i poniżające traktowanie w rozumieniu [art. 4 karty UE]” (181).

W przeszłości odpowiednie standardy dowodowe i potencjalne skutki zasady wzajemnego 
zaufania były omawiane na szczeblu sądów państw członkowskich (182). W wyroku z 2017 r. 
TSUE stwierdza, że wzajemne zaufanie nie może zastąpić bezwzględnego charakteru ochrony 
przewidzianej art. 3 EKPC lub art. 4 karty (183).

Do naruszenia art. 4 karty (lub odpowiednio art. 3 EKPC) może dojść również wówczas, gdy 
w odpowiedzialnym państwie członkowskim nie ma dostępu do procedury azylowej. Na przy-
kład w sprawie M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji ETPC stwierdził, że Grecja naruszyła art. 13 
w związku z art. 3 EKPC, ponieważ nie było dostępu do sprawiedliwej i skutecznej procedury 
azylowej (184).

ETPC w wyroku w sprawie Tarakhel orzekł, że na organach szwajcarskich spoczywa obowią-
zek uzyskania konkretnych indywidualnych zapewnień od ich włoskich odpowiedników, aby 
zapobiec naruszeniu art. 3 EKPC poprzez wykonanie przekazania ośmiu obywateli afgań-
skich ze Szwajcarii do Włoch (185). Trybunał oparł swój wyrok na ówczesnym stanie systemu 

(173) TSUE, C.K. i in., zob. przypis 33, pkt 65, 92 i 93.
(174) Zobacz przełomowe decyzje: wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji, skarga nr 30696/09, oraz TSUE, 
N.S. i in., zob. przypis 33.
(175) Zob. TSUE, C.K. i in., zob. przypis 33, pkt 67: „Należy bowiem przypomnieć, że zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania przewidziany w art. 4 karty 
odpowiada zakazowi zawartemu w art. 3 EKPC i w tym względzie jego treść i zakres są zgodnie z art. 52 ust. 3 karty takie same jak te przyznane mu tą konwencją”.
(176) Zob. TSUE, C.K. i in., zob. przypis 33, pkt 68.
(177) Zob. TSUE, C.K. i in., zob. przypis 33, pkt 65.
(178) Zob. TSUE, C.K. i in., zob. przypis 33, pkt 65, w którym Trybunał w szerokim zakresie odniósł się do mającego zastosowanie orzecznictwa ETPC.
(179) Zob. w szczególności ETPC, M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji, zob. przypis 174, w którym podkreślono oba aspekty.
(180) Zob. TSUE, C.K. i in., zob. przypis 33, pkt 96, w którym TSUE wyjaśnia, że przekazanie, które samo w sobie naruszałoby art. 4 karty, jest zakazane.
(181) Zob. TSUE, C.K. i in., zob. przypis 33, pkt 74 i jego odniesienie do wyroku Wielkiej Izby ETPC z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie Paposhvili przeciwko Belgii, 
skarga nr 41738/10, pkt 74.
(182) Zob. rozbieżna interpretacja dokonana przez Federalny Sąd Administracyjny (Niemcy), orzeczenie z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie 10 B 6/14, 
DE:BVerwG:2014:190314B10B6.14.0 (odwołujące się do ścisłej interpretacji orzeczenia TSUE w sprawie Abdullahi, zob. przypis 92) oraz wyrok Sądu Najwyższego 
(Zjednoczone Królestwo) z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie R (na wniosek EM (Erytrea)) przeciwko Secretary of State for the Home Department, [2014] UKSC 12, 
promujący powszechne stosowanie „testu Soeringa” (zob. ETPC, Soering przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, zob. przypis 43) jako właściwego testu. Austriacki 
Trybunał Konstytucyjny również promował ścisłe stosowanie testu opracowanego przez ETPC, zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego (Verfassungsgerichtshof) 
(Austria) z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie U2543/2013, AT:VFGH:2014:U2543.2013, pkt 2 uwag („Erwägungen”) sądu. Pozostałe państwa objęte systemem 
dublińskim opracowały inne testy, zob. np. wyrok Federalnego Sądu Administracyjnego (Bundesverwaltungsgericht/Tribunal administratif fédéral) (Szwajcaria) 
z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie D-2076/2010 (BVGE 2011/35), w którym wymaga się „konkretnego ryzyka i poważnych wskaźników” potencjalnego naruszenia.
(183) Zob. TSUE, C.K. i in., zob. przypis 33, pkt 58–65 (dotyczące standardu dowodowego).
(184) ETPC, M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji, zob. przypis 174, pkt 286 i nast.
(185) ETPC, Tarakhel przeciwko Szwajcarii, zob. przypis 155.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=406577
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1068993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=406577
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=406577
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=406577
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=406577
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22display%22:[%220%22],%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%2241738/10%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-199413%22]}
http://www.bverwg.de/190314B10B6.14.0
https://www.bverwg.de/de/190314B10B6.14.0
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145404&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=591709
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2012-0272-judgment.pdf
http://www.refworld.org/docid/3ae6b6fec.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=jft_20140616_13u02543_00
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przyjmowania we Włoszech, co doprowadziło do stwierdzenia, że „możliwość, że znaczna liczba 
osób ubiegających się o azyl wydalonych do tego kraju może zostać pozostawiona bez zakwa-
terowania lub zakwaterowana w przepełnionych ośrodkach bez jakiejkolwiek prywatności, 
a nawet w warunkach niekorzystnych dla zdrowia lub warunkach przemocy, nie jest nieuzasad-
niona”. W takiej sytuacji Trybunał podkreślił, że organy szwajcarskie miały obowiązek „uzyskać 
od swoich włoskich odpowiedników zapewnienie, że po przybyciu do Włoch skarżący zostaną 
przyjęci w ośrodkach i w warunkach dostosowanych do wieku dzieci oraz że rodzina będzie 
przebywać razem” (186). Szwajcarski Federalny Sąd Administracyjny orzekł, że takie zapewnie-
nia należy traktować jako warunek podjęcia decyzji o przekazaniu i dlatego muszą one zostać 
uzyskane w momencie wydawania decyzji oraz podlegać kontroli właściwego sądu lub trybu-
nału na szczeblu krajowym (187). W związku z tym sam brak takich zapewnień może sprawić, 
że decyzja o przekazaniu na podstawie rozporządzenia dublińskiego może zostać uznana za 
niezgodną z prawem, na co wnioskodawca może się powołać. Zapewnienia te należy odróżnić 
od warunków przekazania i od innych naruszeń praw człowieka w trakcie procesu przekazania.

Jeżeli zgodnie z art. 3 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Dublin III niemożliwe jest przekazanie 
wnioskodawcy do państwa członkowskiego pierwotnie wyznaczonego jako odpowiedzialne, 
„państwo członkowskie dokonujące ustalenia odpowiedzialnego państwa członkowskiego 
dalej prowadzi ocenę kryteriów określonych w rozdziale III w celu stwierdzenia, czy inne pań-
stwo członkowskie może zostać wyznaczone jako odpowiedzialne” (188). Chociaż stwierdzono 
to wyraźnie jedynie w odniesieniu do przypadków, w których przekazanie wnioskodawcy jest 
niemożliwe z powodu nieprawidłowości systemowych w procedurze azylowej i warunkach 
przyjmowania w państwie członkowskim ponoszącym główną odpowiedzialność – w przy-
padku gdy przekazanie nie jest możliwe z innych powodów, które oznaczałyby, że przekazanie 
spowodowałoby ryzyko naruszenia art. 4 karty UE – nie wyklucza się, że państwo członkowskie 
dokonujące ustalenia odpowiedzialnego państwa członkowskiego może postąpić podobnie. 
Należy przypomnieć, że państwo członkowskie może zdecydować, że samo rozpatrzy wniosek 
o udzielenie ochrony międzynarodowej, korzystając z „klauzuli dyskrecjonalnej” przewidzianej 
w art. 17 ust. 1 rozporządzenia Dublin III (189). Jednakże w okolicznościach takich jak te będące 
przedmiotem sprawy C.K. i in., które dotyczyły stanu zdrowia osoby ubiegającej się o azyl, TSUE 
orzekł, że art. 17 ust. 1 w świetle art. 4 karty nie można interpretować w ten sposób, że oznacza 
on obowiązek zastosowania go w ten właśnie sposób przez dane państwo członkowskie (190).

Jeżeli nie można dokonać przekazania do żadnego państwa członkowskiego na podstawie 
kryteriów określonych w rozdziale III lub do pierwszego państwa członkowskiego, w którym 
złożono wniosek zgodnie z art. 3 ust. 2 akapit pierwszy, odpowiedzialnym państwem członkow-
skim staje się państwo członkowskie dokonujące ustalenia odpowiedzialnego państwa człon-
kowskiego (art. 3 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia Dublin III) (191).

3.6.2. Stosowanie kryteriów określonych w rozdziale III w celu ustalenia 
odpowiedzialnego państwa członkowskiego

Rozdział III rozporządzenia Dublin III zawiera obowiązujące kryteria dotyczące ustalania 
państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony 

(186) ETPC, Tarakhel przeciwko Szwajcarii, zob. przypis 155, pkt 120.
(187) Zob. np. wyrok Federalnego Sądu Administracyjnego (Szwajcaria) z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie E-6629/2014, BVGE 2015/4, E.4.3.
(188) Zob. także TSUE, N.S. i in., zob. przypis 33, pkt 107: „[...] na państwie członkowskim, które ma dokonać transferu, ciąży obowiązek dalszej analizy kryteriów 
określonych w tym rozdziale w celu sprawdzenia, czy któreś z dalszych kryteriów umożliwia wyznaczenie innego państwa członkowskiego odpowiedzialnego za 
rozpatrzenie wniosku o udzielenie azylu”.
(189) Zob. podsekcja 3.6.3 poniżej.
(190) Zob. TSUE, C.K. i in., zob. przypis 33, pkt 88, oraz podsekcja 3.6.3 poniżej. Co do innych sytuacji, w których TSUE wskazał, że skorzystanie z klauzuli dyskrecjo-
nalnej może stać się obowiązkiem, zob. orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawach TSUE, K, zob. przypis 87, pkt 40, oraz TSUE, Puid, zob. przypis 84, pkt 35.
(191) Zob. kolejna podsekcja 3.6.2.

https://etpcz.ms.gov.pl/etpccontent/$N/990000000000001_I_ETPC_029217_2012_Wy_2014-11-04_001
http://www.bvger.ch/publiws/pub/cache.jsf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1068993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=406577
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=129325&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1183149
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144489&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1068560
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międzynarodowej złożonego przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca. W związku 
z tym odpowiedzialne państwo członkowskie „ustalane jest na podstawie stanu istniejącego 
w chwili, w której wnioskodawca po raz pierwszy złożył wniosek o udzielenie ochrony między-
narodowej w państwie członkowskim” (art. 7 ust. 2).

Istnieją dwa zestawy kryteriów: kryteria mające na celu ochronę jedności rodziny (art. 8–11) 
oraz kryteria odnoszące się do odpowiedzialności spoczywającej „na państwie członkowskim, 
które odegrało największą rolę w kontekście wjazdu wnioskodawcy na terytorium państw 
członkowskich i pobytu na tym terytorium” (192) (art. 12–15). Kryteria te wymieniono w skrócie 
w tabeli 15 poniżej, wraz z odniesieniami do odnośnego orzecznictwa. Kryteria „stosuje się 
w kolejności, w jakiej są one wymienione w niniejszym rozdziale” (art. 7 ust. 1).

(192) Zob. wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Dublin III, zob. przypis 88, s. 5–6.
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Tabela 15: Hierarchiczny wykaz kryteriów w skrócie (193)

Kryteria mające na celu ochronę jedności rodziny

• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową ma członka 
   rodziny, któremu zezwolono na pobyt jako osobie korzystającej z ochrony 
   międzynarodowej w państwie członkowskim, państwo to jest właściwe, o ile 
   zainteresowane osoby wyraziły taką wolę na piśmie.

Art. 9

• Jeżeli osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową ma w państwie 
   członkowskim członka rodziny, którego wniosek o udzielenie ochrony 
   międzynarodowej w tym państwie członkowskim nie był jeszcze przedmiotem 
   rozstrzygnięcia co do istoty, to państwo członkowskie jest właściwe, o ile 
   zainteresowane osoby wyraziły taką wolę na piśmie.

Art. 10

• W przypadku gdy osobą ubiegającą się o ochronę międzynarodową jest małoletni 
   bez opieki, państwem właściwym jest to państwo członkowskie, w którym zgodnie 
   z prawem przebywa członek rodziny, rodzeństwo lub krewny zdolny do zapewnienia 
   opieki nad małoletnim, o ile leży to w najlepszym interesie małoletniego. 
   W przypadku braku członka rodziny, rodzeństwa lub krewnego właściwym 
   państwem członkowskim jest to, w którym małoletni bez opieki złożył swój wniosek, 
   o ile leży to w najlepszym interesie małoletniego.
• MA i in., 6 czerwca 2013 r.

Art. 8

• W przypadku gdy kilku członków rodziny lub małoletnie rodzeństwo pochodzące 
   ze związku pozamałżeńskiego składa wniosek o udzielenie ochrony 
   międzynarodowej w tym samym państwie członkowskim jednocześnie lub 
   w terminach wystarczająco zbliżonych, by można było wspólnie przeprowadzić 
   procedury zmierzające do ustalenia państwa członkowskiego właściwego do 
   rozpatrzenia tych wniosków, oraz w przypadku gdy zastosowanie kryteriów 
   dublińskich prowadziłoby do ich rozdzielenia, państwem członkowskim właściwym 
   jest to państwo, które rozpatruje wnioski złożone przez większą liczbę członków 
   rodziny zgodnie z kryteriami, a w przeciwnym razie państwo członkowskie właściwe 
   do rozpatrzenia wniosku najstarszego członka rodziny.

Art. 11

(193) Ta tabela zawiera tylko ogólne zasady, aby zapewnić przegląd. Kryteria te przedstawiono bardziej szczegółowo poniżej.
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Kryteria związane z odpowiedzialnością za wjazd

• Jeżeli osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową jest w posiadaniu ważnej 
   wizy, to państwo członkowskie, które wydało tę wizę, ma obowiązek rozpatrzyć 
   wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. Jeżeli wnioskodawca dysponuje 
   więcej niż jedną wizą lub wiza utraciła już ważność, zastosowanie mają przepisy 
   s zczególne zgodnie z art. 12 ust. 3 i 4.

Art. 12 ust. 2

• W przypadku ustalenia na podstawie dowodu lub poszlak, w tym danych, o których 
   mowa w rozporządzeniu (UE) nr 603/2013, że wnioskodawca nielegalnie 
   przekroczył granicę państwa członkowskiego drogą lądową, morską lub powietrzną, 
   przybywając z państwa trzeciego, państwo członkowskie, do którego w taki sposób 
   przybył, jest właściwe do rozpatrzenia wniosku o udzielenie ochrony 
   międzynarodowej.
• Słowacja i Węgry przeciwko Radzie, 6 września 2017 r., 
   Jafari, 26 lipca 2017 r.; AS, 26 lipca 2017 r.

Art. 13 ust. 1

• W przypadku gdy wnioskodawca jest w posiadaniu ważnego dokumentu pobytu, 
   państwo członkowskie, które wydało ten dokument, ma obowiązek rozpatrzyć
   wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. Jeżeli istnieje więcej niż jeden 
   dokument pobytu lub dokument już wygasł, stosuje się przepisy szczególne 
   zgodnie z art. 12 ust. 3 i 4.
• Ghezelbash, 7 czerwca 2016 r.

Art. 12 ust. 1

• Jeżeli obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec wjeżdża na terytorium 
   państwa członkowskiego, w którym jest zwolniony z obowiązku posiadania wizy, 
   państwo członkowskie jest właściwe dla rozpatrzenia jego wniosku o udzielenie 
   ochrony międzynarodowej. 

Art. 14

• W przypadku gdy wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej jest składany 
   w międzynarodowej strefie tranzytowej portu lotniczego państwa członkowskiego 
   przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca, to państwo członkowskie 
   ma obowiązek rozpatrzyć ten wniosek. 

Art. 15

• Jeżeli państwo członkowskie nie jest lub nie może być nadal uznawane za właściwe 
   zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu i jeżeli ustalono, że wnioskodawca – który 
   przybył na terytorium państw członkowskich nielegalnie lub okoliczności jego 
   wjazdu nie mogą zostać ustalone – mieszka na terytorium państwa członkowskiego 
   nieprzerwanie przez co najmniej pięć miesięcy przed złożeniem wniosku 
   o udzielenie ochrony międzynarodowej, to państwo członkowskie ma obowiązek 
   rozpatrzyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

Art. 13 ust. 2
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Błędne zastosowanie kryteriów określonych w rozdziale III rozporządzenia Dublin III w celu 
ustalenia odpowiedzialnego państwa członkowskiego może zostać zaskarżone w drodze odwo-
łania. W tym zakresie TSUE wyjaśnił, że „osoba ubiegająca się o azyl może powołać, w ramach 
skargi na podjętą wobec niej decyzję o przekazaniu, błędne zastosowanie kryterium odpowie-
dzialności ustanowionego w rozdziale III owego rozporządzenia” oraz że jest ona uprawniona 
również do przedstawienia dowodów mających znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności (194). 
TSUE w wyroku w sprawie Ghezelbash określił obowiązki sądu lub trybunału rozpatrującego 
odwołanie oparte na nieprawidłowym zastosowaniu kryteriów w następujący sposób: sąd 
musi „[zweryfikować], czy kryteria odpowiedzialności ustanowione przez prawodawcę Unii 
zostały zastosowane w sposób prawidłowy” (195).

Jeśli chodzi o orzecznictwo TSUE odnoszące się do tych artykułów rozporządzenia Dublin III, 
więcej na temat wyroku TSUE w sprawie MA i in. można znaleźć w sekcji 3.4 powyżej dotyczącej 
gwarancji proceduralnych mających zastosowanie do małoletnich, a na temat wyroku w spra-
wie Ghezelbash w podsekcjach: 3.1.1 dotyczącej ustalania odpowiedzialności; 3.1.2 dotyczącej 
dostępu do procedur udzielania ochrony międzynarodowej; 3.3 dotyczącej prawa do informa-
cji i indywidualnej rozmowy; 3.5.3 dotyczącej współpracy przy ustalaniu odpowiedzialnego 
państwa członkowskiego: udzielania informacji podczas „indywidualnej rozmowy w ramach 
systemu dublińskiego”; oraz 3.8.1 dotyczącej (formalnego) zakresu odwołania.

Ponadto w kontekście masowego napływu osób ubiegających się o azyl do strefy objętej roz-
porządzeniem dublińskim w latach 2015 i 2016 TSUE zajął stanowisko w kwestii zakresu art. 13 
ust. 1 w trzech różnych wyrokach. W sprawie Słowacja i Węgry przeciwko Radzie TSUE orzekł, 
że odstępstwo od art. 13 ust. 1 decyzją Rady na podstawie art. 78 ust. 3 TFUE jest zgodne 
z prawem, jeżeli decyzja Rady opiera się na obiektywnych kryteriach i nie jest „oczywiście 
niewłaściw[a] do realizacji tego celu” (196). Trybunał podkreślił również, że zaskarżona decy-
zja Rady o relokacji (197) przewidywała jedynie tymczasowe odstępstwo od art. 13 ust. 1 na 
mocy jego art. 3 ust. 1 (198). W sprawie Jafari TSUE orzekł w odniesieniu do art. 13 ust. 1, że 
„należy uznać za osobę, która »nielegalnie przekroczyła« granicę tego pierwszego państwa 
członkowskiego w rozumieniu art. 13 ust. 1 rozporządzenia Dublin III, że to przekroczenie było 
tolerowane lub że na nie zezwolono z naruszeniem obowiązujących przepisów lub że na nie 
zezwolono poprzez odwołanie się do względów humanitarnych i w oparciu o odstępstwo od 
warunków wjazdu co do zasady nałożonych na obywateli państw trzecich” (199). TSUE podkre-
ślił, że kryterium określone w art. 13 ust. 1 nadal ma zastosowanie nawet „w sytuacji charak-
teryzującej się przybyciem nadzwyczajnie dużej liczby obywateli państw trzecich ubiegających 
się o udzielenie ochrony międzynarodowej” (200). W tym kontekście TSUE wyjaśnił również, że 
tolerowanie „wjazdu na terytorium takich osób, które nie spełniają warunków wjazdu co do 
zasady obowiązujących w tym pierwszym państwie członkowskim, nie można uznać za wyda-
nie »wizy« w rozumieniu tego art. 12 [rozporządzenia Dublin III]” (201). Aby wiza odpowiadała 
definicji „wizy” zastosowanej w art. 12 i art. 2 lit. m), musi ona zatem zostać wydana zgodnie 
z Unijnym kodeksem wizowym. Ponadto TSUE wyjaśnił w sprawie A.S., że można powoływać 

(194) TSUE, Ghezelbash, zob. przypis 78, pkt 61.
(195) TSUE, Ghezelbash, zob. przypis 78, pkt 54.
(196) Zob. wyrok Wielkiej Izby TSUE z dnia 6 września 2017 r. w sprawach połączonych C-643/15 i C-647/15, Słowacja i Węgry przeciwko Radzie, EU:C:2017:631, 
pkt 206–278.
(197) Rada UE, decyzja Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch 
i Grecji, Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 80.
(198) Zob. TSUE, Słowacja i Węgry przeciwko Radzie, zob. przypis 196, pkt 69–79. TSUE uznał, że odstępstwo jest wyraźnie określone i tymczasowe, a zatem spełnia 
wymogi przewidziane w art. 78 ust. 3 TFUE.
(199) Zob. wyrok Wielkiej Izby TSUE z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie C-646/16, Khadija Jafari i Zainab Jafari przeciwko Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, 
pkt 92, oraz (w tym samym znaczeniu) wyrok Wielkiej Izby TSUE z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie C-490/16, A.S. przeciwko Republice Słowenii, EU:C:2017:585, 
pkt 42. Więcej informacji na temat wyroku w sprawie Jafari znajduje się również w podsekcji 3.8.1 poniżej.
(200) TSUE, Jafari, zob. przypis 199, pkt 93, oraz TSUE, A.S., ibid., pkt 40.
(201) Zob. TSUE, Jafari, zob. przypis 199, pkt 58.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=179661&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=PL&cid=1065088
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=179661&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=PL&cid=1065088
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194081&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=307293
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601&from=EN
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194081&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=307293
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193206&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1197769
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193201&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=311377
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193206&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=161545
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193201&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=311377
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193206&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=161545
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się w ramach skargi na „błędne zastosowanie ustanowionego [...] kryterium odpowiedzialno-
ści, dotyczącego nielegalnego przekroczenia granicy państwa członkowskiego” (202).

W poniższej podsekcji 3.6.3 omówiono przepisy art. 16 i 17 rozporządzenia Dublin III dotyczące 
osób zależnych i klauzul dyskrecjonalnych. Jak przedstawiono bardziej szczegółowo w tej pod-
sekcji, w art. 16 określono okoliczności, w których państwa członkowskie „w normalnej sytu-
acji nie rozłączają” zależnych członków rodziny „lub łączą [ich] ze sobą”, a zatem stanowi on 
quasi-kryterium ustalenia odpowiedzialności. W art. 17 zezwala się państwom członkowskim 
na odstępstwa od kryteriów ustalania odpowiedzialności, w szczególności ze względów huma-
nitarnych i ze względu na trudne położenie wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Dublin III, gdy „nie można wyznaczyć odpowiedzialnego pań-
stwa członkowskiego na podstawie kryteriów wymienionych w niniejszym rozporządzeniu, odpo-
wiedzialne za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej jest pierwsze państwo 
członkowskie, w którym wniosek ten został złożony”. W przypadku gdy nie można dokonać prze-
kazania do żadnego państwa członkowskiego wyznaczonego na podstawie kryteriów określonych 
w rozdziale III lub do pierwszego państwa członkowskiego, w którym złożono wniosek, „odpowie-
dzialnym państwem członkowskim staje się państwo członkowskie prowadzące postępowanie 
w sprawie ustalenia odpowiedzialnego państwa członkowskiego” (art. 3 ust. 2 akapit trzeci). Kryte-
ria określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia dublińskiego mają zatem na celu zapewnienie jedno-
znacznego ustalenia państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie każdego wniosku 
o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim objętym systemem dublińskim.

3.6.3. Osoby zależne i klauzule dyskrecjonalne

W rozdziale IV rozporządzenia Dublin III zdefiniowano, kogo uznaje się za „osoby zależne” i jak 
działają „klauzule dyskrecjonalne”.

W art. 16 ust. 1 rozporządzenia Dublin III ustanowiono obowiązek, aby „w normalnej sytuacji 
nie rozłącza[ć]” wnioskodawcy i zależnych członków rodziny „lub łącz[yć] [ich] ze sobą”. Artykuł 
ten ma następujące brzmienie.

Art. 16 ust. 1 rozporządzenia Dublin III

 W przypadku gdy wnioskodawca jest uzależniony – z powodu ciąży lub opieki nad nie-
mowlęciem, poważnej choroby, poważnego upośledzenia lub podeszłego wieku – od 
pomocy swojego dziecka, rodzeństwa lub rodzica legalnie zamieszkującego w jednym 
z państw członkowskich lub jeżeli dziecko, rodzeństwo lub rodzic wnioskodawcy legal-
nie zamieszkujący w jednym z państw członkowskich są uzależnieni od pomocy wnio-
skodawcy, państwa członkowskie w normalnej sytuacji nie rozłączają wnioskodawcy 
z tym dzieckiem, rodzeństwem lub rodzicem lub łączą je ze sobą, pod warunkiem że 
więzy rodzinne istniały w kraju pochodzenia, że dziecko, rodzeństwo lub rodzić są 
w stanie zaopiekować się tą osobą zależną i że osoby te wyrażą taką wolę na piśmie.

Zgodnie z orzecznictwem TSUE w sprawie K (dotyczącym odpowiadającego art. 15 ust. 2 
rozporządzenia Dublin II) z brzmienia art. 16 ust. 1 rozporządzenia Dublin III wynika, że nie 
ma znaczenia, czy osobą zależną jest wnioskodawca, czy też „[jego] dziecko, rodzeństwo lub 
rodzic” (203).

(202) TSUE, A.S., zob. przypis 199, pkt 35.
(203) Zob. TSUE, K, zob. przypis 87, pkt 36.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193201&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=311377
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=129325&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1183149
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W art. 16 ust. 2 przekłada się obowiązek, aby „w normalnej sytuacji nie rozłącza[ć] [...] lub łącz[yć]”, 
na działania wymagane przez zaangażowane państwa członkowskie w następujący sposób.

Art. 16 ust. 2 rozporządzenia Dublin III

 W przypadku gdy dziecko, rodzeństwo lub rodzic, o których mowa w ust. 1, legalnie 
zamieszkują w państwie członkowskim innym niż to, w którym przebywa wniosko-
dawca, odpowiedzialnym państwem członkowskim jest państwo, w którym legalnie 
zamieszkuje dziecko, rodzeństwo lub rodzić, chyba że stan zdrowia wnioskodawcy nie 
pozwoli jej przez dłuższy czas na podróż do tego państwa członkowskiego. W takim 
przypadku odpowiedzialnym państwem członkowskim jest państwo, w którym prze-
bywa wnioskodawca. To państwo członkowskie nie ma obowiązku sprowadzenia 
dziecka, rodzeństwa lub rodzica na swoje terytorium.

TSUE wyjaśnił, że „obowiąz[ek] nierozłączania co do zasady osoby ubiegającej się o azyl z osobą 
»spokrewnioną« [...], powinien [...] być rozumiany w ten sposób, że państwo członkowskie 
może odstąpić od tego obowiązku nierozłączania zainteresowanych osób tylko wtedy, gdy takie 
odstępstwo jest uzasadnione ze względu na istnienie wyjątkowej sytuacji” (204). Obowiązek 
ten określa zatem odpowiedzialność w oparciu o zasadę jedności rodziny, jeżeli nie wystąpiły 
żadne wyjątkowe okoliczności. Należy jednak zauważyć, że definicja beneficjentów określona 
w art. 16 ogranicza się do wnioskodawcy oraz „[jego] dziecka, rodzeństwa lub rodzica legalnie 
zamieszkującego w jednym z państw członkowskich”. Pod tym względem zakres stosowania 
art. 16 jest węższy niż w przypadku jego poprzednika – art. 15 ust. 2 rozporządzenia Dublin II. 
Kwestia taka poruszona w sprawie K (która wchodziła w zakres art. 15 ust. 2 rozporządzenia 
Dublin II) byłaby poza zakresem art. 16, ponieważ relacja teściowej i synowej (205) nie wcho-
dzi w zakres potencjalnej grupy beneficjentów art. 16. Taki przypadek może obecnie skutko-
wać łączeniem zainteresowanych osób lub nierozłączaniem ich tylko wtedy, gdy zastosowane 
zostaną klauzule dyskrecjonalne (w tym konkretnym przypadku klauzule określone w art. 17 
ust. 2).

Warunki określone w art. 17 ust. 1, zwanym „klauzulą suwerenności”, oraz art. 17 ust. 2, zwa-
nym „klauzulą humanitarną”, przedstawiono w następujący sposób.

Art. 17 ust. 1 akapit pierwszy i art. 17 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia Dublin III

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 1 każde państwo członkowskie może, zdecy-
dować o rozpatrzeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej wniesionego 
w tym państwie przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, nawet jeżeli 
za takie rozpatrzenie nie jest odpowiedzialne na podstawie kryteriów ustanowionych 
w niniejszym rozporządzeniu.

2. Państwo członkowskie, w którym złożono wniosek o udzielenie ochrony między-
narodowej i które prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia odpowiedzialnego 
państwa członkowskiego lub odpowiedzialne państwo członkowskie, może w dowol-
nym momencie, zanim zostanie podjęta pierwsza decyzja co do istoty, zwrócić się 
do innego państwa członkowskiego o przejęcie wnioskodawcy, by połączyć wszelkie 
osoby należące do rodziny ze względów humanitarnych opartych w szczególności na 
względach rodzinnych lub kulturowych, nawet jeśli to inne państwo członkowskie nie 
jest odpowiedzialne zgodnie z kryteriami ustanowionymi w art. 8–11 oraz 16. Osoby 
zainteresowane muszą wyrazić zgodę na piśmie.

(204) TSUE, K, zob. przypis 87, pkt 46.
(205) Zob. stan faktyczny sprawy w tym zakresie: TSUE, K, zob. przypis 87, pkt 17.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=129325&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1183149
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=129325&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=406239
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Te dwie klauzule zawarte w art. 17 – obie mające charakter dyskrecjonalny – są częścią sys-
temu dublińskiego od początku jego istnienia (206). Stosowanie klauzul dyskrecjonalnych jest 
równoznaczne z wdrażaniem prawa Unii do celów art. 51 karty UE, a zatem podlega postano-
wieniom karty (207). Motyw 17 stanowi, że każde państwo członkowskie „powinno mieć moż-
liwość odstąpienia od kryteriów ustalania odpowiedzialności, w szczególności ze względów 
humanitarnych i ze względu na trudne położenie wnioskodawcy, tak aby umożliwić połączenie 
członków rodziny, krewnych lub innych osób należących do rodziny [...]”.

Klauzula humanitarna zawarta w art. 17 ust. 2 różni się od klauzuli suwerenności pod względem 
celu i działania. Celem art. 17 ust. 2 jest, zgodnie z jego brzmieniem, połączenie wnioskodawcy 
z „wszelkimi osobami należącymi do rodziny” obecnymi w innym państwie członkowskim. 
Zastosowanie to jest uzależnione od spełnienia trzech warunków:

1) państwo członkowskie dokonujące ustalenia odpowiedzialnego państwa człon-
kowskiego lub państwo odpowiedzialne musi wysłać wniosek przed podjęciem 
„pierwszej decyzji co do istoty” w sprawie wniosku o objęcie ochroną;

2) osoby zaangażowane muszą wyrazić zgodę na piśmie; oraz
3) państwo, do którego kierowany jest wniosek, proszone jest o udzielenie odpowie-

dzi w ciągu 2 miesięcy (208), a w przypadku odmowy – o podanie jej przyczyn.

TSUE nie wyjaśnił jeszcze w pełni ani nie określił jednoznacznie szczególnych okoliczności, w któ-
rych stosowanie klauzul dyskrecjonalnych przez państwo członkowskie może być przedmiotem 
odwołania (209). Do tej pory wskazywał jedynie na możliwość, że obowiązkowe zastosowanie 
klauzuli suwerenności może być wymagane „[w przypadku] naruszenia praw podstawowych 
wspomnianej osoby [...] w związku z przewlekłością procedury ustalenia odpowiedzialnego 
państwa członkowskiego” (210). W wyroku w sprawie C.K. i in. przeciwko Słowenii TSUE stwier-
dził, że przepisy art. 17 ust. 1 rozporządzenia Dublin III w świetle art. 4 karty nie mogą być inter-
pretowane – w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym – w ten sposób, że 
miałyby one oznaczać obowiązek zastosowania ich w ten właśnie sposób przez dane państwo 
członkowskie (211). Biorąc pod uwagę całość wykładni, oznacza to, że „w sytuacji takiej jak roz-
patrywana” środki ostrożności lub odroczenie muszą być rozważone w pierwszej kolejności 
przez organy państw członkowskich (212). Według Trybunału Sprawiedliwości klauzulę uzna-
niową można jednak zastosować, jeśli stwierdzono, że stan zdrowia danej osoby „raczej nie 
poprawi się w krótkim okresie czasu” lub dalsze zawieszenie „może przyczynić się do pogor-
szenia się stanu zdrowia zainteresowanej osoby”. TSUE nie uznał zastosowania art. 17 ust. 1 za 
obowiązek w przypadku C.K. i jej rodziny (213).

W kontekście krajowym niektóre sądy państw członkowskich orzekły jednak, że stosowanie 
klauzul dyskrecjonalnych przez państwa członkowskie może mimo wszystko podlegać kontroli 

(206) Zob. art. 29 ust. 4 i art. 36 Konwencji wykonawczej do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r., 19 czerwca 1990 r., Dz.U. L 239, s. 19 (konwencja z Schen-
gen); art. 3 ust. 4 i art. 9 konwencji dublińskiej (nr 7); oraz art. 3 ust. 2 i art. 15 rozporządzenia Dublin II.
(207) Zob. TSUE, N.S. i in., zob. przypis 33, pkt 69, oraz TSUE, C.K. i in., zob. przypis 33, pkt 54.
(208) Z uwagi na fakt, że art. 17 ust. 2 nie stanowi kryterium, brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie nie pociąga jednak za sobą dorozumianej akceptacji.
(209) Zob. TSUE, N.S. i in., zob. przypis 33, pkt 69, oraz TSUE, C.K. i in., zob. przypis 33, pkt 54.
(210) Zob. TSUE, Puid, zob. przypis 84, pkt 35: „Wynika z tego jednakże, że państwo członkowskie, w którym znajduje się osoba ubiegająca się o azyl, musi czuwać, by 
sytuacja naruszenia praw podstawowych wspomnianej osoby nie uległa pogorszeniu w związku z przewlekłością procedury ustalenia odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego. W razie potrzeby państwo to samo powinno rozpoznać wniosek zgodnie z warunkami przewidzianymi w art. 3 ust. 2 rozporządzenia” oraz TSUE, 
N.S. i in., zob. przypis 33, pkt 108.
(211) TSUE, C.K. i in., zob. przypis 33, pkt 88 i 97.
(212) TSUE, C.K. i in., zob. przypis 33, pkt 77–87.
(213) TSUE, C.K. i in., zob. przypis 33, pkt 88.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1068993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=406577
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1068993
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=406577
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144489&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1068560
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sądowej, między innymi w przypadku zaistnienia nadrzędnych względów humanitarnych (214). 
W przeważającej większości przypadków, w których przekazanie nie jest zgodne z prawem na 
mocy art. 3 ust. 2 lub nie może zostać przeprowadzone z jakiegokolwiek innego powodu, pań-
stwo członkowskie obecnego pobytu stanie się państwem członkowskim odpowiedzialnym 
za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Kilka sądów i trybunałów 
państw członkowskich wysokiego szczebla stwierdziło jednak istnienie obowiązku stosowania 
klauzuli suwerenności w określonych okolicznościach oraz odpowiedniego prawa do odwoła-
nia (215). Natomiast irlandzki Wysoki Trybunał odrzucił argument, że taki obowiązek istnieje, 
i stwierdził, że w art. 17 „przyznaje się szeroki zakres suwerennych uprawnień dyskrecjonal-
nych, nieograniczonych warunkami ani polityką” (216).

W tym kontekście należy ponownie podkreślić, że klauzula suwerenności i klauzula humani-
tarna zostały opracowane w szczególności jako potencjalne środki zaradcze w celu zapew-
nienia zgodności z „priorytetami” – takimi jak poszanowanie życia rodzinnego lub najlepszy 
interes dziecka – wynikającymi z rozporządzenia Dublin III (motywy 13–16) (217). Po ustaleniu, 
że zamierzony środek miałby negatywny wpływ na życie rodzinne, zastosowanie mają art. 8 
EKPC i art. 7 karty UE (218). Na organy nałożono dwa ogólne obowiązki:

1) należytego ustalenia i uwzględnienia wpływu planowanego środka na życie 
rodzinne; oraz

2) zapewnienia odpowiedniej równowagi między interesem wnioskodawcy w zakre-
sie jedności rodziny a interesem publicznym leżącym u podstaw tego środka (219).

W motywie 14 stwierdza się, że „w stosowaniu niniejszego rozporządzenia jednym z priorytetów 
państw członkowskich powinno być poszanowanie życia rodzinnego”. Stwierdzenie to potwier-
dza i wzmacnia konieczność wypełnienia obu obowiązków w ramach procedur dublińskich.

W kontekście ochrony życia rodzinnego i niezależnie od obowiązków wynikających z art. 8 
EKPC i art. 7 karty TSUE potwierdził w wyroku w sprawie K, że art. 15 ust. 2 rozporządzenia 
nr 343/2003 pociąga za sobą „obowiąz[ek] nierozłączania co do zasady osoby ubiegającej się 
o azyl z osobą »spokrewnioną«” (220). Może to mieć również znaczenie dla sytuacji zależno-
ści nieobjętych zakresem art. 16, ponieważ celem klauzuli humanitarnej jest „umożliwienie 

(214) Np. czeski Najwyższy Sąd Administracyjny wymaga, aby organ administracyjny podał powody, dla których nie zastosował klauzul dyskrecjonalnych w przypad-
kach, w których stwierdzono szczególne okoliczności, które mogą implikować ich zastosowanie. Ocena organu administracyjnego podlega w tym względzie ogra-
niczonej kontroli sądów administracyjnych w celu upewnienia się, że organ administracyjny nie przekroczył swojego marginesu swobody (czy zastosować klauzule 
dyskrecjonalne, czy nie) lub go nie nadużył: Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego (Czechy) z dnia 5 stycznia 2017 r., nr 2 Azs 222/2016-24, JDCV przeciwko 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, oraz wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego (Czechy) z dnia 12 stycznia 2017 r., nr 5 Azs 229/2016-44, OO przeciwko 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, oba dostępne w języku czeskim pod adresem: www.nssoud.cz. Nie oznacza to, że w takich przypadkach zawsze należałoby 
stwierdzić nieważność decyzji dublińskiej. Zob. np. wyrok Rady Stanu (Niderlandy) z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie 201505706/1/V3, NL:RVS:2016:563. Sekre-
tarz Stanu korzysta z klauzuli dyskrecjonalnej zawartej w art. 17 w sposób ograniczający, a Rada Stanu zasadniczo aprobuje tę praktykę w większości przypadków. 
W rozpatrywanej sprawie mógł on zasadnie uznać, że okoliczność, iż małżonka skarżącego posiadała obywatelstwo niderlandzkie i spodziewała się ich dziecka, 
nie obligowała go do skorzystania z klauzuli dyskrecjonalnej. Szwajcarski Federalny Sąd Administracyjny stwierdził również, że decyzja o niestosowaniu klauzuli 
dyskrecjonalnej musi być uzasadniona przez Sekretariat Stanu ds. Migracji. Jeśli to uzasadnienie nie zostanie podane lub będzie niewystarczające, decyzja zostanie 
unieważniona i odesłana do Sekretariatu Stanu, zob. wyrok Federalnego Sądu Administracyjnego (Szwajcaria) z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie E-641/2014, 
BVGE 2015/9, uwaga 8.
(215) Zob. np. wyrok Trybunału Konstytucyjnego (Austria) w sprawie U2543/2013, zob. przypis 182, który również odwołuje się do swojego ogólnego orzecznictwa, 
że możliwe jest zaskarżenie braku zastosowania klauzuli suwerenności w sądzie. Zmierzając w tym samym kierunku, Federalny Sąd Administracyjny (Szwajcaria) 
w sprawie E-641/2014 (BVGE 2015/9), zob. przypis 214, orzekł, że niezastosowanie przepisu krajowego związanego z klauzulą suwerenności może być zaskarżone 
do sądu oraz że istnieje obowiązek oceny przez sąd niższej instancji tego, czy zastosowanie klauzuli suwerenności jest konieczne w przypadku każdej decyzji dubliń-
skiej. Również sądy niemieckie w znacznej liczbie spraw orzekły, że zastosowanie klauzuli suwerenności jest obowiązkowe, a jej niezastosowanie może zostać 
zaskarżone do sądu (przegląd tych spraw znajduje się w bazie danych orzecznictwa dublińskiego udostępnionej przez asyl.net).
(216) Zob. wyrok Wysokiego Trybunału (Irlandia) z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie U przeciwko Refugee Appeals Tribunal i in. [2017] IEHC 490.
(217) Zob. wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Dublin II, zob. przypis 130, s. 192, dotyczący projektu art. 16: „Art. 16 ust. 1 stanowi odzwierciedlenie art. 9 
konwencji dublińskiej w niezmienionej formie. Przepis ten, zwany „klauzulą humanitarną”, został wykorzystany przede wszystkim w celu zapobieżenia lub zara-
dzenia rozproszeniu członków rodziny, które mogłoby czasem wynikać ze ścisłego stosowania kryteriów odpowiedzialności” oraz dotyczący projektu art. 3: „Pań-
stwo członkowskie może jednak podjąć suwerenną decyzję, ze względów politycznych, humanitarnych lub praktycznych, o wyrażeniu zgody na rozpatrzenie 
wniosku o udzielenie azylu złożonego do niego przez obywatela państwa trzeciego, nawet jeśli nie jest ono odpowiedzialne na podstawie kryteriów zawartych 
w rozporządzeniu”.
(218) Zob. np. wyrok ETPC z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie Mengesha Kimfe przeciwko Szwajcarii, skarga nr 24404/05, pkt 61–63.
(219) Zob. np. orzeczenie ETPC z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie L.H. i V.S. przeciwko Belgii, skarga nr 67429/10, pkt 72–74 (obowiązek zbadania); ETPC, Kimfe, skarga 
nr 24404/05, pkt 7 (obowiązek zapewnienia odpowiedniej równowagi).
(220) Zob. TSUE, K, zob. przypis 87, pkt 46.

http://www.nssoud.cz
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:RVS:2016:563
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http://www.asyl.net/index.php?id=421
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państwom członkowskim odstąpienia od kryteriów podziału kompetencji pomiędzy te państwa 
w celu ułatwienia połączenia członków rodziny, w przypadku gdy jest to niezbędne ze wzglę-
dów humanitarnych” (221). W odniesieniu do sytuacji zależności TSUE wyjaśnił, że obowiązek 
ten „powinien [...] być rozumiany w ten sposób, że państwo członkowskie może odstąpić od 
tego obowiązku nierozłączania zainteresowanych osób tylko wtedy, gdy takie odstępstwo jest 
uzasadnione ze względu na istnienie wyjątkowej sytuacji” (222).

Jeśli chodzi o inne sytuacje, w których mają zastosowanie względy humanitarne, TSUE nie 
wydał jeszcze wyroku. Z wyroku w sprawie K wynika jednak jasno, że jeżeli istnieją takie 
względy humanitarne, państwa członkowskie mają obowiązek aktywnie dążyć do szybkiego 
połączenia członków rodziny (223). W tym względzie może być również konieczne wyjście poza 
formalne wymogi wniosku o „przejęcie”, jeżeli występują względy humanitarne. TSUE w spra-
wie K stwierdził, że „wymóg taki miałby charakter czysto formalny” (224). W tym kontekście 
szwajcarski Federalny Sąd Administracyjny stwierdził w sprawie, w której mąż osoby ubiegają-
cej się o azyl w Szwajcarii przebywał w Grecji, że wysłanie wniosku na mocy art. 17 ust. 2 było 
obowiązkowe w celu ułatwienia przyjazdu męża do Szwajcarii (225).

3.6.4. Wygaśnięcie odpowiedzialności na podstawie art. 19

W odwołaniu można zaskarżyć nie tylko właściwość zastosowania kryteriów, lecz również kwe-
stię tego, czy odpowiedzialność jednego konkretnego państwa członkowskiego wygasła zgod-
nie z art. 19.

W sprawie Karim TSUE wyjaśnił, że wnioskodawca ma prawo do przedstawienia dowodów 
w tym zakresie (226) oraz że sąd rozpatrujący tę kwestię musi ocenić dowody przedstawione 
przez wnioskodawcę (227).

3.6.5. Prawa procesowe

Jeżeli państwo członkowskie prowadzące procedurę dublińską narusza prawa procesowe 
wnioskodawców, zainteresowana osoba może oprzeć odwołanie na tym naruszeniu gwarancji 
procesowych lub przepisów proceduralnych przewidzianych w rozporządzeniu Dublin III (228).

W kontekście dyrektywy powrotowej TSUE orzekł, że to, czy decyzję podjętą po naruszeniu praw 
procesowych należy uznać za niezgodną z prawem, może zależeć od tego, czy wynik postępowa-
nia byłby inny, gdyby nie doszło do naruszenia (229). W przypadku uznania decyzji za niezgodną 
z prawem – w zależności od struktury krajowego systemu azylowego w zakresie odwo-
łań – może to prowadzić do unieważnienia decyzji i odesłania do właściwego organu na 

(221) Zob. TSUE, K, zob. przypis 87, pkt 40.
(222) Zob. TSUE, K, zob. przypis 87, pkt 46.
(223) Zob. TSUE, K, zob. przypis 87, pkt 48–53.
(224) Zob. TSUE, K, zob. przypis 87, pkt 51.
(225) Zob. wyrok Federalnego Sądu Administracyjnego (Szwajcaria) z dnia 9 października 2013 r., D-3349/2013.
(226) Zob. wyrok Wielkiej Izby TSUE z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie C-155/15, George Karim przeciwko Migrationsverket, EU:C:2016:410, pkt 21.
(227) Zob. wyrok Wielkiej Izby TSUE z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie C-155/15, George Karim przeciwko Migrationsverket, EU:C:2016:410, pkt 26: „Tym samym, 
aby upewnić się, że podważana decyzja w sprawie przekazania do innego państwa została wydana w wyniku właściwego zastosowania postępowania w przed-
miocie ustalenia odpowiedzialnego państwa członkowskiego przewidzianego w tym rozporządzeniu, sąd rozpatrujący skargę na decyzję w sprawie przekazania 
powinien móc zbadać twierdzenia osoby ubiegającej się o azyl, powołującej się na naruszenie normy zawartej w art. 19 ust. 2 akapit drugi tego rozporządzenia”.
(228) Zob. TSUE, Shiri, zob. przypis 132; TSUE, Mengesteab, zob. przypis 62, pkt 45 i 49.
(229) Zob. wyrok TSUE z dnia 10 września 2013 r. w sprawie C-383/13 PPU, M.G. i N.R. przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, EU:C:2013:533, pkt 38.
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szczeblu administracyjnym w celu przeprowadzenia odpowiedniego procesu decyzyjnego lub 
do orzeczenia sądu w kwestii odpowiedzialności, jeżeli takie odesłanie do tego organu nie jest 
przewidziane (230).

3.7. Powiadomienie o decyzji o przekazaniu

Podobnie jak w przypadku prawa do informacji (art. 4) i prawa do indywidualnej rozmowy 
(art. 5) utworzenie sekcji IV w rozporządzeniu Dublin III dotyczącej gwarancji proceduralnych, 
zawierającej przepisy dotyczące powiadamiania o decyzji o przekazaniu (art. 26) i środków 
zaskarżenia (art. 27), jest nowym dodatkowym elementem wprowadzonym rozporządzeniem 
Dublin III. We wniosku Komisji dotyczącym rozporządzenia Dublin III określono, że sekcja IV 
ma na celu zagwarantowanie prawa do odwołania się od decyzji dublińskiej zgodnie z mię-
dzynarodowymi i europejskimi normami prawnymi, aby zapewnić dostęp do skutecznego 
środka zaskarżenia (231). Powiadomienie danej osoby o decyzji stanowi zasadniczy element 
prawa do odwołania i jest zakorzenione w podstawowych zasadach prawa do obrony i dobrej 
administracji.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 rozporządzenia Dublin III powiadomienie obejmuje zarówno decy-
zję o przekazaniu, jak i – w stosownych przypadkach – decyzję o nierozpatrywaniu wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej (232). Jeżeli dana osoba jest reprezentowana przez 
doradcę prawnego lub innego doradcę, „państwa członkowskie mogą zdecydować o powia-
domieniu o tej decyzji doradcy prawnego lub innego doradcy, a nie zainteresowanej osoby, 
i w stosownych przypadkach, informują o tym zainteresowaną osobę” (233).

Zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia Dublin III decyzja musi zawierać informacje o dostęp-
nych środkach zaskarżenia, w tym – w stosownych przypadkach – o prawie do złożenia wniosku 
o nadanie skutku zawieszającego oraz o obowiązujących terminach odwołania i przekazania. 
W razie potrzeby decyzja musi zawierać „informacje na temat miejsca i terminu, w których 
zainteresowana osoba powinna się stawić, jeżeli podróżuje do odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego we własnym zakresie”. Państwa członkowskie muszą dopilnować, aby wraz 
z decyzją zainteresowanej osobie zostały przekazane informacje na temat osób lub podmiotów, 
które mogą udzielić pomocy prawnej, jeżeli takie informacje nie zostały przekazane wcześniej 
(art. 26 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Dublin III). W tym względzie w sekcji IV zdecydowa-
nie podkreśla się istotną rolę zastępstwa prawnego i doradztwa prawnego.

Art. 26 ust. 3 rozporządzenia Dublin III

 Jeżeli zainteresowana osoba nie korzysta z pomocy doradcy prawnego lub innego 
doradcy lub nie jest przez nich reprezentowana, państwo członkowskie informuje 
ją o głównych elementach decyzji, wśród których zawsze znajdują się informacje na 
temat dostępnych środków zaskarżenia oraz terminów na wniesienie takich środków, 
w języku, który ta osoba rozumie, lub, jak można racjonalnie zakładać, może rozumieć.

(230) Zob. w sprawie specyfiki krajowych systemów sądownictwa i jej wpływu na wykładnię prawa, An introduction to the Common European Asylum System for 
courts and tribunals – A judicial analysis [Wprowadzenie do wspólnego europejskiego systemu azylowego dla sądów i trybunałów – analiza sądowa], zob. przy-
pis 2, sekcja 3.6, s. 84–89.
(231) Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Dublin III, zob. przypis 88, s. 12.
(232) W przypadkach, w których wnioskodawca wycofał wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej lub wniosek ten został odrzucony, odpowiedzialne pań-
stwo członkowskie nie ma obowiązku rozpatrzenia wniosku, zob. art. 18 ust. 1 lit. c) i d) oraz art. 18 ust. 2.
(233) W niektórych procedurach krajowych, takich jak niderlandzka „procedura 8 dni”, decyzja jest przekazywana wyznaczonemu prawnikowi, który przekazuje ją 
swojemu klientowi i omawia ją z nim.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
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Poza wyraźnie wymienionymi „dostępnymi środkami zaskarżenia oraz terminami” główne czę-
ści uzasadnienia również będą musiały być zawsze dostępne dla wnioskodawcy w języku „zro-
zumiałym dla wnioskodawcy lub co do którego można zasadnie przypuszczać, że jest dla niego 
zrozumiały”. Odniesienie do „języka zrozumiałego dla wnioskodawcy lub co do którego można 
zasadnie przypuszczać, że jest dla niego zrozumiały” jest stosowane w kilku innych przepisach 
dotyczących WESA w kontekście prawa do informacji przysługującego wnioskodawcom (234).

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia wykonawczego do rozporządzenia dublińskiego przekazanie 
może być „wykonywane w jeden z następujących sposobów:” 1) „na wniosek osoby ubiega-
jącej się o azyl w ściśle określonym terminie”; 2) poprzez wyjazd pod nadzorem; lub 3) pod 
eskortą. Art. 8 rozporządzenia wykonawczego do rozporządzenia dublińskiego pozostawia do 
dyskusji między państwami członkowskimi decyzję o sposobie przekazywania i innych kwe-
stiach szczegółowych.

W praktyce wyjazd zainteresowanej osoby we własnym zakresie jest rzadko stosowany (235). 
W związku z tym pojawiło się pytanie, czy praktyka ta jest zgodna ze standardami praw czło-
wieka. Niemiecki Federalny Sąd Administracyjny stwierdził, że warunki przekazania w dużym 
stopniu zależą od uznania państwa członkowskiego wykonującego decyzję o przekazaniu (236). 
W decyzjach o zatrzymaniu niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że każdy 
środek przymusu musi być zgodny z ogólnymi zasadami prawa, zwłaszcza z zasadą proporcjo-
nalności, a zatem zatrzymanie nie jest zgodne z prawem, jeżeli dana osoba jest gotowa dobro-
wolnie wyjechać (237). Zgodnie z zasadą proporcjonalności środki przymusu zawsze muszą być 
proporcjonalne i uzasadnione (238). Ponadto w motywie 24 od państw członkowskich wymaga 
się również, aby „wspiera[ły] przekazywanie na zasadzie dobrowolności poprzez udostępnienie 
wnioskodawcy odpowiednich informacji”. Kwestią otwartą pozostaje to, czy państwa człon-
kowskie mogą bezpośrednio przystąpić do przekazania pod nadzorem lub pod eskortą w celu 
wykonania przekazania w ramach systemu dublińskiego, nie dając zainteresowanej osobie 
możliwości wystąpienia o przekazanie we własnym zakresie.

3.8. Środki zaskarżenia

3.8.1. (Formalny) zakres odwołania

Prawo do skutecznego środka prawnego zagwarantowano w art. 47 karty UE (239). W kontek-
ście rozporządzenia Dublin III w art. 27 ust. 1 potwierdzono prawo do skutecznego środka 
zaskarżenia w następujący sposób.

Art. 27 ust. 1 rozporządzenia Dublin III

 Wnioskodawca lub inna osoba, o której mowa w art. 18 ust. 1 lit. c) lub d), ma prawo 
wniesienia do sądu skutecznego środka zaskarżenia w formie odwołania lub wniosku 
o ponowne rozpoznanie, z powodów faktycznych lub prawnych, decyzji o przekazaniu.

(234) Zob. np. motyw 25 oraz art. 12 i 25 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych; art. 5, 9 i 10 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
warunków przyjmowania; art. 22 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania oraz art. 29 wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac, zob. 
przypis 35.
(235) Zob. Komisja Europejska, Dokument roboczy służb Komisji towarzyszący dokumentowi: Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z oceny 
systemu dublińskiego – załącznik do komunikatu w sprawie oceny systemu dublińskiego, COM(2007) 299 final, SEC(2007) 742, 6 czerwca 2007 r., s. 31.
(236) Zob. wyrok Federalnego Sądu Administracyjnego (Niemcy) z dnia 17 września 2015 r. w sprawie 1 C 26.14, DE:BVerwG:2015:170915U1C26.14.0, pkt 12 i nast.
(237) Zob. np. wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (Niemcy) z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie V ZB/13/10, pkt 17.
(238) W sprawie zasady proporcjonalności zob. m.in. wyrok TSUE z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie C-476/99, Lommers przeciwko Minister van Landbouw, Natu-
urbeheer en Visserij, EU:C:2002:183, pkt 39.
(239) Zob. część 6 poniżej dotycząca prawa do skutecznego środka zaskarżenia, w tym w szczególności podsekcja 6.1.1 dotycząca art. 47 karty UE.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:PL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0299&qid=1659421356498&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0299&qid=1659421356498&from=PL
https://www.bverwg.de/170915U1C26.14.0
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=52632&pos=0&anz=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47197&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1195459
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47197&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1195459
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Zakres środka zaskarżenia w odniesieniu do decyzji o przekazaniu wyraźnie określono w moty-
wie 19 rozporządzenia Dublin III, w którym stwierdza się, że odwołanie służy ustanowieniu 
skutecznego środka zaskarżenia „zgodnie w szczególności z art. 47 [k]arty” oraz że „[w] celu 
zapewnienia przestrzegania prawa międzynarodowego skuteczny środek zaskarżenia w odnie-
sieniu do takich decyzji powinien obejmować zbadanie zarówno stosowania niniejszego roz-
porządzenia, jak i sytuacji prawnej oraz faktycznej w państwie członkowskim, do którego 
wnioskodawca jest przekazywany”. TSUE podkreślił ten cel w trzech decyzjach w latach 2016 
i 2017 (240). W art. 27 rozporządzenia Dublin III przewiduje się po pierwsze skuteczną możli-
wość wniesienia odwołania lub złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie w odniesieniu do 
decyzji o przekazaniu do sądu lub trybunału o nieograniczonym zakresie stosowania (241).

Art. 27 ust. 2 rozporządzenia Dublin III stanowi, że państwa członkowskie „zapewniają zainte-
resowanej osobie rozsądny termin na skorzystanie z prawa do wniesienia skutecznego środka 
zaskarżenia” na mocy art. 27 ust. 1. Przepisy te, gwarantujące skuteczny środek zaskarże-
nia z powodów faktycznych lub prawnych, są bezpośrednio stosowane, ponieważ stanowią 
część rozporządzenia. Przepisy te odzwierciedlają standardy ustanowione w orzecznictwie 
ETPC (242), rozszerzone o treść art. 47 karty UE (jako że odwołanie zgodnie z art. 13 EKPC nie 
musi koniecznie odbywać się przed sądem lub trybunałem). Motyw 19 i art. 27 stanowią, że 
sąd lub trybunał musi mieć możliwość badania zarówno względów faktycznych, jak i praw-
nych. W brzmieniu art. 27 nie przewiduje się jednak wyraźnie rozpoznania ex nunc. W sprawie 
Jafari TSUE odniósł się do oceny rzeczywistego ryzyka naruszenia art. 4 karty w sytuacji, gdy 
„w następstwie przybycia nadzwyczajnie dużej liczby obywateli państw trzecich ubiegających 
się o udzielenie ochrony międzynarodowej – istniało takie ryzyko w odpowiedzialnym pań-
stwie członkowskim”; TSUE nie wskazał jednak, który moment jest decydujący dla podjęcia 
decyzji (243). W praktyce sądowej kwestia zakresu rozpoznania odwołania rzadko jest rozstrzy-
gana wprost. W sprawie dotyczącej „nieprawidłowości systemowych” czeski Najwyższy Sąd 
Administracyjny wywiódł z art. 4 i 19 karty obowiązek zapewnienia pełnego rozpoznania ex 
nunc w przypadku odwołań dotyczących art. 3 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Dublin III (244).

3.8.2. Skutek zawieszający

Na użytek odwołań lub wniosków o ponowne rozpoznanie dotyczących decyzji o przekaza-
niu w art. 27 ust. 3 lit. a)–c) określono trzy warianty dotyczące przepisów prawa krajowego 
w zakresie zawieszenia wykonania decyzji o przekazaniu. Art. 27 ust. 3 lit. c) można postrzegać 
jako wspólny minimalny standard. Zapewnia on zainteresowanej osobie możliwość zwrócenia 
się w rozsądnym terminie do sądu lub trybunału o zawieszenie wykonania decyzji o przeka-
zaniu w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie odwołania lub wniosku o ponowne rozpoznanie oraz 
możliwość pozostania na terytorium do czasu podjęcia przez sąd lub trybunał decyzji o zawie-
szeniu wykonania przekazania. Pozostałe dwa warianty przewidują automatyczne zawieszenie 
przekazania do czasu rozstrzygnięcia odwołania lub wniosku o ponowne rozpoznanie (art. 27 
ust. 3 lit. a)) lub na pewien rozsądny czas, w którym podjęta zostanie decyzja o tym, czy odwo-
łanie lub wniosek o ponowne rozpoznanie powoduje zawieszenie przekazania (art. 27 ust. 3 

(240) Zob. TSUE, Ghezelbash, zob. przypis 78; TSUE, Karim, zob. przypis 226, pkt 19–27; oraz TSUE, C.K. i in., zob. przypis 33, pkt 75.
(241) Kwestię dostępności odwołania należy odróżnić od kwestii tego, czy odwołanie ma szansę powodzenia (kwestię tę omówiono powyżej w sekcji 3.5). ETPC 
potwierdził w wyroku Wielkiej Izby w sprawie Khlaifia, że możliwe jest, iż niedostępność środka zaskarżenia może naruszać art. 13 w związku z art. 3 EKPC, nawet 
jeśli nie występuje naruszenie art. 3 EKPC co do istoty. Zob. wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Khlaifia i in. przeciwko Włochom, skarga 
nr 16483/12, pkt 268: „Skuteczny” charakter „środka odwoławczego” w rozumieniu art. 13 EKPC nie jest zależny od pewności pomyślnego dla zainteresowanego 
wyniku.
(242) Zob. w szczególności orzecznictwo wymagające środka zaskarżenia, który jest „skuteczny w prawie i praktyce” opracowane od czasu wyroku ETPC z dnia 
5 lutego 2002 r. w sprawie Čonka przeciwko Belgii, skarga nr 51564/99; wyrok ETPC w sprawie Gebremedhin przeciwko Francji, zob. przypis 60, pkt 53; a także 
standardy proceduralne zawarte w wyroku ETPC z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie I.M. przeciwko Francji, skarga nr 9152/09; oraz wcześniej w wyroku ETPC z dnia 
11 lipca 2000 r. w sprawie Jabari przeciwko Turcji, skarga nr 40035/98.
(243) Zob. TSUE, Jafari, zob. przypis 199, pkt 101. Kwestia ta może być niezwykle istotna, jeśli w grę wchodzi przewlekła procedura sądowa.
(244) Zob. Najwyższy Sąd Administracyjny (Czechy), MO przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, zob. przypis 41.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=179661&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=PL&cid=1065088
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179663&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=406793
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=406577
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22display%22:[%220%22],%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%2216483/12%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-199407%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60026
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-80333%22]}
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/AFFAIRE I.M. c. FRANCE.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58900
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193206&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1197769
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lit. b)). Wszystkie trzy warianty są zgodne z wymogami prawnymi dotyczącymi „automatycz-
nego skutku zawieszającego” odwołań wynikającymi z art. 47 ust. 1 karty UE i art. 3 EKPC.

Te trzy warianty określono w art. 27 ust. 3 poniżej.

Art. 27 ust. 3 rozporządzenia Dublin III

3. Na użytek odwołań lub wniosków o ponowne rozpoznanie dotyczących decyzji o prze-
kazaniu, państwa członkowskie określają w swoim prawie krajowym, że:
a) odwołanie lub wniosek o ponowne rozpoznanie daje zainteresowanej osobie 

prawo do pozostania w zainteresowanym państwie członkowskim do czasu roz-
strzygnięcia odwołania lub wniosku o ponowne rozpoznanie; lub

b) następuje automatyczne zawieszenie przekazania, a zawieszenie to wygasa po 
upływie pewnego rozsądnego okresu, w którym sąd – po dokonaniu dokładnej 
i wnikliwej analizy wniosku – podejmuje decyzję, czy odwołanie lub wniosek 
o ponowne rozpoznanie powoduje zawieszenie przekazania; lub

c) zainteresowanej osobie daje się możliwość złożenia do sądu w rozsądnym ter-
minie wniosku o zawieszenie wykonania decyzji o przekazaniu do czasu rozstrzy-
gnięcia odwołania lub wniosku o ponowne rozpoznanie. Państwa członkowskie 
zapewniają skuteczny środek zaskarżenia, zawieszając przekazanie do czasu 
podjęcia decyzji w sprawie pierwszego wniosku o zawieszenie. Wszelkie decyzje 
w sprawie tego, czy zawiesić wykonanie decyzji o przekazaniu, są podejmowane 
w racjonalnym terminie, pozwalającym jednak na dokładną i wnikliwa analizę 
wniosku o zawieszenie wykonania. Decyzja o niezawieszaniu wykonania decyzji 
o przekazaniu zawiera uzasadnienie.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia Dublin III „[p]aństwa członkowskie mogą postanowić, 
że właściwe organy, działając z urzędu, mogą podjąć decyzję o zawieszeniu wykonania decyzji 
o przekazaniu do czasu rozstrzygnięcia odwołania lub wniosku o ponowne rozpoznanie”.

3.8.3. Dostęp do pomocy prawnej i językowej

W art. 27 ust. 5 rozporządzenia Dublin III na państwa członkowskie nakłada się obowiązek 
„zapewni[enia], by zainteresowana osoba miała dostęp do pomocy prawnej oraz, w razie 
potrzeby, pomocy językowej”. Dostęp do pomocy prawnej i językowej, która jest odpowiedniej 
jakości i pozwala uzyskać dostęp do odpowiedniej wiedzy fachowej, jest kluczowym elemen-
tem zapewnienia skuteczności środka zaskarżenia i stanowi część obowiązku państw członkow-
skich polegającego na przestrzeganiu prawa każdej osoby do bycia wysłuchanym i skutecznego 
przedstawiania swoich poglądów (245). Ponadto art. 27 ust. 5 ma na celu zapewnienie dostępu 
do pomocy prawnej poprzez nałożenie na państwa członkowskie obowiązku zapewnienia i uła-
twienia dostępu do tej pomocy.

Ponadto, zgodnie z art. 27 ust. 6 rozporządzenia Dublin III, państwa członkowskie muszą zapew-
nić, aby „zainteresowana osoba uzyskała, na swój wniosek, bezpłatną pomoc prawną, jeżeli nie 
jest w stanie ponieść kosztów związanych z taką pomocą”. „W odniesieniu do opłat i innych kosz-
tów państwa członkowskie mogą postanowić, że wnioskodawcy nie będą traktowani w sposób 

(245) Zob. TSUE, M.M., zob. przypis 143, pkt 87: „Prawo do bycia wysłuchanym gwarantuje każdej osobie możliwość użytecznego i skutecznego przedstawienia jej 
stanowiska w trakcie postępowania administracyjnego przed wydaniem jakiejkolwiek decyzji, która mogłaby negatywnie wpłynąć na jej interesy”; TSUE, M., zob. 
przypis 273, pkt 31: „W tym zakresie należy podkreślić, że prawo do bycia wysłuchanym gwarantuje temu wnioskodawcy możliwość przedstawienia w sposób przy-
datny i skuteczny w toku postępowania administracyjnego jego punktu widzenia na temat złożonego przez niego wniosku [...] oraz powodów mogących uzasadnić 
powstrzymanie się właściwego organu od podjęcia decyzji niekorzystnej”.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130241&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=197937
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187687&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=338438
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bardziej uprzywilejowany niż zwykle traktowani są ich obywatele w sprawach dotyczących 
pomocy prawnej” (art. 27 ust. 6 akapit pierwszy) (246). „Procedurę dostępu do pomocy prawnej 
ustanawia się w prawie krajowym” (art. 27 ust. 6 akapit szósty). Minimalna pomoc, jaka ma być 
udzielona, obejmuje „co najmniej przygotowanie dokumentów wymaganych w ramach postę-
powania i zastępstwo prawne przed sądem i może być ograniczona do doradców prawnych lub 
innych doradców specjalnie wyznaczonych przez prawo krajowe do świadczenia pomocy praw-
nej i zastępstwa prawnego” (art. 27 ust. 6 akapit piąty). Państwa członkowskie są zobowiązane 
do zapewnienia, „by pomoc prawna ani zastępstwo prawne nie były arbitralnie ograniczane 
i by nie utrudniano wnioskodawcy skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości” (art. 27 
ust. 6 akapit czwarty).

Zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do obywateli państwa członkowskiego bezpłatna 
pomoc prawna może być – „nie ograniczając jednak arbitralnie dostępu do pomocy prawnej” – 
udzielana wyłącznie w przypadkach, w których istnieją „realne szanse powodzenia” (art. 27 
ust. 6 akapit drugi) (247). Ponieważ jest to jedyne możliwe ograniczenie, uprawnienie do bez-
płatnej pomocy prawnej wynikające z art. 27 ust. 6 jest w pewnym stopniu korzystniejsze niż 
przepisy przewidziane w art. 20 i 21 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azy-
lowych (248). W przypadku gdy decyzję o nieudzieleniu bezpłatnej pomocy i reprezentacji praw-
nej podejmuje zgodnie z akapitem drugim organ, który nie jest sądem, „państwo członkowskie 
zapewnia prawo do skutecznego środka służącego zaskarżeniu tej decyzji przez sądem” (art. 27 
ust. 6 akapit trzeci).

(246) Zob. w tym względzie również wyrok TSUE z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie C-279/09, DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH 
przeciwko Republice Federalnej Niemiec, EU:C:2010:811.
(247) Jeżeli organ administracyjny odmówił udzielenia bezpłatnej pomocy prawnej, państwa członkowskie zapewniają skuteczny środek służący zaskarżeniu tej 
decyzji, zob. art. 27 ust. 6 akapit trzeci.
(248) Zob. podsekcja 6.3.3 poniżej oraz Vedsted-Hansen, J., „Arts. 21 and 20 APD (recast)” [„Art. 21 i 20 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych”], [w:] Hailbronner i Thym (red.), zob. przypis 65. Na przykład w art. 27 ust. 6 nie przewidziano możliwości ograniczenia bezpłatnej pomocy prawnej do 
odwołań przed sądem pierwszej instancji ani bezwzględnych ograniczeń pieniężnych lub czasowych.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83452&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=439559
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83452&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=439559
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Część 4: Wersja przekształcona dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych: podstawowe 
zasady, zabezpieczenia i gwarancje proceduralne

Niniejsza część analizy sądowej dotyczy podstawowych zasad, zabezpieczeń i gwarancji proce-
duralnych ustanowionych w wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. 
Normy te regulują rozpatrywanie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej przez 
państwo członkowskie, które zostało uznane za odpowiedzialne lub przyjęło odpowiedzialność 
zgodnie z rozporządzeniem Dublin III (249) (zob. część 3 powyżej).

Po pierwsze, w sekcji 4.1 przeanalizowano prawo wnioskodawców do pozostania na teryto-
rium państwa członkowskiego w trakcie procedury rozpatrywania wniosku, jak również wyjątki 
od tego prawa. Następnie w sekcji 4.2 przeanalizowano inne podstawowe zasady i gwaran-
cje proceduralne dotyczące rozpatrywania wniosku, które mają szczególne, choć nie jedyne, 
znaczenie dla procedur na szczeblu administracyjnym określonych w rozdziale III wersji prze-
kształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Strukturę tę przedstawiono w tabeli 16 
poniżej.

Tabela 16: Struktura części 4

Sekcja 4.1 Prawo do pozostania/zasada non-refoulement s. 85–90

Sekcja 4.2 Podstawowe zasady i gwarancje s. 90–115

4.1. Prawo do pozostania/zasada non-refoulement

Jak już wspomniano w sekcji 1.5 powyżej, prawo wnioskodawców do pozostania w państwie 
przyjmującym podczas rozpatrywania ich wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 
wynika z zasady non-refoulement. W niniejszej sekcji bardziej szczegółowej analizie poddano 
takie prawo do pozostania podczas składania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodo-
wej (podsekcja 4.1.1), podczas rozpatrywania wniosku na szczeblu administracyjnym (pod-
sekcja 4.1.2), w przypadku kolejnych wniosków (podsekcja 4.1.3) oraz podczas postępowań 
odwoławczych (podsekcja 4.1.4). Prawo do pozostania w czasie trwania postępowań odwo-
ławczych omówiono bardziej szczegółowo w sekcji 6.4 poniżej.

4.1.1. Złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej

Chociaż (jak określono w podsekcji 2.3.2.1 powyżej) w art. 6 wersji przekształconej dyrek-
tywy w sprawie procedur azylowych wprowadza się rozróżnienie między różnymi formalnymi 
etapami składania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, wniosek należy uznać za 
„złożony” dla celów wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych nieza-
leżnie od spełnienia jakichkolwiek wymogów formalnych. W tym względzie art. 2 lit. b) wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych stanowi, że wniosek o udzielenie 

(249) W drodze wyjątku zob. podsekcje 3.1.2 i 5.2.2.4 w odniesieniu do art. 3 ust. 3 rozporządzenia Dublin III.
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ochrony międzynarodowej oznacza „wniosek o ochronę ze strony państwa członkowskiego, 
z którym występuje obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec, którego można uznać za 
osobę ubiegającą się o status uchodźcy lub status ochrony uzupełniającej, i który nie występuje 
wyraźnie o inny rodzaj ochrony, pozostający poza zakresem [wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania], o który można osobno wystąpić”. Podobnie w preambule wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych stwierdza się, że „obywatele państw 
trzecich lub bezpaństwowcy, którzy wyrazili chęć wystąpienia o udzielenie ochrony między-
narodowej, są wnioskodawcami ubiegającymi się o ochronę międzynarodową” (motyw 27). 
Ponieważ „wyrażenie chęci wystąpienia” jest w ten sposób równoważne ze „złożeniem” wnio-
sku, wynika z tego, że państwo członkowskie jest zobowiązane do rozpatrzenia wniosku o udzie-
lenie ochrony międzynarodowej zgodnie z dyrektywą, jak również z odpowiednimi normami 
w zakresie prawa międzynarodowego, w szczególności z obowiązkiem przestrzegania zasady 
non-refoulement, natychmiast po złożeniu wniosku o udzielenie ochrony zgodnie z art. 6 wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, niezależnie od wszelkich formal-
ności administracyjnych. Zasady non-refoulement należy przestrzegać nawet w przypadkach, 
w których art. 9 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych dopusz-
cza wyjątek od prawa wnioskodawcy do pozostania (zob. podsekcja 4.1.2 poniżej dotycząca 
prawa do pozostania podczas rozpatrywania wniosku na szczeblu administracyjnym).

W świetle obowiązkowej pojedynczej procedury ustanowionej w wersji przekształconej dyrek-
tywy w sprawie procedur azylowych (zob. motyw 11) każdy wniosek o udzielenie ochrony mię-
dzynarodowej należy rozumieć jako wniosek o nadanie statusu uchodźcy lub statusu ochrony 
uzupełniającej, chyba że wyraźnie dotyczy on ochrony nieobjętej zakresem wersji przekształ-
conej dyrektywy w sprawie kwalifikowania, o którą można osobno wystąpić na mocy prawa 
krajowego. Rozpatrywanie takich wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej objętych 
zakresem wersji przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania będzie zatem musiało 
odbywać się zgodnie z kolejnością określoną w art. 10 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania. (Zob. podsekcja 4.2.1 poniżej dotycząca wymogów w zakresie roz-
patrywania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i podejmowania decyzji w ich 
sprawie).

W art. 6 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych na państwa 
członkowskie nałożono obowiązek zarejestrowania wniosku w ciągu 3 dni roboczych od jego 
złożenia (250). Ponadto art. 6 ust. 2 stanowi, że państwa członkowskie powinny zapewnić, aby 
osoba, która „wystąpiła” z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej, miała faktyczną 
możliwość jak najszybszego „złożenia” wniosku. (Zob. sekcja 2.3 powyżej dotycząca występo-
wania z wnioskiem, rejestrowania i składania wniosku).

4.1.2. Prawo do pozostania podczas rozpatrywania wniosku na szczeblu 
administracyjnym

Zgodnie z art. 9 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
„[w]nioskodawcom zezwala się na pozostawanie w państwie członkowskim, wyłącznie na 
potrzeby procedury, do czasu podjęcia przez organ rozstrzygający decyzji zgodnie z proce-
durami obowiązującymi w pierwszej instancji określonymi w rozdziale III” dyrektywy. Co do 
zasady prawo do pozostania jest bezwzględne i może być ograniczone tylko w dwóch szcze-
gólnych sytuacjach opisanych poniżej. W przeciwieństwie do znaczenia „prawa do pozosta-
nia” w niektórych systemach prawnych prawo to nie stanowi jednak uprawnienia do uzyskania 

(250) Zob. art. 6 ust. 1 akapit drugi, w którym wydłużono termin do 6 dni roboczych, oraz art. 6 ust. 5, w którym wydłużono termin do 10 dni roboczych w przypadku 
dużej liczby jednoczesnych wniosków. Szczegółowe informacje znajdują się w podsekcji 2.3.2.1 powyżej.
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zezwolenia na pobyt (art. 9 ust. 1 in fine). Można zatem powiedzieć, że prawo do pozosta-
nia wiąże się jedynie z prawem do tego, by nie zostać przymusowo usuniętym z terytorium 
państwa członkowskiego w oczekiwaniu na rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej (251).

Odniesienie w art. 9 ust. 1 do „organu rozstrzygającego” oraz do procedur określonych w roz-
dziale III dyrektywy wskazuje wyraźnie, że prawo do pozostania rozciąga się do czasu wydania 
merytorycznej decyzji w sprawie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej przez organ 
rozstrzygający, który został wyznaczony jako odpowiedzialny zgodnie z art. 4 wersji przekształ-
conej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. (Zob. podsekcja 2.3.1 powyżej).

Wyjątek od prawa do pozostania na terytorium państwa członkowskiego jest dozwolony jedy-
nie w sytuacjach, o których mowa w fakultatywnym przepisie określonym w art. 9 ust. 2 wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych:

1) jeżeli dana osoba występuje z kolejnym wnioskiem, który jest objęty wyjątkami 
od stosowania prawa do pozostania na terytorium określonymi w art. 41 wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych (zob. podsekcja 4.1.3 
poniżej); lub

2) w przypadku gdy państwo członkowskie wyda daną osobę lub dokona jej 
ekstradycji:

 −  do innego państwa członkowskiego na mocy obowiązków wynikających z euro-
pejskiego nakazu aresztowania (252) lub z innych przyczyn; lub

 − do państwa trzeciego; lub
 − do międzynarodowego sądu lub trybunału karnego.

Jeżeli chodzi o ekstradycję do państwa trzeciego, ekstradycji takiej nie można dokonać do 
kraju pochodzenia osoby ubiegającej się o udzielenie ochrony międzynarodowej bez uprzed-
niego merytorycznego rozpatrzenia jej wniosku. Taka interpretacja wynika z prac przygotowaw-
czych dotyczących art. 9 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych (253). 
Zostało to potwierdzone w art. 9 ust. 3, który wyraźnie stanowi, że państwo członkowskie może 
dokonać ekstradycji osoby ubiegającej się o udzielenie ochrony międzynarodowej do państwa 
trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy właściwe organy upewniły się, że decyzja o ekstradycji 
nie doprowadzi bezpośrednio lub pośrednio do odesłania w pogwałceniu zobowiązań między-
narodowych i unijnych tego państwa członkowskiego. W tym kontekście należy zauważyć, że 
prawo do niepoddawania się ekstradycji bez merytorycznego zbadania domniemanego ryzyka 
prześladowania lub poważnej krzywdy w państwie wnioskującym jest zasadniczo zagwaranto-
wane w art. 19 karty UE, jak również w art. 13 w związku z art. 3 EKPC oraz w art. 33 Konwencji 
dotyczącej statusu uchodźców (zob. sekcja 1.5 powyżej) (254).

(251) Zob. również art. 2 lit. p) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, w którym zdefiniowano termin „pozostawać w państwie członkow-
skim”. Prawo do pozostania określone w art. 9 nie jest naruszone przez zatrzymanie wnioskodawcy na podstawie art. 8 ust. 3 wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie warunków przyjmowania, por. wyrok TSUE z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie C-601/15 PPU, J.N. przeciwko Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie, 
EU:C:2016:84, pkt 74.
(252) Zob. decyzja ramowa Rady w sprawie europejskiego nakazu aresztowania, zob. przypis 39.
(253) Zob. Vedsted-Hansen, J., „Article 9 APD (recast)” [„Art. 9 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych”], [w:] Hailbronner i Thym (red.), 
zob. przypis 65, s. 1310–1311.
(254) Zob. Guild, E., „Article 19 – Protection in the Event of Removal, Expulsion or Extradition” [„Art. 19 – Ochrona w przypadku usunięcia, wydalenia lub ekstra-
dycji”], [w:] Peers, S. i in. (red.), The EU charter of Fundamental Rights. A commentary [Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz], Hart, 2014, 
s. 548–553. W odniesieniu do art. 3 i 13 EKPC zob. ETPC, M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji, zob. przypis 174, pkt 286–293 i 321; wyrok ETPC z dnia 6 czerwca 2013 r. 
w sprawie Mohammed przeciwko Austrii, skarga nr 2283/12, pkt 81. Zob. też Reneman, M., EU asylum procedures and the right to an effective remedy [Unijne 
procedury azylowe i prawo do skutecznego środka zaskarżenia], Hart Publishing, 2014, s. 118–122; Rainey, B., Wicks, E. i Ovey, C., Jacobs, White and Ovey, The 
European Convention on Human Rights [Jacobs, White I Ovey, europejska konwencja praw człowieka], wyd. 6, OUP, 2014, s. 176–180; Schabas, W., The European 
Convention on Human Rights. A commentary [Europejska Konwencja praw człowieka. Komentarz], OUP, 2015, s. 194–196. Zob. również Hathaway, J.C., The rights 
of refugees under international law [Prawa uchodźców wynikające z prawa międzynarodowego], CUP, 2005, s. 319–322.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174342&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=452153
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002F0584-20090328&from=PLhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002F0584-20090328&from=PL
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-120073%22]}
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4.1.3. Prawo do pozostania na terytorium w przypadku kolejnych wniosków

W art. 40 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych przewidziano dwa 
etapy rozpatrywania kolejnych wniosków. (Zob. definicja zawarta w art. 2 lit. q) oraz infor-
macje szczegółowe zawarte w podsekcji 5.2.2.4 poniżej dotyczącej kolejnych wniosków 
i dopuszczalności).

Po pierwsze, należy wstępnie rozpatrzyć, czy pojawiły się lub zostały przedstawione przez 
wnioskodawcę nowe elementy lub ustalenia odnoszące się do rozpatrzenia, czy wnioskodawca 
kwalifikuje się jako beneficjent ochrony międzynarodowej na mocy wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie kwalifikowania (255). Po drugie, jeżeli w wyniku wstępnego rozpatrzenia 
wniosku stwierdzone zostanie, że pojawiły się lub zostały przedstawione takie nowe elementy 
lub ustalenia, które w istotny sposób zwiększają prawdopodobieństwo, że wnioskodawca kwa-
lifikuje się jako beneficjent ochrony międzynarodowej, wniosek jest dalej rozpatrywany zgod-
nie z podstawowymi zasadami i gwarancjami określonymi w rozdziale II dyrektywy (256).

Jeżeli natomiast wstępne rozpatrzenie wniosku nie wykaże, że takie nowe elementy lub usta-
lenia zaistniały lub zostały przedstawione, lub w przypadkach, w których takie nowe elementy 
lub ustalenia zaistniały lub zostały przedstawione, lecz nie zwiększają one znacząco prawdo-
podobieństwa, że wnioskodawca kwalifikuje się jako beneficjent ochrony międzynarodowej, 
państwo członkowskie może podjąć decyzję o zaprzestaniu dalszego rozpatrywania kolejnego 
wniosku. W takich przypadkach wniosek może zostać uznany za niedopuszczalny zgodnie 
z art. 33 ust. 2 lit. d) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych (257). 
Jeżeli kolejny wniosek nie zostanie uznany za niedopuszczalny na mocy tego przepisu, można 
go ewentualnie rozpatrzyć w trybie przyśpieszonym zgodnie z art. 31 ust. 8 lit. f) wersji prze-
kształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.

Dwuetapowe podejście do rozpatrywania kolejnych wniosków odzwierciedla pogląd, że – z jed-
nej strony – nawet po odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej wniosko-
dawca musi mieć możliwość ponownego złożenia wniosku, jeżeli jego sytuacja uległa znacznej 
zmianie, aby uwzględnić możliwość złożenia wniosków o udzielenie ochrony sur place – po 
przybyciu do państwa członkowskiego – zgodnie z wersją przekształconą dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania (art. 5). Z drugiej strony, zdając sobie sprawę z potrzeby zapobiegania poten-
cjalnemu nadużywaniu zasad dotyczących kolejnych wniosków, postanowiono poddać takie 
wnioski szybkiej i skutecznej procedurze wstępnego rozpatrywania w celu podjęcia decyzji 
o istnieniu nowych istotnych elementów i uznania wniosku za niedopuszczalny, jeżeli takie 
elementy nie istnieją (zob. motyw 36 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych) (258).

Zgodnie z tą strukturą rozpatrywania kolejnych wniosków, ustanowioną w art. 40, w art. 41 
wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych określono sytuacje, w któ-
rych państwo członkowskie może uczynić wyjątek od stosowania prawa do pozostania na 
terytorium w związku z kolejnymi wnioskami. Zgodnie z art. 41 ust. 1 wyjątek taki można uczy-
nić, jeżeli wnioskodawca:

(255) Art. 40 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.
(256) Art. 40 ust. 3 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Zob. również art. 40 ust. 4 dotyczący fakultatywnego ograniczenia nowych 
elementów lub ustaleń, które mogą stanowić podstawę potrzeby ochrony międzynarodowej.
(257) Art. 40 ust. 5 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.
(258) Zob. również Vedsted-Hansen, J., „Article 40 APD (recast)” [„Art. 40 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych”], [w:] Hailbronner 
i Thym (red.), zob. przypis 65, s. 1368.
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Art. 41 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

a) [złożył] pierwszy kolejny wniosek niepodlegający dalszemu rozpatrzeniu na mocy 
art. 40 ust. 5 tylko w celu opóźnienia lub zakłócenia wykonania decyzji, która skut-
kowałaby jego nieuchronnym wydaleniem z tego państwa członkowskiego; lub

b) występuje z innym kolejnym wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej 
w tym samym państwie członkowskim po tym, jak wydana została ostateczna decy-
zja o uznaniu pierwszego kolejnego wniosku za niedopuszczalny na mocy art. 40 
ust. 5 lub ostateczna decyzja o odrzuceniu tego wniosku jako bezzasadnego (259).

Prawo do pozostania na terytorium jest ogólną zasadą uznaną w art. 9 wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych, dlatego też wyjątki wymienione w art. 41 mają cha-
rakter wyczerpujący i powinny być interpretowane w sposób zawężający i stosowane z ostroż-
nością. Zostało to dodatkowo podkreślone w art. 41 ust. 1 akapit drugi wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych, zgodnie z którym państwa członkowskie mogą 
uczynić wyjątek od stosowania prawa do pozostania na terytorium w przypadku kolejnych 
wniosków „tylko w przypadku, gdy organ rozstrzygający uważa, że decyzja nakazująca powrót 
nie doprowadzi bezpośrednio lub pośrednio do odesłania z naruszeniem międzynarodowych 
i unijnych zobowiązań tego państwa członkowskiego”.

Dlatego też art. 41 ust. 1 lit. a) może służyć jako podstawa prawna zwolnienia wnioskodawcy 
z prawa do pozostania na terytorium tylko wtedy, gdy decyzję o nierozpatrywaniu kolejnego 
wniosku i uznaniu go za niedopuszczalny podjęto na mocy art. 40 ust. 5 i art. 33 ust. 2 lit. d) 
oraz gdy ustalono, że wniosek ten został złożony „jedynie w celu opóźnienia lub zakłócenia 
wykonania” decyzji o wydaleniu (260).

W art. 41 ust. 2 przewiduje się możliwość odstąpienia od przestrzegania terminów mają-
cych zwykle zastosowanie w postępowaniu prowadzonym w trybie przyśpieszonym na mocy 
art. 31 (261) oraz procedurach badania dopuszczalności na mocy art. 33 i 34, jak również odstą-
pienia od stosowania art. 46 ust. 8 dotyczącego prawa do pozostania na terytorium do czasu 
zakończenia procedury w sprawie środków tymczasowych określonych w art. 46 ust. 6 i 7 (zob. 
podsekcja 4.1.4 poniżej). Dalsze przepisy proceduralne dotyczące wstępnego rozpatrywania 
kolejnych wniosków określono w art. 42 – obejmują one możliwość wprowadzenia przez pań-
stwa członkowskie przepisów krajowych zobowiązujących zainteresowanego wnioskodawcę 
do wskazania faktów i przedstawienia dowodów uzasadniających wszczęcie nowej procedury 
rozpatrywania kolejnego wniosku. Takie przepisy krajowe w szczególności nie mogą uniemoż-
liwiać dostępu wnioskodawców do nowego postępowania ani skutkować faktycznym zabloko-
waniem lub poważnym ograniczeniem takiego dostępu, por. art. 42 ust. 2 wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych in fine.

Te ostatnie przepisy należy postrzegać w świetle ogólnej zasady, zgodnie z którą rozpa-
trywanie kolejnych wniosków, w szczególności decyzji stanowiących wyjątki od stosowa-
nia prawa do pozostania na terytorium w trakcie procedury rozpatrywania wniosku, musi 
odbywać się z należytym poszanowaniem zasady non-refoulement chronionej art. 19 ust. 2 
karty UE, por. art. 41 ust. 1 akapit drugi wersji przekształconej dyrektywy w sprawie proce-
dur azylowych, jak przytoczono powyżej. Jest to dodatkowo poparte zobowiązaniami państw 

(259) Art. 41 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, podkreślenie dodane.
(260) Zob. TSUE, Tall, zob. przypis 25, pkt 48, interpretując art. 7 i 32 dyrektywy w sprawie procedur azylowych w taki sposób, że dopuszczają one wyjątek od prawa 
do pozostania, „jeżeli [...] kolejny wniosek nie jest dalej rozpatrywany po wspomnianym wstępnym rozpatrzeniu”.
(261) Art. 41 ust. 2 lit. a) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Przepis ten odnosi się jednak wyłącznie do art. 31 ust. 8 lit. g) dotyczą-
cego wniosków składanych jedynie w celu opóźnienia lub zakłócenia wykonania wcześniejszej lub mającej zostać wkrótce podjętej decyzji skutkującej wydaleniem 
wnioskodawcy, zgodnie z wyjątkiem od stosowania prawa do pozostania ustanowionym w art. 41 ust. 1 lit. a).

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd58af39dc5161470aa9f0bc1bc72f714d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSb350?text=&docid=173121&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=167360
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członkowskich wynikającymi z art. 13 w związku z art. 3 EKPC i art. 33 Konwencji dotyczącej 
statusu uchodźców (262).

4.1.4. Prawo do pozostania na terytorium podczas postępowań 
odwoławczych

Prawo osób ubiegających się o ochronę międzynarodową do pozostania w państwie członkow-
skim w trakcie rozpatrywania ich odwołania podlega ogólnej zasadzie dotyczącej skutku zawie-
szającego odwołań, ustanowionej w art. 46 ust. 5 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych. Przepis ten stanowi, że państwa członkowskie zezwalają wnioskodawcom 
na pozostanie na terytorium do czasu upływu terminu na wniesienie odwołania oraz, jeżeli 
w terminie skorzystano z prawa do skutecznego środka zaskarżenia, do czasu rozstrzygnię-
cia odwołania. Więcej szczegółowych informacji na temat ogólnej zasady oraz dopuszczalnych 
wyjątków można znaleźć w sekcji 6.4 poniżej dotyczącej prawa do pozostania na terytorium 
w trakcie postępowań odwoławczych.

4.2. Podstawowe zasady i gwarancje

4.2.1. Wymogi dotyczące rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony 
międzynarodowej i podejmowania decyzji w ich sprawie

W art. 10 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych uznaje się 
w pierwszej kolejności podstawową zasadę, zgodnie z którą „[p]aństwa członkowskie zapew-
niają, aby wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej nie były ani odrzucane, ani pozosta-
wiane bez rozpatrzenia wyłącznie z powodu niewystąpienia z nimi w najkrótszym możliwym 
terminie”. W tym względzie przepis określony w art. 10 ust. 1 należy interpretować w świetle 
art. 6 dotyczącego trybu składania wniosku (zob. sekcja 2.3 powyżej dotycząca występowania 
z wnioskiem, rejestrowania i składania wniosku oraz podsekcja 4.1.1 powyżej dotycząca skła-
dania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej).

W związku z tym, że w wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych usta-
nowiono obowiązkową jednolitą procedurę obejmującą ocenę potrzeby ochrony międzyna-
rodowej wszystkich wnioskodawców (zob. motyw 11), w art. 10 ust. 2 przewidziano kolejność 
rozpatrywania wniosków i podejmowania decyzji zgodnie z definicjami statusu uchodźcy i sta-
tusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej określonymi w wersji przekształconej dyrek-
tywy w sprawie kwalifikowania (zob. motyw 33 i art. 2 lit. f) wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania). Państwo członkowskie ma zatem obowiązek najpierw ustalić (zba-
dać i zdecydować), czy wnioskodawca kwalifikuje się do otrzymania statusu uchodźcy. Tylko 
w sytuacji, gdy organ rozstrzygający podejmie decyzję odmowną w odniesieniu do nadania 
statusu uchodźcy, organ rozstrzygający następnie ustala (bada i decyduje), czy wnioskodawca 
kwalifikuje się do objęcia ochroną uzupełniającą (263).

Określone w art. 10 ust. 3 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
normy dotyczące właściwego rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodo-
wej mogą być postrzegane jako inspirowane wymogami niezależnej i rygorystycznej kontroli, 

(262) Zob. odniesienia w przypisie 63.
(263) Zob. TSUE, H.N. przeciwko Minister for Justice, Equality and Law Reform, zob. przypis 26, pkt 30–36, dotyczący kolejności rozpatrywania wniosku w ramach 
dawnej dyrektywy w sprawie kwalifikowania. Zob. też Qualification for international protection (Directive 2011/95/EU) – A judicial analysis [Kwalifikowanie do 
objęcia ochroną międzynarodową (dyrektywa 2011/95/UE) – analiza sądowa], op.cit., przypis 1, s. 99.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151965&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=220606
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/QIP - JA.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/QIP - JA.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/QIP - JA.pdf
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które zostały opracowane w orzecznictwie ETPC na mocy art. 3 i 13 EKPC (264). Państwa człon-
kowskie zapewniają, aby organ rozstrzygający rozpatrywał takie wnioski i podejmował decy-
zje w ich sprawie „indywidualnie, obiektywnie i bezstronnie” oraz aby personel rozpatrujący 
wnioski i podejmujący decyzje „znał stosowne normy mające zastosowanie w dziedzinie prawa 
azylowego i uchodźczego” (art. 10 ust. 3 lit. a) i c) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych).

W art. 10 ust. 3 lit. d) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych na pań-
stwa członkowskie nakłada się obowiązek zapewnienia, aby „personel rozpatrujący wnioski 
i podejmujący decyzje miał, w razie potrzeby, możliwość konsultacji z ekspertami na temat kon-
kretnych zagadnień, takich jak kwestie medyczne, kulturowe, religijne oraz związane z dziećmi 
i płcią”. Przepis ten został włączony do wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych w celu zapewnienia wysokiej jakości procesu decyzyjnego na szczeblu administra-
cyjnym, odzwierciedlając strategię „skoncentrowania [...] na etapie wstępnym” w procedurze 
rozpatrywania wniosku (265).

Dostępność dokładnych i aktualnych informacji na temat ogólnej sytuacji panującej w kra-
jach pochodzenia lub tranzytu osób ubiegających się o ochronę międzynarodową jest nie-
zbędnym warunkiem dokonania właściwej oceny ich potrzeby takiej ochrony, a tym samym 
zapewnienia odpowiedniej jakości decyzji w sprawie takich wniosków (266). Znajduje to 
odzwierciedlenie w art. 10 ust. 3 lit. b) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie proce-
dur azylowych, zgodnie z którym państwa członkowskie zapewniają, aby „takie informacje 
[o kraju pochodzenia] były udostępniane personelowi odpowiedzialnemu za rozpatrywanie 
wniosków i podejmowanie decyzji”.

Uzupełnieniem art. 10 ust. 3 lit. b) jest art. 10 ust. 4 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych zawierający wymóg, aby sądy lub trybunały odpowiedzialne za prowadze-
nie postępowań odwoławczych na mocy art. 46 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych miały dostęp do ogólnych informacji o kraju pochodzenia, które były 
dostępne dla organu rozstrzygającego na szczeblu administracyjnym. Państwa członkowskie 
mają swobodę decydowania, czy taki dostęp jest udzielany organom odwoławczym „[p]oprzez 
organ rozstrzygający lub poprzez wnioskodawcę, lub w inny sposób”. Dostęp wnioskodawcy 
do takich informacji należy do gwarancji wymaganych na mocy art. 12 ust. 1 lit. d) wersji prze-
kształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych (zob. podsekcja 4.2.3.4 poniżej).

Art. 10 ust. 5 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych stanowi, że 
„[p]aństwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące tłumaczenia dokumentów mają-
cych znaczenie dla rozpatrywania wniosków” o udzielenie ochrony międzynarodowej. Ten 
obowiązkowy przepis ma na celu poprawę jakości procesu podejmowania decyzji na szczeblu 
administracyjnym (267) i można go zasadniczo uznać za przesłankę przestrzegania zgodności ze 
standardami skutecznego środka prawnego zgodnie z art. 47 karty UE i art. 13 EKPC (zob. sek-
cja 6.2 poniżej dotycząca pełnego rozpatrzenia ex nunc).

(264) Zob. ETPC, Jabari przeciwko Turcji, zob. przypis 242, pkt 50; ETPC, M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji, zob. przypis 174, pkt 293.
(265) Zob. Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, op.cit., przypis 60, s. 6.
(266) Evidence and credibility assessment in the context of the Common European Asylum System – A judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności w kontek-
ście wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], zob. przypis 2, podsekcja 4.2.5.
(267) Zob. dok. Rady 8958/12, 24 kwietnia 2012 r., s. 45.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58900
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009PC0554&qid=1659422822935&from=PL
http://www.statewatch.org/news/2012/apr/eu-council-reception-dir-8958-12.pdf
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4.2.2. Wymogi dotyczące podejmowania decyzji

Zgodnie z art. 11 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
„[p]aństwa członkowskie zapewniają, aby decyzje w sprawie wniosków o udzielenie ochrony 
międzynarodowej były wydawane na piśmie”. Wymóg ten istnieje niezależnie od tego, czy 
decyzja jest pozytywna, czy odmowna.

Zgodnie z wymogiem dotyczącym jednolitej procedury przewidzianym w wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych art. 11 ust. 2 stanowi, że „[p]aństwa członkowskie 
zapewniają również, aby w przypadku odrzucenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy lub udzie-
lenie ochrony międzynarodowej decyzja zawierała pisemne uzasadnienie faktyczne i prawne 
oraz informację o trybie odwołania się od decyzji odmownej”. Obowiązek pisemnego uzasad-
nienia decyzji odmownej ma zastosowanie do decyzji odmownych dotyczących „nadani[a] sta-
tusu uchodźcy lub udzieleni[a] ochrony [uzupełniającej]”. W związku z tym powody należy podać 
również w sytuacji, gdy wnioskodawcy przyznano status ochrony uzupełniającej w decyzji o jed-
noczesnej odmowie nadania statusu uchodźcy. A zatem, jeśli wnioskodawcy zostanie przyznany 
status ochrony uzupełniającej, należy wyjaśnić na piśmie, jakie względy faktyczne lub prawne 
uzasadniały odrzucenie wniosku o nadanie statusu uchodźcy, który musi zostać ustalony (zba-
dany i rozstrzygnięty) w pierwszej kolejności (por. art. 10 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych; zob. podsekcja 4.2.1 powyżej dotycząca wymogów w zakresie 
rozpatrywania i podejmowania decyzji w sprawie wniosków o udzielenie ochrony międzynaro-
dowej). Obowiązek podania powodów nieprzyznania statusu uchodźcy w takiej sytuacji umożliwi 
wnioskodawcy rozważenie, czy skorzystać ze środka zaskarżenia od takiej decyzji zgodnie z art. 46 
ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych (zob. podsekcja 6.3.1 
dotycząca dostępu do uzasadnienia decyzji oraz do informacji o prawach do odwołania).

Przepisy krajowe mogą z konieczności wpływać na sposób przedstawienia uzasadnienia w decy-
zjach pisemnych. Ponadto TSUE nie określił jeszcze dokładnych skutków wymogu prawa Unii 
dotyczącego „uzasadnienia faktycznego i prawnego”.

Wymóg zawarty w art. 11 ust. 2 można rozumieć jako obejmujący ocenę faktów i okoliczności, 
którą przeprowadzono zgodnie z art. 4 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifiko-
wania (268). Należy pamiętać, że powody podane przez organ rozstrzygający na szczeblu admi-
nistracyjnym będą miały znaczenie w kontekście postępowań odwoławczych, o których mowa 
w art. 46 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. (Zob. część 6 poni-
żej dotycząca prawa do skutecznego środka zaskarżenia, w szczególności sekcja 6.4 dotycząca 
prawa do pozostania na terytorium podczas postępowań odwoławczych).

Chociaż istnieje wymóg, aby informacje na temat trybu odwołania od decyzji odmownej – jako 
punkt wyjścia – udzielane były na piśmie, z art. 11 ust. 2 akapit drugi wersji przekształconej dyrek-
tywy w sprawie procedur azylowych wynika, że „[p]aństwa członkowskie nie muszą podawać 
[takiej] pisemnej informacji [...] w treści decyzji w przypadku, gdy wnioskodawca otrzymał taką 
informację na wcześniejszym etapie na piśmie lub poprzez dostępne mu media elektroniczne”. 
W obu przypadkach obowiązek wynikający z art. 11 ust. 2 należy postrzegać w świetle art. 12 
ust. 1 lit. f), który stanowi, że wnioskodawcy są informowani o wyniku decyzji, w tym na temat 
trybu odwołania od decyzji odmownej, w „języku, który rozumieją lub co do którego można 
zasadnie przyjąć, że zostanie przez nich zrozumiany, w przypadku gdy nie korzystają z pomocy lub 

(268) W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zasad takiej oceny zob. Evidence and credibility assessment in the context of the Common 
European Asylum System – A judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności w kontekście wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], 
zob. przypis 2, sekcje 4.1–4.4.
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nie są reprezentowani przez doradcę lub zastępcę prawnego” w postępowaniach toczących się 
na szczeblu administracyjnym. (Zob. również podsekcja 4.2.3.2 poniżej dotycząca interpretacji).

W przypadkach, gdy wniosek został złożony w imieniu wnioskodawcy, na przykład przez jego 
małżonka lub rodzica, zgodnie z art. 7 ust. 2 (zob. podsekcja 2.3.2.2 powyżej) i gdy wniosek 
opiera się na tych samych podstawach co wniosek osoby, która złożyła go w imieniu osoby 
pozostającej na utrzymaniu, w art. 11 ust. 3 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie pro-
cedur azylowych państwom członkowskim pozostawia się możliwość podjęcia jednej decyzji 
odnoszącej się do wszystkich osób pozostających na utrzymaniu (269). Poza praktycznymi korzy-
ściami administracyjnymi wynikającymi z takiego postępowania może to również odzwier-
ciedlać zasadę jedności rodziny w kontekście przyznawania ochrony międzynarodowej (270). 
Jednocześnie jednak możliwość ta nie oznacza, że państwa członkowskie mogą odstąpić od 
zbadania i uwzględnienia relacji małżonka lub innej osoby pozostającej na utrzymaniu w przy-
padkach, gdy nie jest ona identyczna z relacją głównego wnioskodawcy, na przykład gdy mał-
żonek twierdzi, że był prześladowany.

Jako wyjątek od dopuszczalnej praktyki podejmowania jednej decyzji odnoszącej się do wszyst-
kich osób pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy w art. 11 ust. 3 wymaga się wydania 
osobnej decyzji dotyczącej danej osoby (danych osób), jeżeli podjęcie jednej decyzji „pro-
wadziłoby [...] do ujawnienia szczególnej sytuacji wnioskodawcy, co mogłoby zagrozić jego 
interesom, w szczególności w sprawach związanych z prześladowaniem ze względu na płeć, 
orientację seksualną, tożsamość płciową lub wiek”.

4.2.3. Gwarancje dla wnioskodawców

W art. 12 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych ustanowiono 
szereg gwarancji dla wnioskodawców, które mają zastosowanie do procedur rozpatrywania 
wniosku na szczeblu administracyjnym przewidzianych w rozdziale III dyrektywy. Jednocze-
śnie w art. 12 ust. 2 państwa członkowskie zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim oso-
bom ubiegającym się o ochronę międzynarodową „równoważnych gwarancji” w odniesieniu 
do postępowań odwoławczych, o których mowa w art. 46, z wyjątkiem gwarancji określonych 
w art. 12 ust. 1 lit. a) i f), które wydają się mieć mniejsze znaczenie na etapie postępowania 
odwoławczego. Ponieważ informacje, o których tu mowa, dotyczą w szczególności procedur 
rozpatrywania wniosku na szczeblu administracyjnym, cel określony w art. 12 ust. 1 lit. a) i f) 
będzie zwykle spełniony w przypadku przestrzegania tych przepisów już na tym etapie.

Gwarancje dla wnioskodawców ustanowione w art. 12 ust. 1 wersji przekształconej dyrek-
tywy w sprawie procedur azylowych można postrzegać jako odzwierciedlenie i do pewnego 
stopnia rozwinięcie norm proceduralnych dotyczących rozpatrywania wniosków o udziele-
nie azylu zalecanych wcześniej przez Komitet Wykonawczy UNHCR i Komitet Ministrów Rady 
Europy (271). Ogólne przepisy art. 12 są uzupełniane przez inne, bardziej szczegółowe normy 
zawarte w wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, w szczególności 
normy ustanowione w art. 14–17 dotyczących przesłuchań osób ubiegających się o ochronę 
międzynarodową, art. 18 dotyczącym badań lekarskich, art. 19 dotyczącym bezpłatnego udzie-
lania informacji prawnych i proceduralnych w postępowaniach w pierwszej instancji (szczebel 
administracyjny), art. 20–23 dotyczących udzielania informacji prawnych i proceduralnych, 

(269) Podczas gdy termin „osoba pozostająca na utrzymaniu” w art. 11 ust. 3 ma takie samo znaczenie jak w art. 7 ust. 2., należy zauważyć, że w wersji przekształ-
conej dyrektywy w sprawie procedur azylowych nie ma ogólnej definicji „osoby pozostającej na utrzymaniu”.
(270) Zob. Podręcznik UNHCR, zob. przypis 38, pkt 181–186.
(271) Zob. w szczególności Komitet Wykonawczy UNHCR, „Conclusion No 8 (XXVIII): Determination of refugee status” [„Konkluzja nr 8 (XXVIII): Określenie statusu 
uchodźcy”], 12 października 1977 r.; Rada Europy, Komitet Ministrów, Recommendation No R (81) 16 on the harmonisation of national procedures relating to 
asylum [zalecenie nr R (81) 16 w sprawie harmonizacji krajowych procedur dotyczących azylu], 5 listopada 1981 r.

http://www.refworld.org/docid/4f33c8d92.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c6e4/determination-refugee-status.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c6e4/determination-refugee-status.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c6e4/determination-refugee-status.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c6e4/determination-refugee-status.html
http://www.refworld.org/pdfid/47fdfb0533.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/47fdfb0533.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/47fdfb0533.pdf
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pomocy i reprezentacji prawnej oraz art. 29 dotyczącym roli UNHCR (zob. podsekcje poniżej – 
od podsekcji 4.2.4 dotyczącej przesłuchania do podsekcji 4.2.7 dotyczącej osób ubiegających 
się o ochronę międzynarodową potrzebujących szczególnych gwarancji proceduralnych).

4.2.3.1. Informacje

Po pierwsze, jeżeli chodzi o język komunikacji między organami państw członkowskich a oso-
bami ubiegającymi się o ochronę międzynarodową, w art. 12 ust. 1 lit. a) i f) wersji prze-
kształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych wymaga się, by organy informowały 
wnioskodawców w języku, który „rozumieją lub co do którego można zasadnie przyjąć, że 
zostanie przez nich zrozumiany” (272). Można to rozumieć jako wymóg, aby wybór używanego 
języka opierał się na konkretnych przesłankach świadczących o tym, że jest on rzeczywiście 
rozumiany przez wnioskodawcę.

Obowiązek wynikający z art. 12 ust. 1 lit. a) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie pro-
cedur azylowych ma zastosowanie w sytuacji, gdy organy udzielają informacji o procedurze 
rozpatrywania wniosku, której należy przestrzegać, oraz o prawach i obowiązkach w trak-
cie procedury, a także o możliwych konsekwencjach nieprzestrzegania obowiązków i braku 
współpracy z organami. Obejmuje to prawo do bycia informowanym o terminach i środkach, 
jakimi dysponują wnioskodawcy w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 4 wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania dotyczącego przedstawienia elementów 
stanu faktycznego i dowodów, jak również prawo do informacji o konsekwencjach wyraźnego 
lub dorozumianego wycofania wniosku (zob. art. 27 i 28 wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych oraz podsekcja 4.2.10 poniżej). Zakres i treść wymogu infor-
macyjnego należy postrzegać w świetle całej dyrektywy, ponieważ odpowiednie informacje 
należy przekazać w czasie umożliwiającym wnioskodawcom skorzystanie z praw zagwaranto-
wanych w dyrektywie oraz wywiązanie się z obowiązków wnioskodawcy wynikających z art. 13 
(zob. podsekcja 4.2.9 poniżej).

Obowiązki wynikające z art. 12 ust. 1 lit. a) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie pro-
cedur azylowych mogą dotyczyć wszystkich organów państwa członkowskiego, które są zaan-
gażowane w procedurę rozpatrywania wniosku. Ponadto w art. 12 ust. 1 lit. f) wymaga się 
poinformowania wnioskodawcy o wyniku decyzji podjętej przez organ rozstrzygający, jak rów-
nież o trybie odwołania od decyzji odmownej (por. art. 11 ust. 2 i podsekcja 4.2.2 powyżej). 
Podobnie w art. 12 ust. 1 lit. e) wymaga się, by wnioskodawca „otrzym[ał] [...] w rozsądnym 
terminie zawiadomienie o decyzji” podjętej przez organ rozstrzygający w sprawie wniosku 
o udzielenie ochrony. Obowiązku uprzedniego zawiadomienia nie można interpretować jako 
oznaczającego osobny obowiązek powiadamiania wnioskodawcy o argumentach, na których 
organ rozstrzygający zamierza oprzeć ewentualną decyzję odmowną, aby umożliwić wniosko-
dawcy odniesienie się do tych argumentów, pod warunkiem że w trakcie procedury rozpa-
trywania wniosku należycie spełniono ogólne prawo do bycia wysłuchanym na mocy prawa 
Unii (273). O ile nie ma obowiązku informowania o argumentach, na których organ rozstrzy-
gający zamierza oprzeć ewentualną decyzję odmowną, sytuację tę należy jednak odróżnić od 
wynikającego z art. 12 ust. 1 lit. d) obowiązku przekazywania „informacji ogólnych” omówio-
nego w podsekcji 4.2.3.4.

(272) Argumentowano, że to sformułowanie, przynajmniej w niektórych wersjach językowych, wydaje się odzwierciedlać nieco wyższy standard niż poprzedni prze-
pis zawarty w art. 10 dyrektywy w sprawie procedur azylowych („języku, co do którego istnieją rozsądne przypuszczenia, że zostanie on przez nie zrozumiany”), 
zob. Vedsted-Hansen, J., „Article 12 APD (recast)” [„Art. 12 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych”], [w:] Hailbronner i Thym (red.), zob. 
przypis 65, s. 1315.
(273) Zob. TSUE, M.M., zob. przypis 143, pkt 74, dotyczący skutków proceduralnych w tym zakresie wynikających z art. 4 dyrektywy w sprawie kwalifikowania; zob. 
również wyrok TSUE z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie 560/14, M przeciwko Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General, EU:C:2017:101, dotyczący 
wpływu prawa do bycia wysłuchanym wynikającego z prawa Unii w podobnych sytuacjach.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130241&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=197937
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187687&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=338438
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Zarówno obowiązek uprzedniego zawiadomienia, jak i obowiązek poinformowania o wyniku 
decyzji, zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. e) i f), ulegają modyfikacji w sytuacjach, gdy odpowiednio 
„doradca lub zastępca prawny jest prawnym przedstawicielem wnioskodawcy” lub wniosko-
dawca „[korzysta] z pomocy lub [jest] reprezentowan[y] przez doradcę lub zastępcę prawnego”.

4.2.3.2. Tłumaczenia ustne

Prawo wnioskodawców wynikające z art. 12 ust. 1 lit. b) wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych do „skorzysta[nia] z pomocy tłumacza w celu przedłożenia 
swojej sprawy właściwym organom” ma zastosowanie „w razie potrzeby”. Uznaje się to za 
konieczne przynajmniej w związku z przesłuchaniami, o których mowa w art. 14–17 i 34 wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Wymóg zapewnienia tłumaczenia 
ograniczony jest jednak do przypadków, w których „bez takiej pomocy nie można zapewnić 
odpowiedniej komunikacji”, tj. sytuacji, w których wnioskodawca nie zna w wystarczającym 
stopniu języka, którym posługują się organy państwa członkowskiego.

Z przepisu tego wynika, że oprócz organu rozstrzygającego wyznaczonego zgodnie z art. 4 
ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych inne organy pełniące 
obowiązki służbowe w związku z wnioskami o udzielenie ochrony międzynarodowej mogą 
również porozumiewać się z wnioskodawcą w okolicznościach, które mogą wymagać pomocy 
tłumacza, na przykład organy właściwe w kwestiach dopuszczalności (zob. art. 4 ust. 2 oraz 
podsekcja 2.3.1 powyżej dotycząca odpowiedzialnych organów).

4.2.3.3. Kontakt z UNHCR lub innymi organizacjami

Możliwość kontaktowania się wnioskodawcy z UNHCR zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. c) wersji prze-
kształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych jest uzupełniona podobnym prawem 
do kontaktowania się z każdą inną organizacją udzielającą wnioskodawcom porad prawnych 
lub innych porad. Ten ostatni aspekt prawa nie jest już ograniczony do organizacji działających 
w imieniu UNHCR (zob. art. 10 pierwotnej dyrektywy w sprawie procedur azylowych).

Przysługujące osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową prawo do kontaktowania 
się z takimi organizacjami, a także ewentualnie z UNHCR, podlega prawu krajowemu danego 
państwa członkowskiego. Wszelkie ograniczenia w prawie krajowym muszą być jednak zgodne 
ze skutecznym prawem do komunikowania się i nie mogą w związku z tym sprawiać, że skorzy-
stanie przez wnioskodawcę z tej możliwości stanie się praktycznie niemożliwe lub nadmiernie 
utrudnione. W związku z tym należy zauważyć, że w art. 12 ust. 1 lit. c) – w przeciwieństwie 
do art. 21 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych dotyczącego 
bezpłatnej pomocy i reprezentacji prawnej, o których mowa w art. 20 – nie daje się państwom 
członkowskim wyraźnego upoważnienia do „dopuszczenia” lub „uprawnienia” niektórych osób 
w zakresie udzielania wnioskodawcom pomocy prawnej lub innego doradztwa.

4.2.3.4. Dostęp do informacji ogólnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. d) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
wnioskodawcom oraz, w stosownych przypadkach, ich doradcom lub zastępcom prawnym, 
zgodnie z art. 23 ust. 1, zapewnia się dostęp do informacji o kraju pochodzenia udostęp-
nianych personelowi odpowiedzialnemu za rozpatrywanie wniosków o udzielenie ochrony 
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międzynarodowej i podejmowanie decyzji w ich sprawie, jak również do informacji specja-
listycznych dotyczących kwestii medycznych, kulturowych, religijnych, związanych z dziećmi, 
płcią lub innych szczególnych zagadnień, jak przewidziano odpowiednio w art. 10 ust. 3 lit. b) 
i d). Taki dostęp ograniczony jest do informacji „uwzględnionych” przez organ rozstrzygający 
„przy podejmowaniu decyzji w sprawie ich wniosku”. W celu zapewnienia skutecznego dostępu 
do informacji to ostatnie ograniczenie nie może być stosowane w sposób zawężający.

Oprócz szczególnych wymogów określonych w art. 12 ust. 1 lit. d) należy zauważyć, że zgod-
nie z ogólną zasadą prawa Unii dotyczącą prawa do bycia wysłuchanym wnioskodawca powi-
nien mieć możliwość skutecznego przedstawienia w toku procedury administracyjnej swojego 
stanowiska w odniesieniu do swojego wniosku. W zależności od okoliczności może to obej-
mować podstawy, które mogą dać właściwemu organowi powód do odstąpienia od podjęcia 
niekorzystnej decyzji, dowód w postaci dokumentu, który wnioskodawca pragnie załączyć do 
wniosku, lub szczegółowe uwagi na temat elementów, które muszą zostać uwzględnione przez 
właściwy organ, oraz, w stosownych przypadkach, informacje lub oceny różniące się od tych, 
które już zostały przedłożone właściwemu organowi (274). (Zob. również podsekcja 4.2.4.2 poni-
żej dotycząca prowadzenia i zakresu przesłuchań w odniesieniu do wymogów art. 15 ust. 3 
i art. 16 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych).

W szczególności prawo dostępu do informacji ograniczone jest do doradców i zastępców praw-
nych, którzy zostali dopuszczeni lub uprawnieni do takiej działalności na mocy prawa krajo-
wego zgodnie z art. 23 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. 
W odniesieniu do tego przepisu w art. 12 ust. 1 lit. d) wyjaśniono, że dostęp doradców i zastęp-
ców do informacji może podlegać ograniczeniom określonym w art. 23 ust. 1. Jednocześnie 
jednak w art. 12 ust. 1 lit. d) nie zezwala się wyraźnie na jakiekolwiek ograniczenia w dostępie 
wnioskodawcy do wymienionych tu materiałów.

4.2.4. Przesłuchanie

4.2.4.1. Zakres obowiązku przeprowadzania przesłuchań

W art. 14–17 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych ustanowiono 
dość szczegółowe normy dotyczące przesłuchań osób ubiegających się o ochronę międzynaro-
dową, w tym względzie wymagając od państw członkowskich zapewnienia wyższego poziomu 
gwarancji proceduralnych, niż przewidziano w podobnych przepisach poprzedniej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych. W przepisach wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych dotyczących przesłuchań określono najpierw zakres obowiązku przepro-
wadzenia przesłuchania, w tym sytuacje, w których organy państw członkowskich mogą go 
zaniechać, oraz skutki braku takiego przesłuchania, a także organ odpowiedzialny za przepro-
wadzanie przesłuchań (art. 14). Po drugie, w przepisach tych określono wymogi dotyczące 
przesłuchania w zakresie logistyki, organizacji i kompetencji zawodowych w odniesieniu do 
przeprowadzania przesłuchań i ich zakresu (art. 15 i 16). Wreszcie obowiązki państw człon-
kowskich dotyczące sporządzania protokołu i innych form rejestrowania przesłuchań wniosko-
dawców określono wraz z prawem wnioskodawcy do przedstawienia uwag na temat protokołu 
i dostępu do niego (art. 17).

Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 14 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie pro-
cedur azylowych osobie ubiegającej się o ochronę międzynarodową „przysługuje możliwość 
stawienia się na przesłuchanie w sprawie [jej] wniosku [...], które prowadzi osoba właściwa na 

(274) Zob. TSUE, M przeciwko Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General, ibid., pkt 31, 39 i 40.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187687&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=338438
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mocy prawa krajowego do prowadzenia tego rodzaju przesłuchań” (275). Choć z brzmienia tego 
przepisu wynika, że wnioskodawca nie ma obowiązku stawienia się na przesłuchanie, państwa 
członkowskie mogą ustanowić taki obowiązek w prawie krajowym zgodnie z innymi przepisami 
dyrektywy (276).

W zakresie, w jakim przesłuchanie dotyczy treści merytorycznej wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, w przeciwieństwie do pewnych kwestii dopuszczalności o charakterze for-
malnym prowadzone jest ono przez personel organu rozstrzygającego, który wyznaczono zgod-
nie z art. 4 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. W art. 14 
ust. 1 akapit drugi dopuszcza się jednak wyjątki od tej zasady w sytuacjach, w których „prak-
tycznie uniemożliwia to organowi rozstrzygającemu terminowe przeprowadzanie przesłuchań 
dotyczących merytorycznej treści każdego wniosku” ze względu na występowanie z dużą liczbą 
wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej jednocześnie. W takich sytuacjach przesłu-
chanie może prowadzić personel innego organu przeprowadzającego przesłuchania, który musi 
przejść odpowiednie szkolenie i musi posiadać „ogólną wiedzę o problemach, które mogłyby 
negatywnie wpłynąć na zdolność wnioskodawców do udziału w przesłuchaniu” (zob. art. 4 
ust. 3 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, w którym określono 
wymogi dotyczące personelu organu rozstrzygającego; zob. również podsekcja 2.3.1 powyżej 
dotycząca odpowiedzialnych organów).

Ponadto w art. 34 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
państwom członkowskim pozostawia się możliwość zlecania pracownikom organów innych 
niż organ rozstrzygający przeprowadzania przesłuchań w sprawie dopuszczalności wniosków 
o udzielenie ochrony międzynarodowej zgodnie z art. 33.

W przypadkach, w których wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynaro-
dowej w imieniu osób pozostających na jego utrzymaniu zgodnie z art. 7 ust. 2 wersji prze-
kształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, „każdej osobie dorosłej pozostającej 
na utrzymaniu zapewnia się możliwość stawienia się na przesłuchanie” (art. 14 ust. 1 aka-
pit trzeci) (277). Takie przesłuchania z osobami dorosłymi pozostającymi na utrzymaniu muszą 
być prowadzone w okolicznościach zapewniających poszanowanie życia prywatnego wnio-
skodawcy pozostającego na utrzymaniu, aby zapewnić poufność zgodnie z art. 15 ust. 2 (278). 
Natomiast w odniesieniu do wniosków złożonych przez małoletniego zgodnie z art. 14 ust. 1 
akapit czwarty państwa członkowskie mogą „określić w ustawodawstwie krajowym przypadki, 
w których możliwość stawienia się na przesłuchanie przysługuje małoletniemu”.

W art. 14 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych przewidziano trzy 
fakultatywne wyjątki od ogólnej zasady dotyczącej możliwości stawienia się przez wniosko-
dawców na przesłuchanie. Wyjątki te określono w sposób bardziej zawężony, niż przewidziano 
w podobnych przepisach określonych w poprzednim art. 12 dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych.

Możliwość zastosowania pierwszego i drugiego wyjątku od tej ogólnej zasady uzależniona jest 
od sytuacji wnioskodawcy. Art. 14 ust. 2 lit. a) stanowi, że odstąpienie od przesłuchania doty-
czącego merytorycznej treści wniosku możliwe jest w przypadkach, gdy „organ rozstrzygający 
jest w stanie podjąć pozytywną decyzję w odniesieniu do nadania statusu uchodźcy na pod-
stawie dostępnych dowodów” (279). Wymóg dotyczący „pozytywnej decyzji w odniesieniu do 

(275) Art. 14 ust. 1 akapit pierwszy wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, podkreślenia dodane.
(276) Zob. art. 13 ust. 2 lit. a), art. 14 ust. 5, art. 23 ust. 4 i art. 28 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych oraz art. 4 wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie kwalifikowania.
(277) Dodano podkreślenie.
(278) Zob. podsekcja 4.2.4.2 poniżej dotycząca prowadzenia i zakresu przesłuchań.
(279) Dodano podkreślenie.
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nadania statusu uchodźcy” nie pozwala państwom członkowskim na odstąpienie od przesłu-
chania w przypadkach, w których taki dowód jedynie umożliwia organowi przyznanie statusu 
ochrony uzupełniającej. Ponadto w art. 14 ust. 2 lit. b) zezwala się na odstąpienie od przesłu-
chania, jeżeli „organ rozstrzygający uważa, że wnioskodawca nie jest zdolny do uczestnictwa 
lub nie jest w stanie uczestniczyć w przesłuchaniu z powodu utrzymujących się okoliczności, 
na które nie ma on wpływu” (280). Z brzmienia art. 14 ust. 2 wynika, że podjęcie tych decyzji 
należy zawsze do organu rozstrzygającego, a w tym ostatnim przypadku – jeżeli organ rozpa-
trujący ma wątpliwości – po zasięgnięciu opinii lekarza na temat przejściowego lub trwałego 
charakteru stanu wnioskodawcy.

Po trzecie, w przypadku kolejnego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej z art. 14 
ust. 1 akapit pierwszy in fine wynika, że pierwszeństwo ma przepis proceduralny zawarty 
w art. 42 ust. 2 lit. b) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, zapew-
niający państwom członkowskim możliwość ustanowienia w prawie krajowym przepisów 
dotyczących wstępnego rozpatrzenia wyłącznie na podstawie pisemnych oświadczeń, bez 
przeprowadzania przesłuchania, z wyjątkiem przypadków dotyczących wnioskodawców pozo-
stających na utrzymaniu, o których mowa w art. 40 ust. 6.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 „[b]rak przesłuchania [...] nie stanowi przeszkody dla podjęcia przez 
organ rozstrzygający decyzji w sprawie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej” (281), 
pod warunkiem że brak ten jest zgodny z wyżej wymienionymi przepisami art. 14. W przypad-
kach, w których odstąpiono od przesłuchania na podstawie art. 14 ust. 2 lit. b) dotyczącego 
wnioskodawców, którzy nie są zdolni do uczestnictwa lub nie są w stanie uczestniczyć w prze-
słuchaniu, „[b]rak [takiego] przesłuchania [...] nie wpływa negatywnie na decyzję organu roz-
strzygającego” (art. 14 ust. 4).

Poza tymi sytuacjami „państwa członkowskie, podejmując decyzję w sprawie wniosku o udzie-
lenie ochrony międzynarodowej, mogą uwzględnić niestawiennictwo wnioskodawcy na prze-
słuchanie, chyba że miał on uzasadnione powody takiego niestawiennictwa” (art. 14 ust. 5).

4.2.4.2. Prowadzenie i zakres przesłuchań

Jako główną zasadę w art. 15 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azy-
lowych przewiduje się, że „przesłuchanie [osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową] 
odbywa się co do zasady bez obecności członków rodziny [...]” (282). Ma to zastosowanie nawet 
wtedy, gdy wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej został złożony przez innego wniosko-
dawcę w imieniu osoby pozostającej na jego utrzymaniu zgodnie z art. 7 ust. 2. Wyjątek od głów-
nej zasady można uczynić jedynie w przypadkach, gdy „organ rozstrzygający uważa obecność 
innych członków rodziny za konieczną dla odpowiedniego rozpatrzenia wniosku” (art. 15 ust. 1).

Oceniając konieczność obecności członków rodziny podczas przesłuchania, organ rozstrzyga-
jący musi kierować się art. 15 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych, zgodnie z którym „[p]rzesłuchanie odbywa się w warunkach zapewniających odpo-
wiedni stopień poufności” (283). Ten wymóg dotyczący przeprowadzania przesłuchań opiera się 
na bardziej ogólnej zasadzie poufności w związku z wnioskami o udzielenie ochrony międzyna-
rodowej i służy zabezpieczeniu integralności informacji dotyczących wnioskodawcy, co zostało 

(280) Dodano podkreślenie. W takiej sytuacji jednak „podejmuje się rozsądne wysiłki w celu pozwolenia wnioskodawcy lub osobie pozostającej na utrzymaniu na 
przedłożenie dalszych informacji”, por. art. 14 ust. 2 akapit drugi.
(281) Dodano podkreślenie.
(282) Dodano podkreślenie.
(283) Dodano podkreślenie.



AS – Procedury azylowe i zasada non-refoulement — 99

również odzwierciedlone w art. 11 ust. 3 (zob. podsekcja 4.2.2 powyżej w sprawie wymogów 
dotyczących podejmowania decyzji). Wynika z tego, że decyzje zezwalające na obecność człon-
ków rodziny podczas przesłuchania można podejmować tylko w takim zakresie, w jakim taka 
obecność jest rzeczywiście konieczna w danym przypadku.

Zasadę poufności będą również musiały uwzględnić państwa członkowskie, jeżeli lub gdy będą 
wdrażać art. 15 ust. 4 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, w któ-
rym zezwala się na wprowadzenie przepisów krajowych dotyczących obecności osób trzecich 
podczas przesłuchania. Wariant ten będzie zazwyczaj odpowiedni, jeżeli zezwala się na obec-
ność osób trzecich w celu udzielenia pomocy lub zapewnienia ochrony wnioskodawcy pod-
czas przesłuchania zgodnie z art. 23 ust. 3 i 4 dotyczącym obecności doradców lub zastępców 
prawnych oraz art. 25 ust. 1 lit. b) dotyczącym przedstawicieli lub zastępców prawnych wnio-
skodawców będących małoletnimi bez opieki (zob. podsekcja 4.2.8 poniżej dotycząca gwa-
rancji dla małoletnich bez opieki) lub takich osób trzecich, których obecność jest uzasadniona 
do celów edukacyjnych lub podobnych w interesie organu rozstrzygającego lub ze względów 
bezpieczeństwa.

W art. 15 ust. 3 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych określono 
następujące warunki prowadzenia przesłuchań.

Art. 15 ust. 3 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

 Państwa członkowskie podejmują odpowiednie kroki w celu zapewnienia, aby przesłu-
chania prowadzone były w warunkach, które pozwalają wnioskodawcom na wyczerpu-
jące przedstawienie powodów złożenia wniosku. W tym celu państwa członkowskie:
a) zapewniają, aby osoba prowadząca przesłuchanie posiadała kompetencje 

pozwalające uwzględnić osobiste i ogólne okoliczności towarzyszące złożeniu 
wniosku, w tym pochodzenie kulturowe, płeć, orientację seksualną, tożsamość 
płciową lub szczególne potrzeby wnioskodawcy;

b) w każdym możliwym przypadku, jeśli wnioskodawca wystąpi z taką prośbą, 
zapewniają przesłuchanie go przez osobę tej samej płci [...];

c) wyznaczają tłumacza, który jest w stanie zapewnić odpowiednią komunikację 
pomiędzy wnioskodawcą a osobą prowadzącą przesłuchanie. Komunikacja taka 
odbywa się w języku preferowanym przez wnioskodawcę, chyba że jest inny 
język, który wnioskodawca rozumie oraz w którym jest w stanie jasno się komu-
nikować. W każdym możliwym przypadku państwa członkowskie zapewniają 
usługi tłumacza tej samej płci, jeśli wnioskodawca wystąpi z taką prośbą [...];

d) zapewniają, aby osoba prowadząca przesłuchanie dotyczące zasadniczej treści 
wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej nie nosiła munduru wojsko-
wego ani policyjnego;

e) zapewniają, aby przesłuchania małoletnich były prowadzone w sposób uwzględ-
niający potrzeby dzieci.

Implikacje art. 15 ust. 3 lit. a) dla prowadzenia przesłuchań, w szczególności dotyczących wnio-
sków o udzielenie ochrony międzynarodowej ze względu na orientację seksualną, zostały wyja-
śnione przez TSUE w orzeczeniu interpretującym w dużej mierze podobny przepis określony 
w art. 13 ust. 3 lit. a) dyrektywy w sprawie procedur azylowych w związku z art. 4 ust. 3 dyrek-
tywy w sprawie kwalifikowania (284).

(284) TSUE, A, B i C, zob. przypis 25, pkt 62–63; kwestię tę omówiono również w dokumencie pt. Evidence and credibility assessment in the context of the Common 
European Asylum System – A judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności w kontekście wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], 
zob. przypis 2, podsekcja 4.2.6.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160244&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=355427
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W odniesieniu do najważniejszych kwestii dotyczących zadawania pytań lub przedstawiania 
dowodów dotyczących konkretnych praktyk seksualnych Trybunał orzekł, że „o ile organy kra-
jowe mają prawo, w stosownym przypadku, przeprowadzać przesłuchania w celu dokonania 
oceny faktów i okoliczności dotyczących podnoszonej przez osobę ubiegającą się o azyl orien-
tacji seksualnej, o tyle przesłuchania dotyczące szczegółów praktyk seksualnych tego wnio-
skodawcy są sprzeczne z prawami podstawowymi gwarantowanymi w karcie, w szczególności 
z prawem do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego zawartego w jej art. 7” (285).

Zawarty w art. 15 ust. 3 lit. b) i c) wymóg, by osoba prowadząca przesłuchanie i tłumacz ustny 
byli tej samej płci co wnioskodawca, odzwierciedla różne zalecenia międzynarodowe (286). 
Kwalifikuje się go na trzy różne sposoby:

1) wymóg ten stosuje się „w każdym możliwym przypadku”, tj. tylko w zakresie, 
w jakim możliwe jest zapewnienie osób prowadzących przesłuchania i tłumaczy 
ustnych odpowiedniej płci;

2) obowiązek ten powstaje wyłącznie na prośbę wnioskodawcy; oraz
3) prośba wnioskodawcy w tym zakresie może zostać oddalona, jeżeli organ rozstrzy-

gający ma powody, by uważać, że „podstawą takiej prośby nie są trudności po stro-
nie wnioskodawcy dotyczące przedstawienia wyczerpującego uzasadnienia jego 
wniosku”.

Zawarte w dyrektywie odniesienie do „powodów, by uważać” należy rozumieć w ten sposób, 
że należy podać konkretne powody oddalenia prośby wnioskodawcy dotyczącej płci osoby pro-
wadzącej przesłuchanie lub tłumacza odpowiednio zgodnie z art. 15 ust. 3 lit. b) i c).

Jeżeli chodzi o zakres przesłuchań, art. 16 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie proce-
dur azylowych odzwierciedla zasadniczą funkcję przesłuchania w związku z rozpatrywaniem 
wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz potrzebę, aby było ono wystarczająco 
wyczerpujące. Zawiera on następujące elementy.

Art. 16 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

 Prowadząc przesłuchanie dotyczące merytorycznej treści wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, organ rozstrzygający zapewnia, aby wnioskodawcy zapewniono 
odpowiednią możliwość jak najpełniejszego przedstawienia elementów niezbędnych 
do uzasadnienia wniosku, zgodnie z art. 4 [dyrektywy w sprawie kwalifikowania]. […]

 W związku z tym pytania skierowane do wnioskodawcy muszą być istotne z punktu 
widzenia oceny istnienia potrzeby objęcia ochroną międzynarodową w świetle kryteriów kwa-
lifikujących do uznania za uchodźcę lub beneficjenta ochrony uzupełniającej. Zgodnie z między-
narodowymi normami dotyczącymi oceny wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej 
w art. 16 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych określono ponadto, 

(285) TSUE, A, B i C, zob. przypis 25, pkt 64; kwestię tę omówiono również w dokumencie pt. Evidence and credibility assessment in the context of the Common 
European Asylum System – A judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności w kontekście wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], 
zob. przypis 2, podsekcja 4.2.6.
(286) Zob. Komitet Wykonawczy UNHCR, „Conclusion No 64: Refugee women and international protection” [„Konkluzja nr 64: Uchodźcy będący kobietami i ochrona 
międzynarodowa”], 5 października 1990 r., lit. a) pkt (ii) i (iii); „Conclusion No 73: Refugee protection and sexual violence” [„Konkluzja nr 73: Ochrona uchodźców 
a przemoc seksualna”], 8 października 1993 r.; „Conclusion No 77 (XLVI): General Conclusion on International Protection” [„Konkluzja nr 77 (XLVI): Ogólna kon-
kluzja w sprawie ochrony międzynarodowej”], 20 października 1995 r.; „Conclusion No 79 (XLVII): General Conclusion on International Protection” [„Konkluzja 
nr 79 (XLVII): Ogólna konkluzja w sprawie ochrony międzynarodowej”], 11 października 1996 r.; „Conclusion No 81 (XLVIII): General Conclusion on International 
Protection” [„Konkluzja nr 81 (XLVIII): Ogólna konkluzja w sprawie ochrony międzynarodowej”], 17 października 1997 r.; oraz „Conclusion No 105 (LVII): Conclusion 
on women and girls at risk” [„Konkluzja nr 105 (LVII): Konkluzja w sprawie kobiet i dziewcząt narażonych na ryzyko”], 6 października 2006 r., lit. n) pkt (iv). Zob. 
też Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet, General Recommendation No 32 on the gender-related dimensions of refugee status, asylum, nationality 
and statelessness of women [Zalecenie ogólne nr 32 w sprawie związanych z płcią aspektów statusu uchodźcy, azylu, obywatelstwa i bezpaństwowości kobiet], 
14 listopada 2014 r., dok. ONZ CEDAW/C/GC/32, pkt 16 i 50.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160244&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=355427
http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c441f/refugee-women-international-protection.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c441f/refugee-women-international-protection.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c441f/refugee-women-international-protection.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c441f/refugee-women-international-protection.html
https://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c6810/refugee-protection-sexual-violence.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c6810/refugee-protection-sexual-violence.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c6810/refugee-protection-sexual-violence.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c6810/refugee-protection-sexual-violence.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c438/general-conclusion-international-protection.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c438/general-conclusion-international-protection.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c438/general-conclusion-international-protection.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c438/general-conclusion-international-protection.html
https://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c430/general-conclusion-international-protection.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c430/general-conclusion-international-protection.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c430/general-conclusion-international-protection.html
https://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c690/general-conclusion-international-protection.html
https://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c690/general-conclusion-international-protection.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c690/general-conclusion-international-protection.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c690/general-conclusion-international-protection.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/45339d922/conclusion-women-girls-risk.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/45339d922/conclusion-women-girls-risk.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/45339d922/conclusion-women-girls-risk.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/45339d922/conclusion-women-girls-risk.html
http://www.refworld.org/docid/54620fb54.html
http://www.refworld.org/docid/54620fb54.html
http://www.refworld.org/docid/54620fb54.html
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że wymagany zakres przesłuchania „obejmuje [...] możliwość złożenia [przez wnioskodawcę] 
wyjaśnień dotyczących ewentualnych brakujących elementów lub niespójności bądź sprzecz-
ności w oświadczeniach wnioskodawcy” (287).

4.2.4.3. Protokół i zapis przesłuchania

Zgodnie z art. 17 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych „pań-
stwa członkowskie zapewniają, aby z każdego przesłuchania sporządzany był szczegółowy 
i oparty na faktach protokół zawierający wszystkie istotne elementy albo stenogram” (288). 
Ponadto w art. 17 ust. 2 wskazano na możliwość postanowienia o audio lub audiowizual-
nym zapisie przesłuchań. W przypadku takich zapisów „państwa członkowskie zapewniają, aby 
zapis lub jego stenogram był dostępny wraz z aktami wnioskodawcy”.

W celu zwiększenia dokładności protokołów przesłuchań w art. 17 ust. 3 wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych państwa członkowskie zobowiązuje się do „zapew-
ni[enia] wnioskodawcy możliwoś[ci] przedstawienia uwag lub wyjaśnień, ustnie lub pisemnie, 
dotyczących błędów w tłumaczeniu lub interpretacji w tekście protokołu lub stenogramu [...]”. 
Możliwość przedstawienia takich uwag należy zapewnić „na końcu przesłuchania lub w okre-
ślonym terminie, zanim organ rozstrzygający podejmie decyzję” w sprawie wniosku. Możliwość 
ta obejmuje wymóg, by państwa członkowskie „zapewni[ły], aby wnioskodawca został w pełni 
poinformowany o treści protokołu lub o istotnych elementach stenogramu, w razie potrzeby 
przy pomocy tłumacza” (289). Aby być „w pełni poinformowanym”, wnioskodawca musi mieć 
odpowiedni dostęp do wszystkich elementów treści protokołu lub stenogramu.

Po otrzymaniu w ten sposób pełnych informacji o treści protokołu lub stenogramu z przesłu-
chania osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową jest proszona o „potwierdzenie, że 
treść protokołu lub stenogram poprawnie oddają treść przesłuchania” (art. 17 ust. 3 akapit 
pierwszy in fine).

W art. 17 ust. 3 akapit drugi dopuszcza się dwa wyjątki od wymogów ustanowionych w akapi-
cie pierwszym:

1) w przypadku gdy przesłuchanie zostało zarejestrowane zgodnie z art. 17 ust. 2 
i jeżeli jego zapis będzie dopuszczalny jako dowód w kolejnych postępowaniach 
odwoławczych, państwo członkowskie nie musi zwracać się do wnioskodawcy 
o potwierdzenie treści protokołu lub stenogramu; oraz

2) w przypadku gdy państwo członkowskie zapewnia zarówno stenogram, jak i zapis 
przesłuchania, nie musi ono zezwolić wnioskodawcy na przedstawienie uwag lub 
wyjaśnień do stenogramu.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit drugi odmowa potwierdzenia przez wnioskodawcę treści proto-
kołu lub stenogramu „nie uniemożliwia organowi rozstrzygającemu podjęcia decyzji w sprawie 
wniosku” o udzielenie ochrony międzynarodowej. Organ rozstrzygający jest jednak zobowią-
zany do wpisania do akt wnioskodawcy powodów takiej odmowy (art. 17 ust. 4 akapit pierw-
szy). Przestrzeganie tego przepisu, jak również art. 17 ust. 3 może mieć szczególne znaczenie 
praktyczne w przypadku odwołania od decyzji odmownej w sprawie wniosku o udzielenie 

(287) Dodano podkreślenie. Zob. UNHCR Handbook [Podręcznik UNHCR], zob. przypis 38, pkt 195–205. Zob. również Evidence and credibility assessment in the 
context of the Common European Asylum System – A judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności w kontekście wspólnego europejskiego systemu azylowego 
– analiza sądowa], zob. przypis 2, sekcja 4.4.
(288) Dodano podkreślenie.
(289) Dodano podkreślenie.

http://www.refworld.org/docid/4f33c8d92.html
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ochrony międzynarodowej, na przykład jeżeli wnioskodawca na tym etapie kwestionuje prawi-
dłowość tłumaczenia swoich oświadczeń złożonych podczas przesłuchania.

Co do zasady, zgodnie z art. 17 ust. 5, „[p]rzed podjęciem decyzji [w sprawie wniosku] przez 
organ rozstrzygający wnioskodawcy lub ich doradcy lub zastępcy prawni [...] mają dostęp do 
protokołu lub stenogramu oraz, w stosownych przypadkach, zapisu [przesłuchania]” (290). 
Jeżeli państwo członkowskie zapewnia zarówno stenogram, jak i zapis przesłuchania, w proce-
durach rozpatrywania wniosku na szczeblu administracyjnym można wprowadzić wyjątek od 
prawa dostępu do zapisu. Niemniej jednak dostęp do zapisu musi być zapewniony na etapie 
postępowania odwoławczego (art. 17 ust. 5 akapit drugi).

Zgodnie z art. 17 ust. 5 akapit trzeci można postanowić, że dostęp do protokołów, stenogra-
mów lub zapisów przyznaje się jednocześnie z podjęciem decyzji w sprawie wniosku, w przy-
padku gdy wniosek rozpatrywany jest w trybie przyśpieszonym zgodnie z art. 31 ust. 8 wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Z uwagi na fakt, że pozostaje to 
„bez uszczerbku” dla art. 17 ust. 3, wnioskodawca w takich przypadkach nadal będzie miał 
możliwość przedstawienia uwag lub wyjaśnień dotyczących protokołu lub stenogramu zgodnie 
z tym przepisem. Jeżeli nie nastąpiło to na końcu przesłuchania, a wszelkie kwestie związane 
z błędami w tłumaczeniu lub interpretacji stają się jasne dla wnioskodawcy dopiero po uzy-
skaniu dostępu do protokołu lub stenogramu, wnioskodawca musi mieć możliwość ustosun-
kowania się do takich kwestii w celu ich wyjaśnienia na tym etapie, ewentualnie w związku 
z odwołaniem wniesionym do sądu lub trybunału zgodnie z art. 46 wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych.

4.2.5. Badania lekarskie

Przepisy dotyczące badań lekarskich określone w art. 18 wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych należy odczytywać w związku z art. 4 ust. 4 wersji przekształ-
conej dyrektywy w sprawie kwalifikowania, zgodnie z którym fakt, że osoba ubiegająca się 
o ochronę międzynarodową była już prześladowana lub doznała poważnej krzywdy lub bez-
pośrednio grożono jej takim prześladowaniem lub krzywdą, stanowi poważną przesłankę uza-
sadnionej obawy wnioskodawcy przed prześladowaniem lub rzeczywistego ryzyka doznania 
poważnej krzywdy, chyba że istnieją uzasadnione powody, by uznać, że takie prześladowanie 
lub poważna krzywda nie powtórzą się (291). O ile zakres obowiązku państw członkowskich 
w zakresie organizowania badań lekarskich, o których mowa w art. 18 wersji przekształco-
nej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, należy wyważyć w stosunku do obaw w celu 
uniknięcia większych opóźnień i dodatkowych obciążeń administracyjnych, przepis ten należy 
interpretować i stosować z należytym uwzględnieniem przepisów prawa materialnego zawar-
tych w wersji przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania.

W przypadku gdy organ rozstrzygający „uzna to za mające znaczenie dla oceny wniosku o udzie-
lenie ochrony międzynarodowej zgodnie z art. 4 [wersji przekształconej dyrektywy w spra-
wie kwalifikowania]”, państwa członkowskie organizują badanie lekarskie wnioskodawcy pod 
kątem „oznak, które mogłyby świadczyć o prześladowaniach lub poważnej krzywdzie dozna-
nych w przeszłości” (art. 18 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azy-
lowych). Kryterium istotności oznacza, że organ rozstrzygający może odstąpić od badania 
lekarskiego, jeżeli jest ono nieistotne lub zbędne, ponieważ organ jest gotowy przyjąć relację 

(290) Dodano podkreślenie.
(291) Zob. definicja uchodźców i osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej odpowiednio w art. 2 lit. d) i f) wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania.
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wnioskodawcy dotyczącą prześladowań lub poważnej krzywdy doznanych w przeszłości, któ-
rych skutkiem są oznaki mogące w przeciwnym razie wymagać badania, lub ponieważ nie ma 
możliwego związku między oznakami lub dowodami medycznymi a domniemanymi powodami 
ubiegania się o ochronę międzynarodową.

Chociaż orzecznictwo ETPC dotyczące art. 3 EKPC nie stanowi wiążącego źródła prawa w zakre-
sie wykładni wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, można zaczerp-
nąć z niego przydatne wskazówki dotyczące znaczenia badań lekarskich. Stwierdzono w nim, że 
państwo ma obowiązek ustalenia wszystkich istotnych faktów, szczególnie w okolicznościach, 
w których istnieją silne przesłanki, że obrażenia wnioskodawcy mogły być spowodowane tortu-
rami. Jeżeli zatem osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową uprawdopodobni istnienie 
i pochodzenie oznak ewentualnych tortur, zadaniem organów rozstrzygających będzie uzyska-
nie opinii biegłego na temat prawdopodobnej przyczyny powstania blizn lub innych oznak 
u wnioskodawcy (292).

Zakres obowiązku wynikającego z art. 18 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie proce-
dur azylowych odnosi się wyłącznie do badań lekarskich mających potencjalne znaczenie dla 
oceny wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Przepis ten nie dotyczy zatem iden-
tyfikacji potrzeb w zakresie szczególnych gwarancji proceduralnych zgodnie z art. 24 wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Niemniej jednak, podejmując decy-
zję o zasadności przeprowadzenia badania lekarskiego, w odpowiednich przypadkach należy 
uwzględnić wynikający z art. 24 ust. 3 obowiązek zapewnienia wnioskodawcom potrzebującym 
szczególnych gwarancji proceduralnych odpowiedniego wsparcia, aby umożliwić im korzysta-
nie z praw i wywiązywanie się z obowiązków wynikających z dyrektywy. (Zob. podsekcja 4.2.7 
poniżej dotycząca wnioskodawców potrzebujących szczególnych gwarancji proceduralnych).

Jako alternatywny sposób działania, o którym mowa w art. 18 ust. 1, „państwa członkowskie 
mogą postanowić, że wnioskodawca sam organizuje takie badanie lekarskie”. W takich przy-
padkach koszty badania lekarskiego zostaną pokryte ze środków publicznych, podobnie jak 
koszty badania zleconego przez organ rozstrzygający (art. 18 ust. 1 akapit trzeci). Natomiast 
jeżeli organ rozstrzygający nie uzna za stosowne przeprowadzenia badania lekarskiego zgodnie 
z art. 18 ust. 1, „informuj[e] wnioskodawców, że mogą oni z własnej inicjatywy i na własny 
koszt zorganizować badanie lekarskie pod kątem oznak, które mogłyby świadczyć o prześlado-
waniach lub poważnej krzywdzie doznanych w przeszłości” (art. 18 ust. 2 wersji przekształco-
nej dyrektywy w sprawie procedur azylowych).

Decyzja organu rozstrzygającego w sprawie badania lekarskiego, o którym mowa w art. 18 
ust. 1, jest uzależniona od zgody wnioskodawcy. Jak stanowi art. 18 ust. 1 akapit drugi, 
„[o]dmowa poddania się takim badaniom ze strony wnioskodawcy nie uniemożliwia organowi 
rozstrzygającemu podjęcia decyzji w sprawie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodo-
wej”. W takim przypadku, w pewnych okolicznościach, możliwe jest wyciągnięcie wniosków 
z odmowy wnioskodawcy, pod warunkiem że wnioskodawca nie podał uzasadnionych powo-
dów odmowy poddania się badaniom lekarskim.

Badania lekarskie zlecone przez organ rozstrzygający lub – ewentualnie – przez wnioskodawcę 
na podstawie art. 18 ust. 1 musi przeprowadzić wykwalifikowany personel medyczny. Zgod-
nie z art. 18 ust. 1 akapit drugi „[p]aństwa członkowskie mogą wyznaczyć personel medyczny, 
który może przeprowadzać takie badania lekarskie”. Określono, że krajowe środki dotyczące 
identyfikacji i dokumentowania symptomów i oznak tortur lub innych poważnych aktów 
przemocy fizycznej lub psychicznej w procedurach objętych zakresem dyrektywy powinny 

(292) Zob. wyrok ETPC z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie R.C. przeciwko Szwecji, skarga nr 41827/07, pkt 53.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97625
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być zgodne ze standardami uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym. W tym względzie 
w preambule wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych wskazano, że 
szczególnie istotny może być Podręcznik skutecznego badania i dokumentowania tortur oraz 
innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (Protokół stambul-
ski) (motyw 31 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych) (293).

4.2.6. Informacje prawne, pomoc i reprezentacja prawna

W wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych rozróżnia się informacje 
prawne i proceduralne z jednej strony (art. 19) oraz pomoc i reprezentację prawną z dru-
giej strony (art. 20, 22 i 23). O ile na mocy art. 19 organy są zobowiązane do bezpłatnego 
udzielania „informacji prawnych i proceduralnych w postępowaniach w pierwszej instancji”, 
o tyle w art. 20 bezpłatną pomoc i reprezentację prawną ogranicza się do etapu postępowania 
odwoławczego. Oprócz takiej bezpłatnej pomocy i reprezentacji „[w]nioskodawcom zapewnia 
się możliwość skutecznej konsultacji na ich własny koszt, z doradcą lub zastępcą prawnym, 
dopuszczonym lub uprawnionym do takiej działalności na mocy prawa krajowego, w sprawach 
związanych z ich wnioskami o udzielenie ochrony międzynarodowej, na wszystkich etapach 
postępowania”, por. art. 22 ust. 1. Zakres i tryb udzielania pomocy i reprezentacji prawnej 
oraz prawa doradców prawnych określono w art. 23. Co ważne jednak, wersja przekształcona 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych nie zawiera żadnych szczególnych przepisów doty-
czących kwestii języka i tłumaczeń w celu zapewnienia skutecznej komunikacji między wnio-
skodawcami a doradcami lub zastępcami prawnymi.

Wspólne zasady dotyczące warunków udzielania informacji prawnych i proceduralnych oraz 
bezpłatnej pomocy i reprezentacji prawnej określono w art. 21 wersji przekształconej dyrek-
tywy w sprawie procedur azylowych. W art. 21 ust. 1 państwom członkowskim zapewniono 
dość dużą swobodę uznania co do sposobu, w jaki wywiązują się one z obowiązku zapewniania 
wnioskodawcom informacji, pomocy i reprezentacji na podstawie art. 19 i 20. Jeśli chodzi o ten 
pierwszy przepis, bezpłatne informacje prawne i proceduralne dotyczące procedur na szcze-
blu administracyjnym mogą być zapewniane przez organizacje pozarządowe lub przez spe-
cjalistów z organów publicznych lub przez wyspecjalizowane służby państwa członkowskiego 
(zob. motyw 22 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych). Natomiast 
w przypadku zapewniania bezpłatnej pomocy i reprezentacji prawnej w postępowaniach 
odwoławczych, o których mowa w art. 20, za standardowe rozwiązanie uważa się wyznaczenie 
adwokata, choć brzmienie art. 21 ust. 1 zawiera nieco szersze odniesienie do osób „dopuszczo-
nych lub uprawnionych na mocy prawa krajowego” (294). Wydaje się, że pozostawia to państwu 
członkowskiemu możliwość upoważnienia różnych kategorii osób, jednak z nierozerwalnie 
związanym z tym ograniczeniem, że osoby te muszą posiadać uprawnienia do wykonywania 
zawodu, aby móc zapewniać pomoc i reprezentację prawną zgodnie z art. 20 (zob. również 
podsekcja 4.2.6.2 poniżej dotycząca pomocy i reprezentacji prawnej).

Zgodnie z art. 21 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych pań-
stwa członkowskie mogą postanowić, że bezpłatne informacje prawne i proceduralne, na pod-
stawie art. 19, oraz bezpłatna pomoc i reprezentacja prawna, na podstawie art. 20, przysługują:

(293) Motyw 31 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, por. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka 
(OHCHR), Manual on the effective investigation and documentation of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (‘Istanbul Proto-
col’) [Podręcznik skutecznego badania i dokumentowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania („Protokół stam-
bulski”)], 2004, HR/P/PT/8/Rev.1. Zob. również Evidence and credibility assessment in the context of the Common European Asylum System – A judicial analysis 
[Ocena dowodów i wiarygodności w kontekście wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], zob. przypis 2, podsekcja 4.7.2.
(294) Zob. Zmieniony wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania sta-
tusu ochrony międzynarodowej (przekształcenie), 1 czerwca 2011 r., COM(2011) 319 final, załącznik, s. 8.

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0319&qid=1659424351489&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0319&qid=1659424351489&from=PL
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Art. 21 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

a) jedynie osobom, które nie posiadają wystarczających środków; lub

b) jedynie za pomocą usług świadczonych przez doradców lub zastępców prawnych 
wyraźnie wyznaczonych w ustawodawstwie krajowym do pomocy lub reprezentacji 
wnioskodawców (295).

Państwa członkowskie mogą ustanowić w prawie krajowym dodatkowe przepisy dotyczące 
zapewniania informacji prawnych, pomocy i reprezentacji prawnej zgodnie z art. 21 ust. 2–5, 
w tym przepisy dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie bezpłatnych infor-
macji prawnych i proceduralnych (na podstawie art. 19) oraz o bezpłatną pomoc i reprezentację 
prawną (na podstawie art. 20). Pewne ograniczenia kwotowe i czasowe w zakresie świadczenia 
usług, o których mowa w art. 19 i 20, mogą być również ustanowione w prawie krajowym, 
jednak „pod warunkiem że nie ograniczają one arbitralnie dostępu do udzielania informacji 
prawnych i proceduralnych oraz pomocy i reprezentacji prawnej” (art. 21 ust. 4 lit. a)). Ponadto 
zgodnie z art. 21 ust. 5 państwa członkowskie mogą „wymagać całkowitego lub częściowego 
zwrotu wszelkich poniesionych kosztów, jeżeli i gdy sytuacja finansowa wnioskodawcy ulegnie 
znaczącej poprawie lub jeżeli decyzja o przyznaniu zwolnienia od kosztów została podjęta na 
podstawie nieprawdziwych informacji przedstawionych przez wnioskodawcę” (296).

4.2.6.1. Informacje prawne i proceduralne

Jak wspomniano powyżej, art. 19 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylo-
wych nie dotyczy obowiązku zapewnienia pomocy prawnej w ścisłym znaczeniu w procedurach 
rozpatrywania wniosku na szczeblu administracyjnym. W art. 19 zobowiązuje się jedynie państwa 
członkowskie do zapewnienia, by osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową bezpłat-
nie udzielano na ich prośbę „informacji prawnych i proceduralnych w postępowaniach w pierw-
szej instancji”. Jeżeli jednak państwo członkowskie skorzysta z możliwości zapewnienia bezpłatnej 
pomocy prawnej lub reprezentacji przez adwokata w postępowaniach na tym szczeblu, obejmie 
to również zapotrzebowanie na informacje prawne i proceduralne wymagane na mocy art. 19 
(art. 20 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych in fine).

Aby zapewnić minimalny poziom informacji prawnych i proceduralnych, które mają być udzie-
lane bezpłatnie na tym szczeblu, w art. 19 ust. 1 państwa członkowskie zobowiązuje się do 
zapewnienia, aby „były udzielane wnioskodawcom [...] przynajmniej informacje na temat 
postępowania przy uwzględnieniu szczególnej sytuacji danego wnioskodawcy”. Zapewnianie 
takich informacji ma umożliwić wnioskodawcom lepsze zrozumienie procedury rozpatrywania 
wniosku oraz pomóc im w wypełnianiu odpowiednich obowiązków w trakcie rozpatrywania 
(motyw 22 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych). Informacje te 
powinny zatem zawierać wyjaśnienie etapów procedury oraz praw i obowiązków wniosko-
dawcy, które mogą mieć znaczenie w zależności od indywidualnego przypadku, takich jak obo-
wiązek współpracy oraz przedstawienia elementów stanu faktycznego i dowodów, o których 
mowa w art. 4 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania. W tym kontek-
ście termin i treść wymaganych informacji będą zależeć od tego, w jakim stopniu państwo 
członkowskie uznaje za obowiązek wnioskodawcy jak najszybsze przedłożenie wszystkich ele-
mentów potrzebnych do uzasadnienia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej (art. 4 
ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania).

(295) Dodano podkreślenie.
(296) Zob. podobne przepisy dotyczące zwrotu poniesionych przez państwo członkowskie kosztów świadczeń materialnych w ramach przyjmowania oraz opieki 
zdrowotnej przyznanych osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową, art. 17 ust. 4 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania.
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Jeżeli w wyniku rozpatrzenia wniosku na szczeblu administracyjnym podjęta zostanie decyzja 
odmowna, w art. 19 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
wymaga się ponadto, aby organy państwa członkowskiego udzieliły wnioskodawcy, na jego 
prośbę, „informacje – obok informacji, których udziela się zgodnie z art. 11 ust. 2 i art. 12 
ust. 1 lit. f) – mające na celu wyjaśnienie powodów takiej decyzji i sposobów jej zaskarżenia”. 
Z brzmienia art. 19 ust. 1 jasno wynika, że obowiązek udzielenia informacji prawnych i proce-
duralnych w takich sytuacjach wykracza poza wymogi określone w art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 
lit. f) dotyczące faktycznego i prawnego uzasadnienia decyzji oraz poinformowania wniosko-
dawców o wyniku decyzji w języku, który rozumieją lub co do którego można zasadnie przyjąć, 
że zostanie przez nich zrozumiany, jeżeli nie są wspierani lub reprezentowani przez doradcę lub 
zastępcę prawnego.

4.2.6.2. Pomoc prawna i zastępstwo prawne

Jak wynika z tytułu art. 20 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, 
obowiązek zapewnienia przez państwa członkowskie bezpłatnej pomocy i reprezentacji praw-
nej na mocy tego przepisu rozciąga się jedynie na postępowania odwoławcze przewidziane 
w art. 46 tej dyrektywy (297). W artykule tym od państw członkowskich wymaga się zapew-
nienia, by na prośbę osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową zapewniono „bez-
płatną pomoc i reprezentację prawną” na potrzeby postępowań odwoławczych. Aby pomoc 
była skuteczna, udzielać jej musi osoba kompetentna i formalnie uprawniona do udzielania 
pomocy i reprezentowania klientów w sprawach prawnych, co w niektórych systemach kra-
jowych oznacza prawnika posiadającego uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub 
radcy prawnego (298). Oferowana pomoc powinna zatem obejmować „co najmniej przygoto-
wanie wymaganych dokumentów proceduralnych i udział w rozprawie przed sądem pierwszej 
instancji w imieniu wnioskodawcy” (art. 20 ust. 1 in fine).

Obowiązek zapewnienia bezpłatnej pomocy i reprezentacji prawnej, o których mowa w art. 20, 
ogranicza się do postępowań odwoławczych przed sądem lub trybunałem pierwszej instancji. 
Jeżeli dostępne są dodatkowe instancje odwoławcze, w dyrektywie nie wymaga się, aby pań-
stwo członkowskie zapewniło dodatkową bezpłatną pomoc lub reprezentację prawną. Zgodnie 
z art. 21 ust. 2 akapit drugi państwa członkowskie mają możliwość ustanowienia w prawie 
krajowym, że „bezpłatna pomoc lub reprezentacja prawna, o której mowa w art. 20, przysłu-
guje jedynie w przypadku postępowań odwoławczych zgodnie z [art. 46 wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych] przed sądem pierwszej instancji, a nie w odniesie-
niu do jakichkolwiek dalszych odwołań lub wniosków o ponowne rozpoznanie, przewidzia-
nych w prawie krajowym, w tym ponownych rozpraw lub ponownego rozpoznania odwołań”. 
W zależności od szczególnych okoliczności przepis ten może wymagać ostrożnego stosowania, 
w szczególności w sytuacjach, w których ponowne rozpatrzenie lub kontrola decyzji w sprawie 
odwołania są uzasadnione z powodu domniemanych błędów prawnych w pierwszym postępo-
waniu odwoławczym. W takich przypadkach konieczne może być przyznanie pomocy i repre-
zentacji prawnej w celu zapewnienia dostępu do skutecznego środka zaskarżenia od decyzji 
administracyjnej, w której niesłusznie odrzuca się wniosek o udzielenie ochrony międzynaro-
dowej, zgodnie z art. 47 karty UE oraz zasadą skuteczności w zakresie stosowania prawa mate-
rialnego Unii w krajowych systemach prawnych (299). Ma to szczególne znaczenie w państwach 
członkowskich, w których zastępstwo prawne przed sądami wyższej instancji jest obowiązkowe.

(297) Państwa członkowskie mają jednak możliwość zapewnienia bezpłatnej pomocy lub reprezentacji prawnej w postępowaniach w pierwszej instancji (art. 20 
ust. 2). Zob. podsekcja 4.2.6.1 powyżej dotycząca informacji prawnych i proceduralnych.
(298) Zob. zmieniony wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy w sprawie procedur azylowych (przekształcenie), 2011, zob. przypis 294, załącznik, s. 8.
(299) Informacje na temat ogólnych zasad prawa Unii w zakresie skuteczności i równości stron, które mogą mieć znaczenie w tej sytuacji, można znaleźć w: Rene-
man, EU Asylum Procedures [Unijne procedury azylowe], zob. przypis 254, s. 85–89 i 93–94.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0319&qid=1659424351489&from=PL
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Państwa członkowskie mogą, zgodnie z art. 20 ust. 3 wersji przekształconej dyrektywy w spra-
wie procedur azylowych, „postanowić, że bezpłatnej pomocy i reprezentacji prawnej nie 
udziela się w przypadku gdy w ocenie [...] odwołanie wnioskodawcy nie ma realnych szans 
powodzenia” (300). Decyzje dotyczące tej „oceny zasadności” na mocy prawa krajowego podej-
muje sąd albo inny „właściwy organ”. Jeżeli takie decyzje o nieprzyznaniu bezpłatnej pomocy 
lub reprezentacji prawnej podejmuje organ, który nie jest sądem, wnioskodawca ma prawo do 
skutecznego środka zaskarżenia od tej decyzji przed sądem (art. 20 ust. 3 akapit drugi). W każ-
dym razie podczas stosowania tego przepisu „państwa członkowskie zapewniają, aby pomoc 
i reprezentacja prawna nie były arbitralnie ograniczane i aby skuteczny dostęp wnioskodawcy 
do wymiaru sprawiedliwości nie był utrudniony” (art. 20 ust. 3 akapit trzeci), co odzwierciedla 
ogólne zasady prawa Unii dotyczące skutecznego środka zaskarżenia od decyzji administracyj-
nych, które mają wpływ na prawa podstawowe.

W art. 22 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych potwierdzono, że osoby 
ubiegające się o ochronę międzynarodową mają prawo do porady prawnej na własny koszt na 
wszystkich etapach procedury rozpatrywania wniosku, w tym po otrzymaniu decyzji odmownej. 
Dokładniej rzecz ujmując, w art. 22 ust. 1 na państwa członkowskie nakłada się obowiązek zapew-
nienia wnioskodawcom „możliwoś[ci] skutecznej konsultacji [...]” z doradcą lub zastępcą prawnym. 
Przepis ten pozwala ponadto państwom członkowskim wymagać, aby doradcy lub zastępcy prawni, 
nawet w przypadku konsultacji na koszt własny wnioskodawcy, byli „dopuszcz[eni] lub uprawni[eni] 
do takiej działalności na mocy prawa krajowego”. Wymóg ten jest zgodny z warunkiem dotyczącym 
osób świadczących bezpłatną pomoc i reprezentację prawną w postępowaniach odwoławczych, 
o których mowa w art. 20 (zob. art. 21 ust. 1 akapit drugi), i służy zapobieganiu ewentualnemu 
wykorzystywaniu osób ubiegających się o ochronę międzynarodową przez doradców prawnych 
nieposiadających uprawnień do wykonywania zawodu.

Ważną praktyczną zmianą jest art. 22 ust. 2, który stanowi, że „[p]aństwa członkowskie mogą 
zezwolić organizacjom pozarządowym na zapewnianie wnioskodawcom pomocy lub repre-
zentacji prawnej [...] zgodnie z prawem krajowym” (301). Przepis ten ma zastosowanie zarówno 
w postępowaniach na szczeblu administracyjnym, jak i w postępowaniach odwoławczych.

Zakres pomocy i reprezentacji prawnej oraz prawa doradców i zastępców prawnych okre-
ślono w art. 23 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Główną 
zasadą zawartą w art. 23 ust. 1 akapit pierwszy jest to, że „[p]aństwa członkowskie zapew-
niają, aby doradca lub zastępca prawny, dopuszczony lub uprawniony do takiej działalności 
na mocy prawa krajowego, i który udziela pomocy prawnej wnioskodawcy lub reprezentuje 
go na warunkach określonych w prawie krajowym, korzystał z dostępu do informacji zawar-
tych w aktach wnioskodawcy, na podstawie których decyzja jest podejmowana lub zostanie 
podjęta” (302). Zastrzeżenie, że pomoc lub reprezentacja prawna jest udzielana „na warunkach 
określonych w prawie krajowym”, odnosi się najwyraźniej do ogólnych warunków świadczenia 
takiej pomocy i reprezentacji prawnej, które muszą być spełnione, aby doradca prawny mógł 
domagać się takiego dostępu.

W art. 23 ust. 1 akapit drugi dopuszcza się wyjątek od głównego przepisu dotyczącego dostępu 
do informacji zawartych w aktach wnioskodawcy w dość szerokim zakresie sytuacji.

(300) Dodano podkreślenie.
(301) Dodano podkreślenie.
(302) Dodano podkreślenie.
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Art. 23 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

 Państwa członkowskie mogą uczynić wyjątek w przypadku, gdy ujawnienie informacji 
lub źródeł stanowiłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa 
organizacji lub osób, które dostarczyły informacji, lub bezpieczeństwa osoby lub osób, 
do których odnosi się informacja, lub w przypadku, gdy mogłoby to zagrozić inte-
resom dochodzenia związanego z rozpatrywaniem wniosków o udzielenie ochrony 
międzynarodowej przez właściwe organy państw członkowskich lub stosunkom mię-
dzynarodowym państw członkowskich. W takich przypadkach państwa członkowskie:
a) umożliwiają dostęp do takich informacji lub źródeł organom [odwoławczym], 

o których mowa w [art. 46]; oraz
b) ustanawiają w prawie krajowym procedury, które gwarantują przestrzeganie 

praw wnioskodawcy do obrony.

 W odniesieniu do lit. b) państwa członkowskie mogą w szczególności udzielić dostępu 
do informacji lub źródeł doradcy lub innemu zastępcy prawnemu, których sprawdzono 
pod względem bezpieczeństwa osobowego, o ile informacje te mają znaczenie dla 
rozpatrzenia wniosku lub podjęcia decyzji o cofnięciu ochrony międzynarodowej (303).

Chociaż ten ostatni może rzeczywiście stanowić w takich sytuacjach odpowiedni środek kom-
pensacyjny, powinien on zostać wdrożony w sposób i w kontekście proceduralnym odpowied-
nio uwzględniającym problem prawny nieodłącznie związany z wykorzystywaniem informacji 
tajnych. I tak, jak wskazał TSUE w odniesieniu do kontroli sądowej decyzji państwa członkow-
skiego ograniczającej ze względów bezpieczeństwa publicznego prawo wjazdu i pobytu oby-
watela Unii na podstawie dyrektywy 2004/38/WE (304), sąd krajowy dokonujący kontroli tej 
decyzji jest zobowiązany na podstawie tej dyrektywy, w świetle art. 47 karty UE, do:

[...] zapewnienia, by nieujawnienie zainteresowanemu przez właściwy organ krajowy, 
w sposób pełny i dokładny, względów leżących u podstaw decyzji wydanej na podsta-
wie art. 27 tej dyrektywy, jak również odnośnych dowodów było ograniczone do ścisłej 
konieczności, oraz zapewnienia, by w każdym razie zainteresowany został powiado-
miony o zasadniczej treści tych względów w sposób uwzględniający należycie konieczną 
niejawność dowodów (305).

W przepisach art. 23 ust. 2–4 ustanowiono warunki pełnienia funkcji doradców i zastępców 
prawnych. Państwa członkowskie zapewniają takim osobom pomagającym wnioskodawcom 
lub reprezentującym ich „dostęp do obszarów zamkniętych, takich jak ośrodki zatrzymań 
lub strefy tranzytowe, w celu konsultowania się z wnioskodawcą”, zgodnie z art. 10 ust. 4 
i art. 18 ust. 2 lit. b)–c) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie warunków przyjmowa-
nia (306). Ponadto, zgodnie z art. 23 ust. 3 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie proce-
dur azylowych, wnioskodawcom zezwala się na przyprowadzenie na przesłuchanie doradcy 
lub zastępcy prawnego dopuszczonego lub uprawnionego do prowadzenia takiej działalności 
na podstawie prawa krajowego (307). W art. 23 ust. 3 i 4 ustanowiono jednak fakultatywne 
ograniczenia roli takich doradców lub zastępców prawnych podczas przesłuchań, dotyczące 
takich kwestii jak interwencje doradcy oraz pozwalające państwom członkowskim wymagać 

(303) Dodano podkreślenie.
(304) 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 z 30.4.2004, s. 77–123.
(305) Wyrok Wielkiej Izby TSUE z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie C-300/11, ZZ przeciwko Secretary of State for the Home Department, EU:C:2013:363, pkt 69 
(podkreślenie dodane).
(306) Dodano podkreślenie.
(307) Zob. art. 15 ust. 4 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych dotyczący obecności osób trzecich podczas przesłuchania oraz podsek-
cja 4.2.4.2 powyżej dotycząca prowadzenia i zakresu przesłuchań.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0038-20110616&qid=1659424482055&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0038-20110616&qid=1659424482055&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0038-20110616&qid=1659424482055&from=PL
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137981&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=892004
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obecności wnioskodawcy podczas przesłuchania, jak również wymagać, aby wnioskodawca 
osobiście odpowiadał na zadawane pytania.

4.2.7. Wnioskodawcy potrzebujący szczególnych gwarancji proceduralnych

Kategorię „wnioskodawców potrzebujących szczególnych gwarancji proceduralnych” zdefi-
niowano w art. 2 lit. d) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych jako 
osoby „któr[ych] możliwość korzystania z praw i wywiązywania się z obowiązków przewidzia-
nych w niniejszej dyrektywie jest ograniczona ze względu na sytuację [tych osób]”. Definicja 
ta odzwierciedla zamiar uwzględnienia szczególnych potrzeb do celów procedur rozpatrywa-
nia wniosku na mocy niniejszej dyrektywy, w przeciwieństwie do szczególnych potrzeb, o któ-
rych mowa w art. 2 lit. k) i art. 21–25 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie warunków 
przyjmowania.

Na podstawie kompromisów osiągniętych podczas opracowywania wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych (308) art. 24 stanowi, że „[p]aństwa członkowskie 
oceniają, w rozsądnym terminie po złożeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, 
czy wnioskodawca jest wnioskodawcą potrzebującym szczególnych gwarancji proceduralnych”. 
Ocenę tę można włączyć do istniejących procedur krajowych lub do oceny, o której mowa 
w art. 22 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania. Brzmienie 
obu dyrektyw jest w tym względzie częściowo podobne, chociaż art. 22 wersji przekształco-
nej dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania może wydawać się podstawowym przepi-
sem dotyczącym identyfikacji osób szczególnej troski, ponieważ ocena szczególnych potrzeb 
w zakresie przyjmowania często poprzedza wydanie szczególnych gwarancji proceduralnych. 
Wspólne dla obu dyrektyw jest to, że ocena wnioskodawców o szczególnych potrzebach nie 
musi mieć formy procedury administracyjnej (art. 24 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych). W prawie wtórnym Unii nie ma zatem wymogu, aby proce-
dury podejmowania decyzji administracyjnych, w tym wymogi, aby decyzje były wydawane 
na piśmie i zawierały uzasadnienie oraz informacje dotyczące odwołań od takich decyzji, były 
stosowane do oceny, czy wnioskodawcy potrzebują szczególnych gwarancji proceduralnych.

Z brzmienia art. 24 w związku z art. 2 lit. d) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie proce-
dur azylowych wynika, że określenie wnioskodawców potrzebujących szczególnych gwarancji 
proceduralnych nie opiera się jedynie na subiektywnej ocenie przez wnioskodawcę jego sytu-
acji i szczególnych potrzeb. Do organu rozstrzygającego należy natomiast określenie szczegól-
nych potrzeb, które są istotne dla procedury rozpatrywania wniosku. Ocena ta musi opierać 
się na obiektywnych lub ogólnych kryteriach, w związku z którymi oświadczenia wnioskodawcy 
mogą mieć znaczenie, choć same w sobie nie są decydujące. Ponadto w niektórych przypad-
kach właściwe lub nawet konieczne może być dostarczenie informacji specjalistycznych doty-
czących ewentualnej potrzeby udzielenia wnioskodawcy szczególnych gwarancji, na przykład 
na podstawie badania lekarskiego.

W art. 24 ust. 1 wymaga się jedynie, aby ocena została przeprowadzona w rozsądnym ter-
minie po złożeniu wniosku. Jednak zgodnie z motywem 29 wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych „[p]aństwa członkowskie powinny starać się zidentyfikować 
wnioskodawców potrzebujących szczególnych gwarancji proceduralnych, zanim zostanie pod-
jęta decyzja w pierwszej instancji” (309). W przypadkach gdy potrzeby w zakresie szczególnych 

(308) Zob. Vedsted-Hansen, J., „Article 24 APD (recast)” [„Art. 24 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych”], [w:] Hailbronner i Thym (red.), 
zob. przypis 65, s. 1335.
(309) Dodano podkreślenie.
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gwarancji proceduralnych ujawniają się na późniejszym etapie procedury rozpatrywania wnio-
sku, należy je zaspokoić bez konieczności ponownego wszczynania procedury (art. 24 ust. 4).

Zakres zastosowania art. 24 nie jest oparty na konkretnych powodach, dla których potrzebne 
są szczególne gwarancje proceduralne. Definicja przedstawiona w art. 2 lit. d) odnosi się jedy-
nie do „sytuacji”, jednak w motywie 29 uznaje się, że pewne cechy osobiste i doświadczenia 
zazwyczaj skutkują potrzebą szczególnych gwarancji proceduralnych: „wiek, płeć, orientacja 
seksualna, tożsamość płciowa, niepełnosprawność, poważne choroby, zaburzenia umysłowe 
lub skutki tortur, zgwałcenia lub inne poważne formy przemocy psychicznej, fizycznej lub sek-
sualnej”. Identyfikując wnioskodawców potrzebujących szczególnych gwarancji procedural-
nych, często bierze się zatem pod uwagę ogólny cel określony w art. 24 ust. 3, zgodnie z którym 
państwa członkowskie zapewniają udzielenie takim wnioskodawcom odpowiedniego wspar-
cia, aby umożliwić im korzystanie z praw i wywiązywanie się z obowiązków przewidzianych 
w dyrektywie w trakcie całej procedury rozpatrywania wniosku (310). Odpowiednie wsparcie 
może obejmować danie „wystarczająco dużo czasu w celu stworzenia warunków niezbędnych 
do zapewnienia im skutecznego dostępu do procedur oraz do przedstawienia elementów 
potrzebnych do uzasadnienia ich wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej” (motyw 29).

W szczególności, jeżeli takiego odpowiedniego wsparcia nie można zapewnić w ramach pro-
cedur prowadzonych w trybie przyspieszonym, o których mowa w art. 31 ust. 8 wersji prze-
kształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, oraz procedur granicznych, o których 
mowa w art. 43 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, w art. 24 
ust. 3 akapit drugi ogranicza się stosowanie tych środków proceduralnych, w szczególności 
w sprawach dotyczących wnioskodawców potrzebujących szczególnych gwarancji procedural-
nych w wyniku tortur, zgwałcenia lub innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej 
lub seksualnej. W takich przypadkach procedury te nie są stosowane lub przestają obowią-
zywać. Dodatkowe gwarancje proceduralne mają zastosowanie w sytuacjach przewidzianych 
w art. 46 ust. 6, w których odwołanie nie ma automatycznego skutku zawieszającego, w celu 
zapewnienia skuteczności środka zaskarżenia, por. art. 46 ust. 7 i motyw 30 wersji przekształco-
nej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. (Zob. podsekcja 4.1.4 poniżej dotycząca prawa 
do pozostania na terytorium podczas wyżej wymienionych postępowań odwoławczych oraz 
podsekcja 6.4.2 dotycząca modyfikacji i wyjątków).

4.2.8. Gwarancje dla małoletnich bez opieki

W art. 25 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych ustanawia 
się ogólny obowiązek państw członkowskich dotyczący wyznaczenia przedstawiciela (311), 
który będzie reprezentował wnioskodawcę będącego małoletnim bez opieki i udzielał mu 
pomocy (312), „aby mógł on korzystać z praw i dopełnić obowiązków przewidzianych w niniej-
szej dyrektywie”. Jedyny wyjątek wskazano w art. 25 ust. 2 w odniesieniu do wnioskodaw-
ców, którzy „według wszelkiego prawdopodobieństwa osiągn[ą] wiek 18 lat przed wydaniem 
decyzji [w sprawie ich wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej] w pierwszej instan-
cji”. Zgodnie z art. 25 ust. 3 i 4 należy uwzględnić szczególne potrzeby małoletnich związane 
z przesłuchaniem i podejmowaniem decyzji, jak również z innymi aspektami procedury roz-
patrywania wniosku. Ogólnie rzecz biorąc, przy wdrażaniu dyrektywy państwa członkowskie 

(310) Aby ułatwić terminową identyfikację osób o szczególnych potrzebach proceduralnych lub w zakresie przyjmowania, EASO opracował narzędzie identyfikacji 
osób o szczególnych potrzebach, w tym wskaźniki szczególnych potrzeb i wskazówki dotyczące odpowiedniego wsparcia.
(311) Zob. definicja przedstawiona w art. 2 lit. n) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Z definicji tej jasno wynika, że przedstawiciel nie 
jest tożsamy z opiekunem. W wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych nie wymaga się wyznaczenia formalnego opiekuna.
(312) Zob. definicje przedstawione w art. 2 lit. l) i m) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.

https://ipsn.easo.europa.eu
https://ipsn.easo.europa.eu
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powinny kierować się przede wszystkim najlepszym interesem dziecka (zob. art. 25 ust. 6 
i motyw 33 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych oraz art. 24 ust. 2 
karty UE) (313).

Jeżeli chodzi o szczególne kwestie dotyczące korzystania przez państwa członkowskie z badań 
lekarskich w celu ustalenia wieku osób bez opieki ubiegających się o ochronę międzynaro-
dową, art. 25 ust. 5 stanowi, że badania takie mogą być stosowane „w przypadku, gdy na 
podstawie ogólnych oświadczeń lub innych stosownych oznak, państwa członkowskie mają 
wątpliwości co do wieku wnioskodawcy” (314). W związku z tym badania wieku można prze-
prowadzać tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione takimi informacjami, a organy mogą skonkre-
tyzować swoje wątpliwości poprzez odniesienie do „stosownych oznak” w tym zakresie. Jeżeli 
po przeprowadzeniu badania lekarskiego wątpliwości nie ustąpią, przyjmuje się, że wniosko-
dawca jest małoletni, por. art. 25 ust. 5 akapit pierwszy in fine.

W art. 25 ust. 5 określono ponadto tryb przeprowadzania badań lekarskich, w tym wymóg, 
aby były one przeprowadzane przez wykwalifikowany personel medyczny z pełnym poszano-
waniem godności wnioskodawcy. Wnioskodawca bez opieki lub jego przedstawiciel są co do 
zasady proszeni o wyrażenie zgody na badanie lekarskie. Odmowa poddania się takim bada-
niom ze strony wnioskodawcy nie uniemożliwia jednak organowi rozstrzygającemu podję-
cia decyzji w sprawie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej (art. 25 ust. 5 akapit 
czwarty). W przypadku odmowy decyzja o odrzuceniu wniosku nie może opierać się wyłącznie 
na fakcie tej odmowy (art. 25 ust. 5 lit. c)).

W art. 25 ust. 6 od państw członkowskich wymaga się zapewnienia, aby „[w]drażając niniejszą 
dyrektywę, państwa członkowskie dąż[yły] w pierwszym rzędzie” do najlepszego zabezpiecze-
nia interesów dziecka, i ustanawia się różne ograniczenia w stosowaniu specjalnych proce-
dur w sprawach dotyczących wnioskodawców będących małoletnimi bez opieki. Jak wskazano 
również na rys. 9 poniżej, art. 25 ust. 6 lit. a)–d) stanowi, że w przypadku wnioskodawców 
będących małoletnimi bez opieki państwa członkowskie mogą stosować przepisy lub kontynu-
ować ich stosowanie jedynie pod pewnymi warunkami:

a) procedury prowadzone w trybie przyspieszonym, o których mowa w art. 31 ust. 8;
b) procedury graniczne, o których mowa w art. 43;
c) decyzje o niedopuszczalności zgodnie z art. 33 ust. 2 lit. c) oparte na koncepcji 

„bezpiecznego kraju trzeciego” zawartej w art. 38; oraz
d) „ocena zasadności” na podstawie art. 20 ust. 3 w odniesieniu do zapewnienia 

bezpłatnej pomocy i reprezentacji prawnej w postępowaniu odwoławczym; jak 
również

e) postępowanie, o którym mowa w art. 46 ust. 6, w celu rozstrzygnięcia, czy wnio-
skodawca może pozostać na terytorium państwa członkowskiego, w którym odwo-
łanie nie ma automatycznego skutku zawieszającego zgodnie z art. 46 ust. 5.

(313) Zob. również art. 24 karty UE i art. 3 Konwencji o prawach dziecka.
(314) Zob. Evidence and credibility assessment in the context of the Common European Asylum System – A judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności w kon-
tekście wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], zob. przypis 2, podsekcja 4.7.3. Zob. również EASO, Age assessment practice in Europe 
[Praktyka oceny wieku w Europie], grudzień 2013 r. (nowe wydanie ma zostać opublikowane w 2018 r.).

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Age-assessment-practice-in-Europe.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Age-assessment-practice-in-Europe.pdf
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Rys. 9: Ograniczenia w stosowaniu specjalnych procedur w sprawach dotyczących 
wnioskodawców będących małoletnimi bez opieki określone w art. 25 ust. 6 wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.

e) 
procedura dotycząca prawa do 

pozostania na mocy art. 46 ust. 6, 
jeżeli odwołanie nie ma 
automatycznego skutku 

zawieszającego zgodnie z 
art. 46 ust. 5.

d) 
„ocena zasadności” 

na podstawie 
art. 20 ust. 3 w odniesieniu 
do zapewnienia bezpłatnej 

pomocy i reprezentacji prawnej 
w postępowaniu 
odwoławczym; 

jak również c) 
decyzje o niedopuszczalności 
zgodnie z art. 33 ust. 2 lit. c) 

oparte na koncepcji 
„bezpiecznego kraju trzeciego” 

zawartej w art. 38; oraz

b) 
procedury graniczne 

na mocy art. 43;

a) 
procedura przyspieszona 

na mocy art. 31 ust. 8;

W art. 25 ust. 1 lit. b) zmienia się ogólny przepis zawarty w art. 15 ust. 4 wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych, dopuszczając krajowe przepisy dotyczące obecno-
ści osób trzecich podczas przesłuchania, jak również art. 23 ust. 3 i 4 dotyczący obecności 
doradców i zastępców prawnych. Chociaż przepisy te pozostawiają państwom członkowskim 
pewną swobodę w zakresie warunków dotyczących obecności takich osób trzecich na prze-
słuchaniu, z art. 25 ust. 1 lit. b) wynika, że wnioskodawca będący małoletnim bez opieki ma 
prawo do zapewnienia obecności swojego przedstawiciela na przesłuchaniu. Ponadto przed-
stawiciel ma „możliwość zadawania pytań lub zgłaszania uwag” podczas przesłuchania. Takie 
pytania i uwagi muszą być wyrażone przez przedstawiciela „w ramach określonych przez osobę 
prowadzącą przesłuchanie”. Jednakże ramy te należy uznać za mające jedynie charakter prak-
tyczny i nie można pozwolić, aby ograniczały możliwości przedstawiciela w zakresie udzielania 
pomocy małoletniemu bez opieki w związku z przesłuchaniem.

Wymóg zawarty w art. 25 ust. 3 lit. a), aby przesłuchanie wnioskodawców będących małolet-
nimi bez opieki było prowadzone przez „osobę posiadającą niezbędną wiedzę o szczególnych 
potrzebach małoletnich”, rozciąga się zarówno na przesłuchania, o których mowa w art. 14–17, 
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jak i na przesłuchania dotyczące dopuszczalności, o których mowa w art. 34 wersji przekształ-
conej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Chociaż w art. 25 ust. 1 lit. b) nie przewiduje 
się wyraźnie obecności przedstawiciela podczas przesłuchań dotyczących dopuszczalności, 
początkowe sformułowanie zawarte w art. 25 ust. 1 – zgodnie z którym przepis ten ma zasto-
sowanie do „wszystkich procedur przewidzianych w niniejszej dyrektywie” – uzasadnia wnio-
sek, że wnioskodawcy będący małoletnimi bez opieki mają podobne prawo do zapewnienia 
obecności swojego przedstawiciela na przesłuchaniach dotyczących dopuszczalności, o któ-
rych mowa w art. 34.

Prawo do bezpłatnego otrzymywania informacji prawnych i proceduralnych, o którym mowa 
w art. 19, rozciąga się zarówno na wnioskodawców będących małoletnimi bez opieki, jak i ich 
przedstawicieli (art. 25 ust. 4). W przepisie tym stwierdza się ponadto, że informacji takich 
udziela się również w postępowaniach dotyczących cofnięcia ochrony międzynarodowej, 
o którym mowa w art. 44 i 45 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.

4.2.9. Obowiązki wnioskodawców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
„[p]aństwa członkowskie nakładają na wnioskodawców obowiązek współpracy z właściwymi 
organami w celu ustalenia ich tożsamości oraz innych elementów, o których mowa w art. 4 ust. 2 
[wersji przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania]” (315). A zatem w art. 13 dodaje 
się do tego ostatniego fakultatywnego przepisu obowiązkową normę, zgodnie z którą państwa 
członkowskie mogą uznać, że obowiązkiem wnioskodawców jest jak najszybsze przedłożenie 
wszystkich elementów niezbędnych do uzasadnienia ich wniosku o udzielenie ochrony mię-
dzynarodowej (316). Aby nałożyć na wnioskodawców inne obowiązki współpracy, wykraczające 
poza zakres art. 4 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania, obowiązki 
takie muszą być „konieczne dla rozpatrzenia wniosku” o udzielenie ochrony międzynarodowej 
(art. 13 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych in fine).

Nakładając na wnioskodawców obowiązek współpracy z „właściwymi organami”, z art. 13 ust. 1 
jasno wynika, że obowiązek ten istnieje nie tylko wobec organu rozstrzygającego wyznaczo-
nego zgodnie z art. 4 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, 
lecz również wobec innych właściwych organów uczestniczących w procedurze rozpatrywania 
wniosku, na przykład w związku z kwestiami dopuszczalności, o których mowa w art. 33, por. 
art. 34 ust. 2.

W art. 13 ust. 2 lit. a)–f) państwom członkowskim zezwala się na wymaganie od osób ubie-
gających się o ochronę międzynarodową aktywnego udziału w rozpatrywaniu ich spraw na 
różne sposoby, takie jak zgłaszanie się do właściwych organów i przekazywanie posiadanych 
dokumentów, jeżeli mają one znaczenie dla rozpatrzenia sprawy. Jeżeli właściwe organy doko-
nują przeszukania osoby wnioskodawcy w kontekście rozpatrywania wniosku, art. 13 ust. 2 
lit. d) stanowi, że takie przeszukanie „zostaje przeprowadzone przez osobę tej samej płci [co 
wnioskodawca], z pełnym poszanowaniem zasad godności ludzkiej oraz integralności fizycznej 
i psychicznej”, odzwierciedlając tym samym art. 1 i 7 karty UE oraz art. 8 EKPC. W sytuacjach, 
w których przeszukanie osoby przeprowadzane jest ze względów bezpieczeństwa, wymóg, aby 
dokonywała go osoba tej samej płci, nie ma zastosowania. Rozróżnienie między różnymi celami 

(315) Dodano podkreślenie.
(316) Zob. Evidence and credibility assessment in the context of the Common European Asylum System – A judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności w kon-
tekście wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], zob. przypis 2, sekcja 4.2.
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przeszukania musi uwzględniać podstawę prawną przeszukania, a także kompetencje i upraw-
nienia organów.

Przewidziana w art. 13 ust. 2 lit. f) możliwość utrwalania treści ustnych wypowiedzi wniosko-
dawcy, pod warunkiem że został on o tym uprzednio poinformowany, stanowi uzupełnienie 
przepisu art. 17 ust. 2 dotyczącego audio lub audiowizualnego zapisu przesłuchania. Ponieważ 
ten ostatni przepis stanowi, że jego zapis lub stenogram muszą być dostępne wraz z aktami 
wnioskodawcy, można od tego odstąpić zgodnie z art. 13 jedynie w przypadkach, w których 
ustne wypowiedzi wnioskodawcy można wyraźnie uznać za niebędące częścią przesłuchania, 
o którym mowa w art. 14–17 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.

4.2.10. Procedura w przypadku wycofania i zaprzestania popierania wniosku

Art. 27 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych dotyczy wyraźnego 
wycofania przez wnioskodawcę jego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, o ile prze-
widziano taką możliwość w prawie krajowym państwa członkowskiego. Ma to na celu zapew-
nienie, by wynik rozpatrzenia tego wniosku jasno wynikał z akt organu rozstrzygającego. Może 
to mieć szczególne znaczenie w sytuacjach, w których wnioskodawca składa kolejny wniosek 
o udzielenie ochrony międzynarodowej lub zwraca się o ponowne otwarcie sprawy dotyczącej 
wniosku w późniejszym terminie. Aby osiągnąć odpowiednią jasność, państwa członkowskie 
„zapewniają, aby organ rozstrzygający podjął decyzję o umorzeniu postępowania lub odrzu-
ceniu wniosku” (317). Art. 27 ust. 2 pozostawia państwom członkowskim możliwość podjęcia 
decyzji o umorzeniu postępowania bez podejmowania formalnej decyzji, pod warunkiem że 
organ rozstrzygający zamieści w aktach wnioskodawcy stosowne powiadomienie.

Przepisy art. 28 dotyczące dorozumianego wycofania lub zaprzestania popierania wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej zostały włączone do dyrektywy i opracowane z myślą 
o zrównoważeniu celu, jakim jest z jednej strony ograniczenie podstawowych przyczyn skła-
dania kolejnych wniosków, a z drugiej strony zapobieganie nadużyciom związanym z ponow-
nym składaniem wniosków (318). Jeżeli zatem istnieją uzasadnione powody, aby uważać, że 
wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej został w sposób dorozumiany wycofany lub 
zaniechano jego popierania, art. 28 ust. 1 stanowi, że „[p]aństwa członkowskie zapewniają, 
aby organ rozstrzygający podjął decyzję o umorzeniu postępowania albo [...] o odrzuceniu 
wniosku” (319). Ten ostatni wariant zakłada, że wniosek został już poddany „rozpatrzeniu jego 
treści merytorycznej zgodnie z art. 4 [wersji przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowa-
nia]” oraz że organ rozstrzygający na tej podstawie „uzna[je] wniosek za bezzasadny”.

Podstawę faktyczną uznania w odniesieniu do wniosku, że w sposób dorozumiany został on 
wycofany lub zaprzestano jego popierania, określono w art. 28 ust. 1 akapit drugi. Wymaga to 
w szczególności ustalenia, że:

(317) Dodano podkreślenie.
(318) Zob. Vedsted-Hansen, J., „Article 28 APD (recast)” [„Art. 28 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych”], [w:] Hailbronner i Thym (red.), 
zob. przypis 65, s. 1343.
(319) Dodano podkreślenie.
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Art. 28 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

a) [wnioskodawca] nie odpowiedział [...] na żądania dostarczenia informacji mających 
znaczenie z punktu widzenia wniosku [...] lub nie stawił się na przesłuchanie [...];

b) [wnioskodawca] zbiegł z miejsca, w którym zamieszkiwał lub był przetrzymywany 
lub opuścił takie miejsce bez zezwolenia [...] lub nie wywiązał się w rozsądnym ter-
minie z obowiązku zgłaszania się lub innych obowiązków kontaktowania się [...] (320).

W obu przypadkach wnioskodawca musi mieć możliwość wykazania, że działanie takie było 
spowodowane okolicznościami, na które nie miał on wpływu. Państwa członkowskie mogą 
ustanowić terminy lub wytyczne dotyczące wdrożenia tych przepisów. Należy zauważyć, że 
okoliczności wymienione w art. 28 ust. 1 lit. a) i b) nie są wyczerpujące, lecz stanowią jedy-
nie przykład sytuacji, w których „w szczególności” można założyć, że wnioskodawca w sposób 
dorozumiany wycofał wniosek lub zaprzestał jego popierania.

W sytuacjach, w których wnioskodawca zgłasza się ponownie do właściwego organu po pod-
jęciu decyzji o umorzeniu postępowania na podstawie art. 28 ust. 1, należy ustanowić w pra-
wie krajowym, że będzie on uprawniony albo do żądania ponownego otwarcia sprawy, albo 
do złożenia nowego wniosku (art. 28 ust. 2). W tym ostatnim przypadku nowy wniosek nie 
podlega specjalnej procedurze dotyczącej kolejnych wniosków, o których mowa w art. 40 i 41 
wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych (zob. podsekcja 4.1.3 powyżej 
dotycząca prawa do pozostania na terytorium w przypadku kolejnych wniosków oraz podsek-
cja 5.2.2.4 poniżej dotycząca kolejnych wniosków i dopuszczalności).

W związku z tym państwa członkowskie mogą jednak przewidzieć co najmniej dziewięciomie-
sięczny termin na złożenie wniosku o ponowne otwarcie sprawy lub złożenie nowego wniosku. 
Jeżeli taki termin upłynął, „niemożliwe jest ponowne otwarcie sprawy wnioskodawcy, a nowy 
wniosek może być traktowany jak kolejny wniosek” zgodnie z procedurą określoną w art. 40 
i 41. Ponadto w ustawodawstwie krajowym można zawrzeć przepis, że sprawa wnioskodawcy 
może zostać ponownie rozpatrzona tylko raz (art. 28 ust. 2 akapit drugi).

Jako ważne dodatkowe zabezpieczenie w art. 28 ust. 2 akapit trzeci wskazano, że państwa 
członkowskie zapewniają, aby taka osoba, na mocy takich przepisów krajowych, nie została 
wydalona z naruszeniem zasady non-refoulement niezależnie od ograniczeń czasowych lub 
środków proceduralnych wprowadzonych w prawie krajowym.

(320) Dodano podkreślenie.
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Część 5: Procedury na szczeblu 
administracyjnym

W rozdziale III wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych określono ramy 
proceduralne, w których należy rozpatrywać wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej 
przed organem rozstrzygającym. W tym względzie kwestie dotyczące interpretacji i stosowania 
zostaną omówione w czterech głównych działach (zob. tabela 17 poniżej).

Tabela 17: Struktura części 5

Sekcja 5.1 Przegląd procedur rozpatrywania wniosku s. 116–121

Sekcja 5.2 Wnioski niedopuszczalne s. 121–136

Sekcja 5.3 Koncepcja europejskiego bezpiecznego kraju trzeciego s. 136–137

Sekcja 5.4 Koncepcja bezpiecznego kraju pochodzenia s. 138–140

5.1. Przegląd procedur rozpatrywania wniosku

5.1.1. Procedury zwykłe

W rozdziale III wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych przewiduje się 
zestaw norm minimalnych, które mają być stosowane w procedurach rozpatrywania wniosku 
na szczeblu administracyjnym. Art. 31 ust. 1 jest pierwszym z przepisów rozdziału III dyrektywy 
i rozpoczyna się stwierdzeniem, że „[p]aństwa członkowskie rozpatrują wnioski o udzielenie 
ochrony międzynarodowej w drodze procedury rozpatrywania wniosku zgodnie z podstawo-
wymi zasadami i gwarancjami określonymi w rozdziale II” dyrektywy (zob. część 4).

Ponadto w art. 31 ust. 2–6 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
określono terminy, w których państwa członkowskie przeprowadzają procedurę rozpatrywa-
nia wniosku na szczeblu administracyjnym. Należy go interpretować w związku z motywem 18 
wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, zgodnie z którym szybkie 
rozpatrzenie wniosku należy uznać za leżące „w interesie zarówno państw członkowskich, 
jak i wnioskodawców”. W tym względzie w art. 31 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych zawarto ogólny przepis, zgodnie z którym „[p]aństwa człon-
kowskie zapewniają, aby procedura rozpatrywania wniosku została zakończona w najkrótszym 
możliwym terminie, bez uszczerbku dla odpowiedniego i pełnego rozpatrzenia”. Art. 31 ust. 3 
stanowi, że powinno to nastąpić w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku, chociaż państwa 
członkowskie mogą pod pewnymi warunkami przedłużyć ten termin do maksymalnie 21 mie-
sięcy (art. 31 ust. 4, 5 i 6).

W art. 31 ust. 7 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych wyjaśniono, 
że w terminach określonych w ten sposób:
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Art. 31 ust. 7 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

 Państwa członkowskie mogą nadać priorytet rozpatrzeniu wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej zgodnie z podstawowymi zasadami i gwarancjami określo-
nymi w rozdziale II, w szczególności:
a) w przypadku gdy wniosek wydaje się być uzasadniony;
b) w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą szczególnej troski w rozumieniu 

art. 22 [wersji przekształconej dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania] 
lub potrzebuje szczególnych gwarancji proceduralnych, w szczególności mało-
letnim bez opieki.

W odniesieniu do zakończenia procedur rozpatrywania wniosku państwa członkowskie mogą 
albo odrzucić wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej jako „niedopuszczalny” bez roz-
patrywania go co do istoty, jeżeli spełniona jest co najmniej jedna z podstaw niedopuszczalności 
wymienionych w art. 33 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych (zob. 
sekcja 5.2 poniżej dotycząca wniosków niedopuszczalnych), albo odrzucić wniosek o udziele-
nie ochrony międzynarodowej jako „bezzasadny” zgodnie z art. 32 ust. 1 wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych, jeżeli organ rozstrzygający ustalił, że wnioskodawca 
nie kwalifikuje się do objęcia ochroną międzynarodową na mocy wersji przekształconej dyrek-
tywy w sprawie kwalifikowania. Ponadto w art. 32 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych państwom członkowskim zezwala się na uznanie wniosku za 
oczywiście bezzasadny, jeżeli zachodzi którakolwiek z okoliczności wymienionych w art. 31 
ust. 8 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych (zob. podsekcja 5.1.2 
poniżej dotycząca procedur prowadzonych w trybie przyspieszonym) i taki przepis został wpro-
wadzony do prawa krajowego. Oczywistym jest fakt, że państwa członkowskie mogą również 
zakończyć procedury rozpatrywania wniosku poprzez przyznanie ochrony międzynarodowej 
nawet wówczas, gdy nie ma o tym wyraźnej wzmianki w rozdziale III.

5.1.2. Procedury w trybie przyspieszonym

Szczególną uwagę należy zwrócić na art. 31 ust. 8 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych, zgodnie z którym państwa członkowskie mogą przyspieszyć procedury 
w niektórych sytuacjach, gdy wydaje się, że wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej 
prima facie jest oczywiście bezzasadny lub stanowi nadużycie albo gdy istnieją obawy co do 
bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego. Dla celów informacji ogólnych warto 
zauważyć, że – przynajmniej co do zasady – sytuacje te od dawna uznaje się za wymagające 
szczególnej uwagi w międzynarodowej polityce dotyczącej uchodźców, nawet jeśli wykaz 
zawarty w art. 31 ust. 8 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
znacznie wykracza poza wcześniejsze rozważania na szczeblu międzynarodowym (321). Jak prze-
widziano w art. 31 ust. 8, państwa członkowskie mogą zastosować procedury w trybie przy-
spieszonym tylko wtedy, gdy:

(321) Zob. Komitet Wykonawczy UNHCR, „Conclusion No 30 (XXXIV): The problem of manifestly unfounded or abusive applications for refugee status or asylum” 
[„Konkluzja nr 30 (XXXIV): Problem oczywiście bezzasadnych lub stanowiących nadużycie wniosków o nadanie statusu uchodźcy lub udzielenie azylu”], 20 paź-
dziernika 1983 r.

http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c6118/problem-manifestly-unfounded-abusive-applications-refugee-status-asylum.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c6118/problem-manifestly-unfounded-abusive-applications-refugee-status-asylum.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c6118/problem-manifestly-unfounded-abusive-applications-refugee-status-asylum.html
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Art. 31 ust. 8 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

a) wnioskodawca, składając wniosek i przedstawiając stan faktyczny, poruszył jedy-
nie kwestie, które nie mają znaczenia dla oceny, czy można go zakwalifikować jako 
beneficjenta ochrony międzynarodowej na mocy [wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania]; lub

b) wnioskodawca pochodzi z bezpiecznego kraju pochodzenia w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy [zob. sekcja 5.4]; lub

c) wnioskodawca wprowadził organy w błąd, przedstawiając nieprawdziwe informacje 
lub dokumenty bądź zatajając istotne informacje lub dokumenty dotyczące jego toż-
samości lub obywatelstwa, które mogłyby mieć negatywny wpływ na decyzję; lub

d) jest prawdopodobne, że wnioskodawca w złej wierze zniszczył lub pozbył się doku-
mentu tożsamości lub dokumentu podróży, który pomógłby w ustaleniu jego tożsa-
mości lub obywatelstwa; lub

e) wnioskodawca przedstawił wyraźnie niespójne i sprzeczne, wyraźnie nieprawdziwe 
lub ewidentnie nieprawdopodobne wyjaśnienia, które są sprzeczne z wystarczająco 
sprawdzonymi informacjami dotyczącymi kraju pochodzenia, czyniąc tym samym 
swój wniosek w sposób oczywisty nieprzekonującym w odniesieniu do tego, czy 
kwalifikuje się jako beneficjent ochrony międzynarodowej na mocy [wersji prze-
kształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania]; lub

f) wnioskodawca złożył kolejny wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, który 
nie jest niedopuszczalny zgodnie z art. 40 ust. 5 [zob. podsekcja 5.2.2.4 poniżej]; lub

g) wnioskodawca wystąpił z wnioskiem jedynie w celu opóźnienia lub zakłócenia wyko-
nania wcześniejszej lub mającej zostać wkrótce podjętej decyzji skutkującej jego 
wydaleniem; lub

h) wnioskodawca wjechał nielegalnie na terytorium państwa członkowskiego lub prze-
dłużył nielegalnie swój pobyt oraz bez ważnego powodu nie zgłosił się do organów 
albo nie złożył wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w najkrótszym moż-
liwym terminie, zważywszy na takie okoliczności jego wjazdu; lub

i) wnioskodawca odmawia wywiązania się z obowiązku poddania się pobraniu odci-
sków palców przewidzianego w [wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac]; lub

j) wnioskodawca może z poważnych przyczyn być uznany za zagrożenie dla bezpie-
czeństwa narodowego lub porządku publicznego państwa członkowskiego, lub 
wnioskodawca został przymusowo wydalony z poważnych względów bezpieczeń-
stwa publicznego lub porządku publicznego zgodnie z prawem krajowym.

Zgodnie z motywem 20 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych pań-
stwa członkowskie powinny mieć możliwość przyspieszenia procedury rozpatrywania wniosku 
w takich sytuacjach, w szczególności poprzez wprowadzenie terminów krótszych niż te, które 
mają zastosowanie do zwykłych procedur rozpatrywania wniosku. Ponadto z art. 31 ust. 9 wer-
sji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych wynika, że państwa członkow-
skie ustanawiają w prawie krajowym terminy wydania decyzji w postępowaniu prowadzonym 
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w trybie przyśpieszonym na szczeblu administracyjnym oraz że terminy te są „rozsądne”. Jed-
nakże, jak przewidziano w art. 31 ust. 8 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych, procedury w trybie przyśpieszonym powinny być prowadzone zgodnie z podstawo-
wymi zasadami i gwarancjami określonymi w rozdziale II dyrektywy, ograniczając w ten spo-
sób, poprzez użycie terminu „rozsądny”, szeroki zakres uznania, który poza tym pozostawiono 
państwom członkowskim.

Podobnie jak w przypadku procedur zwykłych państwa członkowskie mogą odrzucić wniosek 
o udzielenie ochrony międzynarodowej jako „niedopuszczalny” bez rozpatrywania go co do istoty 
zgodnie z art. 33 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych (zob. sekcja 5.2 
poniżej dotycząca wniosków niedopuszczalnych); odrzucić wniosek o udzielenie ochrony między-
narodowej jako „bezzasadny” zgodnie z art. 32 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w spra-
wie procedur azylowych, jeżeli organ rozstrzygający ustalił, że wnioskodawca nie kwalifikuje się 
do objęcia ochroną międzynarodową na podstawie wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania; lub udzielić ochrony międzynarodowej, jeżeli na ten ostatni warunek można 
odpowiedzieć twierdząco, nawet jeżeli nie jest to wyraźnie wspomniane w rozdziale III. W kon-
tekście art. 31 ust. 8 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych szczególną 
uwagę należy zwrócić na art. 32 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych. Zgodnie z art. 32 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylo-
wych „w przypadkach wniosków bezzasadnych, w których zachodzą którekolwiek z okoliczności 
wymienionych w art. 31 ust. 8, państwa członkowskie mogą również uznać wniosek za »oczy-
wiście bezzasadny« w przypadkach określonych w ustawodawstwie krajowym”. Mimo że ani 
w art. 32 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, ani w żadnym 
innym przepisie wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych nie określono 
żadnych wyłącznych kryteriów prawnych, na podstawie których wniosek można jednoznacznie 
zakwalifikować jako „oczywiście bezzasadny”, można je jednak zawrzeć w prawie krajowym, na 
przykład w celu uproszczenia lub wyjaśnienia.

Ponadto z art. 46 ust. 6 lit. a) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
wynika, że w przypadku „decyzji o uznaniu wniosku za oczywiście bezzasadny zgodnie z art. 32 
ust. 2 lub bezzasadny, po rozpatrzeniu go zgodnie z art. 31 ust. 8, z wyjątkiem przypadków, 
gdy decyzje te opierają się na okolicznościach, o których mowa w art. 31 ust. 8 lit. h)”, auto-
matyczny skutek zawieszający środków zaskarżenia od tej decyzji nie jest wymagany. Jeżeli 
jednak w prawie krajowym nie przewidziano prawa do pozostania w państwie członkowskim 
w oczekiwaniu na wynik środka zaskarżenia, art. 46 ust. 6 stanowi, że „sąd uprawniony jest 
do rozstrzygnięcia, czy wnioskodawca może pozostać na terytorium państwa członkowskiego, 
na wniosek wnioskodawcy albo z urzędu” (zob. sekcja 6.4 dotycząca prawa do pozostania na 
terytorium podczas postępowań odwoławczych).

W sprawie Samba Diouf TSUE wyjaśnił, że państwa członkowskie nie muszą zapewniać żadnego 
„samodziel[nego] środ[ka] odwoławcz[ego] od decyzji właściwego organu krajowego o rozpa-
trzeniu wniosku o udzielenie azylu w ramach procedury przyspieszonej, o ile powody, które skło-
niły organ ten do rozpatrzenia zasadności wspomnianego wniosku w ramach takiej procedury, 
mogą być skutecznie poddane kontroli sądowej w ramach skargi, której przedmiotem może być 
ostateczna decyzja oddalająca” (322). W szczególności TSUE podkreślił, że takiego wymogu nie 
można wywieść ani z art. 39 ust. 1 dyrektywy w sprawie procedur azylowych, który obecnie ma 
swój odpowiednik w art. 46 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylo-
wych, ani z ogólnej zasady skutecznej ochrony sądowej wyrażonej w art. 47 karty UE.

(322) Zob. TSUE, Diouf, op.cit., przypis 25, pkt 70.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=108325&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=202116


120 — AS – Procedury azylowe i zasada non-refoulement

5.1.3. Procedury graniczne

Jak stwierdzono w motywie 38 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylo-
wych, „[z] wieloma wnioskami o udzielenie ochrony międzynarodowej występuje się na gra-
nicy lub w strefie tranzytowej państwa członkowskiego przed wydaniem decyzji w sprawie 
wjazdu wnioskodawcy” na terytorium tego państwa (zob. sekcja 2.2 dotycząca zakresu wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych i dostępu do procedur). Dlatego 
też zgodnie z art. 43 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
państwa członkowskie mogą, „zgodnie z podstawowymi zasadami i gwarancjami określonymi 
w rozdziale II, przewidzieć procedury pozwalające podejmować na granicach lub w strefach 
tranzytowych państw członkowskich decyzje dotyczące”:

Art. 43 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

a) dopuszczalności wniosku zgodnie z art. 33, z którymi wystąpiono w takich miejscach; lub

b) merytorycznej treści wniosku w postępowaniu zgodnie z art. 31 ust. 8 [art. 31 ust. 8 
stanowi, że państwa członkowskie mogą przewidzieć, że procedura rozpatrywania 
wniosku prowadzona jest na granicy lub w strefach tranzytowych na tych samych 
podstawach, na jakich przyspieszona może zostać procedura rozpatrywania wniosku 
(zob. podsekcja 5.1.2 powyżej)].

Zgodnie z art. 43 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych pań-
stwa członkowskie zapewniają, aby decyzja została podjęta w rozsądnym terminie. Ponadto, 
jeżeli decyzja nie została podjęta w terminie 4 tygodni, „wnioskodawca o otrzymuje pozwole-
nie na wjazd na terytorium państwa członkowskiego w celu rozpatrzenia jego wniosku zgodnie 
z innymi przepisami niniejszej dyrektywy”. Jak określono w art. 43 ust. 3 wersji przekształ-
conej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, jedynie w wyjątkowych okolicznościach, tj. 
w przypadku przybycia dużej liczby osób składających wnioski o udzielenie ochrony międzyna-
rodowej na granicy lub w strefie tranzytowej, co w praktyce uniemożliwia zastosowanie tam 
przepisów art. 43 ust. 1, państwa członkowskie mogą rozszerzyć te procedury zarówno geogra-
ficznie (w miejscach znajdujących się w pobliżu granicy lub strefy tranzytowej), jak i czasowo 
(dopóki osoby te są zakwaterowane w takich miejscach).

Należy zauważyć, że przy stosowaniu procedur granicznych może dojść do zatrzymania zgodnie 
z art. 8 ust. 3 lit. c) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania (323). 
W przypadku decyzji objętej zakresem art. 46 ust. 6 lit. a) lub b) wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych nie jest wymagany automatyczny skutek zawieszający środków 
zaskarżenia od decyzji (zob. podsekcja 5.1.2 powyżej). Jednakże w ramach procedur granicznych 
przepisy te mają zastosowanie wyłącznie pod dodatkowymi warunkami określonymi w art. 46 
ust. 7 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, tj. pod warunkiem, że:

a) wnioskodawca ma niezbędne tłumaczenie, pomoc prawną i co najmniej tydzień, 
aby przygotować wniosek i przedłożyć sądowi argumenty za przyznaniem mu 
prawa do pozostania na terytorium do czasu rozpatrzenia środka zaskarżenia; oraz

b) w ramach rozpatrywania wniosku, o którym mowa w ust. 6, sąd bada decyzję 
odmowną organu rozstrzygającego pod względem faktycznym i prawnym.

(323) TSUE, Diouf, op.cit., przypis 25, pkt 70. MN 3. Art. 8 ust. 3 lit. c) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania stanowi: „Wniosko-
dawcę można zatrzymać wyłącznie: c) w związku z postępowaniem mającym na celu podjęcie decyzji w sprawie prawa wnioskodawcy do przybycia na terytorium 
państwa członkowskiego”.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=108325&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=202116
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W odniesieniu do zakończenia procedur granicznych państwa członkowskie mogą albo odrzu-
cić wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej jako „niedopuszczalny” bez rozpatrywa-
nia go co do istoty, jeżeli spełniona jest co najmniej jedna z przesłanek niedopuszczalności 
wymienionych w art. 33 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
(zob. podsekcja 5.2 poniżej dotycząca wniosków niedopuszczalnych), albo odrzucić wniosek 
o udzielenie ochrony międzynarodowej jako „bezzasadny” zgodnie z art. 32 ust. 1 wersji prze-
kształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, jeżeli organ rozstrzygający ustalił, że 
wnioskodawca nie kwalifikuje się do objęcia ochroną międzynarodową na podstawie wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania. Ponadto w art. 32 ust. 2 wersji prze-
kształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych państwom członkowskim zezwala się na 
uznanie wniosku za oczywiście bezzasadny, jeżeli zachodzi którakolwiek z okoliczności wymie-
nionych w art. 31 ust. 8 (zob. podsekcja 5.1.2 powyżej dotycząca procedur prowadzonych 
w trybie przyspieszonym) i taki przepis został wprowadzony do prawa krajowego. Mimo że ani 
w art. 32 ust. 2 dyrektywy w sprawie procedur azylowych, ani w żadnym innym przepisie wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych nie określono żadnych wyłącznych 
kryteriów prawnych, na podstawie których wniosek można jednoznacznie zakwalifikować jako 
„oczywiście bezzasadny”, można je jednak zawrzeć w prawie krajowym, na przykład w celu ich 
uproszczenia lub wyjaśnienia. Ponadto państwa członkowskie mogą również udzielać ochrony 
międzynarodowej w ramach procedur granicznych, mimo że nie ma o tym wyraźnie mowy 
w rozdziale III.

5.2. Wnioski niedopuszczalne

5.2.1. Wprowadzenie i przegląd

W art. 33 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych przewiduje 
się, że oprócz przypadków, w których wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej nie jest 
rozpatrywany zgodnie z rozporządzeniem Dublin III, „od państw członkowskich nie wymaga 
się oceny, czy wnioskodawca kwalifikuje się do objęcia go ochroną międzynarodową zgod-
nie z [wersją przekształconą dyrektywy w sprawie kwalifikowania], w przypadku gdy wniosek 
jest uznany za niedopuszczalny” na podstawie art. 33 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych. Art. 33 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie pro-
cedur azylowych – interpretowany łącznie z motywem 43 wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych, zgodnie z którym państwa członkowskie powinny zasadniczo 
rozpatrywać wszystkie wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej co do istoty – należy 
rozumieć jako wyjątek proceduralny. Wykaz przesłanek niedopuszczalności zawarty w art. 33 
ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych ma charakter wyczerpu-
jący. Dlatego też państwa członkowskie nie mogą odstępować od rozpatrywania spraw nieob-
jętych zakresem art.33 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
ani rozpatrywać wniosków osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w celu dokona-
nia jakiegokolwiek rodzaju powrotów przed przeprowadzeniem procedury. Ponadto przesłanki 
określone w art. 33 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
mają charakter fakultatywny. Państwa członkowskie mogą zatem zdecydować o rozpatrywaniu 
takich spraw pod względem merytorycznym.
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Art. 33 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

 Państwa członkowskie mogą uznać wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej 
za niedopuszczalny wyłącznie jeżeli:
a) inne państwo członkowskie udzieliło już ochrony międzynarodowej;
b) państwo niebędące państwem członkowskim jest uznawane za kraj pierwszego 

azylu w odniesieniu do wnioskodawcy zgodnie z art. 35;
c) państwo niebędące państwem członkowskim jest uznawane za bezpieczny kraj 

trzeci w odniesieniu do wnioskodawcy zgodnie z art. 38;
d) wniosek jest kolejnym wnioskiem i nie zaistniały ani nie zostały przedstawione 

przez wnioskodawcę żadne nowe elementy lub oceny, czy wnioskodawca kwa-
lifikuje się jako beneficjent ochrony międzynarodowej na mocy [wersji prze-
kształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania]; lub

e) osoba pozostająca na utrzymaniu wnioskodawcy złożyła wniosek po tym, jak na 
mocy art. 7 ust. 2 wyraziła zgodę, aby jej sprawa została rozpatrzona na pod-
stawie wniosku złożonego w jej imieniu, i nie zachodzą okoliczności faktyczne 
związane z sytuacją tej osoby uzasadniające odrębny wniosek.

W przypadkach wymienionych w art. 33 ust. 2 lit. a), b) i c) wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych zakłada się, że inne państwo członkowskie lub państwo trzecie 
zapewnia wystarczający poziom ochrony. Zatem jako wspólną podstawę tych trzech warun-
ków można wskazać podejście dotyczące „ochrony w innym miejscu”. Innymi słowy, istnieje 
państwo, do którego wnioskodawca może zgodnie z prawem zostać odesłany, ponieważ nie 
grozi mu tam ani prześladowanie, ani poważna krzywda, ani ryzyko odesłania do kraju, w któ-
rym może doznać prześladowań lub poważnej krzywdy z naruszeniem zasady non-refoule-
ment (zob. sekcja 1.5 powyżej dotycząca zasady non-refoulement). Uzasadnieniem warunków 
wymienionych w art. 33 ust. 2 lit. d) i e) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych jest brak potrzeby odrębnego rozpatrywania merytorycznej treści wniosku, ponie-
waż jest on obecnie rozpatrywany lub został już rozpatrzony w ramach innej procedury (324).

Art. 34 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych – jako gwarancja pro-
ceduralna – stanowi, że państwa członkowskie zezwalają wnioskodawcom na przedstawienie 
ich stanowiska w odniesieniu do zastosowania w ich szczególnej sytuacji przesłanek niedo-
puszczalności, o których mowa w art. 33 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych, przed podjęciem przez organ rozstrzygający decyzji w sprawie dopusz-
czalności wniosku. W tym celu państwa członkowskie – z zastrzeżeniem wyjątków w przypadku 
złożenia kolejnego wniosku zgodnie z art. 42 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie pro-
cedur azylowych – prowadzą przesłuchanie dotyczące dopuszczalności wniosku. Ponadto na 
mocy art. 46 ust. 1 lit. a) pkt (ii) oraz (iv) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych państwa członkowskie – również z zastrzeżeniem pewnych zmian przewidzianych 
w art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 2 lit. c), art. 46 ust. 6 lit. b) oraz art. 46 ust. 7 wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych – zapewniają wnioskodawcom prawo do skutecz-
nego środka zaskarżenia przed sądem od decyzji uznającej wniosek za niedopuszczalny zgod-
nie z art. 33 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.

(324) Zob. Vedsted-Hansen, J., „Article 33 APD (recast)” [„Art. 33 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych”], [w:] Hailbronner i Thym (red.), 
zob. przypis 65, MN 4.
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5.2.2. Przesłanki niedopuszczalności

5.2.2.1. Ochrona międzynarodowa udzielona przez inne państwo 
członkowskie

Zgodnie z art. 33 ust. 2 lit. a) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
państwa członkowskie mogą uznać wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedo-
puszczalny, jeżeli inne państwo członkowskie udzieliło już ochrony międzynarodowej. Z brzmie-
nia art. 33 ust. 2 lit. a) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych wynika, 
że przepis ten ma zastosowanie wyłącznie do przypadków, w których ochrony międzynarodo-
wej udzieliło inne państwo członkowskie. Sprawy dotyczące ochrony udzielonej przez pań-
stwo trzecie rozpatruje się w ramach koncepcji „kraju pierwszego azylu” w rozumieniu art. 33 
ust. 2 lit. b) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Ponadto, zgodnie 
z definicją zawartą w art. 2 lit. i) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylo-
wych, pojęcie „ochrona międzynarodowa” w tym kontekście odnosi się zarówno do statusu 
uchodźcy przyznanego zgodnie z definicją zawartą w art. 13 wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania, jak i statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej zgodnie 
z definicją zawartą w art. 18 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania (zob. 
sekcja 2.1 powyżej dotycząca definicji). Z tego wynika, że państwa członkowskie mogą odrzucić 
kolejny wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej jako niedopuszczalny niezależnie od 
tego, czy wnioskodawcy przyznano wcześniej status uchodźcy lub status ochrony uzupełnia-
jącej (325). Ponadto art. 33 ust. 2 lit. a) może być postrzegany jako bezpośrednie uzupełnienie 
rozporządzenia Dublin III, ponieważ z art. 23 ust. 1 rozporządzenia Dublin III w związku z jego 
art. 18 ust. 1 lit. d) wynika, że państwo członkowskie nie może w uzasadniony sposób zwrócić 
się do innego państwa członkowskiego, w ramach procedur określonych w tym rozporządzeniu, 
o wtórne przejęcie obywatela państwa trzeciego, który złożył wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej w drugim państwie członkowskim po tym, jak uzyskał ochronę międzyna-
rodową w pierwszym państwie członkowskim (326). Art. 33 ust. 2 lit. a) wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych, choć w pewnym stopniu jasny na wstępie, wydaje 
się jednak rodzić pytania dotyczące jego interpretacji, które wymagają jeszcze odpowiedzi, jak 
przedstawiono poniżej.

Przede wszystkim w artykule tym nie doprecyzowano, czy – a jeśli tak, to w jaki sposób – bene-
ficjent ochrony międzynarodowej może zostać odesłany do państwa członkowskiego, które 
udzieliło mu ochrony międzynarodowej. Po pierwsze, można by zasugerować, że obowiązek 
wtórnego przejęcia może wynikać z art. 6 ust. 1 i 2 dyrektywy powrotowej, zgodnie z którym 
państwa członkowskie wydają decyzję nakazującą powrót każdemu obywatelowi państwa trze-
ciego przebywającemu nielegalnie na ich terytorium i posiadającemu ważny dokument poby-
towy lub inne zezwolenie na pobyt wydane przez inne państwo członkowskie, jeżeli odmówi 
on natychmiastowego udania się na terytorium tego innego państwa członkowskiego (327). 
Artykuł ten należy interpretować w świetle art. 24 wersji przekształconej dyrektywy w spra-
wie kwalifikowania, w którym od państw członkowskich wymaga się wydania zezwolenia na 
pobyt możliwie najszybciej po przyznaniu ochrony międzynarodowej beneficjentom statusu 
uchodźcy lub statusu ochrony uzupełniającej, chyba że ważne względy bezpieczeństwa naro-
dowego lub porządku publicznego stanowią inaczej. Niemniej jednak taka wykładnia dyrek-
tywy powrotowej jest dyskusyjna, ponieważ głównym skutkiem art. 6 ust. 1 i 2 tej dyrektywy 
jest jedynie ustanowienie możliwości wydania decyzji nakazującej powrót obywatela państwa 
trzeciego uprawnionego do legalnego pobytu w innym państwie członkowskim.

(325) Zob. wyrok Sądu Administracyjnego w Akwizgranie (Verwaltungsgericht Aachen) (Niemcy) z dnia 28 października 2015 r., 8 K 299/15.A, pkt 71 i nast.
(326) TSUE, Daher Muse Ahmed, zob. przypis 113, pkt 24–41 (podsekcja 3.1.4.4 powyżej). Zob. także wyrok Sądu Administracyjnego w Akwizgranie z 2015 r., 
8 K 299/15.A, ibid., pkt 71 i nast.
(327) O ile dane państwo członkowskie jest nią związane, co nie ma miejsca w przypadku Zjednoczonego Królestwa, Irlandii i Danii.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189841&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=122582
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Dodatkowo lub alternatywnie zastosowanie mogą mieć różne wielostronne lub dwustronne 
umowy o readmisji, pod warunkiem że zostały one ratyfikowane przez państwa członkowskie. 
Na przykład, na podstawie art. 13 załącznika do Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, 
każde umawiające się państwo zobowiązuje się, że posiadacz dokumentu podróży wydanego 
przez to państwo zgodnie z art. 28 tej konwencji będzie podlegał readmisji na jego teryto-
rium w dowolnym momencie w okresie jego ważności. Podobnie, zgodnie z art. 4 Europej-
skiego porozumienia o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców (328), uchodźcę można 
w każdej chwili ponownie przyjąć na terytorium państwa, które przyznało mu status uchodźcy, 
o ile nie nastąpiło przekazanie odpowiedzialności na warunkach określonych w porozumieniu. 
Art. 5 Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców (329) stanowi, że 
uchodźcy, którzy wjechali na terytorium umawiającej się strony na mocy porozumienia, są 
w każdej chwili ponownie przyjmowani na terytorium umawiającej się strony, której organy 
wydały dokument podróży, na zwykły wniosek pierwszej wymienionej strony, z wyjątkiem 
przypadków, w których strona ta zezwoliła zainteresowanym osobom na osiedlenie się na 
swoim terytorium.

Jeszcze mniej jasne jest to, czy art. 33 ust. 2 lit. a) wersji przekształconej dyrektywy w spra-
wie procedur azylowych ma zastosowanie, jeżeli wnioskodawca świadomie zrzekł się statusu 
ochrony międzynarodowej przyznanego mu uprzednio przez inne państwo członkowskie. Cho-
ciaż TSUE nie rozpatrywał jeszcze jednoznacznie sprawy dotyczącej tej kwestii, należy zauwa-
żyć, że w 2016 r. TSUE odrzucił wykładnię, która stwarzałaby ryzyko zachęcania obywateli 
państw trzecich do obchodzenia przepisów ustanowionych rozporządzeniem Dublin III, powo-
dując tym samym wtórne przepływy, którym rozporządzenie Dublin III ma zapobiegać (330). 
Ponadto, zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie TSUE zasadą ogólną, prawo Unii nie może być 
interpretowane w sposób, który poważnie narusza jego skuteczność (331).

Innym problemem, który wymaga jeszcze rozwiązania, jest kwestia tego, czy art. 33 ust. 2 lit. a) 
wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych wymaga ograniczenia w przy-
padkach, w których sytuacja uchodźcy lub beneficjenta ochrony uzupełniającej w państwie 
członkowskim, które udzieliło ochrony międzynarodowej, okazała się naruszać art. 4 karty UE. 
Francuska Rada Stanu (Conseil d’État) orzekła, że jeżeli inne państwo członkowskie przyznało 
status uchodźcy, dana osoba może co do zasady ubiegać się o ochronę międzynarodową we 
Francji. Istnieje jednak domniemanie, że ze względu na poziom ochrony swobód w państwach 
członkowskich wniosek taki jest bezzasadny. Z drugiej strony, jeśli wnioskodawca wykaże, że 
(już) nie korzysta z ochrony w państwie członkowskim, które przyznało mu status uchodźcy, 
organy francuskie rozpatrują wniosek o udzielenie azylu, biorąc pod uwagę ryzyko wystę-
pujące w kraju pochodzenia (332). Francuska Rada Stanu zastosowała to samo uzasadnienie 
w przypadku osoby, której udzielono ochrony uzupełniającej w państwie członkowskim (333). 
W Niemczech Wyższy Sąd Administracyjny Hesji nawiązał do orzecznictwa TSUE w sprawach 
dotyczących rozporządzenia Dublin II i zastosował „kryterium systemowych nieprawidłowości”, 
opracowane pierwotnie w przełomowej sprawie N.S., a obecnie skodyfikowane w art. 3 ust. 2 
rozporządzenia Dublin III, zgodnie z którym art. 4 karty UE należy interpretować w ten sposób, 
że państwa członkowskie, w tym sądy krajowe, nie powinny przekazywać osoby ubiegającej się 

(328) ETS nr 107, 16 października 1980 r. (wejście w życie: 1 grudnia 1980 r., choć porozumienie nie zostało ratyfikowane przez wszystkie państwa członkowskie: 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/107/signatures?p_auth=cQ04jNMZ).
(329) ETS nr 31, 20 kwietnia 1959 r. (wejście w życie: 4 września 1960 r., choć nie zostało ratyfikowane przez wszystkie państwa członkowskie: https://www.coe.int/
en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/031/signatures?p_auth=cQ04jNMZ).
(330) Zob. TSUE, Mirza, zob. przypis 95, pkt 52.
(331) Zob. wyrok TSUE z dnia 9 września 1999 r. w sprawie C-102/97, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec, EU:C:1999:394, 
pkt 43; wyrok TSUE z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie C-438/05, International Transport Workers’ Federation i Finnish Seamen’s Union przeciwko Viking Line ABP, 
OÜ Viking Line Eesti, EU:C:2007:772, pkt 69; wyrok TSUE z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie C-450/06, Varec SA przeciwko państwu belgijskiemu, EU:C:2008:91, 
pkt 39. Zob. również Potacs, M., Effet utile als Auslegungsgrundsatz, Europarecht, 2009, s. 465 i nast.
(332) Zob. wyrok Rady Stanu (Conseil d’Etat) (Francja) z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie La Cimade et M. XXXXXXX, nr 349735 i 349736, 
ECLI:FR:CEASS:2013:349735.20131113.
(333) Zob. wyrok Rady Stanu (Francja) z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie OFPRA c M. S., nr 369021 ECLI:FR:CESSR:2015:369021.20150617.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20052251931/O/D20051931.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20052251931/O/D20051931.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20052251929/O/D20051929.pdf
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/107/signatures?p_auth=cQ04jNMZ
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/031/signatures?p_auth=cQ04jNMZ
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/031/signatures?p_auth=cQ04jNMZ
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175167&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1069466
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5b18ea09d9f6c46618635a47f1527d248.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSbxj0?text=&docid=101362&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=114157
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-438/05
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-438/05
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=c-450/06
http://www.refworld.org/cases,FRA_CDE,529de2304.html
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=369021&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True
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o azyl do odpowiedzialnego państwa członkowskiego, jeżeli nie mogą nie wiedzieć, że syste-
mowe nieprawidłowości w procedurze azylowej i warunkach przyjmowania osób ubiegających 
się o azyl w tym państwie członkowskim stanowią istotne podstawy, by sądzić, że osoba ubie-
gająca się o azyl zetknie się z rzeczywistym ryzykiem bycia poddaną nieludzkiemu lub poni-
żającemu traktowaniu w rozumieniu tego przepisu (334). Zdaniem sądu niemieckiego ta sama 
zasada powinna mieć zastosowanie przy rozważaniu, czy kolejny wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej może zostać zasadnie odrzucony jako niedopuszczalny (335). Niemiecki Fede-
ralny Sąd Administracyjny zwrócił się niedawno do TSUE z pytaniem, między innymi, czy pań-
stwa członkowskie nie mogą odrzucić wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej jako 
niedopuszczalnego na podstawie art. 33 ust. 2 lit. a) wersji przekształconej dyrektywy w spra-
wie procedur azylowych, jeżeli warunki życia w innym państwie członkowskim są sprzeczne 
z art. 4 karty lub (nie naruszając karty) nie spełniają norm gwarantowanych w wersji przekształ-
conej dyrektywy w sprawie kwalifikowania (336).

5.2.2.2. Koncepcja kraju pierwszego azylu

Jak przewidziano w art. 33 ust. 2 lit. b) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych, państwa członkowskie mogą również uznać wniosek o udzielenie ochrony między-
narodowej za niedopuszczalny, jeżeli państwo niebędące państwem członkowskim jest uwa-
żane za „kraj pierwszego azylu” dla wnioskodawcy. Art. 33 ust. 2 lit. b) wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych należy interpretować w związku z art. 35 wersji prze-
kształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.

Art. 35 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

 Państwo może być uważane za kraj pierwszego azylu dla konkretnego wnioskodawcy, 
jeżeli:
a) został on uznany w tym państwie za uchodźcę i nadal może korzystać ze związa-

nej z tym faktem ochrony; lub
b) w inny sposób korzysta z wystarczającej ochrony w tym państwie, w tym z zasady 

non-refoulement;

pod warunkiem że będzie on podlegać readmisji do tego państwa.

Jak wyjaśniono w motywie 43 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylo-
wych, koncepcja kraju pierwszego azylu zakłada, że „państwa członkowskie nie powinny być 
zobowiązane do merytorycznej oceny wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w przy-
padku, gdy kraj pierwszego azylu przyznał wnioskodawcy status uchodźcy lub inną wystarcza-
jącą ochronę, a wnioskodawca będzie podlegał readmisji do tego kraju”.

Brzmienie art. 35 lit. a) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych różni 
się od brzmienia art. 39 ust. 2 lit. a) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych, w którym do celów zdefiniowania koncepcji europejskiego bezpiecznego kraju 
trzeciego wyraźnie wymaga się, aby państwo trzecie „ratyfikowało konwencję genewską 
[dotyczącą statusu uchodźców] i przestrzega[ło] jej postanowień bez jakichkolwiek ograniczeń 
geograficznych”.

(334) Zob. TSUE, N.S. przeciwko Secretary of State for the Home Department i in., zob. przypis 33. Obszerna analiza znajduje się również w sekcji 3.6 powyżej.
(335) Zob. wyrok Wyższego Sądu Administracyjnego w Hesji (Niemcy) z dnia 4 listopada 2016 r., 3 A 1292/16.A, pkt 28 i 29.
(336) Zob. orzeczenia Federalnego Sądu Administracyjnego (Niemcy), z dnia 23 marca 2017 r., 1 C 17.16, ECLI:DE:BVerwG:2017:230317B1C17.16.0; 1 C 18/16..16, 
ECLI:DE:BVerwG:2017:230317B1C18.16.0 i 1 C 20.16, ECLI:DE:BVerwG:2017:230317B1C20.16.0. TSUE rozpatruje te sprawy jako sprawy połączone C-297/17, 
C-318/17 i C-319/17.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=269820
https://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=de&ent=230317B1C18.16.0
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=230317B1C20.16.0
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&jur=C,T,F&num=C-297/17&td=ALL
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&jur=C,T,F&num=C-318/17&td=ALL
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&jur=C,T,F&num=C-319/17&td=ALL
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Pojęcie „wystarczająca ochrona” zawarte w art. 35 lit. b) wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych wydaje się mniej rygorystyczne, lecz nie zostało ostatecznie 
zdefiniowane. Z brzmienia art. 35 lit. b) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie proce-
dur azylowych wynika, że w tym państwie konieczna jest ochrona przed odesłaniem. Ponadto 
państwa członkowskie mogą – choć nie mają obowiązku – uwzględniać kryteria określone 
w art. 38 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych w celu okre-
ślenia „bezpiecznego kraju trzeciego” (zob. podsekcja 5.2.2.3). Na tej podstawie można by 
twierdzić, że „wystarczającą ochronę” należy zakładać przynajmniej wtedy, gdy spełnione 
są kryteria określone w art. 38 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych, z ewentualnym wyjątkiem określonym w art. 38 ust. 1 lit. e) wersji przekształco-
nej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, w którym wymaga się, aby istniała możliwość 
wystąpienia o nadanie statusu uchodźcy, a w przypadku uznania za uchodźcę – otrzymania 
ochrony zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców. Na przykład zgodnie z prawem 
belgijskim wystarczająca ochrona obejmuje wiele elementów, które muszą być spełnione łącz-
nie. Osoba ubiegająca się o azyl musi posiadać rzeczywisty status pobytu w kraju pierwszego 
azylu, który musi trwać tak długo, jak długo istnieje potrzeba ochrony, a możliwość powrotu 
do kraju pierwszego azylu musi być realna. Ponadto kraj pierwszego azylu musi przestrzegać 
zasady non-refoulement, a osoba ubiegająca się o azyl nie może obawiać się prześladowa-
nia ani nie może być narażona na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy w rozumie-
niu art. 48 ust. 3 i 4 belgijskiej ustawy o cudzoziemcach (337). Należy również zauważyć, że 
art. 35 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych wyraźnie odnosi się 
do „kraj[u] pierwszego azylu dla konkretnego wnioskodawcy”. Z tego wynika, że warunki okre-
ślone w art. 35 lit. a) i b) niekoniecznie odnoszą się wyłącznie do ogólnych warunków w pań-
stwie trzecim, lecz obejmują również sytuację wnioskodawcy w tym państwie.

Zgodnie z art. 35 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych zastoso-
wanie koncepcji kraju pierwszego azylu wymaga, aby wnioskodawca podlegał readmisji do 
państwa, w którym odpowiednio uzyskał ochronę uchodźcy lub korzysta z „wystarczającej 
ochrony” w rozumieniu lit. b). Jeżeli jest oczywiste, że wnioskodawca nie będzie podlegał read-
misji do kraju pierwszego azylu, wniosek jest dopuszczalny i musi zostać rozpatrzony przez 
państwo członkowskie w ramach zwykłej procedury rozpatrywania wniosku. W art. 35 wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych nie określono jednak żadnych ter-
minów na ustalenie, czy wnioskodawca będzie podlegał readmisji do państwa, w którym został 
uznany za uchodźcę lub w którym w inny sposób korzysta z wystarczającej ochrony. Do państw 
członkowskich należy zatem dalsze opracowywanie przepisów i procedur w ramach prawa kra-
jowego dotyczących stosowania koncepcji kraju pierwszego azylu.

Podobnie jak w przypadku art. 33 ust. 2 lit. a) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie pro-
cedur azylowych (zob. podsekcja 5.2.2.1 powyżej dotycząca ochrony międzynarodowej udzie-
lonej przez inne państwo członkowskie) powstaje pytanie, czy państwa członkowskie mogą 
odrzucić wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej jako niedopuszczalny, jeżeli powo-
dem, dla którego wnioskodawca nie może podlegać readmisji do kraju pierwszego azylu, jest 
wyłącznie fakt, że celowo zrezygnował ze statusu uchodźcy przyznanego przez to państwo lub 
z innej „wystarczającej ochrony” w rozumieniu art. 35 lit. b) wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych. TSUE nie rozpatrywał jeszcze wyraźnie sprawy dotyczącej tej 
kwestii. Zauważono już jednak, że TSUE odrzucił wykładnię, która mogłaby zachęcać obywateli 
państw trzecich do obchodzenia przepisów ustanowionych rozporządzeniem Dublin III, powo-
dując tym samym wtórne przepływy, którym rozporządzenie Dublin III ma zapobiegać, oraz że, 

(337) Wyrok Rady ds. Sporów Sądowych z Zakresu Prawa Cudzoziemców (Belgia) z dnia 13 lipca 2015 r., nr 149 562.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/A149562.AN.pdf
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ogólnie rzecz biorąc, w orzecznictwie TSUE ugruntowana jest ogólna zasada, że prawa Unii nie 
należy interpretować w sposób, który poważnie naruszałby jego skuteczność (338).

Z ostatniego zdania art. 35 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
wynika, że „[w]nioskodawcy zezwala się na odwołanie się od zastosowania koncepcji kraju 
pierwszego azylu w jego szczególnej sytuacji” (339). Należy je interpretować w związku z art. 46 
ust. 1 lit. a) pkt (ii) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, zgodnie 
z którym państwa członkowskie zapewniają wnioskodawcom prawo do skutecznego środka 
zaskarżenia przed sądem od decyzji o niedopuszczalności zgodnie z art. 33 ust. 2 lit. b) wer-
sji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Art. 35 wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych stanowi w szczególności, że państwa członkowskie 
nie mogą opierać decyzji w sprawie koncepcji kraju pierwszego azylu wyłącznie na fakcie, że 
państwo to wyznaczyło niektóre państwa trzecie jako spełniające warunki określone w art. 35 
lit. a) i b) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.

5.2.2.3. Koncepcja bezpiecznego kraju trzeciego

Zgodnie z art. 33 ust. 2 lit. c) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
państwa członkowskie mogą uznać wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedo-
puszczalny, jeżeli państwo niebędące państwem członkowskim jest uznawane za bezpieczny 
kraj trzeci w odniesieniu do wnioskodawcy zgodnie z art. 38 wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych. Należy zauważyć, że koncepcja bezpiecznego kraju trzeciego 
w rozumieniu wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych ogranicza się 
wyłącznie do państw niebędących państwami członkowskimi. Koncepcję bezpiecznego kraju 
trzeciego w rozumieniu wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
można zatem opisać jako mechanizm proceduralny umożliwiający przekazanie osoby ubiega-
jącej się o ochronę międzynarodową do państwa trzeciego poza UE, tak aby było ono odpowie-
dzialne za rozpatrzenie jej wniosku i – jeżeli okaże się, że potrzebuje ona ochrony – przyznanie 
jej takiej ochrony. W tym względzie koncepcja bezpiecznego kraju trzeciego jest podobna do 
koncepcji kraju pierwszego azylu w rozumieniu art. 33 ust. 2 lit. b) i art. 35 wersji przekształ-
conej dyrektywy w sprawie procedur azylowych (zob. podsekcja 5.2.2.2 powyżej). Istotna róż-
nica między obiema koncepcjami polega na tym, że bezpieczny kraj trzeci to kraj, w którym 
wnioskodawcy nie przyznano ochrony, podczas gdy w ramach koncepcji kraju pierwszego azylu 
wnioskodawca musi już zostać uznany za uchodźcę lub w inny sposób korzystać z wystarczają-
cej ochrony w państwie trzecim.

Normy minimalne pozwalające uznać państwo niebędące państwem członkowskim za „bez-
pieczne” do celów uznania wniosku za niedopuszczalny na podstawie art. 33 ust. 2 lit. c) okre-
ślono w art. 38 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.

(338) Zob. TSUE, Mirza, zob. przypis 95, pkt 52. Zob. TSUE, Komisja przeciwko Republice Federalnej Niemiec, zob. przypis 331, pkt 43; TSUE, International Transport 
Workers’ Federation i in. przeciwko Viking Line, zob. przypis 331, pkt 69; TSUE, Varec przeciwko państwu belgijskiemu, zob. przypis 331, pkt 39. Zob. również 
Potacs, M., Effet utile als Auslegungsgrundsatz, Europarecht (2009), s. 465 i nast.
(339) Dodano podkreślenie.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175167&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1069466
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5b18ea09d9f6c46618635a47f1527d248.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSbxj0?text=&docid=101362&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=114157
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-438/05
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-438/05
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Art. 38 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

 Państwa członkowskie mogą stosować koncepcję bezpiecznego kraju trzeciego jedy-
nie w przypadku, gdy właściwe organy upewniły się, że osoba ubiegająca się o ochronę 
międzynarodową będzie traktowana w danym państwie trzecim zgodnie z następują-
cymi zasadami:
a) życie i wolność tej osoby nie są zagrożone z powodu rasy, religii, narodowości, 

przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych;
b) nie zachodzi ryzyko doznania przez nią poważnej krzywdy określonej w [wersji 

przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania];
c) przestrzegana jest zasada non-refoulement zgodnie z konwencją genewską 

[dotyczącą statusu uchodźców];
d) przestrzegany jest ustanowiony w prawie międzynarodowym zakaz wydalania, 

gdy jest on sprzeczny z prawem do wolności od tortur oraz okrutnego, nieludz-
kiego lub poniżającego traktowania; oraz

e) istnieje możliwość ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy i, jeśli status taki 
zostanie przyznany, uzyskania ochrony zgodnie z konwencją genewską [doty-
czącą statusu uchodźców].

Z brzmienia art. 38 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
jasno wynika, że wymogi przewidziane do celów uznania państwa trzeciego za bezpieczne nie 
odnoszą się wyłącznie do ogólnych warunków obowiązujących w danym państwie, lecz również 
do szczególnych okoliczności, w jakich znajdują się osoby ubiegające się o ochronę międzyna-
rodową. Podczas gdy wymogi określone w art. 38 ust. 1 lit. a)–d) wersji przekształconej dyrek-
tywy w sprawie procedur azylowych wydają się w dużym stopniu zrozumiałe, w odniesieniu 
do art. 38 ust. 1 lit. e) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych kwestią 
otwartą pozostaje to, czy warunek ten obejmuje wymóg, aby państwo trzecie formalnie raty-
fikowało Konwencję dotyczącą statusu uchodźców lub do niej przystąpiło, czy też wystarczy, 
że wnioskodawcy zostaną uznani za uchodźców i będą traktowani zgodnie z normami przewi-
dzianymi w Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, nawet jeśli normy te są zagwarantowane 
jedynie w prawie krajowym lub praktyce krajowej (340). W tym kontekście należy wspomnieć, że 
w art. 39 ust. 2 lit. c) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych w odnie-
sieniu do pojęcia „europejskiego bezpiecznego kraju trzeciego” wyraźnie wymaga się nato-
miast, aby państwo trzecie „ratyfikowało konwencję genewską [dotyczącą statusu uchodźców] 
i przestrzega[ło] jej postanowień bez jakichkolwiek ograniczeń geograficznych”.

Oprócz tych norm minimalnych dotyczących bezpieczeństwa państwa trzeciego art. 38 ust. 2 
wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych stanowi, co następuje.

Art. 38 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

 Stosowanie koncepcji bezpiecznego kraju trzeciego podlega przepisom ustanowio-
nym w prawie krajowym, w tym:
a) przepisom wymagającym istnienia związku między wnioskodawcą a danym 

państwem trzecim, na podstawie któr[ego] udanie się do tego państwa byłoby 
rozsądne z punktu widzenia tej osoby;

b) przepisom dotyczącym metodologii, za pomocą której właściwe organy upew-
niają się, że można zastosować koncepcję bezpiecznego kraju trzeciego w odnie-
sieniu do konkretnego państwa lub konkretnego wnioskodawcy. Metodologia 

(340) Zob. wyroki Rady Stanu (Grecja) nr 2347/2017 (posiedzenie plenarne) i nr 2348/2017 (posiedzenie plenarne), pkt 54–56, oraz zdania odrębne w pkt 60. Zob. 
również np. Wysoki Trybunał, Anglia i Walia [High Court, England and Wales] (Zjednoczone Królestwo), R (Ibrahimi i Abasi) przeciwko SSHD, EWHC 2049 (Admin), 
zob. przypis 41 dotyczący problemu „wielokrotnego zawracania”.

http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/%CE%9F%CE%9B %CE%A3%CE%A4%CE%95 2347_2017 D.%CE%9C..pdf
http://www.refworld.org/cases,GBR_HC_QB,57a87cca4.html
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taka obejmuje rozważenie w poszczególnych przypadkach, czy dane państwo 
jest bezpieczne dla konkretnego wnioskodawcy lub uznanie na poziomie krajo-
wym państw ogólnie uznawanych za bezpieczne;

c) przepisom zezwalającym, zgodnie z prawem międzynarodowym, na odrębne 
badanie, czy dane państwo trzecie jest bezpieczne dla konkretnego wniosko-
dawcy, które [to przepisy], co najmniej, zezwalają wnioskodawcy na odwołanie 
się od zastosowania koncepcji bezpiecznego kraju trzeciego na takiej podsta-
wie, że dane państwo trzecie nie jest bezpieczne w jego szczególnej sytuacji. 
Wnioskodawcy zezwala się również na podważenie istnienia związku łączącego 
go z państwem trzecim, o którym mowa w lit. a).

Z art. 38 ust. 2 lit. a) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych wynika, że 
oprócz bezpieczeństwa państwa trzeciego jako takiego, zastosowanie koncepcji bezpiecznego 
kraju trzeciego wymaga istnienia pewnego związku między wnioskodawcą a danym państwem 
trzecim, który to związek jest wystarczający, aby zasadnie oczekiwać, że wnioskodawca uda 
się do tego państwa trzeciego. Użycie nieokreślonego przedimka „a” oraz terminu „związek” 
[ang. „a connection”] wskazuje, że nie istnieje wymóg miejsca zwykłego pobytu. Ponieważ 
jednak w przepisie tym nie określono żadnych dalszych kryteriów ustalania zasadności, pań-
stwa członkowskie zachowują szeroki margines swobody przy wprowadzaniu tego warunku do 
prawa krajowego. Zauważono, że w niektórych krajowych orzeczeniach za wystarczające do 
ubiegania się o ochronę uznano wcześniejsze zamieszkiwanie, pobyt lub obecność, a nawet 
możliwość nawiązania kontaktu z organami (341). Niektóre państwa członkowskie odwołują się 
również do raczej osobistych więzi, takich jak pochodzenie wnioskodawcy, jego język ojczysty, 
stosunki rodzinne lub inne więzi społeczne z bezpiecznym państwem trzecim (342).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 lit. b) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylo-
wych koncepcji bezpiecznego kraju trzeciego nie stosuje się, chyba że państwo członkowskie 
określiło w ustawodawstwie krajowym zasady dotyczące metodyki, za pomocą której właściwe 
organy upewniają się, że koncepcję bezpiecznego kraju trzeciego można stosować ogólnie do 
sytuacji uchodźców w danym państwie lub przynajmniej do konkretnego wnioskodawcy (343). 
Z motywu 46 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych wynika, że 
gdy państwa członkowskie określają państwa trzecie jako bezpieczne, przyjmując w tym celu 
wykazy lub na zasadzie poszczególnych przypadków, powinny one uwzględniać między innymi 
wytyczne i podręczniki operacyjne oraz informacje o krajach pochodzenia i o działalności. Obej-
muje to metodykę sporządzania sprawozdania EASO dotyczącego informacji o kraju pochodze-
nia, o której mowa w rozporządzeniu w sprawie EASO, a także odpowiednie wytyczne UNHCR. 
Ponadto w motywie 48 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych okre-
ślono, że aby zapewnić prawidłowe stosowanie koncepcji bezpiecznego kraju trzeciego w opar-
ciu o aktualne informacje, państwa członkowskie powinny przeprowadzać regularne przeglądy 
sytuacji w tych krajach w oparciu o szereg źródeł informacji, w tym w szczególności informacje 
uzyskane od innych państw członkowskich, EASO, UNHCR, Rady Europy i innych odpowiednich 
organizacji międzynarodowych. W przypadku gdy państwa członkowskie dowiadują się o zna-
czącej zmianie sytuacji w zakresie praw człowieka w kraju uznanym za bezpieczny, powinny 
zapewnić jak najszybsze przeprowadzenie przeglądu tej sytuacji. Z orzecznictwa krajowego 
wynika również, że w niektórych krajowych systemach prawnych uważa się, iż nie wystarczy, 
aby państwa członkowskie opierały się wyłącznie na fakcie, że państwo trzecie zobowiązało 

(341) Zob. UNHCR, Improving asylum procedures: comparative analysis and recommendations for law and practice [Poprawa procedur azylowych: analiza porów-
nawcza i zalecenia dotyczące prawa i praktyki], marzec 2010 r., s. 63. Zob. też wyroki Rady Stanu (Grecja) nr 2347/2017 (posiedzenie plenarne) i nr 2348/2017 
(posiedzenie plenarne), ibid., pkt 61, w których Trybunał orzekł, że tranzyt wnioskodawcy z państwa trzeciego może, w połączeniu ze szczególnymi okolicznościami 
mającymi zastosowanie do niego (takimi jak m.in. długość pobytu w tym państwie lub fakt, że państwo to jest położone blisko państwa pochodzenia), zostać 
uznany za związek między wnioskodawcą a państwem trzecim, w oparciu o który byłoby obiektywnie uzasadnione, aby wnioskodawca się tam przeniósł.
(342) Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego ds. Migracji (Szwecja) z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie UM 3266-14 (zob. streszczenie w języku angielskim w EDAL).
(343) Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego ds. Migracji (Szwecja) z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie UM 9681-10, MIG 2012:9 (zob. streszczenie w języku angielskim 
w EDAL).

http://www.refworld.org/docid/4bab55752.html
http://www.refworld.org/docid/4bab55752.html
http://www.refworld.org/docid/4bab55752.html
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/%CE%9F%CE%9B %CE%A3%CE%A4%CE%95 2347_2017 D.%CE%9C..pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/Migration Court Safe Third Country inadmissiibility Art 33 and 38 APD.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/sweden-migration-court-appeal-20-august-2015-um-3266-14
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/MIG 2012 9.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/sweden-migration-court-appeal-11-june-2012-um-9681-10-mig-20129
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/sweden-migration-court-appeal-11-june-2012-um-9681-10-mig-20129
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się do przestrzegania norm gwarantowanych w art. 38 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych. Wymaga się, aby państwa członkowskie odpowiednio zbadały, 
czy dane państwo trzecie rzeczywiście wypełnia swoje zobowiązania międzynarodowe (344).

Art. 38 ust. 2 lit. c) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych stanowi, 
że wnioskodawca ma możliwość, aby co najmniej podważyć zarówno zastosowanie koncepcji 
bezpiecznego kraju trzeciego na tej podstawie, że państwo trzecie nie jest bezpieczne w jego 
szczególnej sytuacji, jak i istnienie związku łączącego go z danym państwem trzecim. A zatem 
nawet jeżeli państwa członkowskie mogą uznać państwa trzecie za ogólnie bezpieczne dla osób 
ubiegających się o ochronę międzynarodową, wnioskodawca ma możliwość obalenia domnie-
mania bezpieczeństwa w swojej sytuacji (345).

Ponadto w art. 38 ust. 3 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych prze-
widuje się dalsze gwarancje proceduralne w zakresie, w jakim państwa członkowskie, wyko-
nując decyzję opartą wyłącznie na koncepcji bezpiecznego kraju trzeciego, informują o tym 
wnioskodawcę i przekazują mu dokument informujący organy państwa trzeciego, w języku 
tego państwa, że wniosek nie został rozpatrzony co do istoty.

Podobnie jak koncepcja kraju pierwszego azylu, w rozumieniu art. 35 wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych, koncepcja bezpiecznego kraju trzeciego opiera się 
na przesłance, że wnioskodawca będzie podlegał readmisji do danego kraju. Dlatego też art. 38 
ust. 4 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych stanowi, że jeżeli dane 
państwo nie zezwala wnioskodawcy na wjazd na swoje terytorium, państwa członkowskie 
zapewniają dostęp do procedury zgodnie z podstawowymi zasadami i gwarancjami opisanymi 
w rozdziale II wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, tj. dostęp do 
rozpatrzenia merytorycznej treści wniosku (zob. część 4 powyżej).

Należy zauważyć, że do koncepcji bezpiecznego kraju trzeciego odnosi się również art. 3 ust. 3 
rozporządzenia Dublin III, zgodnie z którym każde państwo członkowskie zachowuje prawo do 
wysłania wnioskodawcy do bezpiecznego państwa trzeciego, z zastrzeżeniem przepisów i zabez-
pieczeń określonych w wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych (346).

5.2.2.4. Kolejne wnioski i dopuszczalność

Art. 33 ust. 2 lit. d) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych doty-
czy sytuacji, w której wnioskodawca, który złożył już wniosek o udzielenie ochrony między-
narodowej, składa nowy wniosek i w której nie zaistniały ani nie zostały przedstawione przez 
wnioskodawcę żadne nowe elementy ani oceny odnoszące się do ustalenia, czy wnioskodawca 
kwalifikuje się jako beneficjent ochrony międzynarodowej. Uzasadnienie tego przepisu znaj-
duje się w motywie 36 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, zgod-
nie z którym w takim przypadku zobowiązanie państw członkowskich do przeprowadzenia 
nowej pełnej procedury rozpatrywania wniosku byłoby nieproporcjonalne, a zatem państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość odrzucenia kolejnego wniosku jako niedopuszczalnego. 
Art. 33 ust. 2 lit. d) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych uzupełniają 
art. 40–42 tej dyrektywy, w których określono ramy, w jakich może być rozpatrywany kolejny 
wniosek. Przepisy te mają na celu zapewnienie odpowiedniej równowagi między – z jednej 

(344) Zob. wyrok Trybunału w Hadze (Niderlandy) z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie AWB 16/10406, ECLI:NL:RBDHA: 2016:6624 (zob. streszczenie w języku 
angielskim w EDAL).
(345) Zob. wyrok Sądu Najwyższego (Słowenia) z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie I Up 63/2011 (zob. streszczenie w języku angielskim w EDAL). Zob. również 
Evidence and credibility assessment in the context of the Common European Asylum System – A judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności w kontekście 
wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], zob. przypis 2, podsekcja 5.9.2.
(346) Zob. podsekcja 3.1.2 powyżej.
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http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/netherlands-%E2%80%93-court-hague-13-june-2016-awb-1610406
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/Sodba Vrhovnega sodi%C5%A1%C4%8De I UP 63 2011.docx
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/slovenia-supreme-court-16-december-2009-i-632011
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strony – faktem, że nawet po odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 
dana osoba musi mieć możliwość ponownego złożenia wniosku, jeżeli pojawiły się lub zostały 
uzyskane nowe elementy lub ustalenia, a – z drugiej strony – koniecznością zapobieżenia 
potencjalnym nadużyciom przy składaniu kolejnych wniosków mających na celu opóźnienie 
wydalenia z danego terytorium. W szczególności kolejny wniosek można poddać szybkiemu 
i skutecznemu wstępnemu rozpatrzeniu w celu ustalenia, czy istnieją jakiekolwiek nowe ele-
menty lub ustalenia, które uzasadniają dalsze rozpatrzenie wniosku (347). W przypadku pojawie-
nia się nowych elementów lub ustaleń kolejny wniosek należy rozpatrzyć zgodnie z przepisami 
ogólnymi. W przeciwnym razie wniosek może zostać uznany za niedopuszczalny (348). Należy 
jednak zauważyć, że w kontekście art. 3 EKPC ETPC stwierdził, że organy krajowe powinny 
zapewnić ścisłą kontrolę (349).

Dwuetapowe rozpatrywanie wniosków na podstawie art. 40 podsumowano na rys. 10 poniżej.

Rys. 10: Dwuetapowe rozpatrywanie kolejnych wniosków na podstawie art. 40 wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

Wstępne rozpatrzenie wniosku
Nowe elementy lub ustalenia
Artykuł 40 ust. 2 dyrektywy 

w sprawie procedur azylowych 
(wersja przekształcona)

Dalsze rozpatrywanie
Gdy nowe elementy lub ustalenia 

znacznie zwiększają prawdopodobieństwo, 
że osoba ubiegająca się o ochronę 

międzynarodową kwalifikuje się jako osoba 
korzystająca z ochrony międzynarodowej

Artykuł 40 ust. 3 dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych (wersja przekształcona)

Wniosek niedopuszczalny
Jeżeli kolejny wniosek nie jest 

dalej rozpatrywany, uznaje się go 
za niedopuszczalny

Artykuł 40 ust. 5 dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych 

(wersja przekształcona)

Dalszą analizę procedury rozpatrywania wniosku na podstawie art. 40–42 dyrektywy w spra-
wie procedur azylowych przedstawiono w podsekcji 4.1.3 powyżej dotyczącej prawa do pozo-
stania na terytorium w przypadku kolejnych wniosków.

Jeśli chodzi o zakres art. 33 ust. 2 lit. d) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych, z art. 2 lit. q) tej dyrektywy wynika, że:

(347) W kwestii nowych dowodów w przypadku kolejnych wniosków zob. Evidence and credibility assessment in the context of the Common European Asylum Sys-
tem – A judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności w kontekście wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], zob. przypis 2, sekcja 5.7.
(348) Zob. Komisja Europejska, zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania 
statusu ochrony międzynarodowej z dnia 1 czerwca 2011 r., COM(2011) 319 final, pkt. 3.1.5 (s. 6); Rada Unii Europejskiej, Uzasadnienie Rady z dnia 6 czerwca 
2013 r., ST 8260 2013 REV 2 ADD 1, s. 13. Krytyczna analiza znajduje się w dokumencie UNHCR, Improving Asylum Procedures [Poprawa procedur azylowych], 
zob. przypis 341, s. 72 i nast.
(349) Zob. wyrok ETPC z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie M.D. et M.A. przeciwko Belgii, skarga nr 58689/12, pkt 66, oraz ETPC, J.K. i in., zob. przypis 48, pkt 86 ze 
wszystkimi zawartymi tam odniesieniami.
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Art. 2 lit. q) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

 „kolejny wniosek” oznacza następny wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, 
z którym występuje się po tym, jak ostateczna decyzja w odniesieniu do poprzed-
niego wniosku została podjęta, w tym w przypadkach, gdy wnioskodawca wyraźnie 
wycofał swój wniosek oraz w przypadkach, gdy organ rozstrzygający odrzucił wniosek 
w następstwie dorozumianego wycofania wniosku zgodnie z art. 28 ust. 1.

Pojęcie „ostateczna decyzja” zdefiniowano w art. 2 lit. e) wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych w następujący sposób:

 Art. 2 lit. e) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

 „ostateczna decyzja” oznacza decyzję, w której stwierdza się, czy obywatelowi pań-
stwa trzeciego lub bezpaństwowcowi można nadać status uchodźcy lub status ochrony 
uzupełniającej na mocy [wersji przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania], 
i która już nie podlega środkowi zaskarżenia w ramach rozdziału V niniejszej dyrek-
tywy, niezależnie od tego, czy skutkiem takiego środka zaskarżenia jest zezwolenie 
wnioskodawcom na pozostanie w danych państwach członkowskich w oczekiwaniu 
na jego wynik.

Należy zauważyć, że w art. 2 lit. q) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylo-
wych wprowadza się precyzyjne rozróżnienie w odniesieniu do wycofania wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej, które to rozróżnienie można łatwo przeoczyć. Z jednej strony kon-
cepcję kolejnego wniosku można stosować ogólnie w przypadkach, w których wnioskodawca 
„wyraźnie” wycofał swój wniosek, tj. niezależnie od tego, czy w następstwie wyraźnego wyco-
fania organ rozstrzygający podjął decyzję o umorzeniu postępowania lub odrzuceniu wniosku, 
czy też podjął decyzję o umorzeniu postępowania bez podejmowania decyzji, jak przewidziano 
w art. 27 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Z drugiej strony 
koncepcję kolejnego wniosku można stosować w przypadkach „dorozumianego” wycofania, 
ale tylko wtedy, gdy organ rozstrzygający odrzucił wniosek zgodnie z art. 28 ust. 1 wersji prze-
kształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, tj. tylko po tym, jak organ rozstrzygający 
uznał wniosek za bezzasadny na podstawie odpowiedniego rozpatrzenia jego treści meryto-
rycznej zgodnie z art. 4 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania. Jeżeli 
natomiast organ rozstrzygający podejmie decyzję o umorzeniu postępowania w następstwie 
„dorozumianego” wycofania wniosku, a wnioskodawca zgłosi się ponownie do właściwego 
organu po podjęciu decyzji o umorzeniu postępowania, wnioskodawca jest uprawniony do 
żądania ponownego otwarcia swojej sprawy lub do złożenia nowego wniosku, który nie będzie 
traktowany jako kolejny wniosek (art. 28 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych). Wyjątek stanowi jednak art. 28 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych, zgodnie z którym państwa członkowskie mogą przewidzieć 
termin co najmniej 9 miesięcy, po upływie którego niemożliwe jest ponowne otwarcie sprawy 
wnioskodawcy lub nowy wniosek może być traktowany jak kolejny wniosek (350).

Należy jeszcze odpowiedzieć na pytanie, czy art. 33 ust. 2 lit. d) wersji przekształconej dyrek-
tywy w sprawie procedur azylowych ma zastosowanie również w przypadkach złożenia kolej-
nego wniosku w innym państwie członkowskim niż państwo, które rozpatrywało poprzedni 
wniosek. Z jednej strony art. 40 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych dotyczy „osob[y], która złożyła wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej 

(350) W tym względzie art. 32 ust. 2 lit. a) dyrektywy w sprawie procedur azylowych był najwyraźniej mniej rygorystyczny. Zob. wyrok Wysokiego Trybunału (Irlan-
dia) z dnia 28 października 2011 r. w sprawie L.H. przeciwko Minister for Justice, Equality and Law Reform, [2011] IEHC 406, pkt 33 i nast.
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w państwie członkowskim” i „przedstawi[a] dalsze informacje lub [składa] kolejny wniosek 
w tym samym państwie członkowskim” (podkreślenie dodane). Z drugiej strony art. 40 ust. 2 
wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych dotyczący wstępnego rozpa-
trzenia wniosku w celu podjęcia decyzji o jego dopuszczalności zgodnie z art. 33 ust. 2 lit. d) 
wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych – rozpatrywany samodzielnie 
– nie przewiduje żadnych wyraźnych ograniczeń.

Art. 40 ust. 1 i 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

1) W przypadku gdy osoba, która złożyła wniosek o udzielenie ochrony międzynarodo-
wej w państwie członkowskim, przedstawi dalsze informacje lub złoży kolejny wniosek 
w tym samym państwie członkowskim, to państwo członkowskie może zbadać te dal-
sze informacje lub elementy kolejnego wniosku w ramach rozpatrzenia poprzedniego 
wniosku lub w ramach kontroli decyzji na skutek wniesienia wniosku o ponowne roz-
patrzenie lub odwołania, o ile właściwe organy mogą w tych ramach uwzględnić i roz-
ważyć wszystkie elementy zawarte w dalszych informacjach lub kolejnym wniosku.

2) Do celów podjęcia decyzji w sprawie dopuszczalności wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej zgodnie z art. 33 ust. 2 lit. d) kolejny wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej jest poddawany najpierw wstępnemu rozpatrzeniu, czy zaist-
niały lub zostały przedstawione przez wnioskodawcę nowe elementy lub ustalenia 
odnoszące się do rozpatrzenia, czy wnioskodawca kwalifikuje się jako beneficjent 
ochrony międzynarodowej na mocy [wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania].

Art. 40 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych może być 
postrzegany jednak jako zwykłe rozszerzenie art. 40 ust. 1 tej dyrektywy. Ponadto w art. 18 
ust. 1 lit. c) rozporządzenia Dublin III przewiduje się przepisy szczególne dotyczące wtórnego 
przejęcia obywatela państwa trzeciego, którego to obywatela wniosek został odrzucony, 
a który złożył wniosek w innym państwie członkowskim. Co więcej, państwa członkowskie nie 
zawsze wiedzą, czy poprzedni wniosek został złożony w innym państwie członkowskim i mogą 
mieć trudności z ustaleniem, czy elementy lub ustalenia przedstawione przez wnioskodawcę 
można uznać za „nowe elementy lub ustalenia”.

W art. 71a niemieckiej ustawy azylowej przewidziano, że koncepcję kolejnych wniosków roz-
szerza się na przypadki, w których wnioskodawca bezskutecznie ubiegał się o ochronę mię-
dzynarodową w innym państwie członkowskim (351). Sprawa rozpatrywana niedawno przez 
niemiecki Federalny Sąd Administracyjny dotyczyła obywateli afgańskich, których poprzedni 
wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej złożony na Węgrzech został odrzucony przez 
organy węgierskie po tym, jak wnioskodawcy przeprowadzili się do Niemiec, gdzie złożyli 
kolejny wniosek. Niemieckie organy administracyjne uznały wprawdzie, że Niemcy stały się 
odpowiedzialne na szczeblu międzynarodowym za rozpatrzenie kolejnego wniosku ze względu 
na upływ terminu, o którym mowa w rozporządzeniu Dublin III, ale odrzuciły kolejny wnio-
sek jako niedopuszczalny, ponieważ wnioskodawcy nie przedstawili nowych elementów lub 
ustaleń, które nie zostały przedstawione w poprzednim wniosku na Węgrzech. Federalny Sąd 
Administracyjny orzekł w prawomocnym wyroku, że decyzji organów węgierskich o umorzeniu 
postępowania z możliwością ponownego otwarcia sprawy na wniosek wnioskodawców nie 
można uznać za ostateczne odrzucenie poprzedniego wniosku, jak wymaga tego prawo nie-
mieckie (352). Jednakże sąd wyraźnie zaznaczył, że w tych okolicznościach nie była wymagana 

(351) Niemiecka Asylgesetz (ustawa azylowa), art. 71 lit. a).
(352) Zob. wyrok Federalnego Sądu Administracyjnego (Niemcy) z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie BVerwG 1 C 4.16, BVerwG:2016: 141216U1C4.16.0, pkt 22 
i nast.

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/asylvfg_1992/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_asylvfg/englisch_asylvfg.pdf
http://www.bverwg.de/entscheidungen/pdf/141216U1C4.16.0.pdf
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decyzja co do ogólnej zgodności art. 71a niemieckiej ustawy azylowej z koncepcją kolejnych 
wniosków na podstawie art. 33 ust. 2 lit. d) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie proce-
dur azylowych (353).

W art. 40 ust. 2–5 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych określono 
minimalne warunki wstępnego rozpatrzenia kolejnego wniosku o udzielenie ochrony między-
narodowej w celu podjęcia decyzji o jego dopuszczalności na podstawie art. 33 ust. 2 lit. d) 
wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Można je podsumować 
następująco:

– kolejny wniosek poddaje się najpierw wstępnemu rozpatrzeniu, czy zaistniały lub zostały 
przedstawione przez wnioskodawcę nowe elementy lub ustalenia odnoszące się do rozpa-
trzenia, czy wnioskodawca kwalifikuje się jako beneficjent ochrony międzynarodowej (354);

– jeżeli w ramach rozpatrzenia wniosku stwierdzi się, że pojawiły się lub zostały przedsta-
wione przez wnioskodawcę nowe elementy lub ustalenia, państwa członkowskie mogą 
przewidzieć dodatkowe rozpatrzenie, czy te elementy lub ustalenia znacząco zwiększają 
prawdopodobieństwo, że wnioskodawca kwalifikuje jako beneficjent ochrony międzyna-
rodowej, zanim wniosek zostanie poddany dalszemu rozpatrzeniu pod kątem jego treści 
merytorycznej zgodnie z rozdziałem II wersji przekształconej dyrektywy w sprawie proce-
dur azylowych (355);

– ponadto państwa członkowskie mogą postanowić, że wniosek będzie dalej rozpatrywany 
pod względem merytorycznym jedynie wtedy, gdy dany wnioskodawca nie ze swojej winy 
nie był w stanie powołać się na okoliczności określone powyżej w poprzednim postępowa-
niu, w szczególności korzystając z prawa do skutecznego środka zaskarżenia na podstawie 
art. 46 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych (356).

Z niektórych przykładów orzecznictwa krajowego wynika, że w szczególności ten ostatni waru-
nek nie zwalnia państw członkowskich z rozważenia, czy rzeczywisty powrót wnioskodawcy 
do kraju pochodzenia będzie stanowił naruszenie zasady non-refoulement lub praw człowieka 
zagwarantowanych w prawie krajowym lub europejskim, mimo że wniosek został odrzucony 
jako niedopuszczalny (357). Należy jednak również zauważyć, że ETPC w sprawie Bahaddar wska-
zał, że mimo iż zakaz tortur lub nieludzkiego albo poniżającego traktowania zawarty w art. 3 
EKPC jest bezwzględny w sprawach dotyczących wydalenia, podobnie jak w innych sprawach, 
wnioskodawcy powołujący się na ten artykuł nie są z tego powodu automatycznie zwolnieni 
z obowiązku wyczerpania krajowych środków zaskarżenia, które są dostępne i skuteczne. 
Według ETPC wynikało z tego, że nawet w przypadkach wydalenia do kraju, w którym istnieje 
domniemane ryzyko złego traktowania sprzecznego z art. 3, wymogi formalne i terminy okre-
ślone w prawie krajowym powinny być normalnie przestrzegane, a przepisy te mają na celu 
umożliwienie jurysdykcjom krajowym rozpatrywanie spraw w sposób uporządkowany. Z tych 

(353) Zob. wyrok Federalnego Sądu Administracyjnego (Niemcy) z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie BVerwG 1 C 4.16, BVerwG:2016: 141216U1C4.16.0, pkt 22 i nast.
(354) W kwestii stosowania tego warunku w prawie krajowym zob. np. wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego (Czechy) z dnia 6 marca 2013 r., J.J. przeciwko 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, 3 Azs 6/2011-96 (zob. streszczenie w języku angielskim w EDAL); wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warsza-
wie (Polska) z dnia 13 czerwca 2012 r., V SA/Wa 2332/11; wyrok Sądu Najwyższego (Republika Słowacka) z dnia 17 stycznia 2012 r., M.S. przeciwko Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej, 1Sža/59/2011 (zob. streszczenie w języku angielskim w EDAL); wyrok Sądu Apelacyjnego ds. Migracji (Szwecja) z dnia 
24 października 2011 r., UM 2599-11 (zob. streszczenie w języku angielskim w EDAL); wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (Polska) z dnia 24 lipca 2011 r., 
II OSK 557/10 (zob. streszczenie w języku angielskim w EDAL); wyrok Rady ds. Sporów Sądowych z Zakresu Prawa Cudzoziemców (Belgia) z dnia 13 maja 2011 r., 
nr 61.439 (zob. streszczenie w języku angielskim w EDAL); wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego (Czechy) z dnia 17 września 2010 r., M.Y. przeciwko Mini-
sterstwu Spraw Wewnętrznych, 2 Azs 14/2010-92 (zob. streszczenie w języku angielskim w EDAL).
(355) W kwestii stosowania tego warunku w prawie krajowym zob. np.: wyrok Wysokiego Trybunału (High Court) (Irlandia) z dnia 13 grudnia 2011 r., J.K. (Uganda) 
przeciwko Minister for Justice and Equality, [2011] IEHC 473; wyrok Sądu Rejonowego w Zwolle (Niderlandy) z dnia 24 maja 2011 r., AWB 11/38687 (zob. streszcze-
nie w języku angielskim w EDAL); wyrok Rady ds. Sporów Sądowych z Zakresu Prawa Cudzoziemców (Belgia) z dnia 15 marca 2010 r., nr 40.136 (zob. streszczenie 
w języku angielskim w EDAL).
(356) W kwestii stosowania tego warunku w prawie krajowym zob. np.: wyrok Wysokiego Trybunału (Irlandia) w sprawie J.K. (Uganda) przeciwko Minister for 
Justice and Equality, zob. przypis 355; wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego (Czechy), M.Y. przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, zob. przy-
pis 354 (zob. streszczenie w języku angielskim w EDAL); wyrok Federalnego Sądu Administracyjnego (Niemcy) z dnia 9 grudnia 2010 r., BVerwG 10 C 13.09, 
BVerwG:2010:091210U10C13.09.0, pkt 30.
(357) Zob. wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego (Czechy), M.Y. przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, zob. przypis 354 (zob. streszczenie w języku 
angielskim w EDAL).

http://www.bverwg.de/entscheidungen/pdf/141216U1C4.16.0.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/3Azs_6_2011.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/3Azs_6_2011.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/czech-republic-supreme-administrative-court-6-march-2013-j-j-v-ministry-interior-3-azs
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/M.S. proti MU MVSR.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/M.S. proti MU MVSR.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/slovakia-supreme-court-slovak-republic-17-january-2012-ms-v-ministry-interior-slovak
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/sweden-migration-court-appeal-24-october-2011-um-2599-11
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/Original Judgment - Wyrok II OSK 557 10.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-supreme-administrative-court-poland-24-july-2011-ii-osk-55710
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/Belgium_040 decision.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/belgium-%E2%80%93-council-alien-law-litigation-13-may-2011-nr-61439
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/czech-republic-supreme-administrative-court-17-september-2010-my-v-ministry-interior-2-azs
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/J.K. %28Uganda%29 v MJE%2C IEHC 473.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/J.K. %28Uganda%29 v MJE%2C IEHC 473.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/2011_05_24%2C rb Zwolle%2C 11_13687%2C Irak.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/netherlands-district-court-zwolle-24-may-2011-awb-1138687
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/netherlands-district-court-zwolle-24-may-2011-awb-1138687
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/Belgium_038 decision.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/belgium-%E2%80%93-council-alien-law-litigation-15-march-2010-nr-40136
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/belgium-%E2%80%93-council-alien-law-litigation-15-march-2010-nr-40136
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/J.K. %28Uganda%29 v MJE%2C IEHC 473.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/J.K. %28Uganda%29 v MJE%2C IEHC 473.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/czech-republic-supreme-administrative-court-17-september-2010-my-v-ministry-interior-2-azs
http://www.bverwg.de/entscheidungen/pdf/091210U10C13.09.0.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/czech-republic-supreme-administrative-court-17-september-2010-my-v-ministry-interior-2-azs
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/czech-republic-supreme-administrative-court-17-september-2010-my-v-ministry-interior-2-azs
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powodów Trybunał uznał, że ponieważ w tym konkretnym przypadku nie wyczerpano krajo-
wych środków zaskarżenia, nie może rozpatrywać sprawy co do istoty (358).

Te minimalne warunki bezpośrednio uzupełnia art. 42 wersji przekształconej dyrektywy w spra-
wie procedur azylowych określający przepisy proceduralne, które należy stosować w ramach 
wstępnego rozpatrzenia.

Art. 42 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

1) Państwa członkowskie zapewniają, aby wnioskodawcy, których wniosek podlega 
wstępnemu rozpatrzeniu na mocy art. 40, korzystały z gwarancji przewidzianych 
w art. 12 ust. 1.

2) Państwa członkowskie mogą ustanowić w prawie krajowym przepisy dotyczące wstęp-
nego rozpatrzenia na mocy art. 40. Przepisy te mogą, między innymi:
a) zobowiązywać danego wnioskodawcę do wskazania faktów i przedstawienia 

dowodów, które uzasadniają nowe postępowanie;
b) zezwalać na wstępne rozpatrzenie wyłącznie na podstawie pisemnych oświad-

czeń bez przesłuchania, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 40 
ust. 6.

 Przepisy te nie mogą uniemożliwiać dostępu wnioskodawców o do nowego postę-
powania, ani skutkować faktycznym zablokowaniem lub poważnym ograniczeniem 
takiego dostępu.

3) Państwa członkowskie zapewniają, aby wnioskodawca został w odpowiedni sposób 
poinformowany o wyniku wstępnego rozpatrzenia oraz, jeżeli wniosek nie będzie 
dalej rozpatrywany, o powodach takiej decyzji i możliwościach wniesienia od niej 
odwołania lub wniosku o ponowne rozpoznanie.

Podkreślono już, że jednym z najistotniejszych powodów ustanowienia wstępnego rozpatrzenia 
kolejnych wniosków było zapobieżenie ich potencjalnemu nadużyciu, którego celem jest opóź-
nienie wydalenia z terytorium. W tym kontekście na mocy art. 41 ust. 1 wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych państwa członkowskie mogą w dwóch przypadkach 
odstąpić od normalnie stosowanego prawa do pozostania na terytorium zagwarantowanego 
w art. 9 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych (zob. podsekcja 4.1.3 
powyżej dotycząca prawa do pozostania na terytorium w przypadku kolejnych wniosków). Po 
pierwsze, „w przypadku, gdy osoba [...] złożyła pierwszy kolejny wniosek niepodlegający dal-
szemu rozpatrzeniu na mocy art. 40 ust. 5 tylko w celu opóźnienia lub zakłócenia wykonania 
decyzji, która skutkowałaby jego nieuchronnym wydaleniem z tego państwa członkowskiego” 
(art. 41 ust. 1 lit. a)). I po drugie, „w przypadku, gdy osoba [...] występuje z innym kolejnym wnio-
skiem o udzielenie ochrony międzynarodowej w tym samym państwie członkowskim po tym, jak 
wydana została ostateczna decyzja o uznaniu pierwszego kolejnego wniosku za niedopuszczalny 
na mocy art. 40 ust. 5 lub ostateczna decyzja o odrzuceniu tego wniosku jako bezzasadnego” 
(art. 41 ust. 1 lit. b)) (359). Wskazano jednak wyraźnie, że „[p]aństwa członkowskie mogą prze-
widzieć taki wyjątek tylko w przypadku, gdy organ rozstrzygający uważa, że decyzja nakazująca 
powrót nie doprowadzi bezpośrednio lub pośrednio do odesłania z naruszeniem międzynarodo-
wych i unijnych zobowiązań tego państwa członkowskiego”. Dalsze wyjątki proceduralne przewi-
dziano w art. 41 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.

(358) Wyrok ETPC z dnia 19 lutego 1998 r., Bahaddar przeciwko Niderlandom, skarga nr 25894/94, pkt 45 i nast.
(359) Zob. Rada Unii Europejskiej, Uzasadnienie Rady z dnia 6 czerwca 2013 r., zob. przypis 348, s. 14.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58136
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8260-2013-REV-2-ADD-1/pl/pdf
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5.2.2.5. Nowy wniosek złożony przez osobę pozostającą na utrzymaniu

Art. 33 ust. 2 lit. e) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych stanowi, że 
państwa członkowskie mogą odrzucić wniosek jako niedopuszczalny, jeżeli „osoba pozostająca 
na utrzymaniu wnioskodawcy złożyła wniosek po tym, jak na mocy art. 7 ust. 2 wyraziła zgodę, 
aby jej sprawa została rozpatrzona na podstawie wniosku złożonego w jej imieniu, i nie zacho-
dzą okoliczności faktyczne związane z sytuacją tej osoby uzasadniające odrębny wniosek”. 
Innymi słowy, art. 33 ust. 2 lit. e) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylo-
wych zapewnia państwom członkowskim proceduralną możliwość, aby nie badać dwukrotnie 
tych samych okoliczności. Przesłanką zastosowania art. 33 ust. 2 lit. e) wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych jest zwrócenie się o zgodę osoby pozostającej na 
utrzymaniu na uwzględnienie jej sprawy we wniosku złożonym w jej imieniu i uzyskanie jej 
zgodnie z przepisami określonymi w art. 7 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych.

Art. 40 ust. 6 lit. a) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych stanowi, że 
państwa członkowskie mogą stosować przepisy proceduralne ustanowione na potrzeby wstęp-
nego rozpatrzenia kolejnych wniosków, o których mowa w tym artykule (zob. podsekcja 5.2.2.4 
powyżej), w przypadku osoby pozostającej na utrzymaniu, która składa wniosek na warunkach 
opisanych w art. 33 ust. 2 lit. e) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylo-
wych. Wstępne rozpatrzenie polega zatem na sprawdzeniu, czy istnieją okoliczności faktyczne 
odnoszące się do sytuacji osoby pozostającej na utrzymaniu lub małoletniego niepozostają-
cego w związku małżeńskim, które uzasadniają odrębny wniosek.

5.3. Koncepcja europejskiego bezpiecznego kraju trzeciego

Chociaż w art. 33 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych nie wymienia 
się przedmiotowej koncepcji formalnie jako przesłanki niedopuszczalności, należy zauważyć, 
że na mocy art. 39 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych państwa 
członkowskie mogą postanowić, że rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzyna-
rodowej oraz ocena bezpieczeństwa wnioskodawcy w jego szczególnej sytuacji, jak opisano 
w rozdziale II dyrektywy, nie będą dokonywane w ogóle lub nie będą dokonywane w całości, 
w przypadkach gdy wnioskodawca zamierza wjechać lub wjechał nielegalnie na terytorium 
danego państwa z „europejskiego bezpiecznego kraju trzeciego”. Koncepcja „europejskiego 
bezpiecznego kraju trzeciego” jest podobna do przesłanek niedopuszczalności określonych 
w art. 33 ust. 2 lit. a)–c) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, 
ponieważ również opiera się na ogólnej koncepcji „ochrony w innym miejscu”. Koncepcję euro-
pejskiego bezpiecznego kraju trzeciego wprowadzono przede wszystkim w celu umożliwienia 
państwom członkowskim odsyłania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową do 
sąsiednich państw europejskich, które, choć nie są państwami członkowskimi UE, mają wysoki 
standard ochrony praw człowieka.

W art. 39 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych ustanowiono 
trzy warunki, które muszą być spełnione łącznie, aby państwo trzecie mogło należeć do kate-
gorii europejskich bezpiecznych krajów trzecich.
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Art. 39 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

 Państwo trzecie może być uznane za bezpieczny kraj trzeci na potrzeby ust. 1 w przy-
padku, gdy:
a) ratyfikowało konwencję [dotyczącą statusu uchodźców] i przestrzega jej posta-

nowień bez jakichkolwiek ograniczeń geograficznych;
b) posiada ustanowione prawem procedury azylowe; oraz
c) ratyfikowało [EKPC] i przestrzega jej postanowień, w tym norm odnoszących się 

do skutecznych środków zaskarżenia.

Oprócz tych wymogów w art. 39 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylo-
wych państwom członkowskim pozostawia się dużą swobodę w zakresie sposobu rozpatrywa-
nia wniosków, co do których udowodniono, że należą do kategorii europejskich bezpiecznych 
krajów trzecich (360). Art. 39 ust. 4 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylo-
wych stanowi jedynie, co następuje.

Art. 39 ust. 4 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

 Dane państwa członkowskie ustanawiają w prawie krajowym zasady wdrażania 
[art. 39 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych] i kon-
sekwencje decyzji podjętych na mocy tych przepisów zgodnie z zasadą non-refo-
ulement, w tym przewidując wyjątki w stosowaniu niniejszego artykułu wynikające 
z przyczyn humanitarnych lub politycznych lub z przyczyn wynikających z międzynaro-
dowego prawa publicznego.

Dalsze wymogi, o których mowa w art. 39 ust. 3 i 5–7 wersji przekształconej dyrektywy w spra-
wie procedur azylowych – w szczególności dotyczące gwarancji proceduralnych i możliwości 
readmisji wnioskodawcy do danego państwa trzeciego – są niemal identyczne z tymi, które 
mają zastosowanie do koncepcji bezpiecznego kraju trzeciego w rozumieniu art. 38 wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Jednakże znaczenie prawa wnio-
skodawcy, na podstawie art. 39 ust. 3 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych, do zaskarżenia zastosowania koncepcji europejskiego bezpiecznego kraju trze-
ciego na podstawie tego, że dane państwo trzecie nie jest dla niego bezpieczne ze względu na 
jego szczególną sytuację, choć samo w sobie jest jasne, może budzić wątpliwości, gdy inter-
pretuje się je łącznie z art. 39 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych (361). Przepis ten wyraźnie stanowi, że „[p]aństwa członkowskie mogą przewidzieć 
odstąpienie od rozpatrzenia lub rozpatrzenia w całości [...] oceny kwestii bezpieczeństwa wnio-
skodawcy w jego szczególnej sytuacji [...]”. Tymczasem należy zauważyć, że art. 39 ust. 3 wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych nie był zawarty ani w pierwotnym 
wniosku Komisji Europejskiej dotyczącym wersji przekształconej dyrektywy w sprawie proce-
dur azylowych (362), ani w jej zmienionym wniosku (363), lecz został przyjęty dopiero podczas 
negocjacji Rady (364). W tym kontekście można by przyjąć, że brzmienie art. 39 ust. 1 wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych nie zostało dostosowane do art. 39 
ust. 3 tej dyrektywy przez pomyłkę, podczas gdy jej art. 39 ust. 3 najlepiej oddaje intencję 
ustawodawcy.

(360) Zob. Vedsted-Hansen, J., „Article 39 APD (recast)” [„Art. 39 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych”], [w:] Hailbronner i Thym (red.), 
zob. przypis 65, MN 3.
(361) Zob. Vedsted-Hansen, J., „Article 39 APD (recast)” [„Art. 39 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych”], [w:] Hailbronner i Thym (red.), 
zob. przypis 65, MN 3.
(362) Zob. wniosek Komisji Europejskiej dotyczący wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, zob. przypis 60.
(363) Zob. zmieniony wniosek Komisji Europejskiej dotyczący wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, zob. przypis 64.
(364) Zob. Nota prezydencji Rady Unii Europejskiej z dnia 22 marca 2013 r., ST 7695 2013 INIT, s. 104; Rada Unii Europejskiej, Uzasadnienie Rady z dnia 6 czerwca 
2013 r., ST 8260 2013 REV 2 ADD 1, zob. przypis 348, s. 17.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009PC0554&qid=1659422822935&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=celex%3A52011PC0319
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8260-2013-REV-2-ADD-1/pl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8260-2013-REV-2-ADD-1/pl/pdf
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5.4. Koncepcja bezpiecznego kraju pochodzenia

Koncepcja bezpiecznego kraju pochodzenia, o której mowa w art. 36 i 37 wersji przekształco-
nej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, nie stanowi przesłanki niedopuszczalności. Kon-
cepcja bezpiecznego kraju pochodzenia ma raczej wpływ na rozpatrzenie wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej pod względem merytorycznym. Obejmuje ona domniemanie bez-
pieczeństwa, które musi zostać obalone przez wnioskodawcę w celu wykazania, że kwalifikuje 
się on do objęcia ochroną międzynarodową (365). Stanowi o tym art. 36 ust. 1 wersji przekształ-
conej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.

Art. 36 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

 Państwo trzecie uznane za bezpieczny kraj pochodzenia na mocy niniejszej dyrektywy 
może, w następstwie indywidualnej oceny wniosku, zostać uznane za bezpieczny kraj 
pochodzenia dla konkretnego wnioskodawcy tylko jeżeli:
a) posiada on obywatelstwo tego państwa; lub
b) jest on bezpaństwowcem i uprzednio stale zamieszkiwał w tym państwie;

oraz nie podał żadnych poważnych podstaw do nieuznawania tego państwa za bezpieczny 
kraj pochodzenia, odnoszących się do jego szczególnej sytuacji oraz do zakwalifikowa-
nia go jako beneficjenta ochrony międzynarodowej zgodnie z [wersją przekształconą 
dyrektywy w sprawie kwalifikowania].

Ideę leżącą u podstaw koncepcji bezpiecznego kraju pochodzenia wyjaśniono odpowiednio 
w motywach 40 i 42 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.

Motyw 40 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

 Przy ocenie zasadności wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, kluczowym 
aspektem jest bezpieczeństwo wnioskodawcy w jego kraju pochodzenia. W przy-
padku gdy państwo trzecie może zostać uznane za bezpieczny kraj pochodzenia, 
państwa członkowskie powinny mieć możliwość uznania go za bezpieczne i domnie-
mywać, że jest ono bezpieczne dla danego wnioskodawcy, chyba że przedstawi on 
przeciwdowody.

Uznanie państwa trzeciego za bezpieczny kraj pochodzenia do celów niniejszej dyrektywy nie 
może oznaczać jednak stwierdzenia bezwarunkowej gwarancji bezpieczeństwa dla obywateli 
tego państwa. W ocenie decydującej o takim uznaniu, z uwagi na jej charakter, można jedynie 
brać pod uwagę ogólne uwarunkowania cywilne, prawne i polityczne w tym państwie oraz 
to, czy istnieje ochrona przed prześladowaniem lub poważną krzywdą zgodnie z art. 7 wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania. Z tego powodu ważne jest, aby państwo 
określone jako bezpieczne dla wnioskodawcy nie mogło dłużej za takie uchodzić w przypadku, 
gdy wnioskodawca wykaże, że istnieją ważne przyczyny przemawiające za tym, że w jego szcze-
gólnej sytuacji danego państwa nie można uznać za bezpieczne. Na przykład niderlandzka 
Rada Stanu w kilku wyrokach orzekła, że sekretarz stanu uznał dany kraj za bezpieczny dla osób 
z wyjątkiem lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI) (366).

(365) Zob. Evidence and credibility assessment in the context of the Common European Asylum System – A judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności w kon-
tekście wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], zob. przypis 2, podsekcja 5.9.2. Zob. również Vedsted-Hansen, J., „Article 36 APD (recast)” 
[„Art. 36 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych”], [w:] Hailbronner i Thym (red.), zob. przypis 65, MN 4.
(366) Wyrok Rady Stanu (Niderlandy) z dnia 14 września 2016 r. w sprawie nr 201507017/1/A2, ECLI:NL:RVS:2016:2472 oraz wyrok z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie 
nr 201606592/1/V2, ECLI:NL:RVS:2017:210.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2016:2472
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:210
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Niezależnie od tego koncepcja bezpiecznego kraju pochodzenia ma również pewne implikacje 
proceduralne wynikające z art. 31 ust. 8 lit. b) i art. 43 ust. 1 lit. b) wersji przekształconej dyrek-
tywy w sprawie procedur azylowych: państwa członkowskie mogą rozpatrzyć wniosek o udzie-
lenie ochrony międzynarodowej w ramach procedury prowadzonej w trybie przyspieszonym 
(zob. przegląd w podsekcji 5.1.2) lub procedury granicznej (zob. przegląd w podsekcji 5.1.3), 
jeśli wnioskodawca jest obywatelem kraju, który został uznany za bezpieczny kraj pochodzenia, 
lub bezpaństwowcem, który uprzednio stale zamieszkiwał w tym państwie. Uzasadnieniem 
tego działania jest prawdopodobieństwo, że wniosek jest bezzasadny, co nie narusza prawa 
wnioskodawcy do przedstawienia przeciwdowodów w trakcie rozpatrywania wniosku, jak 
przewidziano w art. 36 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.

Należy zauważyć, że w sprawie H.I.D. i B.A. TSUE potwierdził co do zasady, że obywatelstwo lub 
kraj pochodzenia osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową stanowi kryterium, które 
może być brane pod uwagę w celu uzasadnienia przyspieszonej procedury rozpatrywania wnio-
sku, o której mowa w art. 31 ust. 8 lit. b) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych (367). Niemniej jednak TSUE podkreślił, że w celu uniknięcia jakiejkolwiek dyskrymi-
nacji między osobami ubiegającymi się o ochronę międzynarodową z określonego państwa 
trzeciego, których to osób wnioski mogą być przedmiotem procedury prowadzonej w trybie 
przyspieszonym, a obywatelami innych państw trzecich, których to obywateli wnioski podle-
gają zwykłej procedurze, procedura prowadzona w trybie przyspieszonym nie może pozbawiać 
wnioskodawców z pierwszej kategorii podstawowych zasad i gwarancji określonych w roz-
dziale II dyrektywy (368). Osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową powinny w szcze-
gólności „móc korzystać z wystarczającego terminu na zebranie i przedstawienie niezbędnych 
dokumentów na poparcie swoich wniosków, które to dokumenty umożliwią organowi rozpa-
trującemu rzetelne i pełne rozpatrzenie wniosków oraz upewnienie się, że wnioskodawcy nie 
są narażeni na niebezpieczeństwo w kraju pochodzenia” (369). W wyroku TSUE szczególny nacisk 
położono na art. 31 ust. 8 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, 
zgodnie z którym procedurę rozpatrywania wniosku w trybie przyspieszonym przeprowadza 
się zgodnie z podstawowymi zasadami i gwarancjami określonymi w rozdziale II dyrektywy.

Z art. 37 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych wynika, że 
tylko państwa członkowskie mogą podejmować decyzje o uznaniu określonych państw za bez-
pieczne kraje pochodzenia. W wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
nie przewiduje się minimalnego wspólnego wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia, który 
pierwotnie miał zostać przyjęty przez Radę zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 poprzedniej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych. W rzeczywistości taki wykaz nigdy nie został przyjęty, ponie-
waż TSUE unieważnił jego podstawę prawną ze względu na kompetencje regulacyjne związane 
z przyjęciem i zmianą takiego wykazu (370).

Art. 37 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych należy interpre-
tować w związku z załącznikiem I do dyrektywy, w którym określono warunki, na jakich pań-
stwa członkowskie mogą uznać określone państwo za bezpieczny kraj pochodzenia.

(367) TSUE, H.I.D. i B.A., zob. przypis 25.
(368) TSUE, H.I.D. i B.A., zob. przypis 25, pkt 74.
(369) TSUE, H.I.D. i B.A., zob. przypis 25, pkt 73 i nast.
(370) Wyrok Wielkiej Izby TSUE z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie C-133/06, Parlament przeciwko Radzie, EU:C:2008:257.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=694818
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=694818
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=694818
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=69624&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=236390


140 — AS – Procedury azylowe i zasada non-refoulement

Załącznik I do wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

 Kraj uznawany jest za bezpieczny kraj pochodzenia w przypadku, gdy na podstawie 
sytuacji prawnej, stosowania prawa w ramach ustroju demokratycznego i ogólnych 
uwarunkowań politycznych można wykazać, że co do zasady i konsekwentnie nie ma 
w nim prześladowań w rozumieniu art. 9 [wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania]; nie stosuje się w nim tortur, nieludzkiego lub poniżającego trakto-
wania lub kar i nie występuje w nim zagrożenie poprzez masowe użycie przemocy 
w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego.

Przy dokonywaniu takiej oceny bierze się pod uwagę, między innymi, poziom ochrony 
przed prześladowaniem lub złym traktowaniem zapewniany poprzez:
a) stosowne przepisy ustawowe i wykonawcze obowiązujące w danym państwie 

oraz sposób, w jaki są stosowane;
b) przestrzeganie praw i wolności ustanowionych w [EKPC] lub Międzynarodowym 

pakcie praw obywatelskich i politycznych, lub konwencji Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zakazu stosowania tortur, w szczególności zaś praw, 
od których nie można czynić odstępstw na mocy art. 15 ust. 2 [EKPC];

c) przestrzeganie zasady non-refoulement zgodnie z konwencją [dotyczącą statusu 
uchodźców];

d) ustanowienie systemu skutecznych środków zaskarżenia przeciwko naruszaniu 
tych praw i wolności.

Ponadto w art. 37 ust. 2–4 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
wymaga się, by państwa członkowskie dokonywały regularnego przeglądu sytuacji w pań-
stwach trzecich uznanych za bezpieczne kraje pochodzenia zgodnie z tym artykułem, by ocena, 
czy dane państwo jest bezpiecznym krajem pochodzenia, opierała się na szeregu źródeł infor-
macji, w tym w szczególności na informacjach od innych państw członkowskich, EASO, UNHCR, 
Rady Europy i innych odpowiednich organizacji międzynarodowych, oraz by państwa człon-
kowskie powiadamiały Komisję o państwach uznanych za bezpieczne kraje pochodzenia (371).

(371) Aby zapoznać się z przykładami wdrożenia na szczeblu krajowym, zob. wyrok Rady Stanu (Francja) z dnia 30 grudnia 2016 r., Stowarzyszenie ELENA i in., skargi 
nr 395058, 395075, 395133, 395383; wyrok Rady Stanu (Francja) z dnia 10 października 2014 r., Stowarzyszenie ELENA i in., stowarzyszenie FORUM REFUGIES-
-COSI, skargi nr 375474 i 375920, w Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour nationale de droit d’asile, Année 2014, 2015, s. 13–16; 
wyrok Rady Stanu (Francja) z dnia 4 marca 2013 r., ELENA i in., skargi nr 356490, 356491, 356629; wyrok Rady Stanu (Niderlandy) z dnia 14 września 2016 r., 
201603036/1/V2, ECLI:NL:RVS:2016:2474 (zob. nieoficjalne tłumaczenie UNHCR); wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego (Czechy) z dnia 24 lipca 2013 r., 
D.B. przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, 4 Azs 13/2013-34 (zob. streszczenie w języku angielskim w EDAL); wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyj-
nego (Bundesverfassungsgericht) (Niemcy) z dnia 15 maja 1996 r., 2 BvR 1507/93, BVerfGE 94, 115; wyrok Wyższego Sądu Administracyjnego Badenii-Wirtember-
gii (Niemcy) z dnia 24 czerwca 2015 r., A 6 S 1259/14. Krytyczna analiza wdrożenia na szczeblu krajowym znajduje się w dokumencie UNHCR, Improving Asylum 
Procedures [Poprawa procedur azylowych], zob. przypis 341, s. 65 i nast.

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2016-12-30/395058
http://www.cnda.fr/Media/TACAA/CNDA/Documents-CNDA/Recueils-de-jurisprudence-CNDA/Recueil-2014
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2013-03-04/356490
http://www.refworld.org/pdfid/581869164.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/4Azs_13_2013.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/czech-republic-supreme-administrative-court-24-july-2013-db-v-ministry-interior-4-azs
http://www.refworld.org/docid/4bab55752.html
http://www.refworld.org/docid/4bab55752.html
http://www.refworld.org/docid/4bab55752.html
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Część 6: Prawo do skutecznego środka zaskarżenia

Prawo do skutecznego środka zaskarżenia jest niezbędne, aby zapewnić:

(i) prawo osób fizycznych do ochrony sądowej ich praw wynikających z prawa Unii 
oraz

(ii) kontrolę sądową zgodności z prawem decyzji podejmowanych przez organy 
administracyjne.

W wyroku w sprawie Les Verts uznano, że Wspólnota Europejska jest wspólnotą prawa („Recht-
sgemeinschaft”, „une communauté de droit”), „to znaczy, że zarówno państwa członkowskie, 
jak i instytucje podlegają kontroli zgodności wydanych przez nie aktów z podstawową kartą 
konstytucyjną, jaką stanowi traktat” (372).

Niniejsza część dotycząca przede wszystkim prawa do skutecznego środka zaskarżenia, na pod-
stawie wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, ma strukturę przed-
stawioną w tabeli 18 poniżej.

Tabela 18: Struktura części 6

Sekcja 6.1 Prawo do skutecznego środka zaskarżenia na podstawie wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych s. 141–154

Sekcja 6.2 Pełne rozpatrzenie ex nunc s. 154–162

Sekcja 6.3 Prawo do skutecznego środka zaskarżenia s. 162–170

Sekcja 6.4 Prawo do pozostania na terytorium podczas postępowań odwoławczych s. 171–177

6.1. Prawo do skutecznego środka zaskarżenia na podstawie wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

W podsekcji 6.1.1 przedstawiono ogólne zasady dotyczące prawa do skutecznej ochrony sądo-
wej i omówiono orzecznictwo ETPC dotyczące skutecznych środków zaskarżenia, o których 
mowa w art. 6 i 13 EKPC, w sprawach azylowych, które służy jako inspiracja przy interpreta-
cji art. 47 karty. W podsekcji 6.1.2 szczegółowo opisano treść art. 46 wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Ponadto w podsekcji 6.1.3 wyjaśniono pojęcie bez-
stronnego i niezawisłego sądu lub trybunału oraz określono, które rodzaje decyzji organów roz-
strzygających muszą podlegać kontroli na podstawie art. 46 wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych.

(372) Wyrok TSUE z dnia 23 kwietnia 1986 r. w sprawie C-294/83, Parti écologiste „Les Verts” przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, EU:C:1986:166, pkt 23. 
Trybunał podkreślił, że „traktat ustanawia zupełny system środków prawnych i procedur w celu powierzenia Trybunałowi Sprawiedliwości kontroli zgodności 
z prawem aktów instytucji. System ten zapewnia ochronę osób fizycznych i prawnych przed stosowaniem wobec nich aktów o charakterze generalnym, których 
nie mogą bezpośrednio zaskarżyć przed Trybunałem ze względu na szczególne warunki dopuszczalności określone w [traktacie]”.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:61983CJ0294
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6.1.1. Zasady ogólne

Zasady ogólne dotyczące prawa do skutecznego środka zaskarżenia i do skutecznej ochrony 
sądowej przedstawiono w tabeli 19 poniżej.

Tabela 19: Zasady ogólne i prawo do skutecznej ochrony sądowej

Zasady ogólne

Prawo do dobrej administracji
Prawo do skutecznej ochrony sądowej
Prawo do obrony
Prawo do bycia wysłuchanym

Traktat o Unii 
Europejskiej

Art. 2 ust. 1: Podstawowe wartości UE
Art. 19 ust. 1: Skuteczna ochrona prawna

Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej

Art. 78: Wspólna polityka azylowa
Art. 263: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Karta praw 
podstawowych Unii 
Europejskiej

Art. 1: Godność człowieka
Art. 4: Zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania
Art. 18: Prawo do azylu
Art. 19: Ochrona w przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub 
ekstradycji
Art. 20: Równość wobec prawa
Art. 21: Niedyskryminacja
Art. 24: Prawa dziecka
Art. 47: Prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu

Prawo do skutecznej ochrony sądowej jest ogólną zasadą prawa Unii, która to zasada leży 
u podstaw wspólnych tradycji konstytucyjnych państw członkowskich (373). Zasadę tę zapisano 
wyraźnie w art. 47 karty UE (374) (prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bez-
stronnego sądu) oraz w art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, który zawiera wymóg, by 
państwa członkowskie „ustan[owiły] środki niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony 
prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii” (375). Wymóg skutecznej ochrony sądowej ma 
zastosowanie do państw członkowskich, gdy wdrażają one prawo Unii (art. 51 ust. 1 karty) (376). 
Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z prawa do skutecznego środka zaskarżenia:

muszą być przewidziane ustawą i szanować istotę [tego prawa]. Z zastrzeżeniem zasady 
proporcjonalności, ograniczenia mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy są 
konieczne i rzeczywiście odpowiadają celom interesu ogólnego uznawanym przez Unię 
lub potrzebom ochrony praw i wolności innych osób [art. 52 ust. 1 karty] (377).

Ostatnio w prawie pierwotnym UE niektórym prawom proceduralnym, takim jak prawo 
do skutecznego środka zaskarżenia i prawo do dobrej administracji, nadano status praw 

(373) Wyrok TSUE z dnia 15 maja 1986 r. w sprawie C-222/84, Marguerite Johnston przeciwko Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, EU:C:1986:206, 
pkt 18–19. Zasadę tę wyjaśniono bardziej szczegółowo w dokumencie pt. An introduction to the Common European Asylum System for courts and tribunals – 
A judicial analysis [Wprowadzenie do wspólnego europejskiego systemu azylowego dla sądów i trybunałów – analiza sądowa], zob. przypis 2, podsekcja 3.3.7.
(374) Wyrok TSUE z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie C-386/10 P, Chalkor przeciwko Komisji, EU:C:2011:815, pkt 52.
(375) Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana zmieniona Traktatem z Lizbony (wejście w życie: 1 grudnia 2009 r.)) Dz.U. C 326 z 26.10.2012, s. 13. TSUE 
podkreśla również, że zgodnie z zasadą lojalnej współpracy, obecnie zawartą w art. 4 ust. 3 TUE, państwa członkowskie muszą zapewnić sądową ochronę praw 
osób fizycznych wynikających z prawa Unii. Zob. np. wyrok TSUE z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C-432/05, Unibet (London) Ltd i Unibet (International) Ltd 
przeciwko Justitiekanslern, EU:C:2007:163, pkt 38.
(376) Zob. również wyrok TSUE z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie C-50/00, Unión de Pequeños Agricultores przeciwko Radzie Unii Europejskiej, EU:C:2002:462, 
pkt 41.
(377) Wynika to z orzecznictwa dotyczącego zasady skutecznej ochrony sądowej, zob. np. wyrok TSUE z dnia 6 października 2015 r. w sprawie C-61/14, Rosalba 
Alassini przeciwko Telecom Italia SpA, Filomena Califano przeciwko Wind SpA, Lucia Anna Giorgia Iacono przeciwko Telecom Italia SpA, Multiservice Srl przeciwko 
Telecom Italia SpA, EU:C:2010:146, pkt 63. Sprawa Alassini dotyczyła kwestii tego, czy można nałożyć na strony, które wnoszą odwołanie, obowiązek podjęcia 
dodatkowego kroku przed uzyskaniem dostępu do sądu (pozasądowe rozstrzyganie sporów). Trybunał zbadał następujące kwestie: czy nie wiąże się to z dodat-
kowymi kosztami dla skarżących, jak długo trwają takie postępowania pozasądowe i czy w ich trakcie nie dochodzi do przedawnienia roszczeń. Zob. też wyrok 
Wielkiej Izby TSUE z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawach połączonych C-584/10 P, C-593/10 P i C-595/10 P, Komisja Europejska i in. przeciwko Yassin Abdullah Kadi, 
EU:C:2013:518, pkt 101.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:PL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?qid=1482870837127&uri=CELEX:61984CJ0222
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?qid=1482834962020&uri=CELEX:62010CJ0386
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?qid=1483882745724&uri=CELEX:62005CJ0432
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?qid=1483882745724&uri=CELEX:62005CJ0432
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?qid=1482872546091&uri=CELEX:62000CJ0050
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79647&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=237177
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79647&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=237177
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79647&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=237177
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139745&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=238764
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podstawowych w karcie UE (378). W wyroku w sprawie Kadi II TSUE wyjaśnił treść prawa do 
skutecznej ochrony sądowej, które zostało potwierdzone w art. 47 karty. TSUE zobowiązał sądy 
UE do zapewnienia „co do zasady pełn[ej] kontrol[i] zgodności z prawem ogółu aktów Unii 
w świetle praw podstawowych stanowiących integralną część porządku prawnego Unii”. Do 
tych praw podstawowych zaliczają się „poszanowanie prawa do obrony i prawo do skutecznej 
ochrony sądowej” (379).

Skuteczność kontroli sądowej wymagała również, aby sądy UE:

upewnił[y] się, że decyzja ta, która ma dla tej osoby skutek indywidualny [...], opiera[ła] 
się na wystarczająco solidnej podstawie faktycznej [...]. Oznacza to sprawdzenie oko-
liczności faktycznych podnoszonych w uzasadnieniu, które leży u podstaw wspomnia-
nej decyzji [...], tak aby kontrola sądowa nie była ograniczona do oceny abstrakcyjnego 
prawdopodobieństwa przywołanych powodów, ale dotyczyła tego, czy powody te – lub 
co najmniej jeden z nich, uważany za sam w sobie wystarczający do wsparcia tejże decy-
zji – są wykazane (380).

Wymogi dotyczące dobrej administracji i pewności prawa oraz zasada skutecznej ochrony 
prawnej są ze sobą ściśle powiązane (381). Obowiązek uzasadniania przez organy swoich decyzji 
jest również częścią prawa do skutecznej ochrony sądowej (382).

Zasady te wzmacniają prawa osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w postępo-
waniach odwoławczych. Na przykład mimo że w wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych wymaga się jedynie, aby organ rozstrzygający uzasadniał swoje decy-
zje, z zasad tych wynika, że sądy i trybunały również mają taki obowiązek. TSUE potwierdził, 
że „[c]echy środka zaskarżenia, o którym mowa w art. 46 [wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych], należy określić zgodnie z art. 47 karty, który stanowi potwier-
dzenie zasady skutecznej ochrony sądowej” (383).

Choć przepisy wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych znacznie ogra-
niczają krajową autonomię proceduralną, nie są one wyczerpujące i dlatego nie można wyklu-
czyć, że zasady równoważności i skuteczności nadal będą odgrywać pewną rolę (384).

Aby zapewnić skuteczną ochronę sądową, sądy lub trybunały krajowe muszą mieć uprawnienia 
do potwierdzania lub uchylania zaskarżonych decyzji (385). Może to obejmować uprawnienie do 
nakazania administracji ponownego otwarcia ostatecznej decyzji, jeżeli istnieje równoważna 
możliwość w prawie krajowym (386). Zgodnie z orzecznictwem TSUE dotyczącym spraw innych 

(378) W wyroku Wielkiej Izby z 2013 r. w sprawie Komisja Europejska i in. przeciwko Yassin Abdullah Kadi, ibid., pkt 97–98, TSUE potwierdził, że zarówno poszano-
wanie prawa do obrony, jak i prawo do skutecznej ochrony sądowej są prawami podstawowymi. Należy jednak zauważyć, że logika wyroku w sprawie Kadi, która 
nie ma bezpośredniego związku ze sprawami azylowymi, niekoniecznie musi być przeniesiona odpowiednio na sprawy azylowe.
(379) Ibid., pkt 98.
(380) Ibid., pkt 97 i 98.
(381) Peers, S., Hervey, T., Kenner, J. i Ward, A. (red.), The EU charter of Fundamental Rights (A Commentary) [Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Komen-
tarz)], C.H. Beck/Hart/Nomos, 2014, s. 1199. Zob. również Reneman, EU asylum procedures [Unijne procedury azylowe], zob. przypis 254, s. 77.
(382) Wyrok Wielkiej Izby TSUE z dnia 3 września 2008 r. w sprawach połączonych C-402/05 P i C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi i Al Barakaat International Founda-
tion przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji Wspólnot Europejskich, EU:C:2008:461, pkt 335–353.
(383) Wyrok TSUE z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie C-348/16, Moussa Sacko przeciwko Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazio-
nale di Milano, EU:C:2017:591, pkt 31.
(384) Wyrok TSUE z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie C-348/16, Moussa Sacko przeciwko Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione interna-
zionale di Milano, EU:C:2017:591, pkt 31. Zgodnie z zasadą równoważności krajowe przepisy proceduralne nie mogą być mniej korzystne niż przepisy regulujące 
podobne działania krajowe, natomiast zgodnie z zasadą skuteczności przepisy nie mogą uniemożliwiać w praktyce ani nadmiernie utrudniać korzystania z praw 
przyznanych na mocy prawa Unii. Wyrok TSUE z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie 33/76, Rewe-Zentralfinanz eG i Rewe-Zentral AG przeciwko Landwirtschaft-
skammer für das Saarland, EU:C:1976:188, pkt 6. Zob. również TSUE, Rosalba Alassini i in., zob. przypis 377, pkt 48.
(385) Wyrok TSUE z dnia 17 września 1997 r. w sprawie C-54/96, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH przeciwko Bundesbaugesellschaft Berlin mbH, 
EU:C:1997:413, pkt 31 i 37.
(386) Zob. wyrok TSUE z dnia 4 października 2012 r. w sprawie C-249/11, Hristo Byankov przeciwko Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti, 
EU:C:2012:608; oraz wyrok TSUE z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie C-453/00, Kühne & Heitz NV przeciwko Produktschap voor Pluimvee en Eieren, EU:C:2004:17, 
pkt 23–27.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139745&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=238764
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/HTML/?uri=CELEX:62005CJ0402&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/HTML/?uri=CELEX:62005CJ0402&from=EN
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6f14d3847cf9f4aa78f53f02e8dcf87e3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbxj0?text=&docid=193210&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=154966
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6f14d3847cf9f4aa78f53f02e8dcf87e3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbxj0?text=&docid=193210&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=154966
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6f14d3847cf9f4aa78f53f02e8dcf87e3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbxj0?text=&docid=193210&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=154966
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6f14d3847cf9f4aa78f53f02e8dcf87e3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbxj0?text=&docid=193210&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=154966
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1482875838859&uri=CELEX:61976CJ0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1482875838859&uri=CELEX:61976CJ0033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?qid=1483876906592&uri=CELEX:62008CJ0317
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=43728&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=242398
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=128008&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=239246
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72558&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=239416
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niż azylowe (387) organ administracyjny może mieć obowiązek wznowienia postępowania, jeżeli 
jego decyzja stała się ostateczna po wydaniu wyroku krajowego, który opierał się na błędnej 
wykładni prawa Unii, w świetle późniejszego orzeczenia TSUE (388). W celu zapewnienia sku-
tecznej ochrony sądowej w takich przypadkach może być konieczne, aby sądy miały również 
prawo nakazać administracji ponowne rozpatrzenie ich decyzji.

W dokumencie pt. An introduction to the Common European Asylum System for courts and 
tribunals – A judicial analysis [Wprowadzenie do wspólnego europejskiego systemu azylo-
wego dla sądów i trybunałów – analiza sądowa] wyjaśniono dalsze zasady, których sędziowie 
i członkowie trybunałów powinni być świadomi przy stosowaniu prawa Unii (389). Należą do 
nich obowiązek lub możliwość zwracania się przez sądy do TSUE o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym (390), uprawnienie sądów do zasądzania odszkodowań wynikających z nieprze-
strzegania prawa Unii przez państwa członkowskie i wyrządzania szkody osobom fizycznym (391) 
oraz wymóg, aby sędziowie z urzędu rozpoznawali i rozstrzygali kwestię prawa Unii (podsek-
cja 3.3.6 wspomnianej analizy).

Art. 47 karty UE

 Każdy, kogo prawa i wolności zagwarantowane przez prawo Unii zostały naruszone, 
ma prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem, zgodnie z warunkami prze-
widzianymi w niniejszym artykule.

 Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym 
terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy.

 Każdy ma możliwość uzyskania porady prawnej, skorzystania z pomocy obrońcy 
i przedstawiciela. Pomoc prawna jest udzielana osobom, które nie posiadają wystar-
czających środków, w zakresie w jakim jest ona konieczna dla zapewnienia skutecz-
nego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Przy wykładni art. 47 karty UE istotne są wyjaśnienia dotyczące karty (392), ponieważ zostały one 
„sporządzone w celu wskazania wykładni niniejszej karty [i] są należycie uwzględniane przez 
sądy Unii i państw członkowskich” (art. 52 ust. 7 karty). Ze swojej strony TSUE stwierdził, że 
art. 47 „stanowi potwierdzenie [...] zasad[y] skutecznej ochrony sądowej uprawnień podmio-
tów prawa wynikających z prawa Unii” oraz że na zasadę tę „składają się różne elementy, obej-
mujące w szczególności prawo do obrony, zasadę równości broni, prawo dostępu do sądu oraz 
prawo do uzyskania porady prawnej, skorzystania z pomocy obrońcy i przedstawiciela” (393).

(387) Wyrok TSUE z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie C-453/00, Kühne & Heitz NV przeciwko Produktschap voor Pluimvee en Eieren, EU:C:2004:17, pkt 23–27.
(388) Skutki wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych oraz zasady równoważności i skuteczności należy jeszcze wyjaśnić w odniesieniu do 
kwestii dotyczących azylu. Natomiast w wyroku Kühne & Heitz NV przeciwko Produktschap voor Pluimvee en Eieren TSUE określił te przesłanki obowiązku organu 
administracyjnego do dokonania kontroli swojej ostatecznej decyzji: „– posiada on zgodnie z prawem krajowym uprawnienie do zmiany tej decyzji; – dana decyzja 
stała się ostateczna w następstwie wyroku sądu krajowego orzekającego w ostatniej instancji; – wyrok taki został oparty na błędnej, w świetle późniejszego orzecz-
nictwa Trybunału, wykładni prawa wspólnotowego przyjętej bez przedłożenia Trybunałowi wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w warunkach 
określonych w art. 234 akapit trzeci WE oraz – zainteresowany zwrócił się do organu administracyjnego niezwłocznie po powzięciu wiedzy na temat wspomnia-
nego orzeczenia”. Zasada ta została również rozszerzona na przypadki, w których pierwsza decyzja administracyjna nie została poddana kontroli sądu w zakresie 
swobodnego przepływu osób, w wyroku TSUE z dnia 4 października 2012 r. w sprawie C-249/11, Hristo Byankov przeciwko Glaven sekretar na Ministerstvo na 
vatreshnite raboti, EU:C:2012:608.
(389) An introduction to the Common European Asylum System for courts and tribunals – A judicial analysis [Wprowadzenie do wspólnego europejskiego systemu 
azylowego dla sądów i trybunałów – analiza sądowa], zob. przypis 2.
(390) Sekcja 3.5 tej analizy.
(391) Wyrok TSUE z dnia 19 listopada 1991 r. w sprawach połączonych C-6/90 i C-9/90, Andrea Francovich i Danila Bonifaci, i inni przeciwko Republice Włoskiej, 
EU:C:1991:428, pkt 40–43; wyrok TSUE z dnia 30 września 2003 r. w sprawie C-224/01, Gerhard Köbler przeciwko Republik Österreich, EU:C:2003:513, pkt 53–55. 
Zob. An introduction to the Common European Asylum System for courts and tribunals – A judicial analysis [Wprowadzenie do wspólnego europejskiego systemu 
azylowego dla sądów i trybunałów – analiza sądowa], aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zob. przypis 2, podsekcja 3.3.4.
(392) Zob. Prezydium Konwentu Europejskiego, który opracował Kartę praw podstawowych UE, Wyjaśnienia dotyczące Karty praw podstawowych, Dz.U. C 303 
z 14.12.2007, s. 17.
(393) TSUE, Moussa Sacko, zob. przypis 383, pkt 31–32.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72558&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=239416
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72558&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=239416
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=128008&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=239246
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=128008&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=239246
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-6/90
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48649&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=240730
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:pl:PDF
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6f14d3847cf9f4aa78f53f02e8dcf87e3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbxj0?text=&docid=193210&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=154966
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Przedstawienie kompleksowego przeglądu treści art. 47 karty wykracza poza zakres niniejszej 
analizy, lecz niektóre z jego aspektów omówiono w poniższych sekcjach (394). Z zastrzeżeniem 
zgodności z art. 46 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych (zob. poni-
żej) to do systemów krajowych należy przyjęcie przepisów proceduralnych w celu zapewnienia 
ochrony praw wynikających z prawa Unii. Aby dowiedzieć się, czy takie przepisy (jeśli mają 
zastosowanie) spełniają zasadę skuteczności, TSUE orzekł, że:

każda sprawa [...] powinna być analizowana z uwzględnieniem roli tego przepisu w całej 
procedurze i w jej kolejnych etapach oraz z uwzględnieniem jej szczególnych cech przed 
różnymi instancjami krajowymi. W świetle takiej analizy należy wziąć pod uwagę podsta-
wowe zasady krajowego systemu prawnego, takie jak prawo do obrony, pewność prawa 
oraz prawidłowe przeprowadzenie postępowania (395).

Art. 47 karty odegrał również rolę w krajowym przeglądzie konstytucyjnym norm w dziedzinie 
prawa uchodźczego przed austriackim Trybunałem Konstytucyjnym (396), który zbadał, czy brak 
przesłuchania w niektórych sprawach azylowych może stanowić naruszenie art. 47 karty.

Zgodnie z art. 52 ust. 3 karty prawo do skutecznej ochrony sądowej powinno być interpreto-
wane w taki sposób, by zapewniało co najmniej taki sam poziom ochrony jak odpowiednie 
prawa wynikające z EKPC (397). Art. 47 ust. 1 karty wywodzi się z art. 13 EKPC, a jego pozostała 
część z art. 6 EKPC (398). TSUE orzekł, że art. 47 karty ma charakter autonomiczny i w przy-
padku powołania się zarówno na art. 6 EKPC, jak i na art. 47 karty należy odwołać się do tego 
ostatniego (399).

Oprócz stosowania norm prawa Unii sądy i trybunały mogą być zobowiązane do zapewnienia 
zgodności z postanowieniami EKPC. Ich treść różni się nieznacznie od treści art. 47 karty UE. 
W przeciwieństwie do prawa do rzetelnego procesu sądowego, o którym mowa w art. 6 EKPC, 
prawo do skutecznego środka odwoławczego, o którym mowa w karcie, nie jest ograniczone 
do spraw karnych lub cywilnych (400). Ma ono zatem zastosowanie w kontekście azylu (401). 
W art. 13 EKPC (402) wymaga się zapewnienia skutecznego środka odwoławczego osobom, któ-
rych „prawa i wolności zawarte w [EKPC] zostały naruszone”. Z kolei art. 47 karty nie łączy 
prawa do skutecznego środka odwoławczego z naruszeniem praw zawartych w karcie, lecz 
z naruszeniem „praw i wolności zagwarantowan[ych] przez prawo Unii”, które ma znacznie 
szerszy zakres. Skuteczny środek odwoławczy, o którym mowa w art. 47 karty, musi być zapew-
niony przez „sąd”, podczas gdy w art. 13 EKPC wymaga się „jedynie”, aby skuteczny środek 

(394) Zob. również An introduction to the Common European Asylum System for courts and tribunals – A judicial analysis [Wprowadzenie do wspólnego europej-
skiego systemu azylowego dla sądów i trybunałów – analiza sądowa], zob. przypis 2, podsekcje 2.1.3 i 2.3.5. Szczegółowy przegląd można znaleźć w Peers i in., The 
EU charter of Fundamental Rights. A Commentary [Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz], zob. przypis 254, s. 1197–1273.
(395) Wyrok TSUE z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie C-312/93, Peterbroeck przeciwko państwu belgijskiemu, EU:C:1995:437, pkt 14. Przykład zastosowania tej 
zasady przez TSUE znajduje się poniżej w podsekcji 6.3.1, w wyroku z dnia 19 czerwca 1990 r. w sprawie C-213/89, The Queen przeciwko Secretary of State for 
Transport, ex parte: Factortame Ltd i in., EU:C:1990:257.
(396) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (Austria) z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie U 466/11 i U 1836/11.
(397) W odniesieniu do wzajemnego oddziaływania prawa Unii i EKPC zob. An introduction to the Common European Asylum System for courts and tribunals – 
A judicial analysis [Wprowadzenie do wspólnego europejskiego systemu azylowego dla sądów i trybunałów – analiza sądowa], zob. przypis 2, podsekcja 3.4.1.
(398) Art. 52 ust. 3 karty stanowi, że „[w] zakresie, w jakim niniejsza Karta zawiera prawa, które odpowiadają prawom zagwarantowanym w europejskiej Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ich znaczenie i zakres są takie same jak praw przyznanych przez tę konwencję. Niniejsze postanowienie nie 
stanowi przeszkody, aby prawo Unii przyznawało szerszą ochronę”.
(399) TSUE, Chalkor przeciwko Komisji, zob. przypis 374, pkt 51.
(400) Art. 6 ust. 1 EKPC stanowi, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy „przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach 
o charakterze cywilnym” (postępowanie cywilne) „albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej” (postępowanie karne).
(401) Por. stanowisko w zakresie art. 6 EKPC. W sprawie Maaouia przeciwko Francji ETPC orzekł, że „decyzje dotyczące wjazdu, pobytu i deportacji cudzoziemców 
nie dotyczą ustalenia praw lub obowiązków cywilnych wnioskodawcy ani postawienia mu zarzutów karnych w rozumieniu art. 6 ust. 1 konwencji”. Wyrok Wiel-
kiej Izby ETPC z dnia 5 października 2000 r., Maaouia przeciwko Francji, skarga nr 39652/98, pkt 40. Zobacz również pkt 37–39 wyroku. Sprawy dotyczące azylu, 
wydalenia i imigracji nie są zatem objęte zakresem art. 6 EKPC. W kwestii azylu zob.: decyzja ETPC w przedmiocie dopuszczalności z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie 
Venkadajalarasarma przeciwko Niderlandom, skarga nr 58510/00.
(402) „Każdy, kogo prawa i wolności zawarte w niniejszej Konwencji zostały naruszone, ma prawo do skutecznego środka odwoławczego do właściwego organu 
państwowego także wówczas, gdy naruszenia dokonały osoby wykonujące swoje funkcje urzędowe”.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=99312&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1263641
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?qid=1485251002905&uri=CELEX:61989CJ0213
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?qid=1485251002905&uri=CELEX:61989CJ0213
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?qid=1485251002905&uri=CELEX:61989CJ0213
https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_U_466-11_U_1836-11_Grundrechtecharta_EN_4.4.2017.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?qid=1482834962020&uri=CELEX:62010CJ0386
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58847
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-22607
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odwoławczy był zapewniony przed „organem państwowym”, chociaż wydaje się, że ETPC 
wymaga, aby miał on charakter sądowy (403).

Według ETPC ochrona wynikająca z EKPC ma charakter subsydiarny w stosunku do krajowych 
systemów ochrony praw człowieka, ponieważ organy państwowe mają lepszą możliwość opi-
niowania treści niektórych wymogów konwencji (404) lub oceny przedstawionych im dowo-
dów (405). W dziedzinie prawa azylowego ETPC wyraźnie podkreśla, że „[...] sam nie rozpatruje 
rzeczywistych wniosków o azyl ani nie sprawdza, jak państwa wywiązują się ze swoich zobo-
wiązań wynikających z Konwencji [dotyczącej statusu uchodźców]. Chodzi przede wszystkim 
o to, czy istnieją skuteczne gwarancje, które chronią wnioskodawcę przed arbitralnym wyda-
leniem, bezpośrednim lub pośrednim, do kraju, z którego uciekł” (406). Oceniając, czy wniosko-
dawca miał dostęp do skutecznego środka odwoławczego, Trybunał waży, czy ocena dokonana 
przez organy państwowe była wystarczająco dokładna.

Wystarczające do powołania się na art. 13 EKPC jest „uzasadnione roszczenie” wnioskodawcy, 
że naruszone zostało inne prawo zagwarantowane przez konwencję. W sprawach azylowych 
innym rozpatrywanym prawem jest zazwyczaj prawo do niewydalania do kraju, w którym 
dana osoba mogłaby być narażona na tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub 
karanie (art. 3 EKPC) (407). Aby środek odwoławczy był skuteczny, musi być dostępny zarówno 
w praktyce, jak i w prawie (408), nie musi jednak zapewniać pomyślnego dla zainteresowanego 
wyniku (409). Ponadto „nawet jeżeli pojedynczy środek odwoławczy sam w sobie nie spełnia 
w pełni wymogów art. 13, to może je spełnić suma środków odwoławczych przewidzianych 
w prawie krajowym” (410). Art. 13 EKPC gwarantuje następnie „dostępność na poziomie kra-
jowym środka odwoławczego pozwalającego na egzekwowanie przestrzegania istoty praw 
i wolności przewidzianych w Konwencji bez względu na formę, w jakiej są one zapewnione 
w ramach krajowego porządku prawnego” (411). Bardziej szczegółowe odniesienia do orzecznic-
twa ETPC znajdują się w poszczególnych sekcjach poniżej.

W orzeczeniach w trybie prejudycjalnym dotyczących wykładni różnych elementów skutecz-
nego środka odwoławczego (lub ochrony sądowej) TSUE czasami nawet w ramach tego samego 
orzeczenia w trybie prejudycjalnym używa terminu „zasada” skutecznego środka odwoław-
czego lub „prawo” do skutecznego środka odwoławczego (412). Zgodnie z kartą i wersją prze-
kształconą dyrektywy w sprawie procedur azylowych różnica między prawami a zasadami jest 
znacząca. Prawa „są szanowane”/„nie są naruszane”, a zasady „są przestrzegane”/„są zgodne” 
(art. 51 ust. 1 karty UE; motyw 60 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylo-
wych). Ponadto, co ważniejsze, art. 52 ust. 5 karty UE stanowi, co następuje.

(403) Spijkerboer, T., „Subsidiarity” and „arguability”: the European Court of Human Rights’ case law on judicial review in asylum cases [„Subsydiarność” i „zasad-
ność”: orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące kontroli sądowej w sprawach azylowych], IJRL, 2009, s. 50. Zob. np. ETPC, M.S.S. prze-
ciwko Belgii i Grecji, zob. przypis 174, pkt 290: „Również »organ«, o którym mowa w tym przepisie, nie musi być koniecznie organem sądowym; jeżeli jednak nim 
nie jest, jego uprawnienia i gwarancje, jakie zapewnia, są istotne dla ustalenia, czy środek odwoławczy wniesiony przed nim, jest skuteczny”.
(404) Wyrok ETPC z dnia 7 grudnia 1976 r. w sprawie Handyside przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 5493/72, pkt 48; ETPC, Paposhvili, zob. przypis 181, 
pkt 184.
(405) W art. 35 EKPC wymaga się, aby krajowe środki odwoławcze zostały najpierw wyczerpane, zanim ETPC zajmie się daną sprawą, ponieważ państwa powinny 
mieć możliwość naprawienia domniemanej nieprawidłowości we własnym zakresie.
(406) ETPC, M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji, zob. przypis 174, pkt 286. Zob. także ETPC, I.M. przeciwko Francji, zob. przypis 242, pkt 127, ETPC, F.G. przeciwko Szwecji, 
zob. przypis 77, pkt 117–18.
(407) Zasadność roszczenia zawsze określa się w świetle konkretnych faktów i charakteru podniesionej kwestii prawnej. Wyrok ETPC z dnia 27 kwietnia 1988 r. 
w sprawie Boyle i Rice przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skargi nr 9659/82 i 9658/82, pkt 55. Aby roszczenie było „uzasadnione”, rzeczywiste naruszenie 
przepisu prawa materialnego nie stanowi przesłanki zastosowania art. 13 EKPC; jednakże art. 13 EKPC nie wymaga środka odwoławczego w prawie krajowym bez 
względu na to, jak nieuzasadniona jest skarga. ETPC, Boyle i Rice przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, pkt 52: „Fakt, że [...] zarzuty [skarżącego] nie są ostatecznie 
uzasadnione, nie uniemożliwia uznania skargi za skargę w rozumieniu art. 13 konwencji”. Wyrok ETPC z dnia 19 lutego 1998 r. w sprawie Kaya przeciwko Turcji, 
skarga nr 22729/93, pkt 107.
(408) ETPC, M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji, zob. przypis 174, 290: „środek odwoławczy, o którym mowa w art. 13, musi być dostępny w praktyce oraz przewidziany 
przepisami prawa, w szczególności w takim znaczeniu, że inne działania ani zaniechania organów państwa pozwanego nie mogą bezpodstawnie utrudniać jego 
wykonywania”.
(409) Ibid., pkt 289. Zob. także wyrok z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie Hilal przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 45276/99, pkt 78.
(410) ETPC, M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji, zob. przypis 174, pkt 289. Zob. także Gebremedhin przeciwko Francji, zob. przypis 60, pkt 53.
(411) Wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie De Souza Ribeiro przeciwko Francji, skarga nr 22689/07, pkt 78.
(412) Zob. np. TSUE, Diouf, op.cit., przypis 25, oraz TSUE, Moussa Sacko, zob. przypis 382.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57499
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22display%22:[%220%22],%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%2241738/10%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-199413%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108934
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%2243611/11%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-199402%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57446
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57446
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58138
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-59339
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-80333
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%2222689/07%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-152261%22]}
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=108325&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=202116
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6f14d3847cf9f4aa78f53f02e8dcf87e3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbxj0?text=&docid=193210&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=154966
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Art. 52 ust. 5 karty UE

 Postanowienia niniejszej Karty zawierające zasady mogą być wprowadzane w życie 
przez akty prawodawcze i wykonawcze przyjęte przez instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii oraz przez akty Państw Członkowskich, gdy wykonują one prawo 
Unii, korzystając ze swoich odpowiednich uprawnień. Można się na nie powoływać 
w sądzie jedynie w celu wykładni tych aktów i kontroli ich legalności.

TSUE nie odniósł się jednak dotychczas do art. 52 ust. 5 karty, dokonując wykładni prawa do 
skutecznego środka odwoławczego lub zasady skutecznego środka odwoławczego. Dotychcza-
sowa praktyka TSUE wskazuje, że jeżeli dana kwestia dotycząca skutecznego środka odwoław-
czego, której dotyczy pytanie prejudycjalne, jest już ujęta w orzecznictwie ETPC, to wykładnia 
zaskarżonego przepisu będzie kształtowana przede wszystkim w oparciu o wykładnię art. 47 
karty w związku z orzecznictwem ETPC; także z uwzględnieniem metod interpretacji przepisu 
dotyczącego skutecznego środka odwoławczego określonego we wtórnym prawie Unii (413). 
Jeżeli jednak dana kwestia dotycząca skutecznego środka odwoławczego, której dotyczy pyta-
nie prejudycjalne, nie została w sposób wyczerpujący ujęta w utrwalonym orzecznictwie ETPC, 
wówczas dokonanie wykładni zaskarżonego przepisu będzie najprawdopodobniej odbywało 
się przede wszystkim w oparciu o metody wykładni wtórnego prawa Unii, zaś art. 47 karty 
może zostać jedynie przywoływany lub nawet w ogóle nie być przywoływany (414).

6.1.2. Wprowadzenie do prawa do skutecznego środka zaskarżenia w wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

Zasady wtórnego prawa Unii, które mają znaczenie z perspektywy skutecznego środka zaskar-
żenia, zostały określone w różnych instrumentach WESA, jak przedstawiono w tabeli 20 poni-
żej. W odniesieniu w szczególności do wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych w motywie 50 podkreślono, co następuje.

Motyw 50 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

 W myśl podstawowej zasady prawa unijnego od decyzji podjętych w sprawie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej, decyzji dotyczących odmowy wznowienia 
rozpatrywania wniosku po jego umorzeniu oraz decyzji w sprawie cofnięcia statusu 
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej przysługują skuteczne środki zaskarżenia do 
sądu.

(413) Zob. np. TSUE, Tall, zob. przypis 25, pkt 48–49 i 50–54.
(414) Zob. np. TSUE, Moussa Sacko, zob. przypis 383, pkt 39–40 i 42–49; wyrok TSUE z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie C-249/13, Khaled Boudjlida przeciwko 
Préfet des Pyrénées-Atlantiques, EU:C:2014:2431, pkt 64.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd58af39dc5161470aa9f0bc1bc72f714d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSb350?text=&docid=173121&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=167360
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6f14d3847cf9f4aa78f53f02e8dcf87e3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbxj0?text=&docid=193210&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=154966
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160563&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1407656
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160563&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1407656
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Tabela 20: Prawo wtórne Unii mające znaczenie z perspektywy skutecznego środka 
zaskarżenia

Wersja przekształcona 
dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania

Art. 4: Ocena faktów i okoliczności

Wersja przekształcona 
dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych 

Art. 10: Wymogi dotyczące rozpatrywania wniosków
Art. 11: Wymogi dotyczące podejmowania decyzji przez organ rozstrzygający
Art. 12: Gwarancje dla wnioskodawców
Art. 17: Protokół i zapis przesłuchania
Art. 20: Bezpłatna pomoc i reprezentacja prawna w postępowaniach odwoławczych
Art. 21: Warunki bezpłatnego udzielania informacji prawnych i proceduralnych oraz 
bezpłatnej pomocy i reprezentacji prawnej
Art. 22: Prawo do pomocy i reprezentacji prawnej na wszystkich etapach postępowania
Art. 23: Zakres pomocy i reprezentacji prawnej
Art. 24: Wnioskodawcy potrzebujący szczególnych gwarancji proceduralnych
Art. 25: Gwarancje dla małoletnich bez opieki
Art. 30: Gromadzenie informacji w poszczególnych sprawach
Art. 41: Wyjątki od stosowania prawa do pozostania na terytorium w przypadku 
kolejnych wniosków
Art. 46: Prawo do skutecznego środka zaskarżenia

Rozporządzenie Dublin III Art. 27: Środki zaskarżenia

W wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych przewiduje się co najmniej 
jedną obowiązkową instancję odwoławczą w sprawach dotyczących ochrony międzynarodowej 
(art. 46 ust. 3 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych) (415). Ponieważ 
w wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych ustanowiono „wspóln[e] 
procedur[y] udzielania i cofania ochrony międzynarodowej na mocy [wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie kwalifikowania]” (art. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie pro-
cedur azylowych), które zapewniają jednolity status, wnioskodawcy mają prawo do skutecz-
nego środka zaskarżenia od „decyzji podjętej w sprawie ich wniosków o udzielenie ochrony 
międzynarodowej” (416). Art. 46 ust. 1 lit. a) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie proce-
dur azylowych zawiera niewyczerpujący wykaz decyzji w sprawie wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, od których musi być dostępny skuteczny środek zaskarżenia. Skuteczny 
środek zaskarżenia musi być również dostępny w przypadku innych decyzji podjętych w kon-
tekście postępowania w sprawie ochrony międzynarodowej wymienionych w art. 46 ust. 1 
lit. b)–c) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych (417).

Art. 46 obejmuje również pewne kwestie proceduralne charakterystyczne dla procedury 
udzielania ochrony międzynarodowej. Wymaga się w nim pełnego rozpatrzenia ex nunc fak-
tów i kwestii prawnych przynajmniej w postępowaniu odwoławczym przed sądem pierwszej 
instancji (art. 46 ust. 3) (zob. sekcja 6.2 poniżej). Wymaga się w nim, aby państwa członkowskie 
„ustan[owiły] rozsądne terminy i inne przepisy konieczne, aby wnioskodawca mógł korzystać 
z prawa do skutecznego środka zaskarżenia”, przy czym takie „[t]erminy nie mogą uniemożli-
wiać ani nadmiernie utrudniać wnioskodawcom korzystania z tego prawa” (art. 46 ust. 4) (zob. 
podsekcja 6.3.2 poniżej). Państwa członkowskie mogą również ustanowić w ustawodawstwie 
krajowym terminy, w których sąd rozpatruje decyzje (art. 46 ust. 10).

(415) Zasadę tę zachowano z dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Zob. Zmieniony wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wspól-
nych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej, 18 czerwca 2002 r., COM(2002) 326 final (zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych).
(416) Art. 46 ust. 1 lit. a) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Oznacza to decyzje dotyczące zarówno kwalifikowania się do uzyskania 
statusu uchodźcy, jak i ochrony uzupełniającej, zob. art. 2 lit. b) i e) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Nie było tak w przypadku 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych, w której art. 39 odnosił się jedynie do decyzji w sprawie statusu uchodźcy. Zob. An introduction to the Common 
European Asylum System for courts and tribunals – A judicial analysis [Wprowadzenie do wspólnego europejskiego systemu azylowego dla sądów i trybunałów – 
analiza sądowa], zob. przypis 2, podsekcja 2.2.3.
(417) W podsekcji 6.1.3.3 poniżej bardziej szczegółowo omówiono decyzje, które muszą podlegać skutecznemu środkowi zaskarżenia.

http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2002/0326/COM_COM(2002)0326_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2002/0326/COM_COM(2002)0326_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
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W wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych uregulowano minimalne 
normy dotyczące prawa do pozostania na terytorium na etapie postępowania odwoławczego 
(art. 46 ust. 5–9) (418). W przypadkach, w których możliwe są odstępstwa od automatycznego 
skutku zawieszającego odwołania, państwa członkowskie co najmniej zezwalają wnioskodawcom 
na pozostawanie na terytorium do czasu zakończenia postępowania mającego na celu rozstrzy-
gnięcie, czy wnioskodawca może pozostać na terytorium (art. 46 ust. 8) (419). Prawo do pozostania 
na terytorium na etapie postępowania odwoławczego omówiono w sekcji 6.4 poniżej.

Państwa członkowskie mogą również ustanowić warunki, na jakich można domniemywać, że 
wnioskodawca wycofał środek zaskarżenia lub zaprzestał jego popierania, wraz z normami pro-
ceduralnymi, których należy przy tym przestrzegać (art. 46 ust. 11) (zob. podsekcja 6.3.5 poniżej).

6.1.3. Skuteczny środek zaskarżenia „przed sądem”

6.1.3.1. Decyzje, od których musi przysługiwać skuteczny środek zaskarżenia

Decyzje, od których musi przysługiwać skuteczny środek zaskarżenia, wymieniono w art. 46 
ust. 1–2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych w następujący sposób:

Art. 46 ust. 1–2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby wnioskodawcy mieli prawo do skutecznego 
środka zaskarżenia przed sądem w następujących sytuacjach:
a) decyzji podjętej w sprawie ich wniosków o udzielenie ochrony międzynarodo-

wej, w tym decyzji:
(i) o uznaniu wniosku za bezzasadny w zakresie dotyczącym nadania statusu 

uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
(ii) o uznaniu wniosku za niedopuszczalny zgodnie z art. 33 ust. 2;
(iii) podjętej na granicy lub w strefie tranzytowej państwa członkowskiego 

zgodnie z art. 43 ust. 1;
(iv) o odstąpieniu od rozpatrzenia wniosku zgodnie z art. 39;

b) odmowy wznowienia rozpatrywania wniosku po jego umorzeniu zgodnie 
z art. 27 i 28;

c) decyzji o cofnięciu statusu ochrony międzynarodowej zgodnie z art. 45.

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby osoby uznane przez organ rozstrzygający za 
osoby kwalifikujące się do objęcia ich ochroną uzupełniającą miały prawo do skutecz-
nego środka zaskarżenia zgodnie z ust. 1 od decyzji o uznaniu ich wniosku za bezza-
sadny w zakresie dotyczącym statusu uchodźcy.

 Bez uszczerbku dla ust. 1 lit. c), w przypadku gdy status ochrony uzupełniającej przy-
znany przez państwo członkowskie zapewnia te same prawa i korzyści co prawa i korzy-
ści zapewniane przez status uchodźcy na mocy prawa unijnego i prawa krajowego, to 
państwo członkowskie może uznać odwołanie od decyzji o uznaniu wniosku za bezza-
sadne w zakresie dotyczącym nadania statusu uchodźcy za niedopuszczalne ze względu 
na niewystarczający interes wnioskodawcy w odniesieniu do kontynuacji postępowania.

(418) Ten aspekt nie został uregulowany w wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Celem wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych jest zapewnienie zgodności z orzecznictwem TSUE oraz dostosowanie do wymogów ETPC.
(419) Jedyny wyjątek, w którym takie prawo nie jest przyznawane automatycznie, określono w art. 41 ust. 2 lit. c) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych w przypadku niektórych kolejnych wniosków.
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W odniesieniu do wszystkich tych decyzji zastosowanie mają przepisy określone w art. 46 wer-
sji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych (w tym pełne rozpatrzenie ex 
nunc faktów i kwestii prawnych przez sąd).

Wykaz decyzji w sprawie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, od których należy 
zapewnić skuteczny środek zaskarżenia, o którym mowa w art. 46 ust. 1 lit. a) wersji prze-
kształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, nie jest wyczerpujący (420). „Decyzje 
w sprawie wniosku” zostały opisane przez TSUE w sprawie Diouf jako te, „które stanowią 
o nieuwzględnieniu wniosku o udzielenie azylu z powodów merytorycznych lub w danym przy-
padku z powodów formalnych lub proceduralnych, które uniemożliwiają wydanie decyzji co 
do meritum sprawy” (421). „[P]przepis ten nie odnosi się ani do decyzji wstępnych w stosunku 
do decyzji co do meritum sprawy, ani do decyzji w przedmiocie organizacji postępowania” 
[art. 39 ust. 1 dyrektywy w sprawie procedur azylowych] (422). Trybunał stwierdził, że decy-
zja o rozpatrzeniu wniosku o udzielenie azylu w trybie przyspieszonym ma charakter wstępny 
w stosunku do decyzji co do meritum sprawy. Tym samym nie wymagał on odrębnego środka 
odwoławczego, pod warunkiem że „zgodność z prawem decyzji ostatecznej wydanej w ramach 
procedury przyspieszonej, a w szczególności powody, które skłoniły właściwy organ do odda-
lenia wniosku o udzielenie azylu jako bezzasadnego, mogą być w sposób dogłębny zbadane 
przez sąd krajowy w ramach środka odwoławczego od decyzji o oddaleniu wspomnianego 
wniosku” (423). Ten sam wniosek powinien mieć zastosowanie do decyzji w sprawie wniosku, 
o których mowa w art. 46 ust. 1 lit. a) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych.

Decyzje o uznaniu wniosku za bezzasadny wymieniono wyraźnie w art. 46 ust. 1 lit. a) pkt (i) 
wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych (424). Obejmuje to decyzje 
„o uznaniu ich wniosku za bezzasadny w zakresie dotyczącym statusu uchodźcy” oraz przy-
padki, w których organ rozstrzygający uznał wnioskodawcę za kwalifikującego się do otrzyma-
nia ochrony uzupełniającej (art. 46 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych). W takiej sytuacji, „w przypadku gdy status ochrony uzupełniającej przyznany przez 
państwo członkowskie zapewnia te same prawa i korzyści co prawa i korzyści zapewniane przez 
status uchodźcy na mocy prawa unijnego i prawa krajowego, to państwo członkowskie może 
uznać odwołanie od decyzji o uznaniu wniosku za bezzasadne w zakresie dotyczącym nadania 
statusu uchodźcy za niedopuszczalne ze względu na niewystarczający interes wnioskodawcy 
w odniesieniu do kontynuacji postępowania” (425). Pozostaje to „bez uszczerbku dla ust. 1 
lit. c)”, tj. jeżeli na późniejszym etapie ochrona uzupełniająca zostanie wnioskodawcy cofnięta, 
powinien on mieć dostęp do skutecznego środka zaskarżenia od decyzji o cofnięciu ochrony 
międzynarodowej w odniesieniu do obu form ochrony międzynarodowej.

Zgodnie z motywem 54 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
dyrektywa ma zastosowanie do wnioskodawców podlegających rozporządzeniu Dublin III 
„w uzupełnieniu do tego rozporządzenia i bez uszczerbku dla jego przepisów”. Tę samą zasadę 
potwierdzono w motywie 12 rozporządzenia Dublin III. Art. 46 ust. 9 wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych stanowi, że „[u]st. 5, 6 i 7 [tj. przepisy dotyczące 
prawa do pozostania na terytorium do czasu rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego] 

(420) TSUE, Diouf, op.cit., przypis 25, pkt 41.
(421) TSUE, Diouf, op.cit., przypis 25, pkt 42. Chociaż wyrok wydano w odniesieniu do art. 39 ust. 1 dyrektywy w sprawie procedur azylowych, wnioski te można by 
zapewne odnieść do art. 46 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.
(422) Ibid., pkt 43.
(423) Ibid., pkt 56.
(424) W przeciwieństwie do art. 39 ust. 1 dyrektywy w sprawie procedur azylowych, w którym nie wymieniono wyraźnie takich decyzji.
(425) Zob. art. 46 ust. 2 akapit drugi wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=108325&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=202116
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=108325&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=202116
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pozostają bez uszczerbku dla art. 26 [rozporządzenia Dublin III]” (426). TSUE nie dokonał jeszcze 
wykładni tego motywu. W związku z tym należy jeszcze ustalić, czy pozostała część art. 46 wer-
sji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych powinna mieć zastosowanie do 
środków zaskarżenia, o których mowa w rozporządzeniu Dublin III, chyba że w rozporządzeniu 
tym przewidziano przepisy szczególne. Prawo do skutecznego środka zaskarżenia w tych przy-
padkach omówiono w sekcji 3.8 powyżej niniejszej analizy sądowej.

6.1.3.2. „Niezawisły i bezstronny sąd” w orzecznictwie TSUE i ETPC

Na podstawie art. 47 karty UE każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego 
sprawy „przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy”. W art. 46 
wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych wymaga się, aby „wniosko-
dawcy mieli prawo do skutecznego środka zaskarżenia przed sądem [...]”. Chociaż kwestie 
niezawisłości i bezstronności nie zostały wymienione wprost, „elementy dotyczące »niezawi-
słości i bezstronności« stanowią formalne wymogi dotyczące skutecznego środka zaskarżenia 
i można uznać, że są zawarte w pojęciu sądu” (427) lub trybunału (428).

Aby ocenić, czy dany organ ma charakter sądu, TSUE bada między innymi takie okoliczności jak 
„podstawa prawna istnienia organu, jego stały lub tymczasowy charakter, obligatoryjny cha-
rakter jego jurysdykcji, kontradyktoryjność postępowania, stosowanie przez organ przepisów 
prawa oraz jego niezależność” (429). Wymóg, aby postępowanie przed danym organem rozstrzy-
gającym było kontradyktoryjne, nie jest kryterium bezwzględnym (430), natomiast istotne jest, 
aby organ ten sprawował funkcje sądownicze, tj. aby „mógł stwierdzić, że ustalenie dokonane 
przez organ odwoławczy jest niezgodne z prawem, i mógł nakazać organowi odwoławczemu 
dokonanie nowego ustalenia” (431). Jeśli chodzi o kryterium „praworządności”, prawo krajowe 
musi zawierać ogólne wymogi proceduralne, takie jak obowiązek wysłuchania stron, podejmo-
wania decyzji bezwzględną większością głosów i ich uzasadniania (432).

Pojęcie niezawisłości wymaga, aby „organ orzekający był podmiotem trzecim w stosunku do 
organu, który wydał zaskarżoną decyzję” (433). Pojęcie to zawiera dwa elementy:

– niezawisłość zewnętrzną, która zakłada ochronę organu przed „ingerencją i naciskami 
zewnętrznymi, mogącymi zagrozić niezależności osądu przez jego członków rozpatrywa-
nych sporów” (434), oraz

– niezawisłość wewnętrzną, która „łączy się z pojęciem bezstronności i dotyczy jednako-
wego dystansu do stron sporu i ich interesów w odniesieniu do jego przedmiotu” (435).

(426) Odwołano się do art. 26 rozporządzenia Dublin III (powiadomienie o decyzji o przekazaniu), podczas gdy powinien to być raczej art. 27 tego rozporządzenia, 
który dotyczy środków zaskarżenia w sprawach dublińskich. Było to prawdopodobnie spowodowane faktem, że w pierwszym wniosku dotyczącym rozporządzenia 
Dublin III uregulowano środki zaskarżenia określone w art. 26, a dopiero na późniejszym etapie środki zaskarżenia przeniesiono do art. 27 tego rozporządzenia. 
Zob. wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Dublin III, zob. przypis 88, s. 46. Ponieważ ogólną zasadę określoną w motywach stanowiącą, że wersję prze-
kształconą dyrektywy w sprawie procedur azylowych stosuje się bez uszczerbku dla rozporządzenia Dublin III, w przepisie tym jedynie podkreślono, takie błędne 
odniesienie prawdopodobnie nie ma żadnych praktycznych konsekwencji.
(427) Zob. również zmieniony wniosek Komisji dotyczący dyrektywy w sprawie procedur azylowych (zob. przypis 415, wniosek dotyczący art. 38, s. 17).
(428) Zob. również wyrok TSUE z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie C-517/09, RTL Belgium SA, dawniej TVi SA, EU:C:2010:821, pkt 38.
(429) Wyrok Wielkiej Izby TSUE z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie C-53/03, Synetairismos Farmakopoion Aitolias i in. przeciwko GlaxoSmithKline plc, EU:C:2005:333, 
pkt 29. Zob. także TSUE, H.I.D. i B.A., zob. przypis 25, pkt 83. Są to wymogi stawiane sądowi uprawnionemu do wystąpienia z wnioskiem o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym do TSUE. Motyw 27 dyrektywy w sprawie procedur azylowych zawierał nawet odniesienie do art. 234 TWE i wymagano w nim, aby „od 
decyzji podjętych w sprawie wniosku o udzielenie azylu oraz w sprawie cofnięcia statusu uchodźcy służ[yły] skuteczne środki odwoławcze przed sądem lub trybu-
nałem w rozumieniu art. 234 Traktatu”.
(430) TSUE, H.I.D. i B.A., zob. przypis 25, pkt 88. W szczególności nie było konieczne, aby organ decyzyjny był reprezentowany w postępowaniu odwoławczym.
(431) Wyrok TSUE z dnia 17 września 1997 r. w sprawie C-54/96, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH przeciwko Bundesbaugesellschaft Berlin mbH, 
EU:C:1997:413, pkt 31 i 37.
(432) Ibid., pkt 33.
(433) TSUE, RTL Belgium SA, zob. przypis 428, pkt 38.
(434) W celu zagwarantowania niezawisłości zewnętrznej należy zapewnić osobistą i służbową niezależność organu, a system musi stanowić skuteczne zabezpie-
czenie przed bezpodstawną interwencją lub naciskami władzy wykonawczej w stosunku do jego członków. Wyrok TSUE w sprawie Synetairismos Farmakopoion 
Aitolias i in., zob. przypis 429, pkt 31.
(435) Ibid., pkt 39 i 40. Zob. również TSUE, H.I.D. i B.A., zob. przypis 25, pkt 96.

http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2002/0326/COM_COM(2002)0326_EN.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83444&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=883475
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?qid=1483896133858&uri=CELEX:62003CJ0053
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=694818
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=694818
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=43728&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=242398
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83444&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=883475
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?qid=1483896133858&uri=CELEX:62003CJ0053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?qid=1483896133858&uri=CELEX:62003CJ0053
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=694818
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Ponadto takie gwarancje niezawisłości i bezstronności wymagają istnienia następujących 
zasad:

[...] w szczególności składu organu, mianowania, okresu trwania kadencji oraz powo-
dów wyłączenia i odwołania jego członków, które w odczuciu podmiotów prawa pozwolą 
wykluczyć powstanie jakiejkolwiek uzasadnionej wątpliwości co do niezależności tego 
organu od czynników zewnętrznych oraz co do neutralności w odniesieniu do wchodzą-
cych w grę interesów. [...] orzecznictwo wymaga w szczególności, aby przypadki odwoła-
nia członków tego organu były oparte na wyraźnych przepisach ustawowych (436).

Kwestię bezstronności sędziów omówiono bardziej szczegółowo w dokumencie pt. Evidence 
and credibility assessment in the context of the Common European Asylum System – A judi-
cial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności w kontekście wspólnego europejskiego systemu 
azylowego – analiza sądowa] (437).

W sprawie H.I.D. i B.A. (438) TSUE zbadał, czy irlandzki Refugee Appeals Tribunal jest sądem lub 
trybunałem (439). Trybunał spełniał kryteria „dotyczące podstawy prawnej, stałego charakteru 
i stosowania przepisów prawa” (440). W odniesieniu do kryterium inter partes, mimo że decy-
dent nie był zobowiązany do udziału w postępowaniu odwoławczym w celu obrony decyzji (441), 
był zobowiązany do dostarczenia sądowi wszystkich dokumentów, które stanowiły podstawę 
decyzji (442). Był on również zobowiązany do przekazania ich kopii wnioskodawcy, jego adwo-
katowi i UNHCR, na wniosek wnioskodawcy (443). Trybunał mógł zorganizować przesłuchanie 
oraz „wysłuchać wystąpień zarówno wnioskodawcy, jak i Refugee Applications Commissioner, 
którzy mogą przedstawić swoje stanowisko”, dając każdej ze stron możliwość zapoznania Try-
bunału z wszelkimi informacjami dotyczącymi sprawy (444). TSUE stwierdził, że Refugee Appe-
als Tribunal dysponował szerokim zakresem uznania, ponieważ „rozpoznaje zarówno kwestie 
prawne, jak i faktyczne, oraz rozstrzyga na podstawie wszystkich przedłożonych mu dowodów, 
w odniesieniu do których przysługuje mu zakres swobodnej oceny” (445).

Zajmując się kwestią niezawisłości trybunału, TSUE zbadał powiązania organizacyjne i admini-
stracyjne między szczeblem administracyjnym a organami odwoławczymi i stwierdził, że prawo 
przewiduje, iż trybunał jest „niezawisły w wykonywaniu swych obowiązków” i „chociaż Mini-
ster for Justice zachowuje szczątkowe uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie nadania statusu 
uchodźcy mimo odmownego rozpatrzenia wniosku o udzielenie azylu [...], w przypadku gdy 
Refugee Appeals Tribunal orzeka na korzyść osoby ubiegającej się o azyl, Minister for Justice 
jest związany tym rozstrzygnięciem” (446). Zasady mianowania członków nie różniły się zasad-
niczo od praktyki stosowanej w innych państwach członkowskich – członkowie byli mianowani 
na określoną kadencję spośród osób posiadających co najmniej pięcioletnie doświadczenie 
jako barrister lub solicitor (447). Bardziej kontrowersyjne było odwołanie członków trybunału. 

(436) TSUE, H.I.D. i B.A., zob. przypis 25, pkt 97, oraz postanowienie TSUE z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie C-109/07, Jonathan Pilato przeciwko Jean-Claude Bour-
gault, EU:C:2008:274, pkt 24.
(437) Evidence and credibility assessment in the context of the Common European Asylum System – A judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności w kontek-
ście wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], zob. przypis 2, podsekcja 3.4.6.2.
(438) TSUE, H.I.D. i B.A., zob. przypis 25. Sprawa dotyczyła art. 39 dyrektywy w sprawie procedur azylowych.
(439) Strony pierwotnego sporu twierdziły, że: a) jurysdykcja trybunału nie była obowiązkowa; b) jurysdykcja nie była wykonywana na zasadzie inter partes; oraz 
c) trybunał nie był niezależny ze względu na funkcjonalne powiązania z organami administracyjnymi oraz ze względu na pewne uprawnienia ministra w odniesieniu 
do jego przeglądu. Ibid., pkt 41.
(440) Ibid., pkt 84.
(441) Ibid., pkt 89.
(442) Ibid., pkt 90.
(443) Ibid., pkt 90.
(444) Ibid., pkt 91.
(445) TSUE, H.I.D. i B.A., zob. przypis 25, pkt 93.
(446) Ibid., pkt 98. Szczątkowe uprawnienia dyskrecjonalne były wcześniej zawarte w art. 17 ust. 1 lit. b) ustawy o uchodźcach z 1996 r. (z późniejszymi zmianami). 
Szczątkowe uprawnienia dyskrecjonalne ministra zostały zniesione od momentu wejścia w życie ustawy o ochronie międzynarodowej z 2015 r. w dniu 31 grudnia 
2016 r. Zob. pkt 47.
(447) Ibid., pkt 99.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=694818
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?qid=1484474612898&uri=CELEX:62007CO0109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?qid=1484474612898&uri=CELEX:62007CO0109
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=694818
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=694818
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/66/enacted/en/html
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Orzecznictwo TSUE wymagało, aby „przypadki odwołania członków tego organu były oparte 
na wyraźnych przepisach ustawowych” (448). Członkowie zwyczajni Refugee Appeals Tribunal 
mogli zostać usunięci z urzędu na mocy decyzji Ministra, która musiała zawierać uzasadnienie 
takiego usunięcia (449). Przyczyn odwołania nie określono jednak w przepisach prawa i nie było 
jasne, czy taka decyzja podlegałaby kontroli sądowej (450). Dla TSUE dostępność dwóch dal-
szych środków zaskarżenia (tj. High Court i Supreme Court) dla osób ubiegających się o azyl, 
których wnioski odrzucono, wydawała się „sam[a] w sobie zabezpieczać Refugee Appeals Tri-
bunal przed ewentualnymi próbami poddania się zewnętrznym interwencjom lub naciskom 
mogącym zagrozić niezawisłości jego członków” (451).

W chwili sporządzania niniejszego dokumentu Komisja prowadzi przeciwko Węgrom postępo-
wanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z wersją prze-
kształconą dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Komisja argumentuje, że postępowania, 
w których orzeczenia sądowe wydawane są przez sekretarzy sądowych, tj. na szczeblu niższym 
niż sądowy, pozbawione są niezawisłości sędziowskiej (452).

ETPC nie dokonuje wprawdzie wykładni prawa Unii, jednak stworzył bogate orzecznictwo doty-
czące niezawisłości sądu, o której mowa w art. 6 EKPC. ETPC analizuje „sposób powoływania 
członków i ich kadencję, istnienie zabezpieczeń przed naciskami zewnętrznymi oraz kwestię 
tego, czy stwarza on pozory niezawisłości” (453). Bezstronność sądu w orzecznictwie ETPC ma 
dwa aspekty: czy sąd jest „subiektywnie wolny od osobistych uprzedzeń lub stronniczości” oraz 
czy oferuje „wystarczające gwarancje, aby wykluczyć wszelkie uzasadnione wątpliwości w tym 
względzie [...]” (454). W ramach testu obiektywnego „należy ustalić [...], czy istnieją jakiekolwiek 
możliwe do ustalenia fakty, które mogą budzić wątpliwości co do ich bezstronności. [...] Stawką 
jest zaufanie, jakie sądy w demokratycznym społeczeństwie muszą wzbudzać u ogółu społe-
czeństwa, a przede wszystkim stron postępowania” (455).

W kontekście ochrony międzynarodowej istotne znaczenie ma orzecznictwo ETPC dotyczące 
art. 13 EKPC. W art. 13 EKPC nie wymaga się, by organ zapewniający skuteczny środek odwo-
ławczy był koniecznie organem sądowym, jednak „jego uprawnienia i gwarancje, które zapew-
nia, są istotne przy ustalaniu, czy środek odwoławczy, którym dysponuje, jest skuteczny” (456). 
Jak wyjaśnił ETPC: „Chociaż żaden pojedynczy środek odwoławczy sam w sobie może nie speł-
niać wymogów art. 13, to może je spełnić suma środków odwoławczych przewidzianych w pra-
wie krajowym” (457).

(448) Ibid., pkt 97.
(449) Ibid., pkt 100.
(450) Ibid., pkt 101.
(451) Ibid., pkt 103. Rzecznik generalny uznał, że jest „całkowicie niemożliwe, aby High Court lub Supreme Court mogły utrzymać w mocy rozstrzygnięcia, które 
zostały wydane pod presją rządu irlandzkiego”.
(452) Zob. Komisja Europejska, decyzje w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: wdrażanie wspólnego europejskiego systemu azylowego; 
węgierskie przepisy dotyczące azylu, 10 grudnia 2015 r.
(453) Wyrok ETPC z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie Kleyn i in. przeciwko Niderlandom, skargi nr 39343/98, 39651/98, 43147/98 i 46664/99, pkt 190. W odniesieniu 
do pozorów niezawisłości stanowisko strony nie jest decydujące; decydujące jest to, czy obawy, że wymóg niezawisłości nie jest spełniony, można uznać za obiek-
tywnie uzasadnione. Ibid., pkt 194.
(454) Ibid., pkt 191.
(455) Ibid., pkt 191. Wyrok ten dotyczył Rady Państwa w Niderlandach. Jeżeli organ sądowy pełni zarówno funkcje doradcze, jak i sądownicze, następujące po sobie 
wykonywanie tych funkcji w ramach jednego organu „może, w pewnych okolicznościach, podnieść kwestię, o której mowa w art. 6 ust. 1 konwencji, w odniesieniu 
do bezstronności organu postrzeganej z obiektywnego punktu widzenia”. W tym konkretnym przypadku Rada Państwa nie pełniła obu funkcji, dlatego też zarzut 
wnoszącego odwołanie dotyczący braku bezstronności był bezzasadny. ETPC zauważył, że w podobnych przypadkach bezstronność może być zagrożona w takim 
systemie, zob. pkt 196–198.
(456) Wyrok ETPC z dnia 25 marca 1983 r. w sprawie Silver i in. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skargi nr 5947/72, 6205/73, 7052/75, 7061/75, 7107/75, 
7113/75 i 7136/75, pkt 113 lit. b). Zob. także ETPC, Gebremedhin przeciwko Francji, zob. przypis 60, pkt 53, oraz ETPC, M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji, zob. przy-
pis 174, pkt 289.
(457) Ibid., pkt 113 lit. c).

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_6228
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_6228
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61077
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57577
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-80333%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050
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6.1.3.3. Instancje sądowe w postępowaniach odwoławczych

Art. 46 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych wyraźnie sta-
nowi, że skuteczny środek zaskarżenia w postępowaniu dotyczącym ochrony międzynarodo-
wej musi być zapewniony przez sąd. Ani w dyrektywie w sprawie procedur azylowych, ani w jej 
wersji przekształconej nie wymaga się istnienia więcej niż jednej instancji sądowej. TSUE orzekł 
w sprawie Diouf, że „[z]asada skutecznej ochrony sądowej przyznaje jednostce prawo dostępu 
do sądu, a nie do kilku instancji sądowych” (458). Jak wskazano w sprawie H.I.D. i B.A., sąd lub 
trybunał powinien spełniać wszystkie wymogi niezawisłości i bezstronności zgodnie z orzecz-
nictwem TSUE.

W wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych nie uregulowano kwestii 
tego, czy za kontrolę decyzji w sprawie ochrony międzynarodowej w danym kraju powinien 
odpowiadać jeden sąd lub trybunał, czy też kilka sądów lub trybunałów (459).

6.2. Pełne rozpatrzenie ex nunc

Kolejny wymóg dotyczący skutecznego środka zaskarżenia określono w art. 46 ust. 3 wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych w następujący sposób:

Art. 46 ust. 3 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

 [...] państwa członkowskie zapewniają, aby skuteczny środek zaskarżenia zapewniał 
pełne rozpatrzenie ex nunc zarówno okoliczności faktycznych, jak i kwestii prawnych, 
w tym, w stosownych przypadkach, rozpatrzenie potrzeby zapewnienia ochrony 
międzynarodowej na mocy dyrektywy 2011/95/UE, co najmniej w postępowaniach 
odwoławczych przed sądem pierwszej instancji.

Przepisu takiego nie zawarto w art. 39 dyrektywy w sprawie procedur azylowych. TSUE po raz 
pierwszy dokonał wykładni art. 46 ust. 3 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych w wyroku w sprawie Moussa Sacko (460). Inne wnioski o wydanie orzeczenia w try-
bie prejudycjalnym w odniesieniu do tego przepisu są w toku (461). Wydaje się, że wymóg ten 
wywodzi się z orzecznictwa ETPC dotyczącego art. 3 EKPC (462). Przepis ten dotyczy zakresu 
i intensywności przeglądu i czasu potrzebnego na przeprowadzenie przeglądu oraz przewiduje 
się w nim, że ten zakres przeglądu musi być dostępny przynajmniej w postępowaniach odwo-
ławczych w pierwszej instancji.

W niniejszej sekcji omówiono najpierw znaczenie krajowego otoczenia dla postępowań (czy 
to kontradyktoryjnych, czy inkwizycyjnych) (podsekcja 6.2.1). Następnie przeanalizowano 
bardziej szczegółowo art. 46 ust. 3, mianowicie kwestię tego, czy w wersji przekształconej 

(458) TSUE, Diouf, op.cit., przypis 25, pkt 69.
(459) W kontekście wsparcia dla rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej TSUE rozważył, czy przyznanie jednemu sądowi krajowemu jurysdykcji w zakresie 
kontroli decyzji spełnia wymóg skuteczności. Zob. wyrok TSUE z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie C-93/12, ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov przeciwko 
Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie” — Razplashtatelna agentsia, EU:C:2013:432.
(460) TSUE, Moussa Sacko, zob. przypis 383.
(461) Zob. wnioski bułgarskiego Sądu Administracyjnego w Sofii z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zarejestrowanej pod nr C-585/16 i z dnia 19 grudnia 2016 r. 
w sprawie zarejestrowanej pod nr C-652/16 oraz wniosek Sądu Najwyższego (Republika Słowacka) z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zarejestrowanej pod 
nr C-113/17.
(462) Komisja Europejska, Commission staff working document accompanying the proposal for a directive of the european parliament and of the council on mini-
mum standards on procedures in member states for granting and withdrawing international protection – impact assessment [Dokument roboczy służb Komisji 
uzupełniający wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie minimalnych norm dotyczących procedur udzielania i cofania ochrony 
międzynarodowej w państwach członkowskich – ocena skutków], 21 października 2009 r., SEC(2009) 1376, s. 39. Zob. również Evidence and credibility assessment 
in the context of the Common European Asylum System – A judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności w kontekście wspólnego europejskiego systemu 
azylowego – analiza sądowa], zob. przypis 2, podsekcja 3.2.2.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=108325&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=202116
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138861&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=26137
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138861&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=26137
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6f14d3847cf9f4aa78f53f02e8dcf87e3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbxj0?text=&docid=193210&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=154966
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?qid=1497719105997&uri=CELEX:62016CN0585
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1497719105997&uri=CELEX:62016CN0652
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?qid=1497719105997&uri=CELEX:62017CN0113
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_1376_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_1376_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_1376_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_1376_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_1376_en.pdf
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dyrektywy w sprawie procedur azylowych ustanowiono szczególny standard kontroli sądo-
wej (podsekcja 6.2.2), oraz znaczenie pełnego rozpatrzenia ex nunc, o którym mowa w art. 46 
ust. 3 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych (podsekcja 6.2.3). Na 
koniec rozważono, czy przepis ten wymaga, aby sądy były uprawnione do udzielania ochrony 
międzynarodowej (podsekcja 6.2.4).

6.2.1. Postępowania kontradyktoryjne i inkwizycyjne

Wpływ na sposób przeprowadzania „pełnego rozpatrzenia ex nunc kwestii prawnych i okolicz-
ności faktycznych” mogą mieć różne regulacje systemu krajowego.

W postępowaniu kontradyktoryjnym przedstawienie dowodów zazwyczaj pozostawia się stro-
nom, a sędzia jest odpowiedzialny za ocenę informacji przedstawionych przez strony przeciwne. 
W typowym postępowaniu inkwizycyjnym sędzia jest odpowiedzialny za bazę dowodową i to 
na nim spoczywa obowiązek prowadzenia postępowania przygotowawczego. Strony mogą 
przedstawić dowody, ale do sędziego należy decyzja, czy posiada on wystarczające informacje 
w danym postępowaniu, oraz decyzja w kwestii zakresu analizy aspektów sprawy. Sędzia jest 
uprawniony do uzyskania i wykorzystania wiedzy z innych źródeł lub do udzielenia stronom 
wskazówek dotyczących dodatkowych informacji, które należy przedstawić.

Krajowe przepisy sądowe zazwyczaj plasują się gdzieś pomiędzy dwoma skrajnymi podejściami 
do postępowań kontradyktoryjnych i przygotowawczych. Na przykład sędziowie w systemie 
kontradyktoryjnym mogą, ze względu na wymogi nałożone na nich w dyrektywie w sprawie 
procedur azylowych i orzecznictwie ETPC, mieć więcej możliwości samodzielnego prowadzenia 
postępowań przygotowawczych i pozyskiwania dowodów lub korzystania z wiedzy ekspertów. 
Różnicę między ustalaniem faktów w postępowaniach kontradyktoryjnych i inkwizycyjnych 
omówiono również w dokumencie pt. Evidence and credibility assessment in the context of 
the Common European Asylum System – A judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności 
w kontekście wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa] (463). Sędziowie 
i członkowie trybunałów powinni rozważyć, czy ich krajowe przepisy proceduralne są w pełni 
zgodne z wymogami dyrektywy w zakresie pełnego rozpatrzenia ex nunc okoliczności faktycz-
nych i kwestii prawnych. W przypadku potencjalnego naruszenia powinni oni rozważyć, czy 
bezpośrednio zastosować dyrektywę, czy też zwrócić się do TSUE o wydanie orzeczenia w try-
bie prejudycjalnym.

6.2.2. Zakres i intensywność przeglądu

W art. 46 ust. 3 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych wymaga się, 
aby przegląd obejmował „pełne rozpatrzenie ex nunc zarówno okoliczności faktycznych, jak 
i kwestii prawnych”.

W wyroku w sprawie Moussa Sacko TSUE stwierdził, że obowiązek sądu w tym zakresie należy 
interpretować w kontekście całej procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony 
międzynarodowej „z uwzględnieniem ścisłego związku, jaki istnieje między postępowaniem 

(463) Evidence and credibility assessment in the context of the Common European Asylum System – A judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności w kontek-
ście wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], zob. przypis 2, podsekcje 3.4.2 i 4.5.5.1.3.
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odwoławczym przed sądem oraz poprzedzającym je postępowaniem w pierwszej instan-
cji” (464). Sąd może dokonać pełnego rozpatrzenia ex nunc „jedynie w oparciu o informacje 
zawarte w aktach” tylko w sytuacji, gdy informacje zawarte w aktach administracyjnych przed-
łożonych sądowi, w tym sprawozdanie lub stenogram przesłuchania, są wystarczające (465). 
Jednakże, jeżeli sąd „uzna, że przesłuchanie wnioskodawcy jest konieczne do wymaganego 
pełnego rozpatrzenia ex nunc, przesłuchanie takie, zarządzone przez rzeczony sąd, stanowi 
czynność, od której nie może odstąpić ze względów szybkości” (466).

W wyroku ustalono, że w przypadku wniosków oczywiście bezzasadnych:

obowiązek przeprowadzenia przez sąd pełnego rozpatrzenia ex nunc, o którym mowa 
w art. 46 ust. 3 dyrektywy, jest co do zasady spełniony, jeżeli sąd weźmie pod uwagę 
pisma wniesione do sądu rozpoznającego skargę, jak również obiektywne informacje 
zawarte w aktach administracyjnych postępowania w pierwszej instancji, w tym, w sto-
sownym wypadku, sporządzony w jego trakcie protokół lub zapis przesłuchania (467).

W art. 46 nie zezwala się jednak ustawodawcy krajowemu na uniemożliwienie sądowi zarzą-
dzenia rozprawy, jeżeli sąd ten uzna informacje uzyskane w wyniku postępowania w pierwszej 
instancji za niewystarczające do zapewnienia pełnego rozpatrzenia ex nunc zarówno okoliczno-
ści faktycznych, jak i kwestii prawnych (468).

Prawo do skutecznego środka zaskarżenia wymaga, by „sąd krajowy mógł sprawdzić zasad-
ność powodów, które skłoniły właściwy organ administracyjny do uznania wniosku o udziele-
nie ochrony międzynarodowej za bezzasadny lub stanowiący nadużycie” (469). Sąd musi zatem 
rozstrzygnąć odwołanie co do istoty sprawy, ocenić dowody w celu dokonania ustaleń faktycz-
nych oraz zapewnić stosowanie tych samych kryteriów prawnych określonych w instrumen-
tach WESA, w tym w art. 4 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania (470).

Prawo do „pełnego” rozpatrzenia wymaga przynajmniej, aby sąd wziął pod uwagę wszyst-
kie dowody przedstawione dotychczas przez strony. TSUE uznał, że pełne rozpatrzenie ozna-
cza „odpowiednie i kompletne rozpatrywanie wniosku” (471). Charakter rozpatrzenia ex nunc 
wymaga, aby sąd nie ograniczał się do stanu dowodów, jaki istniał w momencie podejmowa-
nia decyzji przez organ rozstrzygający, lecz dokonał aktualnej oceny dowodów (zob. podsek-
cja 6.2.3 dotycząca właściwego momentu kontroli poniżej).

Do celów dokonania aktualnej oceny dowodów w wersji przekształconej dyrektywy w spra-
wie procedur azylowych wymaga się, by sądy miały dostęp do informacji o kraju pochodzenia 
poprzez organ rozstrzygający lub poprzez wnioskodawcę, lub w inny sposób (art. 10 ust. 4) (472). 

(464) TSUE, Moussa Sacko, zob. przypis 383, pkt 42. TSUE zajmował się kwestią tego, czy jawne rozpatrzenie sprawy wnoszącego odwołanie jest wymagane nawet 
w przypadku odwołań oczywiście bezzasadnych, o których mowa w art. 46 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych i art. 47 akapit drugi 
karty UE, który stanowi, że „[k]ażdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd 
ustanowiony uprzednio na mocy ustawy”.
(465) Ibid., pkt 44.
(466) Ibid., pkt 45. Rzecznik generalny wspomina nie tylko o wysłuchaniu wnoszącego odwołanie w formie przesłuchania, lecz również o innych „proceduralnych 
czynnościach dochodzeniowych”, zarówno na wniosek strony, jak i z urzędu, o których sąd może zdecydować, gdy uzna to za konieczne dla lepszego sprawowa-
nia wymiaru sprawiedliwości. Opinia rzecznika generalnego Camposa Sáncheza-Bordony z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie nr C-348/16, Moussa Sacko prze-
ciwko Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano, EU:C:2017:591, pkt 53–54.
(467) Ibid., pkt 46.
(468) Ibid., pkt 48.
(469) Ibid., pkt 36, TSUE, Diouf, op.cit., przypis 25, pkt 61. Zob. także Evidence and credibility assessment in the context of the Common European Asylum Sys-
tem – A judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności w kontekście wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], op.cit., przypis 1, 
podsekcja 3.2.2.
(470) Zob. Evidence and credibility assessment in the context of the Common European Asylum System – A judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności w kon-
tekście wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], zob. przypis 2, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.
(471) TSUE, Moussa Sacko, zob. przypis 383, pkt 44.
(472) Zob. sekcja 4.2 powyżej dotycząca podstawowych zasad i gwarancji oraz dokument EASO Evidence and credibility assessment in the context of the Common 
European Asylum System – A judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności w kontekście wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], 
opracowany przez IARLJ-Europe na zlecenie EASO, zob. przypis 1, podsekcja 4.2.5.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6f14d3847cf9f4aa78f53f02e8dcf87e3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbxj0?text=&docid=193210&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=154966
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189656&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=210893
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189656&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=210893
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=108325&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=202116
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6f14d3847cf9f4aa78f53f02e8dcf87e3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbxj0?text=&docid=193210&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=154966
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Pozyskując informacje o kraju pochodzenia, sądy są związane zasadą poufności w poszczegól-
nych sprawach i nie powinny ujawniać informacji dotyczących wnioskodawców domniema-
nym podmiotom dopuszczającym się prześladowań lub wyrządzającym poważną krzywdę (473). 
Wykorzystanie informacji o kraju pochodzenia przez sądy omówiono w dokumencie pt. Evi-
dence and credibility assessment in the context of the Common European Asylum System – 
A judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności w kontekście wspólnego europejskiego 
systemu azylowego – analiza sądowa] (474).

Art. 39 dyrektywy w sprawie procedur azylowych nie zawierał żadnych przepisów dotyczą-
cych zakresu ani intensywności przeglądu. W swoim wniosku dotyczącym wersji przekształco-
nej dyrektywy w sprawie procedur azylowych Komisja stwierdziła, że dostęp do skutecznego 
środka zaskarżenia byłby lepszy, gdyby sądy opierały swoje orzeczenia na kompletnych oko-
licznościach faktycznych i gdyby miały możliwość pełnego przeglądu okoliczności faktycznych 
i kwestii prawnych. Wymogi te nie miały jednak wykraczać poza standardy wyznaczone przez 
TSUE i ETPC (475).

Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem TSUE o zapewnieniu skutecznej ochrony sądowej 
można mówić wówczas, gdy sąd jest w stanie dokonać kontroli zarówno okoliczności faktycz-
nych, jak i kwestii prawnych przynajmniej przed jedną instancją sądową (476). TSUE odniósł się 
również do tej zasady w kontekście azylu (477).

W wyroku TSUE w sprawie H.I.D. i B.A. fakt, że Refugee Appeals Tribunal dysponuje rozszerzo-
nymi uprawnieniami kontrolnymi, ponieważ „rozpoznaje zarówno kwestie prawne, jak i fak-
tyczne, oraz rozstrzyga na podstawie wszystkich przedłożonych mu dowodów, w odniesieniu 
do których przysługuje mu zakres swobodnej oceny”, był jednym z elementów uwzględnionych 
we wniosku TSUE, że może on być uznany za sąd w rozumieniu art. 39 dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych (478).

W motywie 34 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych przewiduje 
się, że: „[p]rocedury rozpatrywania potrzeby uzyskania ochrony międzynarodowej powinny 
umożliwiać właściwym organom skrupulatne rozpatrywanie wniosków o udzielenie ochrony 
międzynarodowej” (479). Wymóg skrupulatnego rozpatrywania może odnosić się do orzecznic-
twa ETPC dotyczącego art. 3 EKPC (zob. poniżej). Jak wyjaśniono w dokumencie pt. Evidence 
and credibility assessment in the context of the Common European Asylum System – A judi-
cial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności w kontekście wspólnego europejskiego systemu 
azylowego – analiza sądowa], podobne standardy kontroli stosuje TSUE w swoim orzecznic-
twie. W odniesieniu do oceny ryzyka, na jakie narażony jest wnioskodawca, w wyrokach doty-
czących wersji przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania TSUE wymaga, aby była 

(473) EASO, Evidence and credibility assessment in the context of the Common European Asylum System – A judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności 
w kontekście wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], opracowana przez IARLJ-Europe na zlecenie EASO, op.cit., przypis 1, podsekcja 4.2.8.
(474) Ibid., sekcja 4.5.
(475) Komisja Europejska, dokument roboczy służb Komisji uzupełniający wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie minimalnych norm dotyczących procedur udzie-
lania i cofania ochrony międzynarodowej – ocena skutków, zob. przypis 462, s. 39.
(476) Zob. również wyrok TSUE z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie C-136/03, Georg Dörr przeciwko Sicherheitsdirektion für das Bundesland Kärnten i Ibrahim Ünal 
przeciwko Sicherheitsdirektion für das Bundesland Vorarlberg, EU:C:2005:340, pkt 55. Zob. również wyrok Wielkiej Izby TSUE z dnia 19 września 2006 r. w sprawie 
C-506/04, Graham J. Wilson przeciwko Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, EU:C:2006:587, pkt 62: „[...] art. 9 dyrektywy 98/5 należy interpretować 
w ten sposób, że sprzeciwia się stosowaniu procedury odwoławczej, w ramach której od decyzji o odmowie rejestracji, o której mowa w art. 3 tej dyrektywy, należy 
odwołać się w pierwszej instancji do organu złożonego wyłącznie z adwokatów praktykujących z użyciem tytułu zawodowego obowiązującego w przyjmującym 
państwie członkowskim, a w drugiej instancji do organu złożonego w większości z takich adwokatów, podczas gdy skarga kasacyjna do najwyższego sądu tego 
państwa pozwala jedynie na kontrolę co do okoliczności prawnych, a nie faktycznych” (podkreślenie dodane). Sprawa dotyczyła art. 9 dyrektywy 98/5/WE mają-
cej na celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu adwokata w państwie członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych.
(477) TSUE, Diouf, op.cit., przypis 25, pkt 57.
(478) TSUE, H.I.D. i B.A., zob. przypis 25, pkt 93. Podkreślenie dodane.
(479) Ścisłą i rygorystyczną kontrolę opisano szczegółowo w dokumencie pt. Evidence and credibility assessment in the context of the Common European Asylum 
System – A judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności w kontekście wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], zob. przypis 2, 
podsekcja 4.3.3.

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_1376_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_1376_en.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=60184&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=284938
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=60184&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=284938
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=64426&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=108325&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=202116
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=694818


158 — AS – Procedury azylowe i zasada non-refoulement

ona przeprowadzona „z uwagą i ostrożnością” (480). Gdy sąd krajowy analizuje zgodność z pra-
wem decyzji ostatecznej w sprawie ochrony międzynarodowej, TSUE wymaga „dogłębnego 
zbadania” przez sąd (481).

W swoim wniosku dotyczącym art. 46 ust. 3 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie pro-
cedur azylowych Komisja odniosła się do standardów ETPC dotyczących skutecznego środka 
zaskarżenia w sprawach dotyczących art. 3 i 13 EKPC. Jego orzecznictwo może zatem stanowić 
użyteczną inspirację. Oceniając skargę z art. 3, ETPC sam dokonuje „pełnej oceny ex nunc” (482). 
Pełna ocena oznacza „konieczność zbadania wszystkich okoliczności faktycznych sprawy” (483). 
ETPC wymaga również, aby sądy krajowe przeprowadziły niezależną i „rygorystyczną kontrolę” 
twierdzenia, że istnieją istotne podstawy do obawy przed rzeczywistym ryzykiem traktowania 
sprzecznego z art. 3 (484). W celu zapewnienia „rygorystycznej kontroli” należy odnieść się do 
zarzutów wnioskodawców dotyczących ryzyka złego traktowania (485). Rygorystyczna kontrola 
może wymagać od sądu podjęcia dalszego dochodzenia w sprawie przedłożonych dokumen-
tów (486). Decyzji nie należy sporządzać w sposób stereotypowy, bez podania szczegółów uza-
sadnienia podjętych decyzji (487). ETPC ocenia ryzyko zarówno w odniesieniu do okoliczności 
faktycznych, które były znane, jak i do tych, które powinny być znane w momencie wyda-
lenia (488). W celu zapewnienia dogłębnej oceny organy powinny również wziąć pod uwagę 
„ewentualne podobieństwa lub potencjalne różnice między [poszczególnymi] sprawami” (489).

W opinii ETPC rygorystyczna kontrola wymaga również, by ocena była „adekwatna i znajdy-
wała wystarczające oparcie w materiałach krajowych, jak również materiałach pochodzących 
z innych wiarygodnych i obiektywnych źródeł, takich jak np. inne umawiające się państwa czy 
państwa trzecie, agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych i szanowane organizacje poza-
rządowe” (490). Trybunał oceni ryzyko „w świetle wszystkich przedstawionych mu materiałów 

(480) Wyrok TSUE z dnia 5 września 2012 r. w sprawach połączonych C-71/11 i 99/11, Y i Z przeciwko Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltun-
gsgericht i Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ECLI:EU:C:2012:518; wyrok Wielkiej Izby TSUE z dnia 
2 marca 2010 r. w sprawie Salahadin Abdulla i in. przeciwko Republice Federalnej Niemiec, sprawy połączone C-175/08, C-176/08, C-178/08 i C-179/08, 
ECLI:EU:C:2010:105, pkt 90.
(481) Wyrok TSUE w sprawie Diouf, op.cit., przypis 25, pkt 56.
(482) Wyrok ETPC z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie Salah Sheekh przeciwko Niderlandom, skarga nr 1948/04, pkt 136. Zob. również ETPC, F.G. przeciwko Szwecji, 
zob. przypis 77, oraz ETPC, J.K. przeciwko Szwecji, zob. przypis 349, pkt 83.
(483) Wyrok ETPC z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie N.A. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 25904/07, pkt 113.
(484) Zob. np. ETPC, Jabari przeciwko Turcji, zob. przypis 242, pkt 50. Zob. również ETPC, F.G. przeciwko Szwecji, zob. przypis 77, pkt 113, oraz ETPC, J.K. przeciwko 
Szwecji, zob. przypis 349, pkt 86.
(485) ETPC, Jabari przeciwko Turcji, zob. przypis 242, pkt 49. Wyrok ETPC z dnia 22 września 2009 r. w sprawie Abdolkhani i Karimnia przeciwko Turcji, skarga 
nr 30471/08, pkt 113: „Trybunał jest zdumiony faktem, że zarówno organy administracyjne, jak i sądowe pozostawały bierne w stosunku do poważnych zarzutów 
skarżących dotyczących ryzyka złego traktowania w przypadku powrotu do Iraku lub Iranu. Uważa, że brak jakiejkolwiek odpowiedzi organów krajowych na zarzuty 
skarżących oznaczał brak „rygorystycznej kontroli” wymaganej w art. 13 konwencji”. Zob. również wyrok ETPC z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie Diallo przeciwko 
Republice Czeskiej, skarga nr 20493/07, pkt 81. Zob. także ETPC, Jabari przeciwko Turcji, zob. przypis 242, pkt 40, lub ETPC, M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji, zob. 
przypis 174, pkt 387–388. W tym ostatnim stwierdza się, że „wynikający z art. 13 wymóg zawieszenia wykonania zakwestionowanego aktu nie może być uznany za 
środek uzupełniający [...]. Przeciwne rozwiązanie oznaczałoby zezwolenie państwom na wydalenie danej osoby bez uprzedniego rozpatrzenia skarg na podstawie 
art. 3 w sposób tak rygorystyczny, jak to możliwe”.
(486) W sprawie Singh przeciwko Belgii wnoszący odwołanie przedstawili Radzie ds. Sporów Sądowych z Zakresu Prawa Cudzoziemców (Belgia) dokumenty potwier-
dzające ich obywatelstwo przesłane im przez UNHCR, do których dołączono potwierdzenie, że zostali zarejestrowani jako uchodźcy w ramach mandatu UNHCR, 
i potwierdzające ich historię. Conseil nie przywiązała wagi do tych dokumentów, ponieważ mogły one zostać łatwo sfałszowane. ETPC uznał, że podejście sądu 
krajowego w tej sprawie nie spełniało wymogów art. 13 w związku z art. 3 EKPC, ponieważ sąd nie przeprowadził żadnego postępowania przygotowawczego doty-
czącego ewentualnej prawdziwości dokumentów przedłożonych przez skarżących. Wyrok ETPC z dnia 2 października 2012 r. w sprawie Singh et autres c. Belgique, 
skarga nr 33210/11, pkt 101 i 104–105. Zob. także Evidence and credibility assessment in the context of the Common European Asylum System – A judicial analysis 
[Ocena dowodów i wiarygodności w kontekście wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], zob. przypis 2, sekcja 5.1. dotycząca oceny dowo-
dów związanych ze sporną przynależnością państwową lub bezpaństwowością.
(487) Zob. ETPC, M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji, zob. przypis 174, pkt 302, gdzie stwierdzono to w odniesieniu do organów pierwszej instancji. Zob. jednak również 
wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Khlaifia i in. przeciwko Włochom, zob. przypis 241, pkt 251, w którym Trybunał zaakceptował nakazy 
odmowy wjazdu sporządzone w porównywalnych warunkach i uzasadnione jedynie „obywatelstwem skarżących, stwierdzeniem, że bezprawnie przekroczyli oni 
granicę włoską, oraz brakiem jakiejkolwiek sytuacji przewidzianej w art. 10 ust. 4 dekretu ustawodawczego nr 286 z 1998 r. (azyl polityczny, przyznanie statusu 
uchodźcy lub przyjęcie tymczasowych środków ochrony z przyczyn humanitarnych (…))”. Według Trybunału można to wyjaśnić faktem, że skarżący „nie posiadali 
żadnych ważnych dokumentów podróżnych i nie twierdzili, że obawiają się złego traktowania w przypadku ich odesłania lub że istnieją jakiekolwiek inne prawne 
przeszkody dla ich wydalenia”.
(488) ETPC, F.G. przeciwko Szwecji, zob. przypis 77, pkt 115.
(489) Wyrok ETPC z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie I.K. przeciwko Austrii, skarga nr 2964/12, pkt 73. W tej sprawie Trybunał stwierdził, że organy krajowe nie 
rozpatrzyły dokładnie skargi skarżącego. Matce skarżącego przyznano status uchodźcy w następstwie jej odwołania się do Sądu ds. Azylu w Austrii. Jej syn nie 
kontynuował postępowania sądowego w odniesieniu do pierwszego wniosku, lecz złożył kolejny wniosek, w którym podał te same powody ucieczki co jego matka, 
związane ze śmiercią ojca. Jego zarzuty zostały uznane za niewiarygodne, a późniejsza skarga została oddalona na podstawie zasady powagi rzeczy osądzonej [res 
judicata]. Organy nie przedstawiły jednak żadnych argumentów „w odniesieniu do rozbieżności między oceną późniejszego wniosku skarżącego o udzielenie azylu 
a statusem jego matki jako uznanego uchodźcy”. Ibid., pkt 74.
(490) ETPC, N.A. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, zob. przypis 483, pkt 119; ETPC, F.G. przeciwko Szwecji, zob. przypis 77, pkt 117, oraz ETPC, J.K przeciwko 
Szwecji, zob. przypis 349, pkt 89.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126364&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=120920
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126364&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=120920
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=121879
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=108325&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=202116
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78986#{%22itemid%22:[%22001-78986%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%2243611/11%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-199402%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22display%22:[%220%22],%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%2259166/12%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-199404%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-87458
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58900
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%2243611/11%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-199402%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22display%22:[%220%22],%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%2259166/12%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-199404%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22display%22:[%220%22],%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%2259166/12%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-199404%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58900
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94127
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105281
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105281
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58900
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113660
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-170054%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117684
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-87458
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22display%22:[%220%22],%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%2259166/12%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-199404%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22display%22:[%220%22],%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%2259166/12%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-199404%22]}
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lub, jeśli to konieczne, materiałów uzyskanych proprio motu, w szczególności w przypadku, gdy 
skarżący – lub osoba trzecia w rozumieniu art. 36 konwencji – przedstawi uzasadnione powody 
podające w wątpliwość dokładność informacji, na których oparł się pozwany rząd” (491). W świe-
tle pomocniczej roli ETPC wymaga to, aby ocena dokonana przez organy krajowe była również 
odpowiednia i wystarczająco poparta wiarygodnymi i obiektywnymi źródłami (492).

W art. 10 ust. 4 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych wymaga się, 
aby sądy miały dostęp do ogólnych informacji, o których mowa w art. 10 ust. 3 lit. b) wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, niezbędnych do wykonywania ich 
zadań (493). W art. 10 ust. 3 lit. b) na państwa członkowskie nakłada się obowiązek zapewnienia, 
by „uzyskiwane były precyzyjne i aktualne informacje z różnych źródeł, takich jak EASO oraz 
UNHCR i właściwe organizacje międzynarodowe zajmujące się prawami człowieka, na temat 
ogólnej sytuacji panującej w krajach pochodzenia wnioskodawców oraz, w razie potrzeby, 
w państwach, przez które przejeżdżali oni tranzytem, oraz aby takie informacje były udostęp-
niane personelowi odpowiedzialnemu za rozpatrywanie wniosków i podejmowanie decyzji”.

6.2.3. Właściwy czas przeglądu

W art. 46 ust. 3 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych wymaga się, 
aby ocena okoliczności faktycznych i kwestii prawnych była nie tylko pełna, lecz również ex 
nunc, przynajmniej w postępowaniu odwoławczym przed sądem pierwszej instancji. Wymóg 
ten wydaje się wynikać z utrwalonego orzecznictwa ETPC dotyczącego art. 3 EKPC (zob. poni-
żej). Sąd nie może ograniczyć się do stanu dowodów, jaki istniał w chwili podejmowania decyzji 
przez organ rozstrzygający. Musi on raczej zagwarantować, że dysponuje wszelkimi istotnymi 
dowodami dotyczącymi stanu rzeczy na dzień postępowania odwoławczego. Dostęp sądów do 
informacji dotyczących kraju pochodzenia lub w razie potrzeby tranzytu (art. 10 ust. 4 wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych), a także ich dostęp do wszystkich 
istotnych informacji dotyczących indywidualnej sytuacji i osobistych uwarunkowań wniosko-
dawcy (art. 4 ust. 3 lit. c) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania) jest 
konieczny, aby sądy mogły zrealizować to zadanie (494).

W sprawach dotyczących odstępstw od prawa do swobodnego przemieszczania się obywateli 
Unii Europejskiej TSUE orzekł, że wymóg istnienia aktualnego zagrożenia musi być spełniony 
w momencie wydalenia. W tym celu konieczne jest, aby sądy były uprawnione do uwzględ-
niania kwestii faktycznych, które miały miejsce po wydaniu ostatecznej decyzji przez organy 
administracyjne (495).

(491) Zob. również ETPC, Salah Sheekh przeciwko Niderlandom, zob. przypis 482, pkt 136.
(492) Ibid., pkt 136: „W odniesieniu do materiałów uzyskanych proprio motu Trybunał uznaje, że z uwagi na bezwzględny charakter ochrony przyznanej na mocy 
art. 3 musi on powziąć przekonanie, że ocena dokonana przez organy umawiającego się państwa jest adekwatna i znajduje wystarczające oparcie w materiałach 
krajowych, jak również materiałach pochodzących z innych wiarygodnych i obiektywnych źródeł, takich jak np. inne umawiające się państwa czy państwa trzecie, 
agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych i szanowane organizacje pozarządowe”.
(493) ETPC, F.G. przeciwko Szwecji, zob. przypis 77, pkt 113.
(494) Evidence and credibility assessment in the context of the Common European Asylum System – A judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności w kontek-
ście wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], zob. przypis 2, podsekcja 3.1.2.1.
(495) Wyrok TSUE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C-482/01 i C-493/01, Georgios Orfanopoulos i Raffaele Oliveri, EU:C:2004:262, pkt 78–79: 
„Art. 3 dyrektywy 64/221 stoi na przeszkodzie praktyce krajowej, zgodnie z którą sądy krajowe nie mogą uwzględniać, w ramach kontroli zgodności z prawem 
wydalenia obywatela innego państwa członkowskiego, okoliczności faktycznych zaistniałych po wydaniu ostatecznej decyzji przez właściwe organy, które mogą 
wskazywać na ustanie lub istotne zmniejszenie aktualnego zagrożenia, jakie zachowanie danej osoby stanowi dla wymogów porządku publicznego. Dzieje się tak 
przede wszystkim wtedy, gdy między datą wydania decyzji o wydaleniu a datą kontroli tej decyzji przez właściwy sąd upłynął długi okres czasu”. Zob. również wyrok 
TSUE z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie C-467/02, Cetinkaya przeciwko Land Baden-Wűrttemberg, EU:C:2004:708, pkt 48, w odniesieniu do obywateli turec-
kich. W przypadku gdy zakaz opuszczania terytorium nałożony na obywatela Unii „nie pozwala obywatelom Unii na powoływanie się na przyznane im w art. 21 
TFUE prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu wobec absolutnych zakazów opuszczania kraju wydanych na czas nieokreślony, zaś organom administra-
cji na wyciągnięcie konsekwencji z orzecznictwa Trybunału potwierdzającego bezprawny charakter takich zakazów w świetle prawa Unii, nie może zostać rozsądnie 
uzasadnione zasadą pewności prawa i musi w rezultacie zostać uznane za sprzeczne z zasadą skuteczności oraz z art. 4 ust. 3 TUE”.

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78986#{%22itemid%22:[%22001-78986%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%2243611/11%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-199402%22]}
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62001CJ0482&from=EN
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49662&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=440157
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Pewne sądy krajowe rozpatrywały przepisy sądowe z perspektywy rozpatrzenia kwestii ex 
nunc (496). W niektórych państwach przepisy proceduralne mogą przewidywać ograniczenia 
w przypadku przedstawienia przez wnioskodawcę nowych okoliczności faktycznych w trak-
cie postępowania sądowego. Podczas gdy zgodnie z francuskim orzecznictwem sąd nie może 
odmówić uwzględnienia elementów, o których wie lub został poinformowany, a które wskazują 
na ryzyko prześladowania lub złego traktowania (497), w Austrii – jeśli okoliczności faktyczne 
przedstawiono podczas postępowania sądowego w sprawie o udzielenie azylu z zamiarem 
opóźnienia postępowania – mogą one zostać pominięte (498). Austriacki trybunał konstytucyjny 
uznał, że takie wąskie ograniczenie było proporcjonalne do zamierzonego celu i nie naruszało 
art. 47 karty UE (499). Według czeskiego Trybunału Konstytucyjnego indywidualną sytuację 
wnoszącego odwołanie należy zbadać nawet wówczas, gdy nie może on przedstawić orga-
nowi rozstrzygającemu wszystkich istotnych faktów. Spóźnione przedstawienie nowych faktów 
może być uzasadnione na przykład w sytuacjach, gdy pytania zadawane podczas przesłuchania 
nie dotyczyły danej kwestii; nie przeprowadzono przesłuchania; wnioskodawca mógł błędnie 
zrozumieć znaczenie faktów dla swojego wniosku; [z uwagi na] traumę, zakłopotanie wnio-
skodawcy lub inne ograniczenia (wcześniejsze doświadczenie tortur, przemocy seksualnej lub 
prześladowania ze względu na orientację seksualną) lub płeć osoby przeprowadzającej prze-
słuchanie lub tłumacza (500).

Kiedy ETPC ocenia ryzyko narażenia danej osoby na złe traktowanie, dokonuje oceny ex nunc 
tego ryzyka. Podejście to posłużyło za inspirację do opracowania art. 46 ust. 3 wersji prze-
kształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Właściwym momentem oceny ryzyka 
narażenia danej osoby na złe traktowanie jest moment wydalenia (501). Trybunał stwierdził 
również, że:

[w]ymagana jest pełna ocena ex nunc, ponieważ sytuacja w kraju docelowym może 
z czasem ulec zmianie. Mimo że sytuacja historyczna jest interesująca, ponieważ może 
rzucić światło na obecną sytuację i jej prawdopodobny rozwój, decydujące znaczenie 
mają warunki obecne i dlatego konieczne jest uwzględnienie informacji, które pojawiły 
się po podjęciu ostatecznej decyzji przez organy krajowe (502).

Z wyroków w sprawach M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji wynika, że sądy krajowe powinny rów-
nież rozpatrywać skargi dotyczące art. 3 EKPC „w momencie wydalenia” (503). W sprawie Singh 
przeciwko Belgii ETPC uznał, że sąd krajowy nie spełnił wymogu rygorystycznej kontroli ex nunc 

(496) Zwięzły przegląd uprawnień sądów do przeprowadzania pełnego rozpatrzenia ex nunc opublikowała Europejska Sieć Migracyjna. Europejska Sieć Migracyjna, 
Ad-hoc query of a full and ex nunc examination by the court in accordance with Article 46(1) of the recast Asylum Procedures Directive [Ankieta ad hoc dotycząca 
pełnego rozpatrzenia ex nunc przez sąd zgodnie z art. 46 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych], 2015.
(497) Zob. orzeczenie Rady Stanu (Francja) z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie M.A.B., nr 388766, ECLI:FR:CECHS:2016:388766.20161130; orzeczenie z dnia 
17 października 2016 r. w sprawie Mme B.A., nr 393852, ECLI:FR:CECHS:2016:393852.2016101; oraz orzeczenie z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie OFPRA prze-
ciwko M.B., nr 376783, ECLI:FR:CESSR:2015:376783.20150605.
(498) Przepis ten zawarty jest w austriackiej ustawie azylowej.
(499) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (Austria) z dnia 25 września 2013 r. w sprawie nr U1937-1938/2012 (zob. streszczenie w języku angielskim w EDAL). 
Pomimo przepisu dotyczącego zakazu przedstawiania nowych faktów Sąd ds. Azylu szczegółowo zbadał sytuację wnioskodawców będących kobietami w przy-
padku ich powrotu do Afganistanu. Trybunał Konstytucyjny miał również na uwadze specyfikę postępowania azylowego (możliwe problemy z tłumaczeniem, 
specyficzna sytuacja fizyczna i psychiczna), w którym wnioskodawcy mogą niekiedy nie mieć możliwości przedstawienia istotnych faktów w odpowiednim czasie. 
Wyjaśnienie przepisu obowiązującego w Austrii można znaleźć również w: Chlebny, J., „Power of the judge vis-a-vis new facts that happened after examination 
of the claim by the administrative authority” [„Uprawnienia sędziego a nowe fakty ujawnione po rozpatrzeniu wniosku przez organ administracyjny”], IALRJ, 
9. Światowa konferencja w Bledzie, 2011, s. 8–9.
(500) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (Ústavní soud České republiky) (Czechy) z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie I.ÚS 425/16.
(501) Wyrok ETPC z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie Cruz Varas i in. przeciwko Szwecji, skarga nr 15576/89, pkt 76. Zob. również ETPC, Salah Sheekh przeciwko 
Niderlandom, zob. przypis 482, pkt 136: „Ponieważ charakter odpowiedzialności umawiających się państw na podstawie art. 3 w tego rodzaju przypadkach polega 
na akcie narażenia danej osoby na ryzyko złego traktowania, istnienie ryzyka należy oceniać przede wszystkim w odniesieniu do tych faktów, które były znane lub 
powinny być znane umawiającemu się państwu w momencie wydalenia”.
(502) ETPC, N.A. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, zob. przypis 483, pkt 112.
(503) Wyrok ETPC w sprawie M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji, zob. przypis 174, pkt 389 „[...] Orzeczenia, o których sądowi wiadomo […] potwierdzają, że rozpatry-
wanie skarg na podstawie art. 3 przeprowadzone przez niektóre wydziały komisji odwoławczej ds. cudzoziemców w czasie wydalenia skarżącego nie było grun-
towne. Ograniczyły one rozpatrywanie do sprawdzenia, czy zainteresowane osoby przedstawiły konkretny dowód nieodwracalnego charakteru szkody, która może 
wynikać z domniemanego potencjalnego naruszenia art. 3, zwiększając w ten sposób ciężar dowodu do tego stopnia, że utrudniało to merytoryczne rozpatrzenie 
domniemanego ryzyka naruszenia. Ponadto, nawet jeśli po rozmowach z urzędem ds. cudzoziemców zainteresowani starali się dołączyć do swoich akt dodatkowe 
materiały w tym zakresie, komisja ds. cudzoziemców nie zawsze brała je pod uwagę. W ten sposób uniemożliwiono zainteresowanym osobom wykazanie spor-
nego charakteru ich skarg na podstawie art. 3 konwencji”. Zob. również ETPC, F.G. przeciwko Szwecji, zob. przypis 77, pkt 156–158.

http://www.emn.fi/files/1216/Open_compilation_EMN_NL_NCP_AHQ_on_a_full_and_ex_nunc_examination_by_the_court_of_asylum_appeals.pdf
http://www.emn.fi/files/1216/Open_compilation_EMN_NL_NCP_AHQ_on_a_full_and_ex_nunc_examination_by_the_court_of_asylum_appeals.pdf
http://www.emn.fi/files/1216/Open_compilation_EMN_NL_NCP_AHQ_on_a_full_and_ex_nunc_examination_by_the_court_of_asylum_appeals.pdf
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2015-09-14/388766?download_pdf
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2015-06-05/376783
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/VfGH_25092013_U1937_2012.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/austria-constitutional-court-vfgh-25-september-2013-u1937-19382012
https://www.iarmj.org/images/stories/BLED_conference/papers/WP_AP_Chlebny_General_Report.pdf
https://www.iarmj.org/images/stories/BLED_conference/papers/WP_AP_Chlebny_General_Report.pdf
https://www.iarmj.org/images/stories/BLED_conference/papers/WP_AP_Chlebny_General_Report.pdf
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-425-16_1
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57674
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-78986#{%22itemid%22:[%22001-78986%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-78986#{%22itemid%22:[%22001-78986%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-87458
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%2243611/11%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-199402%22]}
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w sprawie, w której nie dokonał żadnej oceny dokumentów przedłożonych dopiero na etapie 
postępowania sądowego (504). Oceniając wiarygodność, ETPC nie uważa, że spóźnione oświad-
czenia wnioskodawców automatycznie wpływają na ich wiarygodność (505).

Niemniej jednak ETPC nie wyklucza możliwości, że od wnioskodawców będzie się wymagać 
złożenia nowego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej i przedstawienia nowych 
faktów w nowym postępowaniu (506). W przypadku kolejnego wniosku złożonego w 2011 r. 
przez wnioskodawcę, którego matce przyznano status uchodźcy kilka lat wcześniej (2009 r.) 
na tej samej podstawie, ETPC stwierdził, że organy krajowe nie przeprowadziły dogłębnej 
oceny, oddalając wniosek jako res iudicata bez zbadania „powiązań między postępowaniem 
jego i jego matki oraz wszelkich możliwych podobieństw lub potencjalnych różnic między tymi 
dwiema sprawami” (507).

6.2.4. Analiza potrzeb w zakresie ochrony międzynarodowej

Jak wspomniano na początku sekcji 6.2 powyżej, wymóg skutecznego środka zaskarżenia, 
o którym mowa w art. 46 ust. 3 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylo-
wych, obejmuje „pełne rozpatrzenie ex nunc zarówno okoliczności faktycznych, jak i kwestii 
prawnych, w tym, w stosownych przypadkach, rozpatrzenie potrzeby zapewnienia ochrony 
międzynarodowej na mocy [wersji przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania], co 
najmniej w postępowaniach odwoławczych przed sądem pierwszej instancji” (508).

W dotychczasowym orzecznictwie TSUE nie zajmowano się kwestią tego, czy sądy muszą być 
uprawnione do udzielania ochrony międzynarodowej, choć na rozpatrzenie czekają wnioski 
o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w tej sprawie, o czym mowa poniżej. Wydaje 
się, że w orzecznictwie ETPC nie wymaga się takiego uprawnienia. Pełna właściwość połączona 
z rozpatrzeniem ex nunc wymaga natomiast, aby sądy były uprawnione do unieważnienia 
decyzji administracyjnej i zbadania zarówno okoliczności faktycznych, jak i kwestii prawnych 
w chwili wydania decyzji przez sąd. Można jednak argumentować, że aby środek zaskarże-
nia był skuteczny, powinien przyczyniać się do naprawy spowodowanego naruszenia (509), oraz 
że uprawnienie do przyznania ochrony międzynarodowej może być konieczne w sytuacjach, 
w których uchylenie decyzji nie skutkowałoby wystarczającymi zabezpieczeniami dla wnoszą-
cego odwołanie. Kwestia ta powstaje na przykład w okolicznościach, w których sąd wielokrot-
nie stwierdza nieważność decyzji administracyjnej, a organ odmawia udzielenia wnioskodawcy 
ochrony międzynarodowej pomimo nakazu sądu.

Sąd Najwyższy Słowacji zwrócił się do TSUE o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
w przedmiocie tego, czy art. 46 ust. 3 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych należy interpretować w ten sposób, że sędzia krajowy oceniający potrzebę udziele-
nia wnioskodawcy ochrony międzynarodowej jest uprawniony do przyznania mu tej ochrony 
w sytuacji, gdy poprzednie decyzje odmowne organu administracyjnego były wielokrotnie 
uchylane, co budzi wątpliwości co do skuteczności kolejnych odwołań, nawet jeśli z przepisów 
krajowych nie wynika, że sędzia posiada taką kompetencję. Sąd Najwyższy zwrócił się również 
z pytaniem, czy takie uprawnienie może odnosić się również do sądu drugiej instancji (510).

(504) ETPC, Singh et autres c. Belgique, zob. przypis 486, pkt 101 i 104–105.
(505) ETPC, Hilal przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, zob. przypis 409, pkt 64–65. Zob. również Evidence and credibility assessment in the context of the Common 
European Asylum System – A judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności w kontekście wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], zob. 
przypis 2, w szczególności podsekcje 4.5.1, 5.7.1 i 6.3.
(506) ETPC, Bahaddar, zob. przypis 358, pkt 47–48.
(507) ETPC, I.K. przeciwko Austrii, zob. przypis 489, pkt 73.
(508) Dodano podkreślenie.
(509) Zob. np. wyrok ETPC z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie Scordino przeciwko Włochom (nr 1), skarga nr 36813/97, pkt 186–188.
(510) Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony do TSUE przez Sąd Najwyższy (Słowacja) w sprawie nr C-113/17, zob. przypis 461.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113660
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-59339
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58136
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117684
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%2236813/97%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-174482%22]}
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Bułgarski Administrativen Sad Sofia-grad zwrócił się również z wnioskiem o wydanie orzecze-
nia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie tego, czy z art. 46 ust. 3 wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych wynika, „że w toku postępowania sądowego sąd 
jest zobowiązany do rozpatrzenia co do istoty zadeklarowanych nowych podstaw do udzielenia 
ochrony międzynarodowej, których nie wskazano w skardze do sądu wniesionej na decyzję 
w sprawie odmowy udzielenia ochrony międzynarodowej” (511). W kolejnym odesłaniu zapy-
tał, jak interpretować wymóg zbadania potrzeby ochrony międzynarodowej w przypadku, gdy 
klauzula wyłączająca zawarta w art. 12 ust. 1 dyrektywy w sprawie kwalifikowania może mieć 
zastosowanie (512).

Orzeczenia w tych sprawach mogą wyjaśnić, czy w art. 46 ust. 3 wersji przekształconej dyrek-
tywy w sprawie procedur azylowych wymaga się, by sądy były uprawnione do udzielania 
ochrony międzynarodowej.

6.3. Prawo do skutecznego środka zaskarżenia

W niniejszej sekcji określono kluczowe elementy, które muszą istnieć i być praktycznie 
dostępne, aby zapewnić osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową prawo do sku-
tecznego środka zaskarżenia. Obejmują one wymóg dotyczący tego, aby wnioskodawcy, któ-
rych wniosek został odrzucony, otrzymali pisemną decyzję zawierającą powody odrzucenia 
oraz informacje o sposobie odwołania się od decyzji (podsekcja 6.3.1). Konieczne jest również, 
aby terminy, w których można składać odwołania, były rozsądne, a środki zaskarżenia były 
zapewniane w stosownie krótkim czasie (podsekcja 6.3.2). Wnoszący odwołanie wymagają 
również bezpłatnej pomocy i reprezentacji prawnej (podsekcja 6.3.3). Ponadto przedstawiono 
inne zabezpieczenia, które należy wprowadzić (podsekcja 6.3.4), w tym zabezpieczenia mające 
zastosowanie w przypadku domniemanego wycofania lub zaprzestania popierania odwołania 
(podsekcja 6.3.5). Kwestię skutku zawieszającego i prawa wnoszącego odwołanie do pozosta-
nia na terytorium omówiono w sekcji 6.4. Jak orzekł ETPC: „[W] praktyce dostępność środka 
zaskarżenia ma decydujące znaczenie dla oceny jego skuteczności” (513).

W tabelach 21 i 22 poniżej przedstawiono, których gwarancji proceduralnych nie zapewniono 
w wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych w równoważny sposób na 
etapie postępowań odwoławczych. Jak wskazuje poniższy tekst, w niektórych z tych przypad-
ków dodatkowe gwarancje wynikają z prawa pierwotnego UE.

(511) Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony do TSUE przez Administrativen sad Sofia-grad (Bułgaria) w sprawie C-652/16, zob. przypis 461.
(512) Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony do TSUE przez Administrativen sad Sofia-grad (Bułgaria) w sprawie C-585/16, zob. przypis 461.
(513) ETPC, M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji, zob. przypis 174, pkt 318; oraz ETPC, I.M. przeciwko Francji, zob. przypis 242, pkt 131.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1504979736546&uri=CELEX:62016CN0652
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1504979736546&uri=CELEX:62016CN0585
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108934
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Tabela 21: Gwarancje przewidziane w równoważny sposób w postępowaniu przed organem 
rozstrzygającym i w postępowaniu odwoławczym

Artykuł Postępowanie 
administracyjne

Postępowanie 
odwoławcze Uwaga

Art. 8 ust. 2   Zob. art. 2 lit. c) i e).

Art. 10 ust. 3 
lit. b)   Zob. art. 10 ust. 4.

Art. 12 ust. 1 
lit. a)–e)   Zob. art. 12 ust. 2.

Art. 17 ust. 5  
[Dostęp do zapisu przesłuchania mającego 
znaczenie dla sądów]

Art. 21–23  

Art. 24  

Art. 25 ust. 1  

Art. 25 ust. 6   [Zasada najlepszego interesu dziecka]

Art. 25 ust. 6 
lit. d)  

Art. 26  

Art. 29  

Art. 30  

Art. 41 ust. 2 
lit. c)  

Tabela 22: Gwarancje przewidziane wyłącznie w postępowaniu przed organem 
rozstrzygającym, które nie mają zastosowania w postępowaniu odwoławczym (514)

Artykuł Postępowanie 
administracyjne

Postępowanie 
odwoławcze Uwaga

Art. 6  

Art. 7  

Art. 8 ust. 1  

Art. 9  

Art. 10 ust. 
1, 2 i 3 lit. a) 
i c)–d)

 

Art. 10 ust. 5  

Art. 11 ust. 
1 i 3  

Art. 11 ust. 2  
[uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji oraz 
informacje o sposobie zaskarżenia decyzji mają 
znaczenie dla sądów]

(514) Niektóre z tych gwarancji nie mają zastosowania w postępowaniach odwoławczych, ponieważ nie mają żadnego znaczenia w postępowaniu sądowym, np. 
gwarancje dotyczące złożenia wniosku o ochronę międzynarodową.
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Art. 14–16  

Art. 17 
ust. 1–4  

Art. 18  

Art. 19  

Art. 25 
ust. 2–5  

Art. 25 ust. 6 
lit. a),b) i c)  

Art. 41 ust. 1  

Art. 41 ust. 2 
lit. a) i b)  

Art. 42 ust. 1 
i 2  

Art. 42 ust. 3  
[uzasadnienie decyzji i możliwości wniesienia 
od niej odwołania lub wniosku o ponowne 
rozpoznanie]

Art. 43  

6.3.1. Dostęp do uzasadnienia decyzji i informacji o prawach do odwołania

W wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych wymaga się, by w przy-
padku odrzucenia wniosku o nadanie statusu ochrony międzynarodowej uzasadnienie fak-
tyczne i prawne zostało przedstawione w pisemnej decyzji oraz by informacja o sposobie 
odwołania się od decyzji odmownej została przekazana na piśmie (art. 11 ust. 1–2 wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych) (515). Przedstawienie uzasadnienia 
decyzji ma zasadnicze znaczenie dla skuteczności kontroli sądowej oraz dla możliwości roz-
strzygnięcia przez sąd kwestii zgodności z prawem uzasadnienia decyzji (516) (zob. również pod-
sekcja 4.2.2 powyżej dotycząca wymogów dotyczących podejmowania decyzji) (517).

W sprawie, w której wnioskodawca nie mógł zrozumieć terminu na złożenie odwołania 
z powodu braku tłumaczenia, włoski Sąd Kasacyjny orzekł, że prawo wnioskodawcy do sku-
tecznego środka zaskarżenia zostało naruszone (518).

6.3.2. Terminy na wniesienie odwołania

Jeżeli chodzi o skuteczność środka zaskarżenia, czas ogrywa kluczową rolę. Stworzenie wspól-
nych norm „sprawiedliwych i skutecznych procedur azylowych” jest jednym z celów wspólnego 
europejskiego systemu azylowego (519). Celem wersji przekształconej dyrektywy w sprawie pro-
cedur azylowych jest osiągnięcie skuteczności zgodnie z zasadą określoną w motywie 18, który 
stanowi: „Podejmowanie decyzji w sprawie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej 

(515) Zob. również art. 12 ust. 1 lit. f) i art. 12 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.
(516) Wyrok TSUE z dnia 15 października 1987 r. w sprawie C-222/86, Unectef przeciwko Georges Heylens i in., pkt 15.
(517) Zob. także TSUE, 2013, Komisja Europejska i in. przeciwko Yassin Abdullah Kadi, zob. przypis 377, pkt 100; oraz TSUE, ZZ przeciwko Secretary of State for the 
Home Department, op.cit., 305, pkt 53, w celu wyjaśnienia, dlaczego uzasadnienie decyzji jest ważne dla zapewnienia prawa do skutecznego środka zaskarżenia.
(518) Wyrok Sądu Kasacyjnego (Włochy) z dnia 8 września 2011 r. w sprawie nr 18493/2011.
(519) Zob. motywy 4 i 11 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Zob. również Konkluzje Rady Europejskiej z Tampere, zob. przypis 7, 
pkt 14.

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=94920&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1262834
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139745&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=238764
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137981&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=245115
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137981&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=245115
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/Original Judgment - 18493.2011.pdf
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm
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w najkrótszym możliwym terminie leży w interesie zarówno państw członkowskich, jak i wnio-
skodawców, bez uszczerbku dla odpowiedniego i kompletnego rozpatrywania wniosku” (520).

W art. 46 ust. 4 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych określono, że 
terminy muszą być „rozsądne [...], aby wnioskodawca mógł korzystać z prawa do skutecznego 
środka zaskarżenia” oraz że „nie mogą uniemożliwiać ani nadmiernie utrudniać wnioskodawcom 
korzystania z tego prawa”. Przepis ten miał na celu dostosowanie wersji przekształconej dyrek-
tywy w sprawie procedur azylowych do orzecznictwa TSUE i ETPC, o którym mowa poniżej (521).

Ponieważ długość postępowania przed sądem również nie powinna przekraczać rozsądnego 
okresu, wersja przekształcona dyrektywy w sprawie procedur azylowych stanowi, że „[p]aństwa 
członkowskie mogą ustanowić terminy obowiązujące sąd [...] na zbadanie decyzji organu roz-
strzygającego” (art. 46 ust. 10 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych).

Jeżeli od decyzji trzeba się najpierw odwołać do organu innego niż organ sądowy, konieczne 
jest zapewnienie dostępu do sądu w rozsądnym terminie (522). Zbyt krótkie terminy na wnie-
sienie odwołania mogą uniemożliwić lub nadmiernie utrudnić sprawowanie kontroli sądowej. 
Większość dotychczasowego orzecznictwa TSUE dotyczy terminów zawitych do wniesienia 
powództwa spoza zakresu prawa administracyjnego. TSUE uznał, że „ustalenie rozsądnych 
terminów zawitych do wniesienia powództwa jest co do zasady zgodne z wymogami skutecz-
ności, ponieważ stanowi zastosowanie fundamentalnej zasady pewności prawa” (523). Sku-
teczność takich ograniczeń czasowych zależy od ich długości i daty rozpoczęcia (524). Krótkie 
terminy w trakcie całego postępowania mogą wpłynąć na skuteczne korzystanie z prawa do 
bycia wysłuchanym (525). W sprawie Pontin TSUE uznał, że w niektórych okolicznościach szcze-
gólnie krótki termin może utrudnić zasięgnięcie porady prawnej czy interwencję prawnika (526).

Termin na wniesienie odwołania musi być „rzeczywiście wystarczający na przygotowanie i wnie-
sienie skutecznego środka odwoławczego” (527). TSUE omówił ten aspekt w wyroku w sprawie 
Diouf (528). Wniosek Brahima Samby Dioufa o udzielenie azylu w Luksemburgu został rozpatrzony 
w trybie przyspieszonym (529). Termin na wniesienie odwołania skrócono do 15 dni w porównaniu 
z 1 miesiącem w procedurze zwykłej i istniała tylko jedna instancja sądowa (530). TSUE przyjął, że 
postępowanie sądowe może mieć charakter przyspieszony w celu zapewnienia „szybszego roz-
patrywania bezzasadnych lub niedopuszczalnych wniosków o udzielenie azylu, tak aby umożliwić 
skuteczniejsze rozpatrywanie wniosków złożonych przez osoby, w odniesieniu do których istnieją 
silne podstawy do tego, by skorzystały one ze statusu uchodźcy” (531). Co do zasady piętnasto-
dniowy termin nie wydawał się „rzeczywiście niewystarczający na przygotowanie i wniesienie 
skutecznego środka odwoławczego, natomiast termin ten jawi się jako rozsądny i proporcjonalny 

(520) TSUE powtórzył tę zasadę w sprawie Diouf, op.cit., przypis 25, pkt 44. Podkreślił potrzebę celowości, aby wyjaśnić, dlaczego decyzje przygotowawcze (a nie 
ostateczne) nie muszą podlegać kontroli sądowej, ponieważ takie podejście niepotrzebnie wydłużyłoby czas trwania postępowań.
(521) Wraz z innymi środkami „[p]owinno to zapewnić wnioskodawcom dostateczne możliwości sformułowania wniosku w sposób przekonujący, a tym samym 
gwarantuje zgodność ze zobowiązaniami do poszanowania praw podstawowych, o czym przypomina orzecznictwo europejskich sądów”. Zob. Komisja Europejska, 
komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczący stanowiska Rady w sprawie 
przyjęcia wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania statusu ochrony międzynarodo-
wej, 10 czerwca 2013 r., COM(2013) 411 final, pkt 3.3. W art. 39 ust. 2 dyrektywy w sprawie procedur azylowych kwestię tę pozostawiono do uznania państwom 
członkowskim zgodnie z zasadą autonomii proceduralnej: „Państwa członkowskie ustanawiają terminy i inne zasady konieczne, aby wnioskodawca mógł korzystać 
z prawa do skutecznego środka odwoławczego na mocy ust. 1”.
(522) TSUE, Wilson przeciwko Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, zob. przypis 476, pkt 60.
(523) Zob. np. wyrok TSUE z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie C-246/09, Susanne Bulicke przeciwko Deutsche Büro Service GmbH, EU:C:2010:418, pkt 36.
(524) Zob. np. wyrok TSUE z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie C-246/09, Susanne Bulicke przeciwko Deutsche Büro Service GmbH, EU:C:2010:418, pkt 37.
(525) TSUE, wyrok z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-349/07, Sopropé - Organizações de Calçado Lda przeciwko Fazenda Pública, EU:C:2008:746.
(526) Wyrok TSUE z dnia 29 października 2009 r. w sprawie C-63/08, Virginie Pontin przeciwko T-Comalux SA, EU:C:2009:666, pkt 65. Miało to jednak miejsce 
w sytuacji dotyczącej młodej ciężarnej kobiety zwolnionej z pracy. Zgodnie z prawem – aby uznać rozwiązanie umowy za nieważne – należało złożyć odwołanie do 
sądu w terminie 15 dni od dnia rozwiązania umowy. Poza tym zwolnionej pracownicy przysługiwał 8-dniowy termin na udowodnienie ciąży, jeśli umowa została 
rozwiązana, zanim pracodawca dowiedział się o jej ciąży.
(527) TSUE, Diouf, op.cit., przypis 25, pkt 66.
(528) TSUE, Diouf, op.cit., przypis 25, pkt 66.
(529) TSUE, Diouf, op.cit., przypis 25, pkt 19.
(530) TSUE, Diouf, op.cit., przypis 25, pkt 62.
(531) TSUE, Diouf, op.cit., przypis 25, pkt 65.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=108325&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=202116
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2013:0411:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2013:0411:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2013:0411:FIN
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=64426&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83132&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=28116
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83132&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=28116
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73993&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=31600
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73372&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=44173%09
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=108325&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=202116
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=108325&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=202116
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=108325&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=202116
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=108325&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=202116
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=108325&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=202116


166 — AS – Procedury azylowe i zasada non-refoulement

w stosunku do występujących praw i interesów” (532). Trybunał stwierdził jednak, że jeśli w danej 
sytuacji termin ten okazałby się niewystarczający, sąd krajowy powinien rozważyć, „czy sama ta 
okoliczność mogłaby uzasadnić uwzględnienie środka odwoławczego wniesionego pośrednio od 
decyzji o rozpatrzeniu wniosku o udzielenie azylu w ramach procedury przyspieszonej, tak by 
uwzględniając ten środek odwoławczy, wspomniany sąd nakazał rozpatrzenie wniosku w ramach 
zwykłej procedury” (533). Trybunał orzekł, że jeżeli termin wydaje się niewystarczający w danym 
przypadku, sąd krajowy powinien najpierw zbadać, czy sama ta okoliczność uzasadnia uwzględ-
nienie odwołania. Gdyby tak było, wydawałoby się, że sąd krajowy powinien mieć prawo nakazać 
rozpatrzenie wniosku w ramach procedury zwykłej.

Na szczeblu krajowym austriacki Trybunał Konstytucyjny i czeski Trybunał Konstytucyjny rozwa-
żały, czy terminy na złożenie odwołania w sprawach dotyczących ochrony międzynarodowej są 
wystarczające. W odniesieniu do terminu 2-dniowego (Austria) i 7-dniowego (Czechy) orzekły one, 
że długość terminu jest niezgodna z prawem do skutecznego środka odwoławczego (534). Słoweń-
ski Trybunał Konstytucyjny podjął podobną decyzję w odniesieniu do 3-dniowego terminu (535).

Istotne mogą być również inne terminy w toku postępowania. Na przykład krótkie terminy 
na podniesienie nowych zarzutów w postępowaniu odwoławczym mogą utrudniać skuteczne 
wykonywanie prawa do bycia wysłuchanym (536).

Z uwagi na fakt, że z orzecznictwa ETPC wywodzi się również obecne brzmienie art. 46 ust. 4 
wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, jego orzecznictwo jest odpo-
wiednim źródłem.

ETPC zajmował się kwestią niezwykle krótkich terminów na wniesienie powództwa w spra-
wie wydalenia. Uznano, że automatyczne i mechaniczne stosowanie terminu 5-dniowego na 
złożenie wniosku jest sprzeczne z ochroną prawa do niewydalania na mocy art. 3 EKPC (537). 
Za sprzeczne z art. 13 uznano również to, że sąd krajowy zbadał jedynie, czy skarżąca złożyła 
wniosek po upływie tego terminu (538).

Środek odwoławczy powinien być zapewniony w rozsądnie krótkim czasie (539), ponieważ 
odpowiedni charakter środka odwoławczego może zostać zaprzepaszczony zbyt długim okre-
sem jego rozpatrywania (540).

W sprawie Bahaddar przeciwko Niderlandom ETPC orzekł, że terminy mają na celu umożli-
wienie sądom rozpatrywanie spraw w sposób uporządkowany. Ponieważ w sprawach azylo-
wych dostarczenie dowodów w krótkim czasie może być trudne, „terminy nie powinny być tak 

(532) TSUE, Diouf, op.cit., przypis 25, pkt 67.
(533) TSUE, Diouf, op.cit., przypis 25, pkt 68.
(534) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (Austria) w sprawie nr G31/98, G79/98, G82/98, G108/98 z dnia 24 czerwca 1998 r.; wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
(Czechy) w sprawie nr 9/2010, zb. który wszedł w życie w styczniu 2010 r. Zob. także Agencja Praw Podstawowych UE, Podręcznik europejskiego prawa dotyczą-
cego azylu, granic i imigracji, wyd. 2, 2014, s. 101.
(535) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (Słowenia) z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie Up – 338/05-11U-I176/05. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej sprawy, 
zob. Zalar, B., Constitutionalisation of the Implementing Act of the Procedures Directive [Konstytucjonalizacja aktu wykonawczego do dyrektywy w sprawie proce-
dur azylowych], EJML, 2008, s. 198; wyrok Trybunału Konstytucyjnego (Belgia) z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie 13/2016, nr 6094 i 6095.
(536) TSUE, Peterbroeck i in., zob. przypis 395. Zob. także Reneman, M., Speedy asylum procedures in the EU: striking fair balance remedy [Szybkie procedury azy-
lowe w UE: środki odwoławcze zapewniające odpowiednią równowagę], IJLR, 2013, część 4.2, w której znajduje się więcej orzecznictwa.
(537) ETPC, Jabari przeciwko Turcji, zob. przypis 242, pkt 40.
(538) Spijkerboer, ‘Subsidiarity’ and ‘arguability’: the ECtHR case law on judicial review in asylum cases [„Subsydiarność” i „zasadność”: orzecznictwo ETPC doty-
czące kontroli sądowej w sprawach azylowych], zob. przypis 403, s. 55.
(539) ETPC, De Souza Ribeiro przeciwko Francji, zob. przypis 411, pkt 82. Zob. również ETPC, M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji, zob. przypis 174, pkt 293 i 320.
(540) ETPC, I.M. przeciwko Francji, zob. przypis 242, pkt 133. Zob. również ETPC, M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji, zob. przypis 174, pkt 292: „Szczególną uwagę należy 
zwrócić na szybkość samego środka odwoławczego, przy czym nie można wykluczyć, że odpowiedni charakter środka odwoławczego może zostać zaprzepaszczony 
zbyt długim okresem jego rozpatrywania”. Zob. także pkt 320, gdzie Trybunał podkreślił „znaczenie szybkiego działania w sprawach dotyczących złego traktowania 
przez funkcjonariuszy państwowych [...]. Ponadto uważa, że takie szybkie działanie jest tym bardziej konieczne, gdy – jak w niniejszej sprawie – dana osoba złożyła 
skargę na podstawie art. 3 w przypadku deportacji, nie ma proceduralnej gwarancji, że zasadność jej skargi zostanie poważnie rozpatrzona w pierwszej instancji, 
statystycznie nie ma praktycznie żadnych szans na otrzymanie jakiejkolwiek formy ochrony i żyje w stanie niepewności, który Trybunał uznał za sprzeczny z art. 3. 
[…]”.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=108325&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=202116
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=108325&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=202116
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_10019376_98G00031_00
https://fra.europa.eu/sites/default/files/handbook-law-asylum-migration-borders-2nded_pl.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/handbook-law-asylum-migration-borders-2nded_pl.pdf
http://odlocitve.us-rs.si/documents/aa/04/u-i-176-05-odlocba2.pdf
http://www.const-court.be/public/f/2016/2016-013f.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=406577
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https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-103050%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108934
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krótkie ani stosowane tak nieelastycznie, by pozbawić osobę ubiegającą się o uznanie statusu 
uchodźcy realnej możliwości udowodnienia swojego roszczenia” (541). Zasadę, zgodnie z którą 
automatyczne stosowanie bardzo krótkich terminów może utrudniać korzystanie z prawa do 
skutecznego środka odwoławczego, zastosowano w innych przypadkach w odniesieniu do pro-
cedur w trybie przyspieszonym (542).

Okoliczności konkretnej sprawy mogą również oznaczać, że krótkie terminy ograniczają prawo 
do skutecznego środka odwoławczego. W sprawie Sultani przeciwko Francji ETPC nie uznał, 
że procedura w trybie przyspieszonym jest nieskuteczna, ponieważ rozpatrywanie dotyczyło 
drugiego wniosku o udzielenie azylu, który został w pełni rozpatrzony w ramach procedury 
zwykłej (543). Ten sam rodzaj procedury nie spełniał jednak niezbędnych norm w sprawie I.M. 
przeciwko Francji (544). Skarżący w tej sprawie złożył swój pierwszy i jedyny wniosek o udziele-
nie azylu podczas zatrzymania i miał przygotować swój wniosek w ciągu 5 dni i w języku francu-
skim z bardzo ograniczoną pomocą językową (545). W porównaniu z dwumiesięcznym terminem 
na złożenie odwołania w ramach procedury zwykłej miał on tylko 48 godzin na przygotowanie 
odwołania, w tym czasie był zatrzymany i pozbawiony pomocy prawnej lub językowej (546). 
Jego pełnomocnik ustanowiony przez sąd, z którym spotkał się dopiero na krótko przed roz-
prawą, mógł jedynie powtórzyć przedstawioną już argumentację bez możliwości uzupełnienia 
jej o inne dowody (547). ETPC uznał, że w tych okolicznościach skarżący nie miał skutecznej 
możliwości uzasadnienia przed sądem swojej obawy dotyczącej naruszenia art. 3 EKPC (548).

6.3.3. Dostęp do pomocy prawnej i tłumaczenia

Art. 47 ust. 3 karty UE stanowi, że: „Każdy ma możliwość uzyskania porady prawnej, skorzy-
stania z pomocy obrońcy i przedstawiciela. Pomoc prawna jest udzielana osobom, które nie 
posiadają wystarczających środków, w zakresie, w jakim jest ona konieczna dla zapewnienia 
skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości”. Dostęp do pomocy prawnej jest częścią 
prawa do skutecznego środka prawnego, o którym mowa w karcie, i powinien być zapewniony, 
jeżeli „brak takiej pomocy uniemożliwiłby zapewnienie skutecznego środka prawnego” (549).

Motyw 23 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych stanowi, co 
następuje.

Motyw 23 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

 W postępowaniach odwoławczych, z zastrzeżeniem pewnych warunków, wniosko-
dawcom należy zapewnić bezpłatną pomoc prawną i reprezentację ze strony osób 
uprawnionych do takich czynności na mocy prawa krajowego. Ponadto, na wszystkich 
etapach postępowania, wnioskodawcy powinni mieć prawo do konsultowania się, na 
swój własny koszt, z doradcą lub zastępcą prawnym, dopuszczonymi lub uprawnio-
nymi do takiej działalności na mocy prawa krajowego.

(541) ETPC, Bahaddar, zob. przypis 358, pkt 45.
(542) Zob. np. wyrok ETPC z dnia 20 września 2007 r. w sprawie Sultani przeciwko Francji, skarga nr 45223/05 (fragmenty), o którym mowa poniżej.
(543) Trybunał orzekł, że „istnienie tej pierwszej kontroli uzasadnia krótkotrwałość rozpatrywania drugiego wniosku, w ramach którego OFPRA sprawdza jedynie, 
w trybie przyspieszonym, czy istnieją nowe powody zmiany jej poprzedniej decyzji o odrzuceniu wniosku”. Zob. ETPC, Sultani, ibid., pkt 65 i 66 tej sprawy, tłuma-
czenie udostępnione przez UNHCR, Manual on the Case Law of the European Regional Courts [Podręcznik dotyczący orzecznictwa europejskich sądów regional-
nych], czerwiec 2015 r., s. 237.
(544) ETPC, I.M. przeciwko Francji, zob. przypis 242.
(545) Ibid., pkt 144–145.
(546) Ibid., pkt 150.
(547) Ibid., pkt 151.
(548) Ibid., pkt 153.
(549) Wyjaśnienia dotyczące Karty praw podstawowych UE, zob. przypis 392, dotyczący art. 47 w odniesieniu do wyroku ETPC z dnia 9 października 1979 r. w spra-
wie Airey przeciwko Irlandii, skarga nr 6289/73.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58136
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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82337
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http://www.refworld.org/pdfid/558803c44.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/558803c44.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108934
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:pl:PDF
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W podsekcji 4.2.3 powyżej określono podstawowe gwarancje dotyczące pomocy prawnej, 
dostępu do UNHCR i innych organizacji oraz usług tłumacza, które należy zapewnić na mocy 
art. 12 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych wszystkim wnio-
skodawcom w postępowaniu odwoławczym. Zob. również podsekcja 4.2.6.2 poniżej dotycząca 
pomocy i reprezentacji prawnej, w której mowa w szczególności o pomocy i reprezentacji 
prawnej w postępowaniach odwoławczych określonych w art. 20 wersji przekształconej dyrek-
tywy w sprawie procedur azylowych.

Przepisy dotyczące reprezentacji prawnej nie powinny nadmiernie utrudniać korzystania z praw 
przysługujących w UE (550). TSUE orzekł, że „punktem wyjścia oceny konieczności przyznania tej 
pomocy [prawnej] są prawa danej osoby, której prawa i wolności gwarantowane prawem Unii 
zostały naruszone, a nie ogólny interes społeczny, nawet jeśli może on być jednym z czynników 
oceny konieczności udzielenia pomocy” (551). Oceniając przesłanki udzielenia pomocy praw-
nej, sąd krajowy powinien zbadać proporcjonalność wszelkich ograniczeń prawa dostępu do 
sądu (552). W celu dokonania tej oceny należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

– przedmiot sporu;
– racjonalne szanse wygrania sprawy przez powoda;
– znaczenie, jakie sprawa ma dla powoda;
– złożoność obowiązujących przepisów materialnych i proceduralnych; oraz
– możliwości skutecznego poprowadzenia sprawy przez powoda (553).

Oceniając proporcjonalność ograniczenia, „sąd krajowy może również uwzględnić wysokość 
zaliczki na poczet kosztów postępowania” oraz to, czy „stanowią one przeszkodę w ewentual-
nym dostępie do wymiaru sprawiedliwości” (554). Dostęp do sądu nie powinien być dla wnoszą-
cego odwołanie zbyt kosztowny (555).

Niektóre odwołania mogą być wnoszone tylko wtedy, gdy wnoszący odwołanie są reprezen-
towani przez adwokata. TSUE wyjaśnił powód takiego uregulowania prawnego w odniesieniu 
do własnych przepisów dotyczących reprezentacji w sprawie Pieftiew (556): „Uzasadnieniem 
wymagań [...] jest status adwokata lub rady prawnego jako osoby wspomagającej wymiar spra-
wiedliwości, której zadaniem jest udzielenie klientowi potrzebnej mu pomocy prawnej, przy 
zachowaniu całkowitej niezależności i w nadrzędnym interesie wymiaru sprawiedliwości” (557). 
W wyroku zasugerowano, że jeśli reprezentacja prawna przed sądem jest obowiązkowa, dostęp 
do niej stanowi istotę prawa do skutecznej ochrony sądowej (558).

(550) Wyrok TSUE z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie C-268/06, Impact przeciwko Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, 
Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport, 
EU:C:2008:223, pkt 51.
(551) TSUE, DEB, op.cit., 246, pkt 42. Wyrok dotyczył kwestii, czy osoby prawne powinny mieć prawo do bezpłatnej pomocy prawnej w celu dochodzenia swoich 
praw na mocy prawa Unii.
(552) To znaczy, „czy przesłanki udzielenia pomocy prawnej stanowią ograniczenie prawa dostępu do sądu, naruszające to prawo w jego istocie, czy ich cel jest 
zgodny z prawem i czy istnieje rozsądny stosunek proporcjonalności pomiędzy stosowanymi środkami a zamierzonym celem”. Ibid., pkt 60.
(553) Ibid., pkt 61.
(554) Ibid., pkt 61.
(555) Wyrok TSUE z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie C-260/11, The Queen, na wniosek: Davida Edwardsa, Lilian Pallikaropoulos przeciwko Environment Agency, 
First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, EU:C:2013:221.
(556) Wyrok TSUE z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie C-314/13, Užsienio reikalų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba przeciwko Władimirowi Pieftie-
wowi, BelTechExport ZAO, Sport-Pari ZAO, BT Telecommunications PUE, EU:C:2014:1645. Art. 19 Statutu Trybunału stanowi, że wniosek do Trybunału może być 
złożony tylko wtedy, gdy jest podpisany przez adwokata lub radcę prawnego.
(557) Ibid., pkt 28.
(558) Ibid., pkt 34. Zob. również Prechal, S., „The Court of Justice and effective judicial protection: What has the charter changed?” [„Trybunał Sprawiedliwości 
i skuteczna ochrona sądowa: Co zmieniła karta?”], [w:] Paulussen, C., Takács, T., Lazić, V. i Van Rompuy, B. (red.), Fundamental rights in international and European 
law [Prawa podstawowe w prawie międzynarodowym i europejskim], TMC Asser Press, 2016, s. 152.
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=71395&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=46354
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83452&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=439559
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Austriacki Trybunał Konstytucyjny orzekł, że w przypadku wyznaczenia przez sąd pełnomoc-
nika należy zapewnić mu wystarczającą ilość czasu, aby mógł on pomóc wnoszącemu odwoła-
nie w skutecznym dochodzeniu swoich praw w postępowaniu (559).

W zakresie, w jakim karta UE zawiera prawa, które odpowiadają prawom zagwarantowanym 
w EKPC, ich znaczenie i zakres są takie same jak praw przyznanych przez EKPC. Przepis ten 
nie stanowi przeszkody, aby prawo Unii przyznawało szerszą ochronę. Poniżej podsumowano 
orzecznictwo ETPC dotyczące pomocy prawnej i językowej w kontekście prawa do skutecznego 
środka odwoławczego.

W sprawie Abdolkhani ograniczony dostęp do pomocy prawnej oraz inne okoliczności unie-
możliwiły skarżącym podniesienie wobec organów krajowych zarzutów na podstawie art. 3 
EKPC (560). Sytuację, w której skarżący „nie ma środków na opłacenie adwokata, [...] nie otrzy-
mał żadnych informacji dotyczących dostępu do organizacji oferujących porady i wskazówki 
prawne” w połączeniu z „brakiem adwokatów w wykazie sporządzonym na potrzeby sys-
temu pomocy prawnej”, uznano za przeszkodę utrudniającą dostęp do skutecznego środka 
odwoławczego (561).

W sprawie I.M. przeciwko Francji skarżący nie miał żadnego dostępu do adwokata ani pomocy 
językowej podczas zatrzymania. Kiedy przybył do sądu, mógł porozmawiać ze swoim adwoka-
tem tylko na krótko przed rozprawą, a adwokat nie mógł dodać żadnych dowodów poza argu-
mentacją już przedstawioną w formie pisemnej przez skarżącego. Czynniki te, w tym niezwykle 
krótki termin na wniesienie powództwa, stanowiły przeszkody dla skutecznego przedstawienia 
sądowi przez skarżącego argumentów dotyczących naruszenia art. 3 EKPC (562).

Nie wydaje się jednak, aby EKPC gwarantowała każdemu bezpłatną pomoc prawną na podsta-
wie art. 13. W sprawie Goldstein przeciwko Szwecji ETPC orzekł w sprawie azylowej, że art. 13 
nie gwarantuje prawa do doradcy prawnego opłacanego przez państwo w przypadku korzy-
stania z takiego środka odwoławczego (563). W sporadycznych przypadkach ETPC stwierdzał, że 
skarżący był w stanie samodzielnie sformułować uzasadnienie wniosku i odwołania (564).

Prawo do korzystania z pomocy tłumacza przysługuje osobom wnoszącym odwołanie w takim 
samym zakresie jak w trakcie postępowania przed organem rozstrzygającym (565). Zgodnie 
z art. 12 ust. 1 lit. b) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych pomoc 
tłumacza należy zapewnić „w razie potrzeby” w celu przedłożenia sprawy właściwym organom, 
przynajmniej wtedy, gdy wnioskodawca „ma być poddany przesłuchaniu” oraz gdy „bez takiej 
pomocy nie można zapewnić odpowiedniej komunikacji”. Wydaje się, że na etapie postępowa-
nia odwoławczego, na którym wnioskodawcom przysługuje równoważna gwarancja (art. 12 
ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych), wymaga ona, aby – 
w sytuacji, w której nie można zapewnić odpowiedniej komunikacji bez tłumacza – tłuma-
czenie było dostępne przynajmniej podczas rozprawy przed sądem. Koszty tej pomocy mają 
być pokrywane ze środków publicznych (art. 12 ust. 1 lit. b) wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych). Zob. także podsekcja 4.2.4.1 powyżej dotycząca zakresu obo-
wiązku przeprowadzania przesłuchań oraz podsekcja 4.2.3.2 powyżej dotycząca tłumaczeń 
ustnych.

(559) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (Austria) z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie U2018/11 (zob. streszczenie w języku angielskim w EDAL). W tym przypadku 
do reprezentowania wnoszącego odwołanie wyznaczono organizację non-profit. Sąd podjął decyzję w sprawie odwołania jeden dzień po ustanowieniu pełnomoc-
nika. Czas ten uznano za zbyt krótki, aby adwokat mógł pomóc wnoszącemu odwołanie do Trybunału Konstytucyjnego.
(560) ETPC, Abdolkhani, zob. przypis 485, pkt 114 i 115.
(561) ETPC, M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji, zob. przypis 174, pkt 319.
(562) ETPC, I.M. przeciwko Francji, zob. przypis 242, pkt 151–153.
(563) Decyzja ETPC o dopuszczalności z dnia 12 września 2000 r. w sprawie Goldstein przeciwko Szwecji, skarga nr 46636/99.
(564) Wyrok ETPC z dnia 10 października 2013 r. w sprawie K.K. przeciwko Francji, skarga nr 18913/11, pkt 69–70.
(565) Art. 12 ust. 1 lit. b) w związku z art. 12 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.
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http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-94127
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108934
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170 — AS – Procedury azylowe i zasada non-refoulement

6.3.4. Inne przepisy dotyczące dostępu do sądu

Art. 46 ust. 4 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych stanowi, że 
„[p]aństwa członkowskie ustanawiają [...] inne przepisy konieczne, aby wnioskodawca mógł 
korzystać z prawa do skutecznego środka zaskarżenia [...]”. Zgodnie z zasadą skuteczności prze-
pisy te nie powinny uniemożliwiać lub nadmiernie utrudniać korzystania z prawa do skutecz-
nego środka zaskarżenia (zob. podsekcja 6.1.1 powyżej).

Chociaż następujące sprawy ETPC nie są wiążące w przypadku wykładni art. 46 ust. 4 wer-
sji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, ilustrują one inne przepisy, 
które mogą mieć wpływ na prawo do skutecznego środka zaskarżenia. Jeżeli problematyczne 
jest doręczanie poczty osobom o nieznanym adresie, jak to miało miejsce w sprawie M.S.S. 
przeciwko Belgii i Grecji, taka praktyka może uczynić środek zaskarżenia nieskutecznym (566). 
W sprawie Čonka przeciwko Belgii organy nie były zobowiązane do odroczenia wykonania 
nakazu deportacji, podczas gdy przed belgijską Radą Stanu rozpatrywany był wniosek złożony 
w trybie pilnym. W celu poznania daty planowanego wydalenia skarżącego sekretarz Rady 
Stanu skontaktował się z organami odpowiedzialnymi za wydalenie, lecz nastąpiło to wyłącznie 
na wewnętrzne polecenie sędziego. ETPC stwierdził zatem, że nie ma gwarancji, że Rada Stanu 
i organy będą zawsze przestrzegać tej praktyki, aby umożliwić Radzie Stanu wydanie decyzji 
o wstrzymaniu wydalenia w odpowiednim czasie. ETPC uznał, że jest to jeden z czynników 
świadczących o tym, że wdrożenie środka zaskarżenia było zbyt niepewne, aby spełnić wymogi 
art. 13 EKPC (567). Ogólny przepis stosowany przez ETPC stanowi, że „ w art. 13 na umawiające 
się państwa nakłada się obowiązek zorganizowania swoich systemów sądowych w taki sposób, 
aby ich sądy mogły spełnić jego wymogi” (568).

6.3.5. Dorozumiane wycofanie

Zgodnie z art. 46 ust. 11 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
„[p]aństwa członkowskie mogą również ustanowić w ustawodawstwie krajowym warunki, na 
jakich można domniemywać, że wnioskodawca wycofał środek zaskarżenia lub zaprzestał jego 
popierania [...], wraz z normami proceduralnymi, których należy przy tym przestrzegać”. Rów-
nież w tym przypadku przepisy te nie powinny uniemożliwiać lub nadmiernie utrudniać korzy-
stania z prawa do skutecznego środka zaskarżenia.

Przykład sądu krajowego, w którym przepis dotyczący dorozumianego wycofania odwołania 
skutkuje utrudnieniem dostępu do skutecznego środka zaskarżenia, można znaleźć w Cze-
chach (569). Wnoszący odwołanie wniósł odwołanie od decyzji dublińskiej przed jego przeka-
zaniem na Węgry. Sąd pierwszej instancji zastosował zasadę, zgodnie z którą postępowanie 
odwoławcze w sprawie azylu może zostać umorzone, jeżeli adres osoby nie jest znany. Najwyższy 
Sąd Administracyjny uznał, że w tych przypadkach przepis ten należy uchylić, ponieważ w prze-
ciwnym razie pozbawiłby on wnoszącego odwołanie skutecznego środka zaskarżenia (570).

(566) ETPC, M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji, zob. przypis 174, pkt 318: „Dostępność środka zaskarżenia w praktyce jest decydująca dla oceny jego skuteczności. 
Trybunał zauważył już, że organy greckie nie podjęły żadnych kroków w celu zapewnienia komunikacji między właściwymi organami a skarżącym. Okoliczność ta, 
w połączeniu z nieprawidłowościami w procedurze powiadamiania w odniesieniu do „osób o nieznanym adresie”, na które zwrócił uwagę komisarz Rady Europy 
ds. praw człowieka oraz UNHCR [...], czyni bardzo niepewnym to, czy skarżący będzie w stanie dowiedzieć się o wyniku swojego wniosku o udzielenie azylu w cza-
sie umożliwiającym mu zareagowanie w przewidzianym terminie”.
(567) ETPC, Čonka przeciwko Belgii, zob. przypis 242, pkt 83 i 84.
(568) ETPC, Čonka przeciwko Belgii, zob. przypis 242, pkt 84.
(569) Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego (Czechy) z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie 4 Azs 98/2016 -20.
(570) Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego (Czechy) z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie 4 Azs 98/2016 -20.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60026
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60026
http://nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0098_4Azs_1600020_20160526103426_prevedeno.pdf
http://nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0098_4Azs_1600020_20160526103426_prevedeno.pdf
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6.4. Prawo do pozostania na terytorium podczas postępowań 
odwoławczych

6.4.1. Przepis ogólny: automatyczny skutek zawieszający

W art. 46 ust. 5 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych określono 
przepis ogólny dotyczący prawa wnioskodawców do pozostawania na terytorium „do upływu 
terminu, w jakim mogą oni skorzystać z prawa do skutecznego środka zaskarżenia, a jeśli z tego 
prawa skorzystano w przewidzianym terminie, do czasu rozpatrzenia środka zaskarżenia”. Śro-
dek zaskarżenia o automatycznym skutku zawieszającym to taki, który przyznaje wnoszącemu 
odwołanie prawo do pozostania na terytorium automatycznie ex lege, bez konieczności ubiega-
nia się o takie prawo w jego konkretnym przypadku (571). Wyjątki od przepisu ogólnego zawar-
tego w art. 46 ust. 5 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych opisano 
poniżej w podsekcji 6.4.2 dotyczącej zmian i wyjątków. Prawo do pozostania na terytorium 
w trakcie postępowania odwoławczego jest następstwem międzynarodowego zobowiązania 
państw do przestrzegania zasady non-refoulement, która jest odzwierciedlona w art. 21 wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifikowania (zob. sekcja 1.5 powyżej). Skuteczność 
tego środka zaskarżenia zależy również od uprawnienia sądu do uniemożliwienia wykonania 
nakazu wydalenia potencjalnie naruszającego zasadę non-refoulement.

W sprawie Amadou Tall belgijski sąd zwrócił się o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
w kwestii tego, czy fakt, że odwołanie od decyzji w sprawie kolejnego wniosku nie ma skutku 
zawieszającego i jest rozpatrywane przez sąd nieposiadający pełnej właściwości do rozstrzyga-
nia kwestii faktycznych i prawnych, jest zgodny z art. 47 karty UE i art. 39 dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych (572). Sprawa dotyczyła art. 39 dyrektywy w sprawie procedur azylowych, 
w którym prawo do pozostania na terytorium w oczekiwaniu na odwołanie nie zostało okre-
ślone. TSUE przypomniał, że art. 47 ust. 1 karty opiera się na art. 13 EKPC (573), i podkreślił 
znaczenie orzecznictwa ETPC dotyczącego art. 3 EKPC przy interpretacji zakresu zasady non-
-refoulement na podstawie art. 19 karty (574). Prawo do skutecznego środka odwoławczego, 
o którym mowa w art. 13 EKPC, wymaga, by „cudzoziemcowi przysługiwał środek odwo-
ławczy zawieszający z mocy prawa wykonanie środka umożliwiającego jego wydalenie” (575). 
TSUE orzekł, że w postanowieniach karty nie nakłada się wymogu, aby odwołanie od decyzji 
w sprawie kolejnego wniosku jako takie miało automatyczny skutek zawieszający, ponieważ 
„jej wykonanie jako takie nie może prowadzić do wydalenia wspomnianego obywatela”. Nato-
miast w przypadku, gdyby decyzja nakazująca powrót została wydana w ramach rozpatrywania 
wniosku, wnioskodawca „powinien mieć możliwość skorzystania wobec tej decyzji z prawa do 
skutecznego środka prawnego” zgodnie z dyrektywą powrotową. Takiemu środkowi odwoław-
czemu „powinien koniecznie przysługiwać skutek zawieszający, gdy środek ten jest wnoszony 
od decyzji nakazującej powrót, której wykonanie może narazić danego obywatela państwa 
trzeciego na poważne ryzyko, że zostanie poddany karze śmierci, torturom lub innemu nie-
ludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu”, aby zapewnić spełnienie wymogów 
art. 19 ust. 2 i art. 47 karty (576).

(571) Może to również skutkować zawieszeniem „wykonani[a] środka umożliwiającego jego wydalenie”, zob. wyrok TSUE z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie 
C-562/13, Centre Public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-La-Neuve przeciwko Moussie Abdidzie, EU:C:2014:2453, pkt 52.
(572) TSUE, Tall, zob. przypis 25.
(573) Ibid., pkt 52.
(574) Ibid., pkt 53, odnoszący się do art. 52 ust. 3 karty UE.
(575) Ibid., pkt 54. Zob. także ETPC, I.M. przeciwko Francji, zob. przypis 242, pkt 134, wyrok z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie A.C. i in. przeciwko Hiszpanii, skarga 
nr 6528/11 i in., pkt 94.
(576) TSUE, Tall, zob. przypis 25, pkt 56–58, 60.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160943&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=443853
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd58af39dc5161470aa9f0bc1bc72f714d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSb350?text=&docid=173121&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=167360
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108934
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-163921%22]}
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd58af39dc5161470aa9f0bc1bc72f714d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSb350?text=&docid=173121&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=167360
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6.4.2. Zmiany i wyjątki

W art. 46 ust. 6 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych określono 
warunki, na jakich państwa członkowskie mogą (ale nie są zobowiązane) przewidzieć wyjątki 
od automatycznego skutku zawieszającego w przypadku niektórych decyzji.

Art. 46 ust. 6 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

6. W przypadku decyzji:
a) o uznaniu wniosku za oczywiście bezzasadny zgodnie z art. 32 ust. 2 lub bez-

zasadny, po rozpatrzeniu go zgodnie z art. 31 ust. 8, z wyjątkiem przypadków, 
gdy decyzje te opierają się na okolicznościach, o których mowa w art. 31 ust. 8 
lit. h);

b) o uznaniu wniosku za niedopuszczalny zgodnie z art. 33 ust. 2 lit. a), b) lub d);
c) o odmowie ponownego otwarcia sprawy wnioskodawcy po jej umorzeniu zgod-

nie z art. 28; lub
d) o nierozpatrywaniu lub niepełnym rozpatrywaniu wniosku zgodnie z art. 39

 sąd uprawniony jest do rozstrzygnięcia, czy wnioskodawca może pozostać na teryto-
rium państwa członkowskiego, na wniosek wnioskodawcy albo z urzędu, jeżeli skut-
kiem tej decyzji jest odebranie wnioskodawcy prawa do pozostawania w państwie 
członkowskim oraz jeżeli w takich przypadkach prawo krajowe nie przewiduje prawa 
do pozostawania w państwie członkowskim do czasu rozpatrzenia środka zaskarżenia.

Jako normę minimalną państwa członkowskie „zezwalają wnioskodawcy na pozostawanie na 
terytorium do czasu zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 6 i 7, mającego na celu 
rozstrzygnięcie, czy wnioskodawca może pozostać na terytorium” (art. 46 ust. 8).

W wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych przewiduje się, że jeżeli 
wniosek jest rozpatrywany w ramach procedury granicznej lub w trybie przyspieszonym, wnio-
skodawca ma mieć zapewnione „dodatkow[e] gwarancj[e] w przypadkach, gdy jego odwołanie 
nie wywołuje automatycznie skutku zawieszającego, z myślą o nadaniu skuteczności środkowi 
zaskarżenia w szczególnej sytuacji tego wnioskodawcy” (motyw 30). W treści wersji przekształ-
conej dyrektywy w sprawie procedur azylowych dodatkowe gwarancje przyznaje się jednak 
wyłącznie wnioskodawcom w ramach procedur granicznych, a niekoniecznie wnioskodawcom 
uczestniczącym w innych formach procedur w trybie przyspieszonym (577).

Dodatkowe gwarancje określono w art. 46 ust. 7 w następujący sposób.

Art. 46 ust. 7 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych

 Ust. 6 [cytowany powyżej] ma zastosowanie jedynie do procedur, o których mowa 
w art. 43 [dotyczących procedur granicznych], pod warunkiem że:
a) wnioskodawca ma niezbędne tłumaczenie, pomoc prawną i co najmniej tydzień, 

aby przygotować wniosek i przedłożyć sądowi argumenty za przyznaniem mu 
prawa do pozostania na terytorium do czasu rozpatrzenia środka zaskarżenia; 
oraz

b) w ramach rozpatrywania wniosku, o którym mowa w ust. 6, sąd bada decyzję 
odmowną organu rozstrzygającego pod względem faktycznym i prawnym. [...] 
[zob. również sekcja 6.2 dotycząca pełnego rozpatrzenia ex nunc].

(577) Zob. art. 46 ust. 7 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.
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Bez uszczerbku dla art. 41 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylo-
wych, dotyczącego wyjątków od prawa do pozostania na terytorium w przypadku kolejnych 
wniosków, takie same gwarancje należy zapewnić przynajmniej wszystkim małoletnim bez 
opieki (578). Gwarancje należy również zapewnić osobom ubiegającym się o ochronę międzyna-
rodową potrzebującym szczególnych gwarancji proceduralnych w przypadkach, gdy nie można 
im zapewnić odpowiedniego wsparcia, by mogli korzystać z przysługujących im praw i wypeł-
niać swoje obowiązki, i gdy w związku z tym nie można zastosować procedur w trybie przy-
spieszonym lub procedur granicznych, o których mowa w art. 24 ust. 3 wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych (579). (Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, 
zob. podsekcja 4.2.7 powyżej).

W sprawie Factortame TSUE orzekł, że „skuteczność prawa wspólnotowego zostałaby ogra-
niczona także w przypadku, gdyby norma prawa krajowego mogła uniemożliwić sądowi roz-
patrującemu spór podlegający prawu wspólnotowemu zarządzenie środków tymczasowych 
w celu zapewnienia w pełni skuteczności przyszłego orzeczenia sądowego w przedmiocie ist-
nienia dochodzonych uprawnień wynikających z prawa wspólnotowego” (580). W dziedzinie 
swobodnego przepływu osób TSUE orzekł, że gwarancja prawa do odwołania „sta[łaby] się 
[...] iluzoryczna, jeśli państwa członkowskie mogą skutkiem natychmiastowej wykonalności 
takiej decyzji pozbawić daną osobę korzyści z uwzględnienia zarzutów podniesionych przez nią 
w odwołaniu” (581). TSUE zajmował się również prawem do automatycznego skutku zawiesza-
jącego w kontekście procedur powrotu, którą to kwestię opisano w części 7 poniżej (582).

Belgijski Trybunał Konstytucyjny unieważnił część belgijskiej ustawy azylowej, która skutkowała 
pozbawieniem niektórych odwołań osób ubiegających się o azyl, które pochodzą z bezpiecz-
nego kraju, automatycznego skutku zawieszającego i uniemożliwiała rozpatrzenie odwołania 
w pełnej jurysdykcji (583).

Chociaż TSUE nie zajmował się tą kwestią w swoim orzecznictwie dotyczącym ochrony między-
narodowej, orzecznictwo ETPC dotyczące art. 3 i 13 EKPC może służyć jako inspiracja.

ETPC orzekł na przykład, że w przypadku nakładania środków, których skutki są potencjalnie 
sprzeczne z EKPC i nieodwracalne, „niezgodne z art. 13 jest wykonywanie takich środków 
przed zbadaniem przez organy krajowe, czy są one zgodne z konwencją” (584). ETPC wymaga, 
aby w „przypadkach, w których państwo-strona podejmuje decyzję o wydaleniu cudzoziemca 
do kraju, w którym istnieją istotne podstawy, aby sądzić, że grozi mu takie ryzyko, w art. 13 
wymaga się, aby zainteresowana osoba miała dostęp do środka odwoławczego o automa-
tycznym skutku zawieszającym” w każdym przypadku, gdy wnioskodawca ma uzasadnione 

(578) Art. 25 ust. 6 zdanie ostatnie wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych stanowi, że: „Bez uszczerbku dla art. 41 [tj. kolejnych wniosków], 
stosując art. 46 ust. 6 [tj. wyjątki od automatycznego skutku zawieszającego] do małoletnich bez opieki, państwa członkowskie zapewniają co najmniej gwarancje 
przewidziane w art. 46 ust. 7 [gwarancje przewidziane w ramach procedur granicznych] we wszystkich przypadkach”.
(579) Art. 24 ust. 3 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych stanowi, że: „Państwa członkowskie zapewniają udzielenie wnioskodawcom, 
w przypadku gdy zidentyfikowano ich jako wnioskodawców potrzebujących szczególnych gwarancji proceduralnych, odpowiedniego wsparcia, aby umożliwić im 
korzystanie z praw i wywiązywanie się z obowiązków przewidzianych w niniejszej dyrektywie w trakcie całej procedury azylowej. W przypadku gdy takie odpo-
wiednie wsparcie nie może zostać udzielone w ramach procedur, o których mowa w art. 31 ust. 8 i art. 43, w szczególności gdy państwa członkowskie uważają, 
że wnioskodawca potrzebuje szczególnych gwarancji proceduralnych w związku z torturami, zgwałceniem lub innymi poważnymi formami przemocy psychicznej, 
fizycznej lub seksualnej, państwa członkowskie nie stosują art. 31 ust. 8 i art. 43 lub przestają je stosować. W przypadku gdy państwa członkowskie stosują art. 46 
ust. 6 wobec wnioskodawców, do których nie można stosować art. 31 ust. 8 i art. 43 zgodnie z niniejszym akapitem, państwa członkowskie zapewniają co najmniej 
gwarancje przewidziane w art. 46 ust. 7”.
(580) TSUE, Factortame, zob. przypis 395, pkt 21. Wyrok ten zobowiązywał sądy krajowe do uchylenia przepisu, na podstawie którego nie mogły one udzielać środ-
ków tymczasowych, jeżeli byłyby one do tego uprawnione na mocy prawa krajowego w podobnych okolicznościach. Zostało to również potwierdzone w wyroku 
w sprawie Unibet, zob. przypis 375, pkt 77.
(581) TSUE, Georg Dörr przeciwko Sicherheitsdirektion für das Bundesland Kärnten, zob. przypis 476, pkt 49. Zob. także wyrok TSUE z dnia 8 kwietnia 1976 r. 
w sprawie 48/75, Jean Noël Royer, pkt 61–62.
(582) Zob. TSUE, CPAS d’Ottignies-Louvain-La-Neuve przeciwko Moussie Abdidzie, zob. przypis 571.
(583) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (Belgia) z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie nr 1/2014, nr de rôle 5488 (dostępne streszczenie w języku angielskim w EDAL).
(584) Wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie Mamatkulov i Askarov przeciwko Turcji, skargi nr 46827/99 i 46951/99, pkt 149.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?qid=1485251002905&uri=CELEX:61989CJ0213
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=62136&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=292164
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=60184&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=284938
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61975CJ0048&from=EN
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160943&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=443853
http://www.const-court.be/public/f/2014/2014-001f.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/belgium-constitutional-court-partially-annuls-belgian-law-restricted-appeal-rights-asylum
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68183
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roszczenie w związku z art. 3 EKPC (585). Każdy wniosek o nadanie skutku zawieszającego musi 
być poddany rygorystycznej i szczegółowej kontroli (586). Środek odwoławczy bez skutku zawie-
szającego może utrudnić skuteczność środka odwoławczego, ponieważ może uniemożliwić 
wnioskodawcom utrzymywanie kontaktu z adwokatem lub z sądem w celu uzasadnienia swo-
jej sprawy (587). Odnalezienie wnioskodawców w ich kraju pochodzenia po ich wydaleniu może 
być również niemożliwe (588).

ETPC wymaga, aby wnioski o pozostanie na terytorium były rozpatrywane przez sądy w ramach 
procedury, do której wnoszący odwołanie mają wystarczający dostęp, na przykład w odnie-
sieniu do dostępu do pomocy prawnej, możliwości przedstawienia dowodów dotyczących 
powodów, dla których należy przyznać im prawo do pozostania na terytorium lub dostępu do 
sądu (589).

6.4.2.1. Wnioski bezzasadne rozpatrzone w ramach procedury w trybie 
przyspieszonym lub procedury granicznej

W podsekcji 6.4.2 powyżej wymieniono szereg decyzji określonych w art. 46 ust. 6 lit. a) wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, w przypadku których to decyzji nie 
jest konieczne zapewnienie prawa do automatycznego skutku zawieszającego. Wśród nich są 
decyzje dotyczące wniosków uznawanych za „oczywiście bezzasadn[e] zgodnie z art. 31 ust. 8 
[wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych], z wyjątkiem przypadków, 
gdy decyzje te opierają się na okolicznościach, o których mowa w art. 31 ust. 8 lit. h)”.

Podczas gdy w podsekcjach 4.1.2 i 4.1.3 powyżej szczegółowo omówiono powyższe procedury, 
jeżeli decyzja „opiera[ła] się na okolicznościach, o których mowa w art. 31 ust. 8 lit. h)”, śro-
dek odwoławczy musi zapewniać automatyczny skutek zawieszający i zastosowanie ma przepis 
ogólny dotyczący prawa do pozostania na terytorium określony w art. 46 ust. 5 wersji prze-
kształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. W art. 31 ust. 8 lit. h) omówiono przy-
padki, w których „wnioskodawca wjechał nielegalnie na terytorium państwa członkowskiego 
lub przedłużył nielegalnie swój pobyt oraz bez ważnego powodu nie zgłosił się do organów 
albo nie złożył wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w najkrótszym możliwym ter-
minie, zważywszy na takie okoliczności jego wjazdu”. Przepis ten odzwierciedla sytuacje objęte 
art. 31 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców (590).

Jeśli chodzi o procedury graniczne, w art. 43 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie pro-
cedur azylowych określono warunki, na jakich procedury można przeprowadzać na granicach 
lub w strefach tranzytowych państw członkowskich (więcej informacji szczegółowych znajduje 

(585) ETPC, Gebremedhin przeciwko Francji, zob. przypis 60, pkt 66. Zob. również wyrok ETPC z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie Muminov przeciwko Rosji, skarga 
nr 42502/06, pkt 100; ETPC, Abdolkhani, zob. przypis 485, pkt 108. W sprawie Čonka ETPC wyjaśnił, dlaczego możliwość nadania skutku zawieszającego wnio-
skowi może okazać się w praktyce nieskuteczna: „Po pierwsze, nie można wykluczyć ryzyka, że w systemie, w którym o wstrzymanie wykonania trzeba się ubiegać 
i jest ono uznaniowe, może dojść do niesłusznej odmowy [...]. W takich przypadkach środek odwoławczy, z którego skorzystała skarżąca, nie byłby wystarczająco 
skuteczny dla celów art. 13. [...] Po drugie, nawet jeśli ryzyko błędu jest w praktyce nieznaczne [...], należy zauważyć, że wymogi art. 13 i innych postanowień kon-
wencji mają formę gwarancji, a nie zwykłej deklaracji intencji lub praktycznych ustaleń. […]”, ETPC, Čonka przeciwko Belgii, zob. przypis 242, pkt 82–83. Podobny 
wniosek sformułowano w wyroku z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie M.A. przeciwko Cyprowi, skarga nr 41872/10, pkt 136–137.
(586) ETPC, Jabari przeciwko Turcji, zob. przypis 242, pkt 39 i 49–50. Zob. również ETPC, M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji, zob. przypis 174, pkt 388.
(587) Wyrok ETPC z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie Aoulmi przeciwko Francji, skarga nr 50278/99, pkt 104: „W niniejszej sprawie – jako że skarżący został 
wydalony przez Francję do Algierii – poziom ochrony, jaką sąd mógł zapewnić prawom, których dochodził na podstawie art. 3 konwencji, został nieodwracalnie 
ograniczony. Ponadto z uwagi na fakt, że adwokat skarżącego stracił z nim wszelki kontakt od czasu jego wydalenia, zebranie dowodów na poparcie twierdzeń 
skarżącego okazało się bardziej skomplikowane”.
(588) ETPC, Diallo przeciwko Republice Czeskiej, op.cit., przypis 485, pkt 44 i 46, oraz wyrok z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie Shamayev i in. przeciwko Gruzji 
i Rosji, skarga nr 36378/02, pkt 310 i 312: „Ponadto sam Trybunał został pozbawiony możliwości wysłuchania skarżących poddanych ekstradycji w celu wyjaśnienia 
tej kwestii i innych okoliczności sprawy”.
(589) Zob. ETPC, M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji, zob. przypis 174, pkt 385–397.
(590) Art. 31 konwencji genewskiej stanowi: „Umawiające się Państwa nie będą nakładały kar za nielegalny wjazd lub pobyt na uchodźców przebywających bez-
pośrednio z terytorium, na którym ich życiu lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo w rozumieniu artykułu 1, i weszli lub przebywają na ich terytorium bez 
zezwolenia, pod warunkiem że zgłoszą się bezzwłocznie do władz i przedstawią wiarygodne przyczyny swojego nielegalnego wjazdu lub pobytu”.

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-80333
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90212
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-94127
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60026
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122889
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58900
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72055
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105281
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-68790
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-68790
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050
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się w podsekcji 5.1.3 powyżej). Przesłanki te pokrywają się z przesłankami stosowania proce-
dur w trybie przyspieszonym.

Pierwotnie proponowano, aby odwołania w takich przypadkach miały automatyczny skutek 
zawieszający (591). Zamiast tego w ostatecznej wersji tekstu zawarto wymóg zapewnienia pew-
nych gwarancji proceduralnych, jeżeli decyzje w sprawie ochrony międzynarodowej podejmo-
wane w ramach procedur granicznych nie mają mieć automatycznego skutku zawieszającego, jak 
określono w art. 46 ust. 7 przytoczonym w podsekcji 6.4.2 powyżej dotyczącej zmian i wyjątków.

Jeżeli nie wprowadzono tych gwarancji, zastosowanie ma przepis ogólny dotyczący prawa do 
pozostania na terytorium określony w art. 46 ust. 5 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych (592), tj. „państwa członkowskie zezwalają wnioskodawcom na pozostawanie 
na terytorium do upływu terminu, w jakim mogą oni skorzystać z prawa do skutecznego środka 
zaskarżenia, a jeśli z tego prawa skorzystano w przewidzianym terminie, do czasu rozpatrzenia 
środka zaskarżenia”. Gwarancje te odzwierciedlają fakt, że wnioskodawcy, których swoboda prze-
mieszczania się jest ograniczona, znajdują się w gorszej sytuacji, jeśli chodzi o dostęp do niezbęd-
nej pomocy prawnej i tłumaczenia. Przyznają one również, że dostęp do skutecznego środka 
zaskarżenia może być trudniejszy, gdy do procedury mają zastosowanie krótkie terminy (593).

Państwa członkowskie mogą również przewidzieć ponowne rozpoznanie z urzędu decyzji pod-
jętych na mocy art. 43 (w ramach procedur granicznych) bez konieczności samodzielnego złoże-
nia odwołania przez wnioskodawcę (art. 46 ust. 4 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych).

6.4.2.2. Kraj pierwszego azylu lub ochrona międzynarodowa w innym 
państwie członkowskim

Zgodnie z art. 46 ust. 6 lit. b) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylo-
wych inną sytuacją, w której państwo członkowskie nie musi nadawać automatycznego skutku 
zawieszającego, są decyzje w przedmiocie niedopuszczalności oparte na fakcie, że:

– inne państwo członkowskie udzieliło ochrony międzynarodowej (art. 33 ust. 2 lit. a) wersji 
przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych); lub że

– państwo niebędące państwem członkowskim jest uznawane za kraj pierwszego azylu 
w odniesieniu do wnioskodawcy (art. 33 ust. 2 lit. b) wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych).

Więcej informacji szczegółowych przedstawiono w podsekcji 5.2.2.2 dotyczącej koncepcji kraju 
pierwszego azylu oraz podsekcji 5.2.2.1 dotyczącej ochrony międzynarodowej udzielonej przez 
inne państwo członkowskie. W przypadkach, w których odmawia się prawa do automatycz-
nego skutku zawieszającego na tej podstawie, że wnioskodawcy pochodzą z kraju pierwszego 
azylu, wnioskodawcy „zezwala się na odwołanie się od zastosowania koncepcji kraju pierw-
szego azylu w jego szczególnej sytuacji” (art. 35 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych).

(591) Komisja Europejska, Komunikat do Parlamentu Europejskiego na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zob. przypis 521.
(592) „Jeżeli warunki, o których mowa w lit. a) i b) nie są spełnione, zastosowanie ma ust. 5” (art. 46 ust. 7 in fine wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych).
(593) Termin na podjęcie decyzji w ramach procedur granicznych wynosi czterech tygodnie – w przeciwnym razie wnioskodawcy mają otrzymać pozwolenie na 
wjazd na terytorium. Zob. art. 43 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0411&qid=1659509620966&from=PL
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6.4.2.3. Kolejne wnioski

W sprawie Amadou Tall, dotyczącej art. 39 dyrektywy w sprawie procedur azylowych, który 
nie obejmował prawa do pozostania na terytorium w oczekiwaniu na odwołanie, TSUE orzekł, 
że w sytuacji, gdy wnioskodawca składa kolejny wniosek, a nie przedstawia nowych dowo-
dów lub argumentów, „zobowiązywanie państwa członkowskiego do przeprowadzenia pełnej 
procedury ponownego rozpatrzenia byłoby niewspółmierne. W tych przypadkach państwa 
członkowskie powinny mieć wybór między procedurami przewidującymi wyjątki od gwarancji, 
z których zwykle korzysta wnioskodawca” (594).

W wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych kolejne wnioski stano-
wią kolejną kategorię przypadków, w których skutek zawieszający nie musi być automatyczny, 
w przypadku gdy państwa członkowskie uznają wniosek za niedopuszczalny, ponieważ „nie 
zaistniały ani nie zostały przedstawione przez wnioskodawcę żadne nowe elementy lub oceny, 
czy wnioskodawca kwalifikuje się jako beneficjent ochrony międzynarodowej” (art. 33 ust. 2 
lit. d) i art. 46 ust. 6 lit. b) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych). 
Wyjaśnienia dotyczące procedury rozpatrywania kolejnych wniosków zawarto powyżej w pod-
sekcji 5.2.2.4 dotyczącej dopuszczalności oraz podsekcji 4.1.3 dotyczącej prawa do pozostania 
na terytorium w takich przypadkach.

Państwa członkowskie mogą uczynić wyjątek od prawa do pozostania na terytorium już na eta-
pie postępowania prowadzonego na szczeblu administracyjnym w przypadku kolejnych wnio-
sków objętych art. 41 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych (595). 
W takich przypadkach wnioskodawca musi mieć możliwość zwrócenia się do sądu o przyznanie 
mu prawa do pozostania na terytorium, chociaż w wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych państwom członkowskim zezwala się na nieprzyznawanie takim wniosko-
dawcom prawa do pozostania na terytorium do czasu „zakończenia postępowania, [...], mają-
cego na celu rozstrzygnięcie, czy wnioskodawca może pozostać na terytorium” (art. 41 ust. 2 
lit. c), stanowiący odstępstwo od art. 46 ust. 6 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
procedur azylowych).

Art. 41 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych stanowi, że 
w takich przypadkach „[p]aństwa członkowskie mogą przewidzieć taki wyjątek tylko w przy-
padku, gdy organ rozstrzygający uważa, że decyzja nakazująca powrót nie doprowadzi bezpo-
średnio lub pośrednio do odesłania z naruszeniem międzynarodowych i unijnych zobowiązań 
tego państwa członkowskiego”. Powinno to zatem służyć jako ostateczna kontrola przed jakim-
kolwiek powrotem tej osoby.

6.4.2.4. Decyzje o odmowie ponownego otwarcia wniosku po jego 
dorozumianym wycofaniu lub zaprzestaniu popierania takiego 
wniosku

Osoby, których wnioski uznano za w sposób domniemany wycofane lub których popierania 
zaprzestano i w odniesieniu do których organ rozstrzygający podjął decyzję o zaprzestaniu 
ich rozpatrywania na podstawie art. 28 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie proce-
dur azylowych, mogą zwrócić się o ponowne otwarcie sprawy. Mogą oni również złożyć nowy 

(594) TSUE, Tall, zob. przypis 25, pkt 46.
(595) Zob. również podsekcja 4.1.3 powyżej. Dokładniej, jeżeli wnioskodawca „a) złożył pierwszy kolejny wniosek niepodlegający dalszemu rozpatrzeniu na mocy 
art. 40 ust. 5 tylko w celu opóźnienia lub zakłócenia wykonania decyzji, która skutkowałaby jego nieuchronnym wydaleniem z tego państwa członkowskiego; lub 
b) występuje z innym kolejnym wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej w tym samym państwie członkowskim po tym, jak wydana została ostateczna 
decyzja o uznaniu pierwszego kolejnego wniosku za niedopuszczalny na mocy art. 40 ust. 5 lub ostateczna decyzja o odrzuceniu tego wniosku jako bezzasadnego”.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd58af39dc5161470aa9f0bc1bc72f714d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSb350?text=&docid=173121&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=167360
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wniosek, który nie będzie traktowany jako kolejny wniosek. Może to jednak podlegać pew-
nym warunkom: minimalny termin 9 miesięcy, po upływie którego niemożliwe jest ponowne 
otwarcie sprawy wnioskodawcy, a nowy wniosek może być traktowany jak kolejny wniosek, lub 
sprawa wnioskodawcy może zostać ponownie otwarta tylko raz, zob. art. 28 ust. 2 akapit drugi 
wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych). W podsekcji 4.2.10 powyżej 
bardziej szczegółowo omówiono wnioski, których popierania zaprzestano.

W przypadku gdy wnioskodawcy wnoszą o ponowne otwarcie sprawy, a organ rozstrzygający 
odrzuca ten wniosek, odwołanie od decyzji o odmowie ponownego otwarcia sprawy nie musi 
mieć automatycznego skutku zawieszającego zgodnie z art. 46 ust. 6 lit. c) wersji przekształco-
nej dyrektywy w sprawie procedur azylowych, „jeżeli skutkiem tej decyzji jest odebranie wnio-
skodawcy prawa do pozostawania w państwie członkowskim oraz jeżeli w takich przypadkach 
prawo krajowe nie przewiduje prawa do pozostawania w państwie członkowskim do czasu 
rozpatrzenia środka zaskarżenia”. W takich przypadkach państwa członkowskie „zapewniają, 
aby taka osoba nie została wydalona z naruszeniem zasady non-refoulement” (596).

6.4.2.5. Europejskie bezpieczne kraje trzecie

Art. 46 ust. 6 lit. d) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych odnosi 
się do przypadków, w których decyzja o nierozpatrywaniu wniosku lub o nierozpatrywaniu go 
w całości opiera się na fakcie, że kraj, do którego wnioskodawca zamierza wjechać lub wjechał 
nielegalnie, jest europejskim bezpiecznym krajem trzecim. W takich przypadkach wniosko-
dawcy zezwala się na odwołanie się od zastosowania koncepcji [europejskiego bezpiecznego 
kraju trzeciego] na podstawie tego, że dany kraj nie jest dla niego bezpieczny ze względu na 
jego szczególną sytuację (art. 39 ust. 3) (597). W przypadku gdy bezpieczny kraj trzeci nie dokona 
readmisji wnioskodawcy, należy zapewnić mu dostęp do procedury zgodnie z podstawowymi 
zasadami lub gwarancjami opisanymi w rozdziale II wersji przekształconej dyrektywy w spra-
wie procedur azylowych. (Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zob. sekcja 5.3 powy-
żej dotycząca koncepcji europejskiego bezpiecznego kraju trzeciego).

(596) Art. 28 ust. 2 akapit trzeci wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.
(597) W sekcji 5.3 niniejszej analizy wyjaśniono, że zakres tego przepisu może zostać zakwestionowany w związku z art. 39 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych, który stanowi, że „[p]aństwa członkowskie mogą przewidzieć odstąpienie od rozpatrzenia lub rozpatrzenia w całości [...] oceny 
kwestii bezpieczeństwa wnioskodawcy w jego szczególnej sytuacji”.
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Część 7: Znaczenie procedur w ramach dyrektywy 
powrotowej

Dyrektywa powrotowa „określa wspólne normy i procedury, które mają być stosowane przez 
państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli 
państw trzecich, zgodnie z prawami podstawowymi jako zasadami ogólnymi prawa wspólno-
towego oraz prawa międzynarodowego, w tym z obowiązkami w zakresie ochrony uchodźców 
oraz praw człowieka” (art. 1) (598). Weszła ona w życie w dniu 13 stycznia 2009 r. i została 
transponowana do prawa krajowego przez wszystkie państwa nią związane (wszystkie państwa 
członkowskie z wyjątkiem Irlandii i Zjednoczonego Królestwa oraz cztery państwa stowarzy-
szone z grupą Schengen: Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię).

Chociaż dyrektywa powrotowa nie jest częścią WESA, jest ona ściśle powiązana z instrumen-
tami WESA. Skuteczną politykę powrotową uważa się za klucz do zapewnienia publicznego 
poparcia dla legalnej migracji i azylu (599). Jednocześnie w dyrektywie powrotowej uznano, że 
państwa członkowskie mogą zgodnie z prawem wydalać nielegalnie przebywających obywa-
teli państw trzecich tylko wtedy, gdy „ustanowione zostały sprawiedliwe i skuteczne systemy 
azylowe, w pełni zgodne z zasadą non-refoulement” (motyw 8 dyrektywy powrotowej). Dyrek-
tywa powrotowa określa wspólne normy i procedury, które mają być stosowane przez państwa 
członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trze-
cich, zgodnie z prawami podstawowymi jako zasadami ogólnymi prawa Unii oraz prawa mię-
dzynarodowego, w tym z obowiązkami w zakresie ochrony uchodźców oraz praw człowieka 
(art. 1). Komisja opublikowała wspólny Podręcznik dotyczący powrotów, aby zapewnić pań-
stwom członkowskim wytyczne dotyczące wdrażania dyrektywy powrotowej (600).

W tej części przedstawiona zostanie pokrótce dyrektywa powrotowa w zakresie, w jakim ma 
ona znaczenie dla dostępu do procedury udzielania ochrony międzynarodowej osobom obję-
tym procedurą powrotową (zob. tabela 23 poniżej) (601). W tej części nie poruszono kwestii 
zatrzymania, o której mowa w dyrektywie powrotowej.

Tabela 23: Struktura części 7

Sekcja 7.1 Zakres podmiotowy dyrektywy powrotowej s. 179–180

Sekcja 7.2 Krótki przegląd zakresu dyrektywy powrotowej s. 180–182

Sekcja 7.3
Sytuacje, w których dyrektywa powrotowa może mieć zastosowanie do 
osób ubiegających się o ochronę międzynarodową lub osób zagrożonych 
wydaleniem

s. 182–185

(598) Dyrektywa powrotowa, zob. przypis 37.
(599) Komisja stwierdziła, że „wiarygodność i integralność polityki w zakresie legalnej imigracji i azylu są zagrożone, jeżeli nie zostanie ustanowiona wspólnotowa 
polityka w zakresie powrotu cudzoziemców przebywających nielegalnie”: Komisja Europejska, Communication from the Commission to the European Parliament 
and the Council in view of the European Council of Thessaloniki on the development of a common policy on illegal immigration, smuggling and trafficking of 
human beings, external borders and the return of illegal residents [Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w związku z posiedzeniem Rady 
Europejskiej w Salonikach w sprawie rozwoju wspólnej polityki dotyczącej nielegalnej imigracji, przemytu i handlu ludźmi, granic zewnętrznych oraz powrotu 
cudzoziemców przebywających nielegalnie], 2 czerwca 2003 r., COM(2003) 323.
(600) Komisja Europejska, Zalecenie Komisji z dnia 1.10.2015 r. ustanawiające wspólny „Podręcznik dotyczący powrotów” przeznaczony do stosowania przez wła-
ściwe organy państw członkowskich wykonujące zadania związane z powrotami, C(2015) 6250 final, s. 62.
(601) Szczegółowe informacje na temat orzecznictwa TSUE i orzecznictwa krajowego oraz interpretacji dyrektywy powrotowej można znaleźć np. na stronie pro-
jektu Contention (Judicial CONtrol of immigration deTENTION), zob. sprawozdanie podsumowujące pt. The extent of judicial control of pre-removal detention in 
the EU [Zakres kontroli sądowej zatrzymania w UE przed wydaleniem], sporządzone przez Centrum Polityki Migracyjnej w Centrum Badań Zaawansowanych im. 
Roberta Schumana we współpracy z Odysseus Network (ULB), 2014.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003DC0323&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003DC0323&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003DC0323&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003DC0323&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003DC0323&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003DC0323&from=EN
https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2020-09/commission_recommendation_establishing_a_return_handbook_for_member_states_competent_authorities_to_deal_with_return_related_tasks_pl.pdf
https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2020-09/commission_recommendation_establishing_a_return_handbook_for_member_states_competent_authorities_to_deal_with_return_related_tasks_pl.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&from=EN
http://contention.eu/docs/Synthesis_Report.pdf
http://www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/index2.html
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7.1. Zakres podmiotowy dyrektywy powrotowej

Art. 2 ust. 1 dyrektywy powrotowej stanowi, że dyrektywa „ma zastosowanie do obywateli 
państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium państwa członkowskiego”. W art. 3 
„nielegalny pobyt” zdefiniowano jako „obecność na terytorium państwa członkowskiego oby-
watela państwa trzeciego, który nie spełnia lub przestał spełniać warunki wjazdu do państwa 
członkowskiego, określone w art. 5 kodeksu granicznego Schengen, albo innych warunków 
wjazdu, pobytu lub zamieszkania w tym państwie członkowskim”. Dyrektywa powrotowa nie 
ma zastosowania do osób korzystających z europejskiego prawa do swobodnego przemiesz-
czania się (art. 2 ust. 3). Państwa członkowskie mogą postanowić, że nie będą stosować niniej-
szej dyrektywy do:

– osób, które podlegają zakazowi wjazdu zgodnie z kodeksem granicznym Schengen (art. 2 
ust. 2 lit. a));

– osób, które zostały zatrzymane lub ujęte w związku z nielegalnym przekraczaniem lądowej, 
morskiej lub powietrznej zewnętrznej granicy i które nie otrzymały prawa do późniejszego 
pobytu (art. 2 ust. 2 lit. a)) (602); oraz

– osób podlegających sankcji karnej, której skutkiem jest zobowiązanie do powrotu, lub 
podlegających ekstradycji (art. 2 ust. 2 lit. b)) (603).

W odniesieniu do osób ubiegających się o ochronę międzynarodową motyw 9 dyrektywy 
powrotowej stanowi, co następuje.

Motyw 9 dyrektywy powrotowej

 [O]bywatela państwa trzeciego, który wystąpił o azyl w państwie członkowskim, nie 
należy uznawać za osobę nielegalnie przebywającą na terytorium tego państwa człon-
kowskiego, dopóki nie wejdzie w życie decyzja odmowna w sprawie wniosku o azyl 
lub decyzja o odebraniu mu prawa do pobytu jako osobie ubiegającej się o azyl.

Jest to ściśle związane z faktem, że osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową mają prawo 
do pozostania na terytorium podczas postępowania (zob. sekcje 4.1 i 6.4 powyżej). Co do zasady 
dyrektywa powrotowa powinna mieć zatem zastosowanie do tych obywateli państw trzecich, 
którzy nie złożyli wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, jak również do tych, których 
wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej został ostatecznie rozpatrzony i odrzucony, 
i którzy nie są już uprawnieni do przebywania na terytorium danego państwa członkowskiego.

Istnieją pewne wyjątki od tej zasady, które wynikają z faktu, że niektórym osobom ubiegającym 
się o ochronę międzynarodową nie trzeba automatycznie przyznawać prawa do pozostania 
w oczekiwaniu na wynik ich postępowania. Wyjątki te w sposób wyczerpujący wymieniono 
w art. 9 ust. 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych – obejmują one 
między innymi osoby, które złożyły kolejny wniosek, o którym mowa w art. 41, oraz osoby, które 
mają zostać wydane lub poddane ekstradycji do państwa trzeciego lub do międzynarodowych 

(602) Komentatorzy twierdzą, że przepis ten będzie wymagał interpretacji TSUE w celu rozstrzygnięcia, czy na podstawie tego artykułu z dyrektywy wyłączyć można 
wszystkie przypadki nielegalnego wjazdu. Twierdzą oni, że wyjątek ten nie powinien być otwarty w przypadkach, gdy nielegalny wjazd został wykryty na teryto-
rium oddalonym od granic. Zob. Peers i in., The EU charter of Fundamental Rights. A commentary [Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz], zob. 
przypis 254, s. 491, gdzie przedstawiono również poglądy przeciwne.
(603) Zob. wyrok w sprawie Achughbabian, w którym TSUE wyjaśnił, że zastosowanie sankcji karnych możliwe jest dopiero po wyczerpaniu procedury powrotu, 
jeżeli zastosowanie środków przymusu nie umożliwia wydalenia imigranta i tylko w przypadku, gdy brak jest uzasadnionego powodu przemawiającego prze-
ciwko powrotowi. Zob. wyrok Wielkiej Izby TSUE z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie C-329/11, Alexandre Achughbabian przeciwko Préfet du Val-de-Marne, 
EU:C:2011:807, pkt 41, 46, 48 i 49. Zob. także wyrok z dnia 1 października 2015 r. w sprawie C-290/14, Skerdjan Celaj, EU:C:2015:640, w którym okoliczności były 
odmienne, ponieważ ten obywatel państwa trzeciego był już poddany procedurze powrotu i ponownie wjechał na terytorium mimo zakazu wjazdu. W tej sprawie 
TSUE orzekł, że możliwe jest nałożenie sankcji karnej.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115941&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=560785
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sądów lub trybunałów karnych (604). (Zob. podsekcja 4.1.2 powyżej dotycząca prawa do pozo-
stania na terytorium podczas rozpatrywania wniosku na szczeblu administracyjnym). W obu 
przypadkach państwa członkowskie powinny rozważyć, czy powrót może prowadzić do bezpo-
średniego lub pośredniego wydalenia z naruszeniem międzynarodowych i unijnych zobowiązań 
tego państwa członkowskiego (art. 9 ust. 3 i art. 41 ust. 1 ostatnie zdanie wersji przekształconej 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych).

Dyrektywa powrotowa może mieć znaczenie w przypadku osób, którym nie udało się złożyć 
wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, oraz nielegalnie przebywających obywateli 
państw trzecich, którzy postanowili złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej.

7.2. Krótki przegląd zakresu dyrektywy powrotowej

W art. 5 dyrektywy powrotowej podkreślono zasady, które należy uwzględniać w trakcie całej 
procedury powrotu:

– dobro dziecka;
– poszanowanie życia rodzinnego;
– stan zdrowia danego obywatela państwa trzeciego; oraz
– zasadę non-refoulement.

Zasada non-refoulement znajduje odzwierciedlenie m.in. w fakcie, że obowiązkowe jest prze-
sunięcie terminu wydalenia w przypadkach, w których zasada ta zostałaby naruszona (art. 9 
ust. 1 dyrektywy powrotowej).

W art. 6 ust. 1 dyrektywy powrotowej ustanowiono ogólną zasadę, zgodnie z którą każdy oby-
watel państwa trzeciego przebywający nielegalnie na terytorium państwa członkowskiego 
otrzymuje decyzję nakazującą powrót (605). Odstępstwa od tej zasady obejmują przypadki oby-
wateli państw trzecich, którzy posiadają zezwolenie na pobyt w innym państwie członkowskim 
(art. 6 ust. 2), którzy zostali przyjęci przez inne państwo członkowskie (art. 6 ust. 3) (606), lub 
wobec których toczy się procedura mająca na celu przedłużenie ważności zezwolenia na pobyt 
(art. 6 ust. 5).

W odniesieniu do całej procedury wydalenia w dyrektywie powrotowej przewiduje się podjęcie 
kolejnych kroków. Zostały one podkreślone w wyroku w sprawie El Dridi (607). Na początkowym 
etapie obywatel państwa trzeciego powinien mieć pewien czas na dobrowolne podporząd-
kowanie się decyzji nakładającej zobowiązanie do powrotu (decyzji nakazującej powrót) (608), 
chyba że szczególne okoliczności wymagają, by nie dawać mu takiej możliwości (609). Te szcze-
gólne okoliczności mogą prowadzić do nałożenia na obywatela pewnych innych zobowiązań 
lub wyznaczenia krótszego czasu na opuszczenie kraju (610).

(604) O ile w przypadku ekstradycji lub wydania do innego państwa członkowskiego dyrektywa powrotowa nie będzie miała zastosowania, o tyle w przypadku 
ekstradycji do państwa trzeciego zastosowanie dyrektywy powrotowej ma charakter fakultatywny zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. b). Zob. sekcja 7.1 powyżej dotycząca 
zakresu podmiotowego dyrektywy powrotowej.
(605) W takiej decyzji stwierdza się i uznaje pobyt za nielegalny i nakłada lub stwierdza zobowiązanie do powrotu. Decyzję taką może wydać organ administracyjny 
lub sąd i może ona mieć formę decyzji lub aktu. Art. 3 pkt 4 dyrektywy powrotowej.
(606) Dotyczy to umów lub porozumień dwustronnych istniejących w dniu wejścia w życie dyrektywy.
(607) Wyrok TSUE z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie C-61/11, Hassen El Dridi, alias Karim Soufi, EU:C:2011:268, pkt 36–38.
(608) Decyzja nakazująca powrót będzie zawierać odpowiedni termin dobrowolnego wyjazdu, który to termin może wynosić od 7 do 30 dni (art. 7 ust. 1). Termin 
ten może zostać przedłużony ze względu na szczególne okoliczności, takie jak długość pobytu, obecność dzieci uczęszczających do szkoły oraz istnienie innych 
związków rodzinnych i społecznych (art. 7 ust. 2). Do czasu dobrowolnego powrotu na obywatela państwa trzeciego mogą zostać nałożone pewne zobowiązania, 
jeżeli istnieje ryzyko ucieczki (art. 7 ust. 3). TSUE orzekł, że w ramach procedury powrotu „przywiązuje się wagę [...] do dobrowolnego wykonania obowiązku 
wynikającego z decyzji nakazującej powrót”. Ibid., pkt 26.
(609) Ibid., pkt 36.
(610) Ibid., pkt 37.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&from=EN
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82038&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=546088
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Jeżeli obywatel państwa trzeciego nie wywiązuje się z zobowiązania do powrotu (lub jeżeli 
nie wyznaczono terminu dobrowolnego opuszczenia kraju), państwo członkowskie dokonuje 
wydalenia, podejmując wszelkie niezbędne środki w sposób proporcjonalny i z należytym 
poszanowaniem praw podstawowych (611). W wyroku w sprawie El Dridi TSUE podsumował, że:

kolejność poszczególnych etapów procedury powrotu ustanowionej przez [dyrektywę 
powrotową] odpowiada gradacji środków, które należy podjąć celem wykonania decyzji 
nakazującej powrót, począwszy od środka pozostawiającego zainteresowanemu najwię-
cej swobody, czyli wyznaczenia terminu dobrowolnego wyjazdu, do środków najbardziej 
go ograniczających, czyli zatrzymania w specjalnym ośrodku detencyjnym. Na każdym 
etapie procedury należy przestrzegać zasady proporcjonalności (612).

Stopniowany charakter procedur powrotu wyklucza również możliwość wprowadzenia przez 
państwa członkowskie przepisów krajowych, na mocy których osoba, która nie zastosowała 
się do nakazu wydalenia, podlegałaby karze pozbawienia wolności: państwa muszą najpierw 
„podjąć wysiłki celem wykonania wciąż obowiązującej decyzji nakazującej powrót” (613).

Niektórym decyzjom nakazującym powrót będzie towarzyszył zakaz wjazdu i przyczynią się 
one do zakazu wjazdu oraz pobytu na terytorium państwa członkowskiego przez określony 
okres maksymalnie 5 lat (art. 11 ust. 1 ostatnie zdanie) (614). Przekroczenie tego okresu dopusz-
cza się jedynie w przypadku poważnego zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeń-
stwa publicznego lub bezpieczeństwa narodowego (art. 11 ust. 2). Przepisy dotyczące zakazu 
wjazdu mają zastosowanie „bez uszczerbku dla prawa do międzynarodowej ochrony, określo-
nej w art. 2 lit. a) [dyrektywy w sprawie kwalifikowania] w państwach członkowskich” (art. 11 
ust. 5) (615). W Podręczniku dotyczącym powrotów komentuje się ten przepis, stwierdzając, że 
„zakazy wjazdu należy zawiesić (nierozstrzygnięte trwające procedury azylowe) lub cofnąć (po 
udzieleniu ochrony międzynarodowej)” (616).

Państwa członkowskie mogą postanowić o wydaniu decyzji o wykonaniu wydalenia odrębnie, 
w przypadku gdy decyzja nakazująca powrót nie została wykonana w terminie dobrowolnego 
wyjazdu lub gdy taki termin nie został przyznany (art. 8 ust. 3). Jednakże państwa mogą rów-
nież przyjąć system, w ramach którego stwierdzenie nielegalności pobytu, nakaz wydalenia 
i zakaz wjazdu stanowią integralną część jednej decyzji (art. 6 ust. 6).

Istnieją pewne okoliczności, w których wydalenie (tj. wykonanie decyzji nakazującej powrót) 
musi zostać odroczone. Jedna z nich dotyczy sytuacji, w której wydalenie naruszałoby zasadę 
non-refoulement (art. 9 ust. 1 lit. a)), inna odnosi się do skutku zawieszającego środka odwoław-
czego od decyzji nakazującej powrót (art. 9 ust. 1 lit. b) i art. 13). W innych przypadkach wyda-
lenie może zostać wstrzymane przez odpowiedni okres, w zależności od okoliczności danego 
przypadku, ze szczególnym uwzględnieniem stanu fizycznego i psychicznego obywatela pań-
stwa trzeciego, względów technicznych lub braku ustalenia tożsamości (art. 9 ust. 2). W trakcie 
okresu wstrzymania wydalenia na obywatela państwa trzeciego można nałożyć pewne dodat-
kowe obowiązki podobne do tych, które dotyczą środków alternatywnych wobec zatrzymania 

(611) Ibid., pkt 38. Dotyczy to art. 8 ust. 1 dyrektywy powrotowej, zgodnie z którym państwa członkowskie „podejmują wszelkie środki niezbędne do wykonania 
decyzji nakazującej powrót”. Zgodnie z art. 8 ust. 4 wszelkie środki przymusu muszą być stosowane w ostateczności, muszą być proporcjonalne i nie mogą obej-
mować użycia siły przekraczającego rozsądne granice.
(612) Ibid., pkt 41.
(613) Ibid., pkt 58.
(614) Zob. art. 3 pkt 6 dotyczący pojęcia „zakazu wjazdu”. Zgodnie z art. 11 dyrektywy powrotowej decyzji nakazującej powrót musi towarzyszyć zakaz wjazdu, jeżeli 
nie wyznaczono terminu dobrowolnego wyjazdu lub jeżeli obywatel państwa trzeciego nie wykonał zobowiązania do powrotu.
(615) W takim przypadku zastosowanie mają przepisy dotyczące zakresu ochrony międzynarodowej i natychmiast po przyznaniu ochrony międzynarodowej bene-
ficjentom statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej należy wydać zezwolenie na pobyt, chyba że ważne względy bezpieczeństwa narodowego lub porządku 
publicznego stanowią inaczej. Okres ważności zezwolenia na pobyt zależy od przyznanego statusu. Art. 24 ust. 1 i 2 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania.
(616) Komisja Europejska, Podręcznik dotyczący powrotów, zob. przypis 600, s. 62.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H2338&from=EN
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(art. 9 ust. 3). Obywatele państw trzecich muszą również otrzymać pisemne potwierdzenie, 
że decyzja tymczasowo nie będzie podlegać wykonaniu (art. 14 ust. 2). W trakcie okresu 
wstrzymania wydalenia obywatelom państw trzecich przysługują co najmniej prawa określone 
w art. 14 ust. 1: utrzymanie jedności rodziny na danym terytorium, zapewnienie opieki zdro-
wotnej w nagłych wypadkach oraz leczenie chorób w podstawowym zakresie, dostęp mało-
letnich do podstawowego systemu edukacji oraz uwzględnienie szczególnych potrzeb osób 
wymagających szczególnego traktowania.

W dyrektywie powrotowej określono okoliczności, w jakich można zatrzymać nielegalnie prze-
bywających obywateli państw trzecich, obowiązujące warunki oraz maksymalny okres zatrzy-
mania (art. 15) (617). W dyrektywie przewidziano gwarancje proceduralne w odniesieniu do 
treści decyzji (618) oraz informacje o dostępnych środkach odwoławczych i tłumaczenie głów-
nych elementów decyzji (art. 12). Jednakże zezwala się w niej również na odstępstwo od tych 
norm, na przykład w odniesieniu do obywateli państw trzecich, którzy nie uzyskali zezwolenia 
na pobyt po nielegalnym wjeździe na terytorium (art. 12 ust. 3) (619). W odniesieniu do decyzji 
dotyczących powrotu należy zapewnić możliwość skorzystania ze skutecznego środka odwo-
ławczego przed właściwym, bezstronnym i niezależnym sądem lub organem. Organ ten „jest 
właściwy w sprawie ponownego rozpatrzenia decyzji dotyczących powrotu [...], i może między 
innymi tymczasowo zawiesić ich wykonanie, chyba że takie tymczasowe zawieszenie ma już 
zastosowanie na mocy prawa krajowego” (art. 13 ust. 1 i 2). Na etapie postępowania odwo-
ławczego obywatel państwa trzeciego powinien mieć możliwość uzyskania porady prawnej, 
reprezentacji prawnej oraz, w razie potrzeby, pomocy tłumacza, a także nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub reprezentacji prawnej (art. 13 ust. 3 i 4).

7.3. Sytuacje, w których dyrektywa powrotowa może mieć 
zastosowanie do osób ubiegających się o ochronę 
międzynarodową lub osób zagrożonych wydaleniem

7.3.1. Nielegalnie przebywający obywatele państw trzecich, którzy nie są 
wnioskodawcami

Zasada non-refoulement ma pełne zastosowanie w ramach procedury powrotu w odnie-
sieniu do wszystkich obywateli państw trzecich, niezależnie od tego, czy złożyli oni wniosek 
o udzielenie ochrony międzynarodowej (zob. art. 19 ust. 2 karty UE). Państwa członkowskie 
są zobowiązane do „przesunięcia terminu wydalenia [...] jeżeli miałoby ono naruszać zasadę 
non-refoulement” (art. 8 ust. 6 dyrektywy powrotowej). Sytuację, w której ryzyko wydalenia 
może pojawić się w przypadku decyzji nakazującej powrót, omówiono w wyroku w sprawie 
Abdida, która dotyczyła obywatela państwa trzeciego zmagającego się z ciężką chorobą. Zgod-
nie z orzecznictwem ETPC może to w wyjątkowych okolicznościach budzić obawy, o których 
mowa w art. 3 EKPC (620).

(617) Wyrok TSUE, El Dridi, zob. przypis 607, pkt 40.
(618) Jeśli chodzi o prawo do bycia wysłuchanym w ramach procedur powrotu, zob. TSUE, Mukarubega, zob. przypis 143.
(619) W takim przypadku państwo członkowskie nie musi zapewniać pisemnego ani ustnego tłumaczenia głównych elementów decyzji dotyczących powrotu na 
język, który obywatel państwa trzeciego rozumie lub co do którego można w uzasadniony sposób przypuszczać, że jest dla niego zrozumiały. Zamiast tego mogą 
one zapewniać standardowe formularze w co najmniej pięciu językach najczęściej używanych przez migrantów o nieuregulowanym statusie.
(620) Wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie N. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 26565/05, pkt 4242. W niedawno prowadzonej 
sprawie Wielka Izba ETPC dokonała przeglądu wcześniej ustalonych norm i stwierdziła, że „inne bardzo wyjątkowe przypadki” „mogące powodować naruszenie 
art. 3 należy rozumieć jako odnoszące się do sytuacji wydalenia ciężko chorej osoby, gdy przedstawione zostały istotne podstawy pozwalające sądzić, że choć nie 
znajduje się ona w stanie bezpośredniego zagrożenia śmiercią, będzie jej groziło rzeczywiste ryzyko – wynikające z braku stosownego leczenia w państwie przyjmu-
jącym bądź braku dostępu do takiego leczenia – narażenia na poważne, szybkie i nieodwracalne pogorszenie stanu zdrowia skutkujące intensywnym cierpieniem 
bądź znacznym skróceniem prognozowanej długości życia”. Zob. ETPC, Paposhvili, zob. przypis 181, pkt 183.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82038&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=546088
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159241&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=550516
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-86490
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22display%22:[%220%22],%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%2241738/10%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-199413%22]}
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Ze swojej strony TSUE orzekł:

[w] bardzo wyjątkowych przypadkach, gdy wydalenie obywatela państwa trzeciego 
cierpiącego na poważną chorobę do państwa, w którym brak jest odpowiedniego 
leczenia, naruszałoby zasadę non-refoulement, państwa członkowskie nie mogą zatem 
zgodnie z art. 5 dyrektywy 2008/115 w związku z art. 19 ust. 2 karty dokonać takiego 
wydalenia (621).

TSUE orzekł również, że w przypadkach, w których w grę wchodzi ryzyko wydalenia, dyrektywa 
powrotowa stoi na przeszkodzie „ustawodawstwu krajowemu nieprzewidującemu środka 
odwoławczego o skutku zawieszającym od decyzji nakazującej powrót, której wykonanie może 
narazić danego obywatela państwa trzeciego na poważne ryzyko ciężkiego i nieodwracalnego 
pogorszenia stanu zdrowia” (622).

W wyroku w sprawie Hirsi Jamaa i in. przeciwko Włochom ETPC podkreślił, że fakt, iż obywatele 
państw trzecich nie wystąpili wyraźnie o udzielenie azylu, nie zwalnia państwa członkowskiego 
z wypełniania obowiązków wynikających z art. 3. To „do organów krajowych, w obliczu sytuacji, 
w której prawa człowieka były systematycznie łamane w kraju pochodzenia wnioskodawców, 
należy pozyskanie informacji na temat traktowania, na jakie byliby oni narażeni po powrocie, 
niezależnie od faktu, że wnioskodawcy nie złożyli wyraźnego wniosku o udzielenie azylu” (623).

7.3.2. Osoby, którym odmówiono udzielenia azylu

Po zakończeniu procedury przyznawania ochrony międzynarodowej osoby, którym odmówiono 
udzielenia azylu, mogą z łatwością zostać objęte zakresem dyrektywy powrotowej. W sprawie 
Amadou Tall TSUE uznał, że brak skutku zawieszającego przed sądem rozpatrującym sprawy 
z zakresu ochrony międzynarodowej nie oznacza, że decyzja odmowna w sprawie przyzna-
nia ochrony międzynarodowej prowadziłaby w tym przypadku do wydalenia obywatela pań-
stwa trzeciego, ponieważ spór dotyczył jedynie „zgodności z prawem decyzji o pozostawieniu 
bez rozpatrzenia kolejnego wniosku” (624). Jeżeli wobec obywatela państwa trzeciego wydano 
decyzję nakazującą powrót, obywatel ten „powinien mieć możliwość skorzystania wobec tej 
decyzji z prawa do skutecznego środka prawnego zgodnie z art. 13 tej dyrektywy” (625). TSUE 
stwierdził w tej sprawie, że:

w każdym razie środkowi odwoławczemu powinien koniecznie przysługiwać skutek 
zawieszający, gdy środek ten jest wnoszony od decyzji nakazującej powrót, której wyko-
nanie może narazić danego obywatela państwa trzeciego na poważne ryzyko, że zostanie 
poddany karze śmierci, torturom lub innemu nieludzkiemu lub poniżającemu traktowa-
niu albo karaniu, co w efekcie zapewnia wobec tego obywatela państwa trzeciego posza-
nowanie wymogów art. 19 ust. 2 i art. 47 karty (626).

(621) TSUE, CPAS d’Ottignies-Louvain-La-Neuve przeciwko Moussie Abdidzie, zob. przypis 571, pkt 48.
(622) Ibid., pkt 53.
(623) ETPC, Hirsi przeciwko Włochom, zob. przypis 55, pkt 133, zob. także powyżej podsekcja 2.3.2.3 dotycząca informowania i doradztwa w ośrodkach zatrzymań 
i na przejściach granicznych.
(624) TSUE, Tall, zob. przypis 25, pkt 56. Sprawa dotyczyła dyrektywy w sprawie procedur azylowych, w której uregulowanie skutku zawieszającego w ramach 
postępowania odwoławczego pozostawiono do uznania państw członkowskich.
(625) Ibid., pkt 57.
(626) Ibid., pkt 58.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160943&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=443853
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-109231
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd58af39dc5161470aa9f0bc1bc72f714d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSb350?text=&docid=173121&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=167360
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7.3.3. Dostęp obywateli państw trzecich do procedury przyznawania ochrony 
międzynarodowej w ramach procedury powrotu

W wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych wymaga się przekazy-
wania informacji o prawie do ubiegania się o ochronę międzynarodową również obywa-
telom państw trzecich lub bezpaństwowcom przebywającym w ośrodkach zatrzymań, na 
przejściach granicznych lub w strefach tranzytowych, którzy „mogą chcieć wystąpić z wnio-
skiem o udzielenie ochrony międzynarodowej” (art. 8 ust. 1 wersji przekształconej dyrek-
tywy w sprawie procedur azylowych). Wszystkim organom mogącym przyjmować wnioski 
o udzielenie ochrony międzynarodowej zapewnia się „uzyskanie stosownych informacji 
[...], a także przeszkolenie personelu tych organów na niezbędnym poziomie, odpowied-
nim do wykonywanych zadań i pełnionych funkcji, a także przekazanie temu personelowi 
instrukcji dotyczących informowania wnioskodawców o miejscu i sposobie składania wnio-
sków o udzielenie ochrony międzynarodowej” (art. 6 ust. 1 wersji przekształconej dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych).

Gdy tylko nielegalnie przebywający obywatele państw trzecich wystąpią z wnioskiem 
o udzielenie ochrony międzynarodowej, nie należy ich już „uznawać za osob[y] nielegal-
nie przebywając[e] na terytorium tego państwa członkowskiego, dopóki nie wejdzie w życie 
decyzja odmowna w sprawie wniosku o azyl lub decyzja o odebraniu [im] prawa do pobytu 
jako osob[om] ubiegając[ym] się o azyl” (motyw 9 dyrektywy powrotowej), chyba że z wnio-
skiem tym nie jest związane prawo do pozostania na terytorium. Stosowanie zakazu wjazdu 
powinno zostać zawieszone przynajmniej do czasu zakończenia procedury przyznawania 
ochrony międzynarodowej. (Krótki przegląd zakresu dyrektywy powrotowej znajduje się 
w sekcji 7.2 powyżej).

Jedyny wyjątek dotyczy wnioskodawców nieposiadających prawa do pozostania na danym 
terytorium. W przypadku kolejnych wniosków lub wnioskodawców podlegających ekstra-
dycji lub wydaniu do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego na mocy art. 9 wer-
sji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych w art. 9 ust. 3 i art. 41 ust. 1 
wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych wymaga się oddzielnego 
zbadania ryzyka odesłania (627). W postępowaniach odwoławczych w większości przypadków 
konieczne będzie oczekiwanie na orzeczenie sądu w przedmiocie prawa do pozostania na 
terytorium do czasu zakończenia postępowania odwoławczego (art. 46 ust. 8). (Zob. rów-
nież sekcja 6.4 powyżej dotycząca prawa do pozostania na terytorium podczas postępowań 
odwoławczych (628)).

Niektórzy nielegalnie przebywający obywatele państw trzecich zostaną zatrzymani, gdy 
wystąpią z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej (629). W odniesieniu do tych 
wnioskodawców stosowanie rygorystycznych terminów w ramach postępowania oraz brak 
pomocy prawnej lub pomocy tłumacza mogą w niektórych przypadkach utrudniać skuteczny 
dostęp do postępowania lub do sądu (zob. orzecznictwo, o którym mowa w sekcji 6.3 powy-
żej dotyczącej dostępu do skutecznego środka zaskarżenia). Wszelkie organizacje świadczące 

(627) Art. 41 ust. 1 akapit drugi stanowi, że: „Państwa członkowskie mogą przewidzieć taki wyjątek tylko w przypadku, gdy organ rozstrzygający uważa, że 
decyzja nakazująca powrót nie doprowadzi bezpośrednio lub pośrednio do odesłania z naruszeniem międzynarodowych i unijnych zobowiązań tego państwa 
członkowskiego”.
(628) Jedynym wyjątkiem będzie sytuacja, w której państwa zdecydują, że kolejny wniosek nie zapewnia wnioskodawcy prawa do pozostania na terytorium na 
warunkach określonych w art. 41 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. W takim przypadku odstępstwo od art. 46 ust. 8 wersji prze-
kształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych jest możliwe na mocy art. 41 ust. 2 lit. c) wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.
(629) Zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie Arslan dyrektywa w sprawie procedur azylowych i dyrektywa w sprawie warunków przyjmowania nie stoją na przeszko-
dzie utrzymaniu „na podstawie przepisów prawa krajowego w mocy środka detencyjnego względem obywatela państwa trzeciego, który złożył wniosek o udziele-
nie ochrony międzynarodowej [...], gdy w następstwie przeprowadzenia indywidualnej oceny wszystkich istotnych okoliczności okazuje się, że osoba ta złożyła ów 
wniosek jedynie w celu opóźnienia lub uniemożliwienia wykonania decyzji o powrocie i że utrzymanie w mocy środka detencyjnego jest obiektywnie niezbędne 
i proporcjonalne, aby uniknąć sytuacji, w której zainteresowany uniknie definitywnie powrotu”. Wyrok TSUE z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie C-534/11, Mehmet 
Arslan przeciwko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie, EU:C:2013:343, pkt 63.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137831&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1013091
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137831&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1013091
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pomoc i doradztwo powinny zatem mieć skuteczny dostęp do wnioskodawców w tych miej-
scach, w których ich swoboda przemieszczania się jest ograniczona (art. 8 ust. 2 wersji prze-
kształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych). W odniesieniu do małoletnich bez 
opieki gwarancje są jeszcze bardziej szczegółowe – organy, które działają jako ich przed-
stawiciele, mają prawo wystąpić z wnioskiem w imieniu małoletniego, jeżeli są zdania, że 
małoletni potrzebuje ochrony na mocy wersji przekształconej dyrektywy w sprawie kwalifi-
kowania (art. 7 ust. 4 wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych) (630).

(630) Zob. również podsekcja 2.3.2.2 powyżej.
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Załącznik A: Główne źródła

1. Prawo Unii Europejskiej

1.1. Prawo pierwotne UE
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana zmieniona Traktatem z Lizbony 

(wejście w życie: 1 grudnia 2009 r.)), Dz.U. C 326 z 26.10.2012, s. 47.

Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana zmieniona Traktatem z Lizbony (wejście w życie: 
1 grudnia 2009 r.)) Dz.U. C 326 z 26.10.2012, s. 13.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (w brzmieniu zmienionym w dniu 12 grudnia 2007 r. (wej-
ście w życie: 1 grudnia 2009 r.)), Dz.U. C 326 z 26.10.2012, s. 391.

Protokół nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączony do TFUE w Dz.U. C 326 z 26.10.2012, 
s. 295.

Protokół nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączony do TFUE w Dz.U. C 326 z 26.10.2012, s. 299.

1.2. Prawo wtórne UE

1.2.1. Rozporządzenia

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2725/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. dotyczące ustanowienia systemu 
Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dubliń-
skiej, Dz.U. L 316 z 15.12.2000, s. 1.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiające kryteria i mechanizmy 
określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego 
w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego, Dz.U. L 50 z 25.2.2003, 
s. 1.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie 
utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 
ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stoso-
wania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów usta-
lania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trze-
ciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez 
organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządza-
nia Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpie-
czeństwa i Sprawiedliwości (wersja przekształcona), Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 1.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2003 z dnia 2 września 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 ustanawiającego kryteria i mechanizmy okre-
ślania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, złożonego w jed-
nym z Państw Członkowskich przez obywatela państwa trzeciego, Dz.U. L 222 z 5.9.2003, s. 3.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000R2725:PL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000R2725:PL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000R2725:PL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0343&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0343&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0343&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0028:pl:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0028:pl:PDF
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 
ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stoso-
wania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów usta-
lania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trze-
ciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez 
organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządza-
nia Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpie-
czeństwa i Sprawiedliwości, Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 1.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 
ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego 
za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona), 
Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 31.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 118/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniające rozporzą-
dzenie (WE) nr 1560/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 343/2003 ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania państwa członkowskiego 
właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, złożonego w jednym z państw członkowskich przez 
obywatela państwa trzeciego, Dz.U. L 39 z 8.2.2014, s. 1.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1.

1.2.2. Dyrektywy

Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu 
tych danych, Dz.U. L 283 z 23.11.1995, s. 31.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspól-
nych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów 
nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm 
dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjen-
tów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do 
otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (wersja przekształcona), 
Dz.U. L 337 z 20.12.2011, s. 9.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych 
procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (wersja przekształcona), Dz.U. L 180 
z 29.6.2013, s. 60.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustano-
wienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzyna-
rodową (wersja przekształcona), Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 96.

Dyrektywa Rady 93/40/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. zmieniająca dyrektywy 81/851/EWG i 81/852/
EWG dotycząca zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie weterynaryjnych pro-
duktów leczniczych, Dz.U. L 214 z 24.8.1993, s. 31.

Dyrektywa Rady 2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca minimalne normy dotyczące 
przyjmowania osób ubiegających się o azyl, Dz.U. L 31 z 6.2.2003, s. 18.
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Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin, Dz.U. L 251 
z 3.10.2003, s. 12.

Dyrektywa Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifika-
cji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, 
które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej 
ochrony, Dz.U. L 304 z 30.9.2004, s. 12.

Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm doty-
czących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w państwach członkowskich, Dz.U. L 326 
z 13.12.2005, s. 13.

1.2.3. Umowy

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca kryteriów i mechani-
zmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożo-
nego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii, Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 5.

1.2.4. Decyzje

Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie selekcji operatorów ogólnoeuropejskich systemów 
dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS), Dz.U. L 149 z 12.6.2009, s. 65.

2. Traktaty międzynarodowe o zasięgu uniwersalnym 
i regionalnym

2.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych
Konwencja dotycząca statusu uchodźców, Zbiór traktatów ONZ, t. 189, s. 150, 28 lipca 1951 r. (wejście 

w życie: 22 kwietnia 1954 r.).

Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, Zbiór trakta-
tów ONZ, t. 660, s. 195, 7 marca 1966 r. (wejście w życie: 4 stycznia 1969 r.).

Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, Zbiór traktatów ONZ, t. 999, s. 171, 16 grud-
nia 1966 r. (wejście w życie: 23 marca 1976 r.).

Protokół dotyczący statusu uchodźców, Zbiór traktatów ONZ, t. 606, s. 267, 31 stycznia 1967 r. (wejście 
w życie: 4 października 1967 r.).

Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Zbiór traktatów ONZ, t. 1249, 
s. 13, 18 grudnia 1979 r. (wejście w życie: 3 września 1981 r.).

Konwencja o prawach dziecka, Zbiór traktatów ONZ, t. 1577, s. 3, 20 listopada 1989 r. (wejście w życie: 
2 września 1990 r.).

Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania albo karania, Zbiór traktatów ONZ, t. 1465, s. 85, 10 grudnia 1984 r. (wejście w życie: 
26 czerwca 1987 r.).

2.2. Rada Europy
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Zbiór traktatów ONZ, t. 213, s. 222, 

ETS nr 005, 4 listopada 1950 r. (wejście w życie: 3 września 1953 r.).
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Europejskie porozumienie w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, ETS nr 31, 20 kwietnia 1959 r. (wej-
ście w życie: 4 września 1960 r.).

Europejskie porozumienie o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, ETS nr 107, 16 paździer-
nika 1980 r. (wejście w życie: 1 grudnia 1980 r.).

Protokół nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczący zniesienia 
kary śmierci, ETS nr 114, 28 kwietnia 1983 r. (wejście w życie: 1 marca 1985 r.).

Protokół nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący zniesienia 
kary śmierci we wszystkich okolicznościach, ETS nr 187, 3 maja 2002 r. (wejście w życie: 1 lipca 
2013 r.).

3. Orzecznictwo

3.1. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

3.1.1. Wyroki

Wyrok z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG i Rewe-Zentral AG prze-
ciwko Landwirtschaftskammer für das Saarland, EU:C:1976:188.

Wyrok z dnia 8 kwietnia 1976 r. w sprawie 48/75, Jean Noël Royer, Rept. 1976 r., s. 497.

Wyrok z dnia 5 marca 1980 r. w sprawie 98/79, Josette Pecastaing przeciwko państwu belgijskiemu, 
EU:C:1980:69.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 1986 r. w sprawie 294/83, Parti écologiste „Les 
Verts” przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, EU:C:1986:166, pkt 23.

Wyrok z dnia 15 maja 1986 r. w sprawie C-222/84, Marguerite Johnston przeciwko Chief Constable of 
the Royal Ulster Constabulary, EU:C:1986:206.

Wyrok z dnia 15 października 1987 r. w sprawie 222/86, Union nationale des entraîneurs et cadres 
techniques professionnels du football (Unectef) przeciwko Georges’owi Heylensowi i in., 
EU:C:1987:442.

Wyrok z dnia 19 czerwca 1990 r. w sprawie C-213/89, The Queen przeciwko Secretary of State for Trans-
port, ex parte: Factortame Ltd i in., EU:C:1990:257.

Wyrok z dnia 19 listopada 1991 r. w sprawach połączonych C-6/90 i C-9/90, Andrea Francovich i Danila 
Bonifaci i in. przeciwko Republice Włoskiej, EU:C:1991:428.

Wyrok z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawach połączonych C-430/93 i S-431/93, Jeroen van Schijndel 
i Johannes Nicolaas Cornelis van Veen przeciwko Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeu-
ten, EU:C:1995:441.

Wyrok z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie C-312/93, Peterbroeck, Van Campenhout & Cie SCS prze-
ciwko państwu belgijskiemu, EU:C:1995:437.

Wyrok z dnia 17 września 1997 r. w sprawie C-54/96, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH i Bun-
desbaugesellschaft Berlin mbH, EU:C:1997:413.

Wyrok z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie C-120/97, Upjohn Ltd przeciwko The Licensing Authority 
established by the Medicines Act 1968 i innym, EU:C:1999:14.

Wyrok z dnia 9 września 1999 r. w sprawie C-102/97, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Repu-
blice Federalnej Niemiec, EU:C:1999:394.

Wyrok z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie C-476/99, Lommers przeciwko Minister van Landbouw, Natu-
urbeheer en Visserij, EU:C:2002:183.
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130241&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1016621
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130241&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1016621
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1016712
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1016712
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1016712
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136149&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=46354
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136149&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=46354
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136149&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=46354
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136149&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=46354


192 — AS – Procedury azylowe i zasada non-refoulement

Wyrok z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie C-528/11, Zuheyr Frayeh Halaf przeciwko Darzhavna agentsia 
za bezhantsite pri Ministerskia savet, EU:C:2013:342.

Wyrok z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie C-534/11, Mehmet Arslan przeciwko Policie ČR, Krajské ředitel-
ství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie, EU:C:2013:343.

Wyrok Wielkiej Izby z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie C-300/11, ZZ przeciwko Secretary of State for 
the Home Department, EU:C:2013:363.

Wyrok z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie C-648/11, The Queen, na wniosek: MA, BT, DA przeciwko 
Secretary of State for the Home Department, EU:C:2013:367.

Wyrok z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie C-93/12, ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov prze-
ciwko Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie” – Razplashtatelna agentsia, 
ECLI:EU:C:2013:432.

Wyrok Wielkiej Izby z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawach połączonych C-584/10 P, C-593/10 P i C-595/10 P, 
Komisja Europejska i in. przeciwko Yassin Abdullah Kadi, EU:C:2013:518.

Wyrok z dnia 10 września 2013 r. w sprawie C-383/13 PPU, M.G. i N.R., EU:C:2013:533.

Wyrok Wielkiej Izby z dnia 3 października 2013 r. w sprawie C-583/11 P, Inuit Tapiriit Kanatami i in. prze-
ciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej, EU:C:2013:625.

Wyrok Wielkiej Izby z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie C-4/11, Bundesrepublik Deutschland prze-
ciwko Kavehowi Puidowi, EU:C:2013:740.

Wyrok Wielkiej Izby z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie C-394/12, Shamso Abdullahi przeciwko Bunde-
sasylamt, EU:C:2013:813.

Wyrok z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie C-604/12, H.N. przeciwko Minister for Justice, Equality and Law 
Reform, Ireland, Attorney General, EU:C:2014:302.

Wyrok z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie C-314/13, Užsienio reikalų ministerija, Finansinių nusikal-
timų tyrimo tarnyba przeciwko Władimirowi Pieftiewowi, BelTechExport ZAO, Sport-Pari ZAO, BT 
Telecommunications PUE, EU:C:2014:1645.

Wyrok z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawach połączonych C-141/12 i C-372/12, YS przeciwko Minister voor 
Immigratie, Integratie en Asiel oraz Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel przeciwko M i S, 
EU:C:2014:2081.

Wyrok z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie C-166/13, Sophie Mukarubega przeciwko Préfet de police, 
EU:C:2014:2336.

Wyrok Wielkiej Izby z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawach połączonych od C-148/13 do C-150/13, A, B i C 
przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, EU:C:2014:2406.

Wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie C-249/13, Khaled Boudjlida przeciwko Préfet des Pyrénées-
-Atlantiques, EU:C:2014:2431.

Wyrok z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie C-562/13, Centre Public d’action sociale d’Ottignies-Louva-
in-La-Neuve przeciwko Moussie Abdidzie, EU:C:2014:2453.

Wyrok z dnia 1 października 2015 r. w sprawie C-290/14, Skerdjan Celaj, EU:C:2015:640.

Wyrok z dnia 6 października 2015 r. w sprawie C-61/14, Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Asso-
ciato przeciwko Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme 
i in., EU:C:2015:655.

Wyrok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie C-239/14, Abdoulaye Amadou Tall przeciwko Centre public 
d’action sociale de Huy, EU:C:2015:824.

Wyrok Wielkiej Izby z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie C-601/15 PPU, J.N. przeciwko Staatssecretaris 
voor Veiligheid en Justitie, EU:C:2016:84.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137826&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1018609
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137826&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1018609
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137831&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=449007
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137831&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=449007
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137981&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=245115
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137981&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=245115
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138088&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1013027
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138088&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1013027
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138088&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1013027
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138861&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=437771
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138861&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=437771
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139745&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=238764
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5ee7233d9a4c04ce0a8efccbc6fb1b00c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxqLe0?text=&docid=140861&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=678879
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=142607&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=239972
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=142607&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=239972
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144489&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1018486
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144489&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1018486
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145404&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1018749
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145404&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1018749
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151965&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1016836
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151965&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1016836
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153579&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=42073
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153579&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=42073
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153579&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=42073
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155114&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1017005
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155114&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1017005
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159241&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=448734
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160244&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=355427
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160244&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=355427
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160563&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1407656
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160563&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1407656
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160943&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=443853
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160943&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=443853
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168941&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=549453
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d602bc2b66ae31452e9e40a826476dd68c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahaRe0?text=&docid=169187&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=423906
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d602bc2b66ae31452e9e40a826476dd68c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahaRe0?text=&docid=169187&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=423906
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d602bc2b66ae31452e9e40a826476dd68c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahaRe0?text=&docid=169187&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=423906
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173121&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1012748
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173121&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1012748
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174342&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1017159
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174342&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1017159
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Wyrok z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie C-695/15 PPU, Shiraz Baig Mirza przeciwko Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal, EU:C:2016:188.

Wyrok Wielkiej Izby z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawach połączonych C-404/15 i C-695/15 PPU, Pál 
Aranyosi i Robert Căldăraru, EU:C:2016:198.

Wyrok Wielkiej Izby z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie C-63/15, Mehrdad Ghezelbash przeciwko Sta-
atssecretaris van Veiligheid en Justitie, EU:C:2016:409.

Wyrok z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie C-47/15, Sélina Affum przeciwko Préfet du Pas-de-Calais, 
Procureur général de la cour d’appel de Douai, EU:C:2016:408.

Wyrok Wielkiej Izby z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie C-155/15, George Karim przeciwko Migration-
sverket, EU:C:2016:410.

Wyrok z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie 560/14, M przeciwko Minister for Justice and Equality, Ireland, 
Attorney General, EU:C:2017:101.

Wyrok z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie C-578/16 PPU, C. K. i in. przeciwko Republika Slovenija, 
EU:C:2017:127.

Wyrok z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie C-638/16 PPU, X i X przeciwko État belge, ECLI:EU:C:2017:173.

Wyrok z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie C-528/15, Al Chodor, EU:C:2017:213.

Wyrok z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie C-163/17, Abubacarr Jawo przeciwko Republice Federalnej 
Niemiec.

Wyrok z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie C-670/16, Tsegezab Mengesteab przeciwko Bundesrepublik 
Deutschland, EU:C:2017:587.

Wyrok z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie C-646/16, Khadija Jafari i Zainab Jafari przeciwko Bundesamt 
für Fremdenwesen und Asyl, EU:C:2017:586.

Wyrok z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie C-490/16, A.S. przeciwko Republice Słowenii, EU:C:2017:585.

Wyrok z dnia 6 września 2017 r. w sprawach połączonych C-643/15 i C-647/15, Słowacja i Węgry prze-
ciwko Radzie, EU:C:2017:631.

Wyrok z dnia 13 września 2017 r. w sprawie C-60/16, Mohammad Khir Amayry przeciwko Migration-
sverket, EU:C:2017:675.

3.1.2. Opinie rzeczników generalnych

Opinia rzecznika generalnego Camposa Sáncheza-Bordony z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie C-348/16, 
Moussa Sacko przeciwko Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione inter-
nazionale di Milano, EU:C:2017:591.

Opinia rzecznik generalnej E. Sharpston z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie C-670/16, Tsegezab Men-
gesteab przeciwko Bundesrepublik Deutschland, EU:C:2017:480.

Opinia rzecznik generalnej E. Sharpston z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie C-201/16, Majid (znany rów-
nież jako Madzhdi) Shiri przeciwko Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, ECLI:EU:C:2017:579.

3.1.3. Postanowienia

Postanowienie z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie C-109/07, Jonathan Pilato przeciwko Jean-Claude 
Bourgault, EU:C:2008:274.

Postanowienie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie C-36/17, Daher Muse Ahmed przeciwko Bundesre-
publik Deutschland, ECLI:EU:C:2017:273.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5356a53edda8040fba5aca2f81c7dca16.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKaNb0?text=&docid=175167&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1012662
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5356a53edda8040fba5aca2f81c7dca16.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKaNb0?text=&docid=175167&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1012662
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6186ddd9da1b54433abadf0b56e6cb42d.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahmLe0?text=&docid=175547&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=328369
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6186ddd9da1b54433abadf0b56e6cb42d.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahmLe0?text=&docid=175547&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=328369
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179661&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1018860
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179661&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1018860
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179662&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=503505
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179662&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=503505
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179663&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1019046
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179663&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1019046
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187687&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=338438
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187687&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=338438
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=406577
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5ce49cc345fb547b68a6e9bb897009015.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxmSe0?text=&docid=188626&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=424190
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188907&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=152275
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194928&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=849274
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194928&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=849274
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193206&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1197769
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193206&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1197769
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193201&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=311377
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194081&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=307293
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194081&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=307293
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194404&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1186835
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194404&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1186835
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189656&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=210893
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189656&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=210893
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192004&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=202262
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192004&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=202262
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193044&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1186156
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193044&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1186156
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62007CO0109&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62007CO0109&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189841&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=266451
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189841&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=266451
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3.1.4. Opinie TSUE

Opinia 2/13 Trybunału z dnia 18 grudnia 2014 r., EU:C:2014:2454.

Opinia 201/16 Trybunału z dnia 20 lipca 2017 r., EU:C:2017:579.

3.1.5. Odesłania prejudycjalne toczące się przed TSUE

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Sofia-grad 
(Bułgaria) z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zarejestrowanej pod sygnaturą C-585/16.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Sofia-
-grad (Bułgaria) w dniu 19 grudnia 2016 r. – Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla 
Аhmedbekov przeciwko Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (sprawa 
C-652/16), dokument dostępny pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/
PDF/?uri=CELEX:62016CN0652&from=EN.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Słowacja) w dniu 
6 marca 2017 r. w sprawie zarejestrowanej pod sygnaturą C-113/17.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht 
(Niemcy) w dniu 23 maja 2017 r. – Ibrahim Bashar przeciwko Bundesrepublik Deutschland 
(sprawy połączone C-297/17, C-318/17) (2017/C 309/26), (2017/C 309/29), dokument dostępny 
pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CN0297&q
id=1506034865355&from=EN.

3.2. Europejski Trybunał Praw Człowieka

3.2.1. Decyzje Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w przedmiocie 
dopuszczalności

Decyzja z dnia 19 stycznia 1999 r., Ould Barar przeciwko Szwecji, skarga nr 42367/98.

Decyzja z dnia 12 września 2000 r., Goldstein przeciwko Szwecji, skarga nr 46636/99.

Decyzja z dnia 9 lipca 2002 r., Venkadajalarasarma przeciwko Niderlandom, skarga nr 58510/00.

Decyzja z dnia 20 września 2011 r., Haji Hussein przeciwko Szwecji, skarga nr 18452/11.

Decyzja z dnia 7 maja 2013 r., L.H. i V.S. przeciwko Belgii, skarga nr 67429/10.

3.2.2. Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Wyrok z dnia 7 grudnia 1976 r., Handyside przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 5493/72.

Wyrok z dnia 9 października 1979 r., Airey przeciwko Irlandii, skarga nr 6289/73.

Wyrok z dnia 25 marca 1983 r., Silver przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skargi nr 5947/72, 6205/73, 
7052/75, 7061/75, 7107/75, 7113/75 i 7136/75.

Wyrok z dnia 27 kwietnia 1988 r., Boyle i Rice przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skargi nr 9659/82 
i 9658/82.

Wyrok z dnia 7 lipca 1989 r., Soering przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 14038/88.

Wyrok z dnia 20 marca 1991 r., Cruz Varas i inni przeciwko Szwecji, skarga nr 15576/89.

Wyrok z dnia 30 października 1991 r., Vilvarajah i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skargi 
nr 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87 i 13448/87.

Wyrok z dnia 23 października 1995 r., Schmautzer przeciwko Austrii, skarga nr 15523/89.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160882&doclang=PL
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193044&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=819037
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?qid=1497719105997&uri=CELEX:62016CN0585
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&jur=C,T,F&num=C-652/16)&td=ALL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CN0652&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CN0652&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?qid=1497719105997&uri=CELEX:62017CN0113
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&jur=C,T,F&num=C-297/17&td=ALL
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&jur=C,T,F&num=C-318/17&td=ALL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CN0297&qid=1506034865355&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CN0297&qid=1506034865355&from=EN
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-4507
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-5419
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-22607
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106646
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-120614%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57499
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57420
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57577
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57446%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57619
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57674
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57713
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57945
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Wyrok Wielkiej Izby z dnia 15 listopada 1996 r., Chahal przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga 
nr 22414/93.

Wyrok z dnia 19 lutego 1998 r., Kaya przeciwko Turcji, skarga nr 22729/93.

Wyrok z dnia 19 lutego 1998 r., Bahaddar przeciwko Niderlandom, skarga nr 25894/94.

Wyrok z dnia 12 maja 2000 r., Khan przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 35394/97.

Wyrok z dnia 11 lipca 2000 r., Jabari przeciwko Turcji, skarga nr 40035/98.

Wyrok Wielkiej Izby z dnia 5 października 2000 r., Maaoiua przeciwko Francji, skarga nr 39652/98.

Wyrok Wielkiej Izby z dnia 26 października 2000 r., Kudła przeciwko Polsce, skarga nr 30210/96.

Wyrok z dnia 6 marca 2001 r., Hilal przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 45276/99.

Wyrok z dnia 4 maja 2001 r., Hugh Jordan przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 24746/94.

Wyrok z dnia 5 lutego 2002 r., Čonka przeciwko Belgii, skarga nr 51564/99.

Wyrok z dnia 6 maja 2003 r., Kleyn i inni przeciwko Niderlandom, skargi nr 39343/98, 39651/98, 
43147/98 i 46664/99.

Wyrok Wielkiej Izby z dnia 4 lutego 2005 r., Mamatkulov i Askarov przeciwko Turcji, skargi nr 46827/99 
i 46951/99.

Wyrok z dnia 12 kwietnia 2005 r., Shamayev i inni przeciwko Gruzji i Rosji, skarga nr 36378/02.

Wyrok z dnia 17 stycznia 2006 r., Aoulmi przeciwko Francji, skarga nr 50278/99.

Wyrok z dnia 29 marca 2006 r., Scordino przeciwko Włochom (nr 1), skarga nr 36813/97.

Wyrok z dnia 11 stycznia 2007 r., Salah Sheekh przeciwko Niderlandom, skarga nr 1948/04.

Wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r., Gebremedhin [Gaberamadhien] przeciwko Francji, skarga nr 25389/05.

Wyrok z dnia 20 września 2007 r., Sultani przeciwko Francji, skarga nr 45223/05.

Wyrok Wielkiej Izby z dnia 28 lutego 2008 r., Saadi przeciwko Włochom, skarga nr 37201/06.

Wyrok Wielkiej Izby z dnia 27 maja 2008 r., N. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 26565/05.

Wyrok z dnia 17 lipca 2008 r., N.A. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 25904/07.

Wyrok z dnia 11 grudnia 2008 r., Muminov przeciwko Rosji, skarga nr 42502/06.

Wyrok z dnia 22 września 2009 r., Abdolkhani i Karimnia przeciwko Turcji, skarga nr 30471/08.

Wyrok z dnia 18 lutego 2010 r., Baysakov i inni przeciwko Ukrainie, skarga nr 54131/08.

Wyrok z dnia 2 marca 2010 r., Al-Saadoon i Mufdhi przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga 
nr 61498/08.

Wyrok z dnia 9 marca 2010 r., R.C. przeciwko Szwecji, skarga nr 41827/07.

Wyrok z dnia 29 lipca 2010 r., Mengesha Kimfe przeciwko Szwajcarii, skarga nr 24404/05.

Wyrok Wielkiej Izby z dnia 21 stycznia 2011 r., M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji, skarga nr 30696/09.

Wyrok z dnia 23 czerwca 2011 r., Diallo przeciwko Republice Czeskiej, skarga nr 20493/07.

Wyrok z dnia 28 czerwca 2011 r., Sufi i Elmi przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skargi nr 8319/07 
i 11449/07.

Wyrok z dnia 17 stycznia 2012 r., Omar Othman (Abu Qatada) przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, 
skarga nr 8139/09.

Wyrok z dnia 2 lutego 2012 r., I.M. przeciwko Francji, skarga nr 9152/09.

Wyrok Wielkiej Izby z dnia 23 lutego 2012 r., Hirsi Jamaa i inni przeciwko Włochom, skarga nr 27765/09.

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58004
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58138
http://www.refworld.org/docid/5034fe8d2.html
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58841
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58900
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58847
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58920%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-59339
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59450
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60026
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61077
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-68790
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72055
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%2236813/97%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-174482%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Salah Sheekh%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-78986%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-80333
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82337
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85276
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-86490
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-87458
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90212
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-94127
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-97437
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%2261498/08%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-147963%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97625
http://www.refworld.org/docid/4c56cc952.html
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-103050
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105281
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105434
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108629
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108934
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-109231
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Wyrok z dnia 10 kwietnia 2012 r., Babar Ahmad i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skargi 
nr 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 i 67354/09.

Wyrok z dnia 2 października 2012 r., Singh i inni przeciwko Belgii, skarga nr 33210/11.

Wyrok Wielkiej Izby z dnia 13 grudnia 2012 r., De Souza Ribeiro przeciwko Francji, skarga nr 22689/07.

Wyrok z dnia 28 marca 2013 r., I.K. przeciwko Austrii, skarga nr 2964/12.

Wyrok z dnia 6 czerwca 2013 r., Mohammed przeciwko Austrii, skarga nr 2283/12.

Wyrok z dnia 23 lipca 2013 r., M.A. przeciwko Cyprowi, skarga nr 41872/10.

Wyrok z dnia 10 października 2013 r., K.K. przeciwko Francji, skarga nr 18913/11.

Wyrok z dnia 22 kwietnia 2014 r., A.C. i inni przeciwko Hiszpanii, skarga nr 6528/11.

Wyrok z dnia 4 września 2014 r., Trabelsi przeciwko Belgii, skarga nr 140/10.

Wyrok z dnia 4 listopada 2014 r., Tarakhel przeciwko Szwajcarii, skarga nr 29217/12.

Wyrok z dnia 19 stycznia 2016 r., M.D. i M.A. przeciwko Belgii, skarga nr 58689/12.

Wyrok Wielkiej Izby z dnia 23 marca 2016 r., F.G. przeciwko Szwecji, skarga nr 43611/11.

Wyrok Wielkiej Izby z dnia 23 sierpnia 2016 r., J.K. przeciwko Szwecji, skarga nr 59166/12.

Wyrok Wielkiej Izby z dnia 13 grudnia 2016 r., Paposhvili przeciwko Belgii, skarga nr 41738/10.

Wyrok Wielkiej Izby z dnia 15 grudnia 2016 r., Khlaifia i inni przeciwko Włochom, skarga nr 16483/12.

Wyrok z dnia 12 stycznia 2017 r., Kebe i inni przeciwko Ukrainie, skarga nr 12552/12.

3.3. Opinie organów traktatowych ONZ
Komitet przeciwko Torturom, opinie z dnia 28 kwietnia 1997 r., Gorki Ernesto Tipia Paez przeciwko 

Szwecji, dokument ONZ CAT/C/18/D/39/1996.

Komitet przeciwko Torturom, opinie z dnia 21 czerwca 1999 r., M.B.B. przeciwko Szwecji, dokument 
ONZ CAT/C/22/D/104/1998.

Komitet Praw Człowieka, opinie z dnia 11 listopada 1993 r., Kindler przeciwko Kanadzie, dokument ONZ 
CCPR/C/48/D/470/1991.

3.3.1. Sąd (pierwsza izba w składzie powiększonym)

Sąd UE, postanowienia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawach T-192/16, T-193/16 i T-257/16, N.F. prze-
ciwko Radzie Europejskiej, ECLI:EU:T:2017:128-130.

3.4. Sądy i trybunały państw członkowskich UE

3.4.1. Austria

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (Verfassungsgerichtshof) z dnia 24 czerwca 1998 r., G31/98, G79/98, 
G82/98, G108/98.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2011 r., U2018/11 (zob. streszczenie w języku 
angielskim w EDAL).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 marca 2012 r., U 466/11 i U 1836/11.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110267
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2233210/11%22],%22itemid%22:[%22001-147177%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%2222689/07%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-152261%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117684
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-120073
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122889
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126641
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-163921%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%22140/10%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-166666%22]}
https://etpcz.ms.gov.pl/etpccontent/$N/990000000000001_I_ETPC_029217_2012_Wy_2014-11-04_001
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160251
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%2243611/11%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-199402%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22display%22:[%220%22],%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%2259166/12%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-199404%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22display%22:[%220%22],%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%2241738/10%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-199413%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22display%22:[%220%22],%22languageisocode%22:[%22POL%22],%22appno%22:[%2216483/12%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-199407%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2212552/12%22],%22itemid%22:[%22001-170058%22]}
http://www.refworld.org/docid/3ae6b6de10.html
http://www.refworld.org/docid/3ae6b6de10.html
http://www.refworld.org/docid/3f588edba.html
http://www.refworld.org/docid/51b6e4fc4.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188483&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271433
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188483&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271433
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_10019376_98G00031_00
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_10019376_98G00031_00
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/JFT_09888795_11U02018_00.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/austria-constitutional-court-vfgh-05-december-2011-u201811
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/austria-constitutional-court-vfgh-05-december-2011-u201811
https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_U_466-11_U_1836-11_Grundrechtecharta_EN_4.4.2017.pdf
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Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 2013 r., U1937-1938/2012 (zob. streszczenie 
w języku angielskim w EDAL).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2014 r., U2543/2013, AT:VFGH:2014:U2543.2013.

3.4.2. Belgia

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (Grondwettelijk Hof/Cour Constitutionelle) z dnia 16 stycznia 2014 r., 
nr 5488 (zob. streszczenie w języku angielskim w EDAL).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 2016 r., 13/2016, nr 6094 i 6095.

Wyrok Rady ds. Sporów Sądowych z Zakresu Prawa Cudzoziemców (Raad Voor Vreemdelingenbetwi-
stingen/Conseil du contentieux des étrangers) z dnia 15 marca 2010 r., nr 40.136 (zob. streszcze-
nie w języku angielskim w EDAL).

Wyrok Rady ds. Sporów Sądowych z Zakresu Prawa Cudzoziemców z dnia 13 maja 2011 r., nr 61.439 
(zob. streszczenie w języku angielskim w EDAL).

Wyrok Rady ds. Sporów Sądowych z Zakresu Prawa Cudzoziemców z dnia 13 lipca 2015 r., nr 149 562.

Wyrok Rady ds. Sporów Sądowych z Zakresu Prawa Cudzoziemców z dnia 15 lutego 2017 r., nr 182 277.

3.4.3. Czechy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (Ústavní soud Ceské republiky), nr 9/2010 Sb., który wszedł w życie 
w styczniu 2010 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2016 r., I.ÚS 425/16.

Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego (Nejvyšší správní soud) z dnia 17 września 2010 r., M.Y. 
przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, nr 2 Azs 14/2010-92 (zob. streszczenie w języku 
angielskim w EDAL).

Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2013 r., J.J. przeciwko Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych, nr 3 Azs 6/2011-96 (zob. streszczenie w języku angielskim w EDAL).

Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lipca 2013 r., D.B. przeciwko Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych, nr 4 Azs 13/2013-34 (zob. streszczenie w języku angielskim w EDAL).

Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2016 r., nr 4 Azs 98/2016-20.

Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 12 września 2016 r., nr 5 Azs 195/2016-22, M.O. 
przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 5 stycznia 2017 r., nr 2 Azs 222/2016-24, JDCV prze-
ciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2017 r., nr 5 Azs 229/2016-44, O.O. 
przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

3.4.4. Francja

Wyrok Rady Stanu (Conseil d’Etat) z dnia 4 marca 2013 r., ELENA i in., skargi nr 356490, 356491, 356629.

Wyrok Rady Stanu z dnia 13 listopada 2013 r., La Cimade et M. XXXXXXX, nr 349735 i 349736, 
ECLI:FR:CEASS:2013:349735.20131113.

Wyrok Rady Stanu z dnia 10 października 2014 r., Association ELENA i in., Association FORUM REFU-
GIES-COSI, skargi nr 375474 i 375920, [w:] Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil 
d’Etat et de la Cour nationale de droit d’asile, Année 2014, 2015, s. 13–16.

http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/VfGH_25092013_U1937_2012.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/austria-constitutional-court-vfgh-25-september-2013-u1937-19382012
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/austria-constitutional-court-vfgh-25-september-2013-u1937-19382012
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=jft_20140616_13u02543_00
http://www.const-court.be/public/f/2014/2014-001f.pdf?utm_source=Weekly+Legal+Update&utm_campaign=efb83777aa-WLU_17_01_2014&utm_medium=email&utm_term=0_7176f0fc3d-efb83777aa-
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/belgium-constitutional-court-partially-annuls-belgian-law-restricted-appeal-rights-asylum
http://www.const-court.be/public/f/2016/2016-013f.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/Belgium_038 decision.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/belgium-%E2%80%93-council-alien-law-litigation-15-march-2010-nr-40136
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/belgium-%E2%80%93-council-alien-law-litigation-15-march-2010-nr-40136
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/Belgium_040 decision.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/belgium-%E2%80%93-council-alien-law-litigation-13-may-2011-nr-61439
http://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/A149562.AN.pdf
http://www.agii.be/sites/default/files/rvv_182277.pdf
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-425-16_1
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/czech-republic-supreme-administrative-court-17-september-2010-my-v-ministry-interior-2-azs
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/czech-republic-supreme-administrative-court-17-september-2010-my-v-ministry-interior-2-azs
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/3Azs_6_2011.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/3Azs_6_2011.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/czech-republic-supreme-administrative-court-6-march-2013-j-j-v-ministry-interior-3-azs
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/czech-republic-supreme-administrative-court-24-july-2013-db-v-ministry-interior-4-azs
http://nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0098_4Azs_1600020_20160526103426_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz
http://www.nssoud.cz
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2013-03-04/356490
http://www.refworld.org/cases,FRA_CDE,529de2304.html
http://www.cnda.fr/Media/TACAA/CNDA/Documents-CNDA/Recueils-de-jurisprudence-CNDA/Recueil-2014
http://www.cnda.fr/Media/TACAA/CNDA/Documents-CNDA/Recueils-de-jurisprudence-CNDA/Recueil-2014
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Wyrok Rady Stanu z dnia 5 czerwca 2015 r., OFPRA przeciwko M.B., nr 376783, 
ECLI:FR:CESSR:2015:376783.20150605.

Wyrok Rady Stanu z dnia 17 czerwca 2015 r., OFPRA przeciwko M.S., nr 369021, 
ECLI:FR:CESSR:2015:369021.20150617.

Wyrok Rady Stanu z dnia 17 października 2016 r., Mme B.A., nr 393852,  
ECLI:FR:CECHS:2016:393852.2016101.

Wyrok Rady Stanu z dnia 30 listopada 2016 r., Mme A.B., nr 388766,  
ECLI:FR:CECHS:2016:388766.20161130.

Wyrok Rady Stanu z dnia 30 grudnia 2016 r., Association ELENA i in., skargi nr 395058, 395075, 
395133, 395383, ECLI:FR:CECHR:2016:395058.20161230.

3.4.5. Niemcy

Wyrok Sądu Administracyjnego w Akwizgranie (Verwaltungsgericht Aachen) z dnia 28 października 
2015 r., nr 8 K 299/15.A.

Wyrok Wyższego Sądu Administracyjnego Badenii-Wirtembergii z dnia 24 czerwca 2015 r., 
A 6 S 1259/14.

Wyrok Sądu Administracyjnego w Berlinie z dnia 11 września 2016 r., nr 33 K 152/15.A.

Wyrok Sądu Administracyjnego w Trewirze z dnia 25 września 2014 r., nr 2 K 185/14.TR.

Wyrok Federalnego Sądu Administracyjnego (Bundesverwaltungsgericht) z dnia 15 stycznia 2008 r., 
BVerwG 1 C 17.07, DE:BVerwG:2008:150108U1C17.07.0.

Wyrok Federalnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2010 r., BVerwG 10 C 13.09, 
BVerwG:2010:091210U10C13.09.0.

Wyrok Federalnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2012 r., BVerwG 10 C 13.11, 
BVerwG:2012:040912U10C13.11.0.

Wyrok Federalnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 września 2013 r., BVerwG 10 C 1.13, 
DE:BVerwG:2013:050913U10C1.13.0.

Postanowienie Federalnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2014 r., BVerwG 10 B 6/14, 
DE:BVerwG:2014:190314B10B6.14.0.

Wyrok Federalnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2014 r., BVerwG 10 C 7.13, 
BVerwG:2014:170614U10C7.13.0, pkt 26, dostępny w języku angielskim pod adresem: 
www.bverwg.de.

Wyrok Federalnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2015 r., BVerwG 1 C 26.14, 
DE:BVerwG:2015:170915U1C26.14.0.

Wyrok Federalnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2016 r., BVerwG 1 C 4.16, 
BVerwG:2016: 141216U1C4.16.0.

Postanowienia Federalnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2017 r., BVerwG 1 C 17.16, ECL
I:DE:BVerwG:2017:230317B1C17.16.0; BVerwG 1 C 18/16..16, ECLI:DE:BVerwG:2017:230317
B1C18.16.0; oraz BVerwG 1 C 20.16, ECLI:DE:BVerwG:2017:230317B1C20.16.0.

Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (Bundesverfassungsgericht) z dnia 14 maja 1996 r., nr 2 
BvR 1938/93, BVerfGE 94.

Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 1996 r., nr 2 BvR 1507/93, BVerfGE 94, 
s. 115.

Postanowienie Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof) z dnia 7 lipca 2016 r. 
w sprawie V ZB 21/16, DE:BGH:2016:070716BVZB21.16.0.

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2015-06-05/376783
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030750166&fastReqId=1607082251&fastPos=26
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2015-09-14/388766?download_pdf
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2016-12-30/395058
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=150108U1C17.07.0
http://www.bverwg.de/entscheidungen/pdf/091210U10C13.09.0.pdf
http://www.bverwg.de/entscheidungen/pdf/040912U10C13.11.0.pdf
https://www.bverwg.de/050913U10C1.13.0
http://www.bverwg.de/190314B10B6.14.0
https://www.bverwg.de/de/190314B10B6.14.0
http://www.bverwg.de/entscheidungen/pdf/170614U10C7.13.0.pdf
http://www.bverwg.de
http://www.bundesverwaltungsgericht.de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=de&ent=170915U1C26.14.0
http://www.bverwg.de/entscheidungen/pdf/141216U1C4.16.0.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e0cb8318cdc448c9f478d75869914372&nr=76136&pos=13&anz=17
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Wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 2010 r., V ZB/13/10.

Wyrok Federalnego Sądu Administracyjnego (Bundesverwaltungsgericht) z dnia 1 czerwca 2017 r., 
BVerwG 1 C 9.17, ECLI:DE:BVerwG:2017:010617U1C9.17.0.

Wyrok Wyższego Sądu Administracyjnego Hesji z dnia 4 listopada 2016 r., 3 A 1292/16.

3.4.6. Grecja

Wyroki Rady Państwa, nr 2347/2017 (posiedzenie plenarne) (w języku greckim) i nr 2348/2017 (posie-
dzenie plenarne).

3.4.7. Irlandia

Wyrok Wysokiego Trybunału z dnia 28 października 2011 r., L.H. przeciwko Minister for Justice, [2011] 
IEHC 406.

Wyrok Wysokiego Trybunału z dnia 13 grudnia 2011 r., J.K. (Uganda) przeciwko Minister for Justice and 
Equality, [2011] IEHC 473.

Wyrok Wysokiego Trybunału z dnia 26 lipca 2017 r., U. i in. przeciwko Refugee Appeals Tribunal, [2017] 
IEHC 490.

3.4.8. Włochy

Wyrok Sądu Kasacyjnego z dnia 8 września 2011 r., nr 18493/2011.

3.4.9. Niderlandy

Wyrok Rady Stanu (Raad van State) z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie 201505706/1/V3, NL:RVS:2016:563.

Wyroki Rady Stanu z dnia 13 kwietnia 2016 r., nr 201506502/1/V2 i nr 201507952/1/V2 (oba z linkiem 
do streszczenia wyroku w języku angielskim), ECLI:NL:RVS:2016:890 i ECLI:NL:RVS:2016:891.

Wyrok Rady Stanu z dnia 14 września 2016 r., nr 201603036/1/V2, ECLI:NL:RVS:2016:2474 (zob. nieofi-
cjalne tłumaczenie UNHCR).

Wyrok Rady Stanu z dnia 1 lutego 2017 r., nr 201606592/1/V2, ECLI:NL:RVS:2017:210.

Wyrok Rady Stanu z dnia 18 stycznia 2017 r., nr 201608443/1/V3.

Wyrok Trybunału w Hadze z dnia 13 czerwca 2016 r., AWB 16/10406, ECLI:NL:RBDHA: 2016:6624 (zob. 
streszczenie w języku angielskim w EDAL).

Wyrok Sądu Rejonowego w Zwolle z dnia 24 maja 2011 r., AWB 11/38687 (zob. streszczenie w języku 
angielskim w EDAL).

3.4.10. Polska

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2012 r., 
V SA/Wa 2332/11.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lipca 2011 r., II OSK 557/10 (zob. streszczenie 
w języku angielskim w EDAL).

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=52632&pos=0&anz=1
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/%CE%9F%CE%9B %CE%A3%CE%A4%CE%95 2347_2017 D.%CE%9C..pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/H v MJELR %5B2011%5D IEHC 406.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/J.K. %28Uganda%29 v MJE%2C IEHC 473.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/J.K. %28Uganda%29 v MJE%2C IEHC 473.pdf
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2017/H490.html
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/Original Judgment - 18493.2011.pdf
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:RVS:2016:563
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=87361&summary_only=&q=201507952
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=87365&summary_only=&q=201507952
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=87365&summary_only=&q=201507952
http://www.refworld.org/pdfid/581869164.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/581869164.pdf
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=90032&summary_only=&q=201608443%2F1%2FV3
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/Regional court Hague - interpretation of At 38 STC APD and Egypt AWB 16_10406.docx
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/netherlands-%E2%80%93-court-hague-13-june-2016-awb-1610406
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/2011_05_24%2C rb Zwolle%2C 11_13687%2C Irak.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/netherlands-district-court-zwolle-24-may-2011-awb-1138687
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/netherlands-district-court-zwolle-24-may-2011-awb-1138687
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/Original Judgment - Wyrok II OSK 557 10.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/pl/case-law/polska-naczelny-s%C4%85d-administracyjny-24-lutego-2011-ii-osk-55710
https://www.asylumlawdatabase.eu/pl/case-law/polska-naczelny-s%C4%85d-administracyjny-24-lutego-2011-ii-osk-55710
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3.4.11. Słowacja

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2012 r., M.S. przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych 
Republiki Słowackiej, nr 1Sža/59/2011 (zob. streszczenie w języku angielskim w EDAL).

3.4.12. Słowenia

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2005 r., Up-338/05-11U-I176/05.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2009 r., I Up 63/2011 (zob. streszczenie w języku angielskim 
w EDAL).

3.4.13. Szwecja

Wyrok Sądu Apelacyjnego ds. Migracji z dnia 24 października 2011 r., UM 2599-11 (zob. streszczenie 
w języku angielskim w EDAL).

Wyrok Sądu Apelacyjnego ds. Migracji z dnia 11 czerwca 2012 r., UM 9681-10, MIG 2012:9 (zob. stresz-
czenie w języku angielskim w EDAL).

Wyrok Sądu Apelacyjnego ds. Migracji z dnia 20 sierpnia 2015 r., UM 3266-14 (zob. streszczenie w języku 
angielskim w EDAL).

3.4.14. Zjednoczone Królestwo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2014 r., R (na wniosek EM (Erytrea)) przeciwko Secretary of 
the Home Department, [2014] UKSC 12.

Wyrok Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości, Wydział Ławy Królewskiej (sąd administracyjny) z dnia 
5 sierpnia 2016 r., Ibrahimi i Abasi przeciwko Secretary of State for the Home Department, 
nr CO/5201/2015&CO/5067/2015.

3.5. Sądy i trybunały państw niebędących członkami UE
Wyrok szwajcarskiego Federalnego Sądu Administracyjnego (Bundesverwaltungsgericht/Tribunal 

administratif fédéral) z dnia 30 stycznia 2009 r., Abt. V, E-533/2009.

Wyrok szwajcarskiego Federalnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 sierpnia 2011 r., D-2076/2010 
(BVGE 2011/35).

Wyrok szwajcarskiego Federalnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2013 r., D-3349/2013.

Wyrok szwajcarskiego Federalnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2015 r., E-6629/2014, 
BVGE 2015/4, E.4.3.

Wyrok szwajcarskiego Federalnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2015 r. E-641/2015, BVGE 
2015/9, uwaga 8.

Wyrok szwajcarskiego Sądu Federalnego (Bundesgericht/Tribunal fédéral) z dnia 2 maja 2016 r., 
2C_207/2016, uwaga 4.

Wyrok szwajcarskiego Sądu Federalnego z dnia 26 kwietnia 2017 r., sprawy połączone 2C_1052/2016 
i 2C_1053/2016.

http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/M.S. proti MU MVSR.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/M.S. proti MU MVSR.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/slovakia-supreme-court-slovak-republic-17-january-2012-ms-v-ministry-interior-slovak
http://odlocitve.us-rs.si/documents/aa/04/u-i-176-05-odlocba2.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/Sodba Vrhovnega sodi%C5%A1%C4%8De I UP 63 2011.docx
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/slovenia-supreme-court-16-december-2009-i-632011
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/slovenia-supreme-court-16-december-2009-i-632011
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/UM 2599-11.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/sweden-migration-court-appeal-24-october-2011-um-2599-11
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/sweden-migration-court-appeal-24-october-2011-um-2599-11
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/MIG 2012 9.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/sweden-migration-court-appeal-11-june-2012-um-9681-10-mig-20129
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/sweden-migration-court-appeal-11-june-2012-um-9681-10-mig-20129
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/Migration Court Safe Third Country inadmissiibility Art 33 and 38 APD.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/sweden-migration-court-appeal-20-august-2015-um-3266-14
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/sweden-migration-court-appeal-20-august-2015-um-3266-14
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2012-0272-judgment.pdf
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2012-0272-judgment.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/57a87cca4.pdf,
http://www.bvger.ch/publiws/pub/cache.jsf?displayName=2011/35&lang=de
http://www.bvger.ch/publiws/pub/cache.jsf
http://www.bvger.ch/publiws/pub/cache.jsf
http://www.bvger.ch/publiws/pub/cache.jsf
http://www.bvger.ch/publiws/pub/cache.jsf
http://www.polyreg.ch/bgeunpub/Jahr_2016/Entscheide_2C_2016/2C.207__2016.html
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=aza://26-04-2017-2C_1052-2016&print=yes
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=aza://26-04-2017-2C_1052-2016&print=yes


AS – Procedury azylowe i zasada non-refoulement — 201

Załącznik B: Metodyka

Metodyka opracowania niniejszej analizy
Mimo starań, aby prace przebiegały w jak największym stopniu zgodnie z ogólną metodyką EASO 
odnoszącą się do serii dotyczącej rozwoju zawodowego, opracowanie niniejszej analizy – która sta-
nowi jeden z czterech tematów objętych umową między IARLJ-Europe a EASO na opracowanie podsta-
wowych materiałów szkoleniowych dla kadr wymiaru sprawiedliwości – wymagało zmodyfikowanego 
podejścia. W sekcji poświęconej współautorom (s. 3) wskazano już, że proces redakcyjny składał się 
z dwóch głównych elementów: redagowania projektu przez grupę redakcyjną złożoną z ekspertów oraz 
przeglądu, wskazówek i ogólnego nadzoru nad pracą redakcyjną tej grupy przez zespół redakcyjny zło-
żony wyłącznie z sędziów.

Etap przygotowawczy
Na etapie przygotowawczym zespół redakcyjny, w porozumieniu z grupą redakcyjną, rozważył i uzgod-
nił zakres, strukturę i treść niniejszej analizy. Na tej podstawie grupa redakcyjna przygotowała następu-
jące dokumenty:

1. wstępną bibliografię odpowiednich dostępnych zasobów i materiałów;

2. wstępne zestawienie odpowiedniego orzecznictwa w omawianej dziedzinie;

3. próbkę prac w toku;

4. przygotowawcze sprawozdanie ogólne, które zawierało wstępną szczegółową strukturę analizy oraz 
sprawozdanie z postępów.

Materiały te udostępniono zespołowi redakcyjnemu, który przekazał zarówno ogólne wskazówki, jak 
i bardziej szczegółowe informacje zwrotne w formie instrukcji skierowanych do grupy redakcyjnej na 
temat dalszego opracowywania analizy i zestawienia orzecznictwa.

Etap opracowywania
Zespół redakcyjny – zgodnie z przewodnikiem redakcyjnym EASO – opracował projekt analizy i zesta-
wienia orzecznictwa, wykorzystując analizę dokumentacji i analizę prawodawstwa, orzecznictwa, mate-
riałów szkoleniowych i wszelkiej innej stosownej literatury takiej jak książki, sprawozdania, komentarze, 
wytyczne i artykuły z wiarygodnych źródeł. Kierownik zespołu koordynujący prace przydzielił członkom 
zespołu poszczególne sekcje analizy i zestawienia orzecznictwa do wstępnego opracowania. Na kolej-
nym etapie te wstępne projekty przekazano do analizy innym członkom zespołu, którzy wymienili się 
opiniami na ich temat, a następnie przeredagowali je, uwzględniając wnioski z tych dyskusji.

Grupa redakcyjna udostępniła swój pierwszy ukończony projekt zespołowi redakcyjnemu, który doko-
nał jego przeglądu, by wspomóc grupę redakcyjną w podnoszeniu jego jakości. Zespół redakcyjny 
przekazał zatem grupie redakcyjnej dalsze instrukcje dotyczące struktury, formatu i treści dokumentu. 
Zgodnie z tymi instrukcjami grupa redakcyjna wprowadziła dalsze poprawki i przedłożyła zespołowi 
redakcyjnemu drugi projekt, który został poddany przeglądowi i któremu towarzyszyły dalsze zalecenia 
dotyczące zmian.



202 — AS – Procedury azylowe i zasada non-refoulement

Konsultacje zewnętrzne
EASO udostępnił projekt analizy sądowej i zestawienia orzecznictwa sieci EASO złożonej z członków 
sądów i trybunałów, UNHCR i członków forum konsultacyjnego EASO, zwracając się o dokonanie prze-
glądu materiałów i przedstawienie informacji zwrotnych, które miały posłużyć jako wsparcie dla zespołu 
redakcyjnego w dalszej poprawie jakości tekstu. W procesie tym zwrócono się o przekazanie uwag, 
które otrzymano od sędziego TSUE oraz sędziego ETPC.

Zespół redakcyjny uwzględnił otrzymane informacje zwrotne i podjął decyzję co do zmian, jakie należy 
wprowadzić. Zadanie to wykonał zespół ekspertów pod kierunkiem i nadzorem zespołu redakcyjnego, 
po czym zespół redakcyjny wprowadził ostateczne poprawki.
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Jak skontaktować się z UE

Osobiście
W całej Unii Europejskiej istnieje kilkaset centrów informacyjnych Europe Direct. Adres najbliższego centrum można 
znaleźć na stronie: https://europa.eu/european-union/contact_pl.

Telefonicznie lub drogą mailową
Europe Direct to serwis informacyjny, który udziela odpowiedzi na pytania na temat Unii Europejskiej. Można się z nim 
skontaktować:
—  dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektórzy operatorzy mogą naliczać opłaty za te 

połączenia),
—  dzwoniąc pod standardowy numer telefonu: +32 22999696,
—  drogą mailową: https://europa.eu/european-union/contact_pl.

Wyszukiwanie informacji o UE

Online
Informacje o Unii Europejskiej są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE w portalu Europa:  
https://europa.eu/european-union/index_pl.

Publikacje UE
Bezpłatne i odpłatne publikacje UE można pobrać lub zamówić na stronie: https://op.europa.eu/pl/publications. 
Większą liczbę egzemplarzy bezpłatnych publikacji można otrzymać, kontaktując się z serwisem Europe Direct lub 
z lokalnym centrum informacyjnym (zob. https://europa.eu/european-union/contact_pl).

Prawo UE i powiązane dokumenty
Informacje prawne dotyczące UE, w tym wszystkie unijne akty prawne od 1952 r., są dostępne we wszystkich językach 
urzędowych UE w portalu EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu.

Portal Otwartych Danych UE
Unijny portal otwartych danych (http://data.europa.eu/euodp/pl) umożliwia dostęp do zbiorów danych pochodzących 
z instytucji i innych organów UE. Dane można pobierać i wykorzystywać bezpłatnie, zarówno do celów komercyjnych, 
jak i niekomercyjnych.

https://europa.eu/european-union/contact_pl
https://europa.eu/european-union/contact_pl
https://europa.eu/european-union/index_pl
https://op.europa.eu/pl/publications
https://publications.europa.eu/pl/publications
https://europa.eu/european-union/contact_pl
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/pl
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