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Materiały EASO dotyczące rozwoju zawodowego opracowano we współpracy z członkami 
sądów i trybunałów. Tytuły obejmują:

• Art. 15 lit. c) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (2011/95/UE) (2014);

• Wprowadzenie do wspólnego europejskiego systemu azylowego dla sądów i trybunałów 
(2016);

• Kwalifikowanie się do objęcia ochroną międzynarodową (dyrektywa 2011/95/UE) (2016);

• Ocena dowodów i wiarygodności w kontekście wspólnego europejskiego systemu 
azylowego (2018);

• Procedury azylowe i zasada non-refoulement (2018);

• Informacje o kraju pochodzenia (2018);

• Zatrzymanie osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w kontekście 
wspólnego europejskiego systemu azylowego (2019);

• Przyjmowanie wnioskodawców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej 
(dyrektywa 2013/33/UE ustanawiająca minimalne normy dotyczące przyjmowania osób 
ubiegających się o azyl) (2020);

• Wykluczenie: art. 12 i 17 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (2011/95/UE) (2020, 
wydanie drugie);

• Podatność na zagrożenia w kontekście wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej 
(2021);

• Zakończenie ochrony międzynarodowej (2021, wydanie drugie).

Seria dotycząca rozwoju zawodowego składa się z analiz sądowych, wytycznych dla 
osób prowadzących szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości oraz zbiorów orzecznictwa 
dotyczących każdego omawianego tematu, jak również informacji dotyczących kraju 
pochodzenia obejmujących praktyczny poradnik sądowy i zbiór orzecznictwa. Wszystkie 
materiały opracowano w języku angielskim. Więcej informacji o publikacjach, w tym 
o dostępności różnych wersji językowych, można znaleźć na stronie https://www.easo.
europa.eu/asylum-support-training/courts-and-tribunals.

https://www.easo.europa.eu/asylum-support-training/courts-and-tribunals
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Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) jest agencją Unii Europejskiej, która ma za zadanie wspierać 
podnoszenie norm jakości i dążyć do zapewnienia spójności we wdrażaniu instrumentów prawnych wspólnego 
europejskiego systemu azylowego. W tym celu EASO angażuje się w działania na rzecz rozwoju i spójnego 
wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego, propaguje praktyczną współpracę między państwami 
członkowskimi w zakresie azylu i wspiera państwa członkowskie podlegające szczególnej presji.

Art. 6 rozporządzenia ustanawiającego EASO (1) stanowi, że urząd musi tworzyć i rozwijać szkolenia dostępne dla 
członków sądów i trybunałów w państwach członkowskich. W tym celu EASO ma korzystać z wiedzy fachowej 
instytucji akademickich i innych właściwych organizacji oraz uwzględniać dotychczasową współpracę UE w tej 
dziedzinie z pełnym poszanowaniem niezależności sądów i trybunałów krajowych. EASO, jako unijne centrum 
wiedzy specjalistycznej w dziedzinie ochrony międzynarodowej, wspiera zatem opracowywanie materiałów 
i prowadzenie działań szkoleniowych dla wymiaru sprawiedliwości. Są one dostępne dla członków sądów 
i trybunałów UE i krajów stowarzyszonych oraz innych państw.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów 
ds. Uchodźców i Migracji
Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów ds. Uchodźców i Migracji (IARMJ) (2) jest międzynarodowym 
stowarzyszeniem non-profit, którego zadaniem jest promowanie uznania, że ochrona przed prześladowaniami 
ze względu na rasę, religię, narodowość, przynależność do określonej grupy społecznej lub poglądy polityczne 
jest prawem jednostki ustanowionym na mocy prawa międzynarodowego, a nadawanie statusu uchodźcy i jego 
ustanie powinno podlegać normom prawnym. Od momentu powstania stowarzyszenia w 1997 r. jest ono mocno 
zaangażowane w szkolenie członków sądów i trybunałów zajmujących się sprawami azylowymi na całym świecie. 
Europejski oddział IARMJ (IARMJ-Europe) jest regionalnym organem przedstawicielskim sędziów i członków 
trybunałów w Europie. Jednym ze szczegółowych celów oddziału zgodnie z jego statutem jest „poszerzanie 
wiedzy i umiejętności oraz wymiana poglądów i doświadczeń sędziów w zakresie wszystkich spraw dotyczących 
stosowania i funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA)”.

Współautorzy

Zespół redakcyjny sędziów i członków trybunałów
Aby zapewnić integralność zasady niezawisłości sędziów oraz aby seria EASO dotycząca rozwoju zawodowego 
dla członków sądów i trybunałów była opracowywana i udostępniana pod nadzorem sędziów, wybrano, pod 
auspicjami wspólnej grupy monitorującej, zespół redakcyjny złożony z czynnych lub niedawno emerytowanych 
sędziów i członków trybunałów posiadających bogate doświadczenie i wiedzę ekspercką w dziedzinie prawa 
azylowego. Wspólna grupa monitorująca składa się z przedstawicieli umawiających się stron, EASO i IARMJ-
Europe. Zespół redakcyjny dokonał przeglądu projektów, udzielił redaktorowi szczegółowych wskazówek, 
opracował poprawki i był ostatecznym organem decyzyjnym w sprawie zakresu, struktury, treści i projektu 
publikacji. Prace prowadzono poprzez regularną komunikację elektroniczną i telefoniczną.

Członkami zespołu redakcyjnego byli sędziowie i członkowie trybunałów: Hugo Storey (Zjednoczone Królestwo, 
przewodniczący), Liesbeth Steendijk (Niderlandy, wiceprzewodnicząca), Hilkka Becker (Irlandia), Jakub Camrda 
(Czechy), Katelijne Declerck (Belgia), Harald Dörig (Niemcy), Catherine Koutsopoulou (Grecja) i Florence 
Malvasio (Francja). Zespół redakcyjny był wspierany i wspomagany przez kierownika projektu, Clarę Odofin.

Zespół redakcyjny ponosi całkowitą odpowiedzialność za końcową wersję tekstu.

(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.

(2) IARMJ (https://www.iarmj.org) było wcześniej znane jako Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów Orzekających w Sprawach Uchodźców.

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
https://www.iarmj.org/
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Redaktor
Redaktorem była Majella Twomey, International Protection Appeals Tribunal (trybunał odwoławczy ds. ochrony 
międzynarodowej), Irlandia. Konsultantki, Frances Nicholson i Claire Thomas zapewniły wsparcie odpowiednio 
redakcyjne i dydaktyczne.

Podziękowania
Uwagi przekazali sędzia Lars Bay Larsen i Yann Laurans, referendarz, obaj z Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, sędzia Jolien Schukking oraz prawnik Agnes van Steijn z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 
występujący we własnym imieniu. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców 
również wyraziło swoje poglądy na temat projektu tekstu. Zespół redakcyjny uwzględnił wszystkie te uwagi 
przy finalizowaniu tekstu do publikacji. Członkowie zespołu redakcyjnego i EASO są wdzięczni wszystkim, którzy 
przedstawili uwagi, były one bardzo pomocne w finalizacji niniejszej analizy sądowej.

Metodyka przyjęta do sporządzenia niniejszej analizy sądowej została przedstawiona w załączniku C: Metodyka.

Niniejsza analiza sądowa będzie aktualizowana, w razie potrzeby, przez EASO, zgodnie z metodyką przyjętą 
w odniesieniu do serii EASO dotyczącej rozwoju zawodowego dla członków sądów i trybunałów.
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Wykaz skrótów
CD Demokratyczna Republika Konga

CESEDA Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (kodeks dotyczący 
wjazdu i pobytu cudzoziemców oraz prawa do azylu, Francja)

CNDA Cour nationale du droit d’asile (Krajowy Sąd ds. Azylu, Francja)

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 
procedur azylowych 
(wersja przekształcona)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. 
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EASO Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu

EKPC Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

ESM Europejska Sieć Migracyjna

ETPC Europejski Trybunał Praw Człowieka

EWCA Court of Appeal of England and Wales (Sąd Apelacyjny dla Anglii i Walii) (Zjednoczone 
Królestwo)

IAC Niezależna Komisja Odwoławcza (Grecja)

IARMJ Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów ds. Uchodźców i Migracji
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Karta EU Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
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Konwencja genewska Zob. Konwencja dotycząca statusu uchodźców

OFPRA Office français de protection des réfugiés et apatrides (Francuski Urząd Ochrony 
Uchodźców i Bezpaństwowców)

Państwa UE+ Państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegia i Szwajcaria
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UNHCR Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców
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Bliskim Wschodzie

WESA Wspólny europejski system azylowy
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Słowo wstępne
Zakres niniejszej zaktualizowanej analizy sądowej obejmuje przepisy dotyczące zakończenia ochrony 
międzynarodowej w związku ze statusem uchodźcy i statusem osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej 
w kontekście art. 14 w związku z art. 11 i 12 oraz art. 19 w związku z art. 16 i 17 dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona) (dyrektywa 2011/95/UE) (3). Obejmuje ona również swoim zakresem 
art. 44, 45 i 46 dyrektywy w sprawie procedur azylowych wersja przekształcona) ((dyrektywa 2013/32/UE (wersja 
przekształcona)) (4), które dotyczą kwestii proceduralnych związanych z zakończeniem ochrony międzynarodowej. 
Niemniej jednak zakończenie tymczasowej ochrony nie wchodzi w zakres niniejszej analizy sądowej.

Niniejsza zaktualizowana analiza sądowa koncentruje się głównie na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej (TSUE) w odniesieniu do wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA), a także na 
orzecznictwie krajów UE+ (5). Cytowane orzecznictwo krajów UE+ ma na celu zilustrowanie sposobu transpozycji 
i interpretacji pierwotnej dyrektywy w sprawie kwalifikowania (dyrektywa 2004/83/WE) (6) i dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona). Niniejszą analizę sądową zaktualizowano w oparciu 
o odpowiednie orzecznictwo w kwietniu 2021 r.

W celu zapewnienia jednolitości i spójności w niniejszej analizie sądowej zastosowano brzmienie art. 11, 12, 14, 
16, 17 i 19 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) bez parafrazowania. W związku z tym 
używa się terminów „ustanie statusu” w znaczeniu przestania bycia uchodźcą lub przestania kwalifikowania 
się do otrzymywania ochrony uzupełniającej, oraz „wykluczenie” oznaczające wykluczenie z możliwości 
uzyskania statusu uchodźcy lub z możliwości otrzymania ochrony uzupełniającej zgodnie z dyrektywą w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona). W ujęciu ogólnym wyrażenie „zakończenie ochrony międzynarodowej” 
jest stosowane jako termin obejmujący wiele znaczeń takich jak cofnięcie, pozbawienie lub odmowa przedłużenia 
ważności statusu uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej. W niektórych przepisach 
krajowych stosuje się inną terminologię (7). Ponadto niektóre sądy i trybunały krajowe oraz Wysoki Komisarz 

(3) 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), Dz.U. L 337 z 20.12.2011, s. 9. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie odniesienia do 
„artykułu(-ów)” cytowane w niniejszej analizie sądowej należy traktować jako dotyczące dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona). 
Wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do przestrzegania przepisów dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona), z wyjątkiem 
Danii i Irlandii. Dania nie jest zobowiązana do przestrzegania przepisów dyrektywy 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, Dz.U. L 304 z 30.9.2004, s. 12) (dyrektywa 
w sprawie kwalifikowania) lub dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona), ponieważ nie bierze udziału w przyjmowaniu środków 
na podstawie art. 78 skonsolidowanej wersji Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 47) (TFUE). Irlandia i Zjednoczone 
Królestwo nie brały udziału w przyjęciu dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona). Irlandia jest obecnie zobowiązana do przestrzegania 
przepisów dyrektywy w sprawie kwalifikowania. Wprawdzie nie zobowiązała się do stosowania przepisów dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona), ale sekcje 9 i 11 ustawy o ochronie międzynarodowej z 2015 r. (Irlandia) dotyczące ustania statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej, 
mają brzmienie prawie identyczne jak przepisy dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona). Ustawa z 2015 r. odnosi się jednak do 
„osoby”, a nie do „obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca”. Zjednoczone Królestwo, chociaż nie jest już państwem członkowskim, było 
zobowiązane do stosowania przepisów dyrektywy w sprawie kwalifikowania do dnia 31 grudnia 2020 r.

(4) 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 w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona)). Szczególną 
uwagę należy zwrócić na motywy 49 i 50 dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona). Wszystkie państwa członkowskie są 
zobowiązane do przestrzegania przepisów dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona), z wyjątkiem Danii i Irlandii. Dania nie jest 
zobowiązana do przestrzegania przepisów dyrektywy 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 
procedur azylowych) lub dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona), ponieważ nie bierze udziału w przyjmowaniu środków na 
podstawie art. 78 TFUE. Irlandia i Zjednoczone Królestwo nie brały udziału w przyjęciu dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona). 
Irlandia jest obecnie zobowiązana do przestrzegania przepisów dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Zjednoczone Królestwo, chociaż nie jest już 
państwem członkowskim, było zobowiązane do stosowania przepisów dyrektywy w sprawie procedur azylowych do dnia 31 grudnia 2020 r.

(5) Państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegia i Szwajcaria. Zjednoczone Królestwo wprawdzie nie jest już państwem członkowskim UE, ale 
szereg spraw w Zjednoczonym Królestwie dotyczących zakończenia ochrony międzynarodowej było i jest obecnie rozpatrywanych przez TSUE i są one 
uwzględnione w analizie sądowej.

(6) Dyrektywa Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji 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.

(7) Na przykład w Polsce w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 21, stosuje 
się terminy „pozbawienie statusu uchodźcy” lub „pozbawienie ochrony uzupełniającej”, które obejmują wszystkie przyczyny zakończenia ochrony 
międzynarodowej. W Niemczech w prawie azylowym (a także w sądach) stosuje się termin „cofnięcie” (niem. Widerruf), wyłącznie gdy zmieniły się 
warunki, czyli nie ma już uzasadnionej obawy przed prześladowaniem lub realnego ryzyka doznania poważnej krzywdy, gdy ustało prześladowanie, oraz 
„odebranie” (niem. Rücknahme), jeżeli uznanie ochrony międzynarodowej było od początku oparte na błędnych faktach; zob. Asylgesetz (AsylG), 1992, ze 
zmianami z 9 października 2020 r., sekcje 73 i 73b dotyczące odpowiednio statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej (tłumaczenie na język angielski).

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:pl:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:pl:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:pl:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32004L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32004L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32004L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN%22%202016/C%20202/01
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/66/enacted/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32004L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32004L0083
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001666/U/D20191666Lj.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/BJNR111260992.html
https://www.refworld.org/docid/48e4e9e82.html
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Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) używają terminów „pozbawienie”, „cofnięcie” i „ustanie” (8). 
W dyrektywie w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona) stosuje się termin „cofnięcie statusu 
ochrony międzynarodowej” oznaczający „podjętą przez właściwy organ decyzję w sprawie cofnięcia, pozbawienia 
lub odmowy przedłużenia danej osobie statusu uchodźcy lub statusu ochrony uzupełniającej zgodnie 
z [dyrektywą w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)]” (art. 2 lit. o) dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych (wersja przekształcona)). Biorąc to pod uwagę, termin „cofnięcie ochrony międzynarodowej” jest 
również czasami używany w niniejszej analizie sądowej.

O ile nie wskazano inaczej, termin „status uchodźcy” używany w niniejszej analizie sądowej odnosi się do 
„statusu uchodźcy” w rozumieniu art. 2 lit. e) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona). 
Zgodnie z art. 2 lit. e) „status uchodźcy” oznacza uznanie przez państwo członkowskie obywatela państwa 
trzeciego albo bezpaństwowca za uchodźcę. Termin ten odnosi się zatem do statusu przyznanego w drodze 
formalnego uznania przez państwo członkowskie w świetle kryteriów określonych w dyrektywie w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona), w wyniku czego zainteresowanej osobie „przysługują wszystkie prawa 
i korzyści określone w rozdziale VII tej dyrektywy” (9). Zgodnie z art. 2 lit. g) dyrektywy w sprawie kwalifikowania 
(wersja przekształcona) „status osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej” oznacza uznanie przez państwo 
członkowskie obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca za osobę kwalifikującą się do otrzymania ochrony 
uzupełniającej.

W podsumowaniu 1 przedstawiono terminologię zastosowaną w dyrektywie w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona) w odniesieniu do zakończenia ochrony międzynarodowej.

(8) UNHCR używa terminu „uchylenie” w odniesieniu do „decyzji o unieważnieniu uznania statusu uchodźcy, który nie powinien był zostać przyznany”, 
ponieważ dana osoba nie spełniała kryteriów włączenia określonych w art. 1 ust. A pkt 2 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców (1951), zmienionej 
Protokołem (1967) (Konwencja dotycząca statusu uchodźców) lub ze względu na fakt, że przesłanka wykluczenia powinna była zostać zastosowana do 
danej osoby w tym czasie. Z kolei stosuje termin „cofnięcie” w odniesieniu do „cofnięcia statusu uchodźcy w sytuacjach, gdy dana osoba podejmuje 
działania, które wchodzą w zakres art. 1 ust. F lit. a) lub 1 ust. F lit. c) konwencji z 1951 r. po uznaniu jej za uchodźcę” oraz termin „ustanie” w odniesieniu 
do „utraty statusu uchodźcy zgodnie z art. 1 ust. C konwencji z 1951 r., ponieważ ochrona międzynarodowa nie jest już konieczna lub uzasadniona na 
podstawie pewnych dobrowolnych działań danej osoby lub zasadniczej zmiany sytuacji panującej w kraju pochodzenia”. Zob. UNHCR, Note on the 
cancellation of refugee status [Nota w sprawie uchylenia statusu uchodźcy], 22 listopada 2004 r., pkt 1, określone w podsumowaniu 4 „Warunki utraty 
statusu uchodźcy na mocy międzynarodowego prawa uchodźczego” w pkt 1.5 poniżej.

(9) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) (WI), wyrok z dnia 14 maja 2019 r., M przeciwko Ministerstvo vnitra oraz X, X przeciwko Commissaire 
général aux réfugiés et aux apatrides, sprawy połączone C-391/16, C-77/17 i C-78/17, EU:C:2019:403, pkt 79–92, zwłaszcza pkt 91. Wyrok ten omówiono 
bardziej szczegółowo w części 5 poniżej.

http://www.refworld.org/docid/41a5dfd94.html
http://www.refworld.org/docid/41a5dfd94.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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Podsumowanie 1: Terminologia zastosowana w dyrektywie w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) 
w odniesieniu do zakończenia ochrony międzynarodowej

Cofnięcie

• Odpowiednie artykuły:
• art. 14 ust. 1, 2, 3 i 4
• art. 19 ust. 1, 2, 3 i 4

Zakończona ochrona:
• Status uchodźcy
• Status osoby potrzebującej ochrony 

uzupełniającej

Pozbawienie

• Odpowiednie artykuły:
• art. 14 ust. 1, 2, 3 i 4
• art. 19 ust. 1, 2, 3 i 4

Zakończona ochrona:
• Status uchodźcy
• Status osoby potrzebującej ochrony 

uzupełniającej

Odmowa przedłużenia 
ważności

• Odpowiednie artykuły:
• art. 14 ust. 1, 2, 3 i 4
• art. 19 ust. 1, 2, 3 i 4

Zakończona ochrona:
• Status uchodźcy
• Status osoby potrzebującej ochrony 

uzupełniającej

Wykluczenie

• Odpowiednie artykuły:
• art. 14 ust. 3 lit. a) i art. 12
• art. 19 ust. 2 i art. 17 ust. 3
• art. 19 ust. 3, art. 17 ust. 1 i 2

Zakończona ochrona:
• Status uchodźcy
• Status osoby potrzebującej ochrony 

uzupełniającej
• Status osoby potrzebującej ochrony 

uzupełniającej

Ustanie statusu

• Odpowiednie artykuły:
• art. 14 ust. 1 i 2 i art. 11
• art. 19 ust. 1 i 4 oraz art. 16

Zakończona ochrona:
• Status uchodźcy
• Status osoby potrzebującej ochrony 

uzupełniającej

Należy pamiętać, że „państwa członkowskie mogą wprowadzać lub utrzymywać korzystniejsze normy 
pozwalające określić, kto może zostać zakwalifikowany jako uchodźca lub osoba potrzebująca ochrony 
uzupełniającej, oraz pozwalające określić zakres ochrony międzynarodowej, pod warunkiem że normy te będą 
zgodne z niniejszą dyrektywą” (art. 3 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)). TSUE orzekł, 
że „uściślenie zawarte we wspomnianym art. 3, zgodnie z którym wszelkie korzystniejsze normy muszą być 
zgodne z [dyrektywą w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)], oznacza, iż normy te nie powinny być 
sprzeczne z ogólną systematyką lub celami tej dyrektywy” (10). W odniesieniu konkretnie do wyłączenia TSUE 
uznał, że mając na względzie cel podstaw wyłączenia, polegający na zachowaniu wiarygodności systemu ochrony, 
zastrzeżenie zawarte w art. 3 dyrektywy „stoi na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie wprowadzało 
lub utrzymywało w mocy przepisy przyznające przewidziany w [dyrektywie sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona)] status uchodźcy osobie, która jest wyłączona z możliwości jego uzyskania na podstawie jej 
art. 12 ust. 2” (11).

W ostatnich latach TSUE wydał szereg orzeczeń dotyczących kwestii zakończenia ochrony międzynarodowej. 
Znaczenie „poważnego przestępstwa” w kontekście wykluczenia z możliwości otrzymania ochrony uzupełniającej 
omówiono w wyroku Ahmed (12). Kwestię zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego 
przeanalizowano w sprawie Komisja przeciwko Polsce, Węgrom i Republice Czeskiej (13). Sprawa Bilali (14) 
dotyczyła okoliczności, w których państwo członkowskie popełniło błąd w zakresie ustaleń faktycznych dotyczący 
przyznania ochrony uzupełniającej, a Trybunał ocenił, czy taka sytuacja może prowadzić do zakończenia ochrony 

(10) TSUE, wyrok z dnia 4 października 2018 r., Ahmedbekova i Ahmedbekov przeciwko Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, C-652/16, 
EU:C:2018:801, pkt 8, 69 i 71.

(11) TSUE, wyrok z dnia 9 listopada 2010 r., Bundesrepublik Deutschland przeciwko B i D, sprawy połączone C-57/09 i C-101/09, EU:C:2010:661, pkt 115.

(12) TSUE, wyrok z dnia 13 września 2018 r., Shajin Ahmed przeciwko Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-369/17, EU:C:2018:713.

(13) TSUE, wyrok z dnia 2 kwietnia 2020 r., Komisja przeciwko Polsce, Węgrom i Republice Czeskiej, sprawy połączone C-715/17, C-718/17 i C-719/17, 
EU:C:2020:257, pkt 157.

(14) TSUE, wyrok z dnia 23 maja 2019 r., Mohammed Bilali przeciwko Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, C-720/17, EU:C:2019:448.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206429&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
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międzynarodowej. W sprawie M, X i X (15) wyjaśniono powiązanie między art. 14 ust. 4–6 dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona), Konwencją dotyczącą statusu uchodźców (16) i Kartą praw podstawowych 
Unii Europejskiej (17). Natomiast kwestie dotyczące ochrony w kontekście ustania okoliczności zgodnie z art. 11 
ust. 1 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) przeanalizowano w wyroku w sprawie OA (18).

W przypadku braku orzeczeń TSUE dotyczących poszczególnych aspektów zakończenia ochrony międzynarodowej 
analiza sądowa odnosi się do orzecznictwa krajów UE+. Orzecznictwo to należy traktować nie jako utrwalone 
prawo w tym zakresie, ale jako wskazanie, w jaki sposób poszczególne kraje UE+ radzą sobie z różnymi aspektami 
zakończenia ochrony międzynarodowej.

Niniejsza analiza sądowa dotyczy przede wszystkim różnych aspektów dyrektywy w sprawie kwalifikowania 
(wersja przekształcona), lecz należy pamiętać, że niektóre państwa członkowskie nie zdecydowały się na 
stosowanie tej dyrektywy. Dania nie uczestniczy w przyjmowaniu środków na podstawie art. 78 TFUE (19) 
i w związku z tym nie jest zobowiązana do przestrzegania przepisów dyrektywy w sprawie kwalifikowania 
ani dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) (20). Irlandia nie zobowiązała się do stosowania 
dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona), ale stosuje się do dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania (21) i jej przepisy są wiążące dla tego państwa. Ponadto Irlandia nie zdecydowała się na stosowanie 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona), ale zobowiązała się przestrzegać przepisów 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych (dyrektywa Rady 2005/85/WE) i przepisy tej dyrektywy są dla niej 
wiążące. Zjednoczone Królestwo, podobnie jak Irlandia, również zobowiązało się stosować tylko przepisy 
dyrektywy w sprawie kwalifikowania i dyrektywy w sprawie procedur azylowych, ale ponieważ Zjednoczone 
Królestwo wystąpiło z UE, od dnia 1 stycznia 2021 r. nie jest już związane żadnym z instrumentów WESA (22).

Badania wykazały, że ilość odpowiedniego dostępnego orzecznictwa jest bardzo zróżnicowana w poszczególnych 
państwach członkowskich. Ponadto temat zakończenia ochrony międzynarodowej pojawia się w niektórych 
państwach członkowskich okresowo i nie zawsze jest przedmiotem ciągłego lub stałego badania przez sądy 
krajowe. Z ogólnej oceny i oceny spraw dotyczących zakończenia ochrony międzynarodowej wyraźnie wynika 
również, że w wielu państwach członkowskich przepisy te nie są stosowane tak często jak niektóre inne przepisy 
dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona). W związku z tym niektóre sprawy powracają 
w analizie sądowej.

(15) TSUE (WI), 2019 r., M, X i X, op.cit. (przypis 9 powyżej).

(16) Konwencja dotycząca statusu uchodźców, 189 Zbiór traktatów ONZ 150, 28 lipca 1951 r. (wejście w życie: 22 kwietnia 1954 r.) (konwencja dotycząca 
statusu uchodźców) i Protokół dotyczący statusu uchodźców, 606 Zbiór traktatów ONZ 267, 31 stycznia 1967 r. (wejście w życie: 4 października 1967 r.) 
określane w prawodawstwie azylowym jako „konwencja genewska”.

(17) Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2000 r. (karta UE lub karta) przyjęta w 2007 r., Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 389 (wejście w życie: 
1 grudnia 2009 r.).

(18) TSUE, wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r., Secretary of State for the Home Department przeciwko OA, C-255/19, EU:C:2021:36.

(19) Art. 78 ust. 1 TFUE stanowi: „Unia rozwija wspólną politykę w dziedzinie azylu, ochrony uzupełniającej i tymczasowej ochrony, mającą na celu przyznanie 
odpowiedniego statusu każdemu obywatelowi państwa trzeciego wymagającemu międzynarodowej ochrony oraz mającą na celu zapewnienie 
przestrzegania zasady non-refoulement. Polityka ta musi być zgodna z konwencją genewską z dnia 28 lipca 1951 roku i Protokołem z dnia 31 stycznia 1967 
roku dotyczącymi statusu uchodźców, jak również z innymi odpowiednimi traktatami”.

(20) Protokół (nr 22) w sprawie stanowiska Danii, załączony do TFUE w Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 298.

(21) 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 202 z 7.6.2016, s. 295. Należy jednak zauważyć, że w Irlandii niektóre przepisy dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona) są włączane do prawa krajowego za pośrednictwem ustawy o ochronie międzynarodowej z 2015 r., która weszła w życie 31 grudnia 2016 r.

(22) W umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
przewidziano okres przejściowy do końca 2020 r., podczas którego prawo Unii nadal obowiązywało w Zjednoczonym Królestwie.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN%22%202016/C%20202/01
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4334666
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/66/enacted/en/pdf
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Analizę sądową można zasadniczo podzielić na siedem części, które przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1: Struktura niniejszej analizy sądowej

Część Tytuł Strona

1 Zakończenie ochrony międzynarodowej: przegląd 13

2
Podstawy zakończenia ochrony uchodźców I – ustanie statusu wynikające 
z indywidualnych działań: art. 11 ust. 1 lit. a)–d)

28

3
Podstawy zakończenia ochrony uchodźców II – ustanie statusu z powodu 
ustania okoliczności: art. 11 ust. 1 lit. e)–f), art. 11 ust. 2 i 3

39

4 Podstawy zakończenia ochrony uchodźców III – wykluczenie, zniekształcenie 
lub pominięcie faktów: art. 14 ust. 3

53

5 Podstawy zakończenia ochrony uchodźców IV – zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub społeczności państwa członkowskiego: art. 14 ust. 4–6

60

6 Podstawy pozbawienia ochrony uzupełniającej – art. 19 74

7 Sprawy związane z procedurami i dowodami 88

Kluczowe pytania

Niniejsza analiza sądowa ma na celu przedstawienie członkom sądów i trybunałów krajów UE+ przeglądu 
zagadnienia dotyczącego zakończenia ochrony międzynarodowej. Zawarto w niej odpowiedzi na następujące 
główne pytania:

1. Na jakiej podstawie można pozbawić statusu uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej ochrony 
uzupełniającej? (punkty 1.2 i 1.3)

2. Jakie okoliczności powodują dobrowolne zwrócenie się ponownie o ochronę do państwa, którego dana 
osoba jest obywatelem? (punkt 2.1)

3. Jakie czynniki może wziąć pod uwagę sąd lub trybunał, oceniając, czy uchodźca rzeczywiście ponownie 
zamieszkał w kraju pochodzenia? (punkt 2.4)

4. Jakie znaczenie ma wyrażenie „charakter znaczący i trwały” w kontekście ustania, w szczególności przy 
rozważaniu, czy ustały okoliczności? (punkty 3.1.2 i 6.2.2)

5. W jakich okolicznościach dana osoba może zostać wykluczona z możliwości otrzymania statusu uchodźcy 
na podstawie art. 14 ust. 3 lit. a)? (punkt 4.2)

6. W jakich okolicznościach zniekształcenie lub pominięcie faktów prowadzi do pozbawienia statusu 
uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej? (punkty 4.3 i 6.4)

7. Czy musi istnieć zamiar wprowadzenia w błąd w odniesieniu do cofnięcia statusu w oparciu 
o zniekształcenie faktów? (punkt 4.3.1)

8. Jakie okoliczności powodują, że uchodźca lub beneficjent ochrony uzupełniającej zostaje uznany za 
zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa członkowskiego? (punkty 5.2 i 6.3.2)

9. Jakie okoliczności powodują, że uchodźca lub beneficjent ochrony uzupełniającej zostaje uznany za 
zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczności? (punkty 5.3 i 6.3.2)

10. Jakie są podobieństwa oraz różnice między podstawami pozbawienia statusu osoby potrzebującej ochrony 
uzupełniającej i podstawami pozbawienia statusu uchodźcy? (część 6)

11. Jakie gwarancje proceduralne mają zastosowanie do cofnięcia ochrony międzynarodowej? (punkt 7.2)
12. Jaki jest standard i ciężar dowodu mające zastosowanie w kontekście zakończenia ochrony 

międzynarodowej? (punkt 7.4)
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Część 1. Zakończenie ochrony 
międzynarodowej: przegląd
Dyrektywa w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) określa nie tylko standardy kwalifikacji jako 
beneficjenta ochrony międzynarodowej, ale również kryteria cofnięcia, pozbawienia lub odmowy przedłużenia 
ważności statusu uchodźcy i statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej (23). Jeśli spełnione są 
określone kryteria wymienione w dyrektywie w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona), osobie, której 
przyznano status uchodźcy lub status osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej na mocy tej dyrektywy, 
można ten status cofnąć, osobę tę można go pozbawić lub można nie przedłużać jego ważności. Państwa 
członkowskie muszą lub mogą cofnąć status uchodźcy, pozbawić tego statusu lub odmówić przedłużenia 
jego ważności zgodnie z art. 14. Art. 14 ust. 1 należy interpretować w związku z art. 11 dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona), a wykładni art. 14 ust. 3 lit. a) należy dokonywać w związku z art. 12 
dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona). W przypadku statusu osoby potrzebującej ochrony 
uzupełniającej państwa członkowskie muszą lub mogą cofnąć ten status, pozbawić tego statusu lub odmówić 
przedłużenia jego ważności zgodnie z art. 19. Art. 19 ust. 1 należy interpretować w związku z art. 16 dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona), art. 19 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 3 dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona), natomiast art. 19 ust. 3 lit. a) w związku z art. 17 ust. 1 i 2 dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona).

W tabeli 2 określono, które artykuły dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) stosuje się 
wspólnie, aby pozbawienie statusu uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej stało się 
obowiązkowe lub uznaniowe.

Tabela 2: Obowiązkowe i uznaniowe artykuły dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) 
dotyczące pozbawienia statusu uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej

Podstawy
Artykuł dyrektywy w sprawie 

kwalifikowania (wersja 
przekształcona)

Obowiązkowy Uznaniowy

Ustanie (status uchodźcy) Art. 14 ust. 1 i art. 11

Wykluczenie (status uchodźcy) Art. 14 ust. 3 lit. a) i art. 12

Zniekształcenie lub pominięcie faktów 
(status uchodźcy)

Art. 14 ust. 3 lit. b)

Zagrożenie dla bezpieczeństwa 
państwa członkowskiego (status 
uchodźcy)

Art. 14 ust. 4 lit. a)

Zagrożenie dla społeczności państwa 
członkowskiego (status uchodźcy)

Art. 14 ust. 4 lit. b)

Ustanie (ochrona uzupełniająca) Art. 19 ust. 1 i art. 16

Wykluczenie (ochrona uzupełniająca) Art. 19 ust. 2 i art. 17 ust. 3

Wykluczenie (ochrona uzupełniająca)
Art. 19 ust. 3 lit. a) i art. 17 
ust. 1–2

Zniekształcenie lub pominięcie faktów 
(ochrona uzupełniająca)

Art. 19 ust. 3 lit. b)

Niniejsza część analizy sądowej ma na celu przedstawienie okoliczności, w których status uchodźcy i status osoby 
potrzebującej ochrony uzupełniającej muszą lub mogą zostać cofnięte lub można pozbawić tych statusów bądź 

(23) Zgodnie z art. 2 lit. a) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) „ochrona międzynarodowa” oznacza status uchodźcy lub status osoby 
potrzebującej ochrony uzupełniającej określony w lit. e) i g). W dyrektywie w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) „beneficjenta ochrony 
międzynarodowej” definiuje się jako „osobę, której nadano status uchodźcy lub status osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej określony w lit. e) i g)” 
(art. 2 lit. b)); „status uchodźcy” jako „uznanie przez państwo członkowskie obywatela państwa trzeciego albo bezpaństwowca za uchodźcę” (art. 2 lit. e)); 
oraz „status osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej” jako „uznanie przez państwo członkowskie obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca za 
osobę kwalifikującą się do otrzymania ochrony uzupełniającej” (art. 2 lit. g)).
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też odmówić przedłużenia jego ważności. Ponadto zawiera krótki przegląd znaczenia Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej i Konwencji dotyczącej statusu uchodźców w kontekście cofnięcia, pozbawienia lub odmowy 
przedłużenia ważności statusu osoby potrzebującej ochrony międzynarodowej, a także konsekwencji zakończenia 
ochrony międzynarodowej.

Część 1 składa się z pięciu punktów, jak określono w tabeli 3.

Tabela 3: Struktura części 1

Punkt Tytuł Strona

1.1 Wstęp 14

1.2 Pozbawienie statusu uchodźcy 17

1.3 Pozbawienie statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej 19

1.4 Zakończenie ochrony międzynarodowej i Karta praw podstawowych Unii 
Europejskiej

20

1.5 Zakończenie ochrony międzynarodowej i Konwencja dotycząca statusu 
uchodźców

22

1.6 Konsekwencje zakończenia ochrony międzynarodowej 25

1.1. Wstęp
Jeżeli chodzi o ochronę międzynarodową, czyli status uchodźcy i status osoby potrzebującej ochrony 
uzupełniającej, zgodnie z definicją w art. 2 lit. e) i g) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona), 
można ją cofnąć, pozbawić jej lub odmówić przedłużenia jej ważności z powodów przedstawionych 
w podsumowaniu 2.

Podsumowanie 2: Podstawy cofnięcia, pozbawienia lub odmowy przedłużenia ważności statusu uchodźcy 
i statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej

Ustanie statusu

• W przypadku gdy okoliczności będące podstawą otrzymania ochrony 
międzynarodowej przestały istnieć lub zmieniły się w takim stopniu, że ochrona 
nie jest już konieczna

Wykluczenie

• W przypadku gdy beneficjent ochrony międzynarodowej powinien był zostać 
lub został wykluczony z możliwości uzyskania statusu uchodźcy lub z możliwości 
otrzymania ochrony uzupełniającej z konkretnych powodów określonych 
w dyrektywie w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)

Zniekształcenie lub 
pominięcie faktów

• W przypadku gdy beneficjent ochrony międzynarodowej zniekształcił lub pominął 
fakty, w tym posłużył się fałszywymi dokumentami, co zadecydowało o nadaniu 
mu statusu uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej

Zagrożenie dla 
bezpieczeństwa państwa 

członkowskiego

• W przypadku gdy beneficjent ochrony międzynarodowej jest uznany za 
zagrażającego bezpieczeństwu państwa członkowskiego, w którym przebywa, 
zgodnie z kryteriami określonymi w dyrektywie w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona)

Zagrożenie dla 
społeczności państwa 

członkowskiego

• W przypadku gdy beneficjent ochrony międzynarodowej jest uznany za 
zagrażającego społeczności państwa członkowskiego zgodnie z kryteriami 
określonymi w dyrektywie w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)
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Uzasadnieniem ustania statusu jest fakt, że ochrona międzynarodowa przysługuje wyłącznie osobom 
rzeczywiście jej potrzebującym. TSUE stwierdził w sprawie Abdulla:

status uchodźcy wygasa, gdy zainteresowany nie jest już narażony w swym państwie pochodzenia 
na okoliczności wykazujące niezdolność tego państwa do zapewnienia mu ochrony przed aktami 
prześladowania, których dopuszczano się względem niego z jednego z pięciu powodów wymienionych 
w art. 2 lit. c) dyrektywy. Takie wygaśnięcie zakłada, że zmiana okoliczności spowodowała ustanie przyczyn, 
które doprowadziły do nadania statusu uchodźcy (24).

W następstwie wyroku w sprawie Abdulla niemiecki Federalny Sąd Administracyjny stwierdził, że osoba przestaje 
być uznawana za uchodźcę, gdy ustały okoliczności, na podstawie których została uznana za uchodźcę; innymi 
słowy, gdy warunki przyznania statusu uchodźcy nie są już spełnione (25).

W wyroku w sprawie Bilali przywołującym sprawę M’Bodj (26):

Trybunał stwierdził już, że byłoby sprzeczne z ogólną systematyką i celami dyrektywy 2011/95 umożliwienie 
skorzystania ze statusów, które przewiduje ta dyrektywa, obywatelom państw trzecich znajdującym się 
w sytuacjach pozbawionych jakiegokolwiek związku z racją bytu międzynarodowej ochrony (zob. podobnie 
wyrok z dnia 18 grudnia 2014 r., M’Bodj, C-542/13, EU:C:2014:2452, pkt 44) (27).

Mając na uwadze uzasadnienie przesłanki zniekształcenia lub pominięcia faktów, można wywnioskować, że 
sytuacja osoby, która uzyskała status ochrony międzynarodowej na podstawie błędnych danych, nie spełniając 
nigdy przesłanek jego uzyskania, nie wykazuje zaś żadnego związku z racją bytu międzynarodowej ochrony (28).

Są dwie podstawy wykluczenia osób ze statusu uchodźcy.

Pierwsza – nie potrzebują statusu uchodźcy. Wynika to z faktu, że już otrzymują ochronę lub pomoc od organów 
lub agencji ONZ innych niż UNHCR – w szczególności Agencji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy 
Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) – lub, że kraj, w którym zamieszkały, traktuje je na 
równi z własnymi obywatelami.

Druga – są niegodne statusu uchodźcy (29). Dzieje się tak, gdy istnieją poważne powody, by uznać, że są osobiście 
odpowiedzialne za ciężkie zbrodnie lub czyny sprzeczne z celami i zasadami ONZ. Te podstawy wykluczenia 
zostały – podobnie jak odpowiednie artykuły w Konwencji dotyczącej statusu uchodźców – ustanowione 
w podwójnym celu:

• wykluczenia możliwości uzyskania statusu uchodźcy przez osoby uznane za niegodne ochrony związanej 
z takim statusem;

• zagwarantowania, że nadanie statusu uchodźcy nie pozwala sprawcom niektórych poważnych 
przestępstw na uniknięcie odpowiedzialności karnej (30).

W konsekwencji wykluczenie na tych podstawach nie jest uzależnione od „istnienia aktualnego zagrożenia dla 
przyjmującego państwa członkowskiego” (31).

W sprawie K i HF TSUE stwierdził, że zbrodnie i czyny wymienione w art. 12 ust. 2 dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona) oraz art. 1 ust. F Konwencji dotyczącej statusu uchodźców „poważnie 
naruszają podstawowe wartości, takie jak poszanowanie godności osoby ludzkiej i praw człowieka, na których [...] 
opiera się Unia, a także pokój, który [...] Unia ma na celu wspierać” (32).

(24) TSUE (WI), wyrok z 2 marca 2010 r., Aydin Salahadin Abdulla i inni przeciwko Bundesrepublik Deutschland, sprawy połączone C-175/08, C-176/08, C-178/08 
i C-179/08, EU:C:2010:105, pkt 69.

(25) Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht, Niemcy), wyrok z dnia 1 czerwca 2011 r., 10 C 25.10, pkt 18. Zob. również Sąd Apelacyjny 
(Anglia i Walia, Zjednoczone Królestwo), wyrok z dnia 2 maja 2018 r., Secretary of State for the Home Department przeciwko MA (Somalia), [2018] 
EWCA Civ 994, pkt 47, stwierdzający, że „nie ma powodu utrzymywania statusu uchodźcy poza okres, w którym uchodźca podlega prześladowaniu, co 
uprawniało go do uzyskania statusu uchodźcy, lub jakimkolwiek innym prześladowaniom dającym podstawę nadania mu statusu uchodźcy, bądź powodu 
do utrzymania jego prawa do dalszej ochrony”.

(26) TSUE, wyrok z dnia 18 grudnia 2014 r., Mohamed M’Bodj przeciwko État belge, C-542/13, EU:C:2014:2452.

(27) TSUE, 2019 r., Bilali (przypis 14 powyżej), pkt 44.

(28) Ibid., pkt 44. Zob. również TSUE, 2019, M’Bodj, op.cit. (przypis 26 powyżej).

(29) TSUE, 2010 r., B i D, op.cit. (przypis 11 powyżej), pkt 104; TSUE (WI), wyrok z dnia 2 maja 2018 r., K przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie i HF 
przeciwko Belgische Staat, sprawy połączone C-331/16 i C-366/16, EU:C:2018:296, pkt 50.

(30) TSUE, 2018 r., K i HF, op.cit. (przypis 29 powyżej), pkt 50. Zob. również TSUE, 2010 r., B i D, op.cit. (przypis 11 powyżej), pkt 104.

(31) TSUE, 2018 r., K i HF, op.cit. (przypis 29 powyżej), pkt 50.

(32) Ibid., pkt 46.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://urteile-gesetze.de/rechtsprechung/10-c-25-10
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160947&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18280696
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160947&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18280696
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=726234
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=726234
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=726234
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=726234
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W swoim wyroku w sprawie Ahmed TSUE stwierdził, że celem podstaw wykluczenia możliwości otrzymania 
ochrony uzupełniającej, podobnie jak w przypadku podstaw wykluczenia możliwości uzyskania statusu uchodźcy 
określonych w art. 12 ust. 2 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona), jest „pozbawienie takiej 
możliwości osób uznanych za niegodne ochrony, która wiąże się z takim statusem, i zachowanie wiarygodności 
reżimu wspólnego europejskiego systemu azylowego” (33). Cel ten podobnie podkreśla podstawy uznania 
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub społeczności państwa członkowskiego.

W podsumowaniu 3 przedstawiono podstawy i odpowiednie przepisy dyrektywy w sprawie kwalifikowania 
(wersja przekształcona) dotyczące zakończenia ochrony międzynarodowej.

Podsumowanie 3: Artykuły dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) dotyczące 
pozbawienia statusu uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej

Podstawy Przepis dotyczący statusu 
uchodźcy

Przepis dotyczący statusu 
osoby potrzebującej ochrony 

uzupełniającej

Ustanie statusu

Wykluczenie

Zniekształcenie lub 
pominięcie faktów

Zagrożenie dla 
bezpieczeństwa państwa 

członkowskiego

Zagrożenie dla społeczności 
państwa członkowskiego

Art. 14 ust. 1 wraz z art. 11

Art. 14 ust. 3 lit. a) wraz 
z art. 12

Art. 14 ust. 3 lit. b)

Art. 14 ust. 4 lit. a)

Art. 14 ust. 4 lit. b)

Art. 19 ust. 1 wraz z art. 16

Art. 19 ust. 2 i art. 19 ust. 3 
lit. a) wraz z art. 17

Art. 19 ust. 3 lit. b)

Art. 19 ust. 3 lit. a) wraz 
z art. 17 ust. 1 lit. d)

Art. 19 ust. 3 lit. a) wraz 
z art. 17 ust. 1 lit. d)

TSUE orzekł jednak, że biorąc pod uwagę potencjalnie poważne konsekwencje dotyczące „integralności i wolności 
jednostki” w przypadku nieprawidłowego zakończenia ochrony międzynarodowej, „ocena stopnia ryzyka musi [...] 
zostać przeprowadzona z uwagą i ostrożnością” (34).

Gdy osobie przyznano ochronę międzynarodową, przysługują jej wszystkie prawa i korzyści związane z tym 
statusem. W związku z tym decyzja o cofnięciu, pozbawieniu lub odmowie przedłużenia ważności statusu będzie 
wymagała istotnych powodów. Nawiązała do tego Izba Lordów (Zjednoczone Królestwo) w sprawie Hoxha, gdy 
stwierdziła:

po formalnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie azylu i oficjalnym przyznaniu statusu uchodźcy, ze 
wszystkimi korzyściami wynikającymi zarówno z konwencji, jak i prawa krajowego, które się z nim wiążą, 
uchodźca ma gwarancję bezpiecznej przyszłości w kraju przyjmującym i uzasadnione oczekiwanie, że odtąd 
nie będzie tego pozbawiony, chyba że z wyraźnie istotnego i wystarczającego powodu (35).

Biorąc pod uwagę poważne konsekwencje, które mogą wyniknąć z cofnięcia, pozbawienia lub odmowy 
przedłużenia ważności statusu osoby potrzebującej ochrony międzynarodowej, państwa członkowskie muszą 
zapewnić ochronę praw podstawowych danej osoby określonych w karcie UE. W tym względzie motyw 16 

(33) TSUE, wyrok z dnia 13 września 2018 r., Shajin Ahmed przeciwko Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-369/17, EU:C:2018:713, pkt 51.

(34) TSUE (WI), 2010 r., Abdulla, op.cit. (przypis 24).

(35) Izba Lordów (Zjednoczone Królestwo), wyrok z dnia 10 marca 2005 r., R (Hoxha) przeciwko Special Adjudicator, [2005] UKHL 19, pkt 65.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2005/19.html
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dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) wyraźnie odnosi się do faktu, że celem dyrektywy 
jest „zapewnienie pełnego poszanowania godności ludzkiej i prawa do azylu dla osób ubiegających się o azyl oraz 
towarzyszących im członków ich rodzin” (36). Jasne jest zatem, że:

cofnięcia statusu uchodźcy nie należy dokonywać pochopnie, nie tylko ze względu na możliwość, że 
uchodźca powracający do kraju, którego jest obywatelem, może być narażony na realne ryzyko, ale także 
dlatego, iż trudno oczekiwać, że uchodźca, który raz otrzymał już status uchodźcy, odbudował swoje 
życie w nowym kraju przyjmującym pod ciągłą groźbą wywiezienia do pierwotnego kraju, którego jest 
obywatelem (37).

1.2. Pozbawienie statusu uchodźcy
Art. 14 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) dotyczy cofnięcia, pozbawienia lub odmowy 
przedłużenia ważności statusu uchodźcy.

Art. 14 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)
Cofnięcie, pozbawienie lub odmowa przedłużenia ważności statusu uchodźcy

1. W odniesieniu do wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonych po wejściu w życie 
dyrektywy 2004/83/WE państwa członkowskie cofają status uchodźcy, pozbawiają tego statusu lub 
odmawiają przedłużenia ważności tego statusu nadanego przez organ rządowy, administracyjny, 
sądowy lub quasi-sądowy obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi, jeśli przestał on być 
uchodźcą zgodnie z art. 11.

2. Bez uszczerbku dla określonego w art. 4 ust. 1 obowiązku uchodźcy, by ujawnić wszystkie 
istotne fakty i dostarczyć wszystkie istotne dokumenty znajdujące się w jego posiadaniu, państwo 
członkowskie, które nadało status uchodźcy, musi wykazać w każdym indywidualnym przypadku, że 
dana osoba przestała być lub nigdy nie była uchodźcą, zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu.

3. Państwa członkowskie cofają status uchodźcy, pozbawiają tego statusu lub odmawiają przedłużenia 
jego ważności obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi, jeśli po nadaniu takiej osobie 
statusu uchodźcy dane państwo członkowskie ustaliło, że:

a) dana osoba powinna była zostać wykluczona lub jest wykluczona z możliwości otrzymania 
statusu uchodźcy zgodnie z art. 12;

b) dana osoba zniekształciła lub pominęła fakty, w tym posłużyła się fałszywymi dokumentami, 
co zadecydowało o nadaniu jej statusu uchodźcy.

4. Państwa członkowskie mogą cofnąć status, pozbawić lub odmówić przedłużenia ważności statusu 
nadanego uchodźcy przez organ rządowy, administracyjny, sądowy lub quasi-sądowy, jeżeli:

a) istnieją uzasadnione podstawy, by uznać danego uchodźcę za zagrożenie dla bezpieczeństwa 
państwa członkowskiego, w którym przebywa;

b) dany uchodźca został skazany prawomocnym wyrokiem za szczególnie poważne 
przestępstwo i stanowi zagrożenie dla społeczności tego państwa członkowskiego.

5. W sytuacjach określonych w ust. 4 państwa członkowskie mogą postanowić, że nie nadadzą statusu 
danemu uchodźcy, w przypadku gdy odnośna decyzja jeszcze nie zapadła.

(36) Więcej informacji dostępnych jest w punkcie 1.4 „Zakończenie ochrony międzynarodowej i Karta praw podstawowych Unii Europejskiej”.

(37) Sąd Wyższej Instancji (Wydział ds. Imigracji i Azylu) (Zjednoczone Królestwo), wyrok z dnia 24 listopada 2017 r., ES przeciwko Secretary of State for 
the Home Department, odwołanie nr RP/00039/2016, pkt 8. Zob. też UNHCR, Guidelines on International Protection: Cessation of refugee status 
under Article 1C(5) and (6) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (the ‘ceased circumstances’ clauses) [Wytyczne sprawie ochrony 
międzynarodowej: ustanie statusu uchodźcy zgodnie z art. 1 ust. C pkt 5 i 6 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. (klauzule dotyczące „ustania 
okoliczności”)], 10 lutego 2003 r., HCR/GIP/03/03 (dalej UNHCR, Wytyczne w sprawie ochrony międzynarodowej: nr 3), pkt 7: „Ustanie statusu uchodźcy 
pozbawia praw związanych z tym statusem. Może spowodować powrót osoby do kraju pochodzenia, a tym samym zerwanie więzi z rodziną, sieciami 
społecznymi i zatrudnieniem w społeczności, w której uchodźca osiedlił się. W rezultacie przedwczesne lub niewystarczająco uzasadnione zastosowanie 
klauzul dotyczących ustania okoliczności może mieć poważne konsekwencje. W związku z tym należy ściśle interpretować klauzule i zapewnić 
sprawiedliwość, jasność i przejrzystość procedur stwierdzania ogólnego ustania statusu”. Więcej informacji dostępnych jest w części 7 „Sprawy związane 
z procedurami i dowodami”; więcej informacji na temat konsekwencji zakończenia ochrony międzynarodowej można znaleźć w punkcie 1.6.

https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/rp-00039-2016
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/rp-00039-2016
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
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6. Osoby, do których mają zastosowanie ust. 4 lub 5 [sic!], kwalifikują się do uzyskania praw 
określonych w art. 3, 4, 16, 22, 31, 32 i 33 konwencji genewskiej lub praw podobnych, o ile osoby te 
przebywają w państwie członkowskim.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 „państwa członkowskie cofają status uchodźcy, pozbawiają tego statusu lub odmawiają 
przedłużenia ważności tego statusu nadanego obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi, [który] 
przestał [...] być uchodźcą zgodnie z art. 11”. Art. 14 ust. 1 ma zatem charakter obowiązkowy i należy się na niego 
powoływać w związku z art. 11 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona).

Art. 11 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) dotyczy ustania statusu. Z art. 11 
wyraźnie wynika, że status uchodźcy nie jest zasadniczo statusem trwałym i że obywatel państwa trzeciego lub 
bezpaństwowiec może przestać być uchodźcą w określonych okolicznościach (38). Sześć klauzul dotyczących 
ustania statusu, o których mowa w art. 11 ust. 1, obejmuje dwa rodzaje sytuacji: okoliczności związane ze 
zmianami w osobistej sytuacji uchodźcy (lit. a)–d)) oraz te związane ze zmianami w kraju pochodzenia (lit. e)–f)). 
Więcej informacji na temat pozbawienia statusu uchodźcy w związku z podstawami ustania statusu określonymi 
w art. 11 ust. 1 lit. a)–d) znajduje się w części 2; więcej informacji na temat podstaw określonych w art. 11 ust. 1 
lit. e)–f) znajduje się w części 3.

Zgodnie z art. 14 ust. 2, bez uszczerbku dla określonego w art. 4 ust. 1 dyrektywy w sprawie kwalifikowania 
(wersja przekształcona) obowiązku uchodźcy, by ujawnić wszystkie istotne fakty i dostarczyć wszystkie istotne 
dokumenty znajdujące się w jego posiadaniu, to obowiązkiem państwa członkowskiego, które nadało status 
uchodźcy, jest wykazanie „w każdym indywidualnym przypadku, że dana osoba przestała być lub nigdy nie była 
uchodźcą”, zgodnie z art. 14 ust. 1 (39). Więcej informacji na temat aspektów proceduralnych związanych z oceną 
„w każdym indywidualnym przypadku”, zgodnie z wymogami art. 14 ust. 2, oraz kwestii związanych z dowodami 
można znaleźć w punkcie 7.4.

Art. 14 ust. 3 jest obowiązkową klauzulą, która obliguje państwa członkowskie do cofnięcia, pozbawienia lub 
odmowy przedłużenia ważności statusu uchodźcy w pewnych innych okolicznościach.

Taki obowiązek może powstać zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a), jeżeli ustalono, że obywatel państwa trzeciego 
lub bezpaństwowiec powinien był zostać wykluczony lub jest wykluczony „z możliwości otrzymania statusu 
uchodźcy zgodnie z art. 12” (40). Art. 12, który odzwierciedla podstawy wykluczenia określone w artykule 1 ust. D, 
E i F Konwencji dotyczącej statusu uchodźców (41), ma zastosowanie do następujących kategorii osób:

• osoby, które otrzymują ochronę lub pomoc od organów lub agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych 
innych niż [UNHCR] (42);

• osoby uważane przez właściwe organy państwa, w którym się osiedliły, za osoby mające prawa 
i obowiązki związane z posiadaniem obywatelstwa tego państwa lub posiadające prawa i obowiązki im 
równorzędne (43) oraz

• osoby niegodne ochrony międzynarodowej, ponieważ istnieją poważne powody, by uznać, że dokonały 
„zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennej, zbrodni przeciwko ludzkości lub popełniły poważne 
przestępstwo o charakterze niepolitycznym, zanim [zostały przyjęte jako uchodźcy] [...] [lub są winne] 
czynów sprzecznych z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych” (44).

(38) Opinia rzecznika generalnego Jána Mazáka z dnia 15 września 2009 r., Aydin Salahadin Abdulla przeciwko Republice Federalnej Niemiec, Kamil Hasan 
przeciwko Republice Federalnej Niemiec, Ahmed Adem i Hamrin Mosa Rashi przeciwko Republice Federalnej Niemiec, Dler Jamal przeciwko Republice 
Federalnej Niemiec, sprawy połączone C-175/08, C-176/08, C-178/08 i C-179/08, EU:C:2009:551, pkt 45.

(39) Art. 4 ust. 1 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) przewiduje, że „państwa członkowskie mogą nałożyć na wnioskodawcę 
obowiązek jak najszybszego przedstawienia wszystkich elementów niezbędnych do uzasadnienia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. 
Obowiązkiem państwa członkowskiego jest ocenienie odpowiednich elementów wniosku we współpracy z wnioskodawcą”.

(40) Art. 12 dotyczy wykluczenia. Zob. zasadniczo Analiza sądowa EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 qualification directive – Judicial analysis [Wykluczenie: 
art. 12 i 17 dyrektywy w sprawie kwalifikowania – analiza sądowa], wyd. drugie, 2020 r.

(41) Treść tych artykułów znajduje się w załączniku A. Wybrane przepisy międzynarodowe. Należy zauważyć, że art. 12 ust. 1 lit. a) dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona) i art. 1 ust. D Konwencji dotyczącej statusu uchodźców zawierają klauzulę zarówno wykluczenia, jak i włączenia. 
Zob. EASO, Wykluczenie, op.cit. (przypis 40 powyżej), punkt 2.2.2.

(42) Art. 12 ust. 1 lit. a) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona). Zob. także art. 1 ust. D Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, 
cytowany w załączniku A. Wybrane przepisy międzynarodowe.

(43) Art. 12 ust. 1 lit. b) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona). Zob. także art. 1 ust. E Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, 
cytowany w załączniku A. Wybrane przepisy międzynarodowe.

(44) Art. 12 ust. 2 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona). Zob. także art. 1 ust. F Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, cytowany 
w załączniku A. Wybrane przepisy międzynarodowe. Należy zauważyć, że podstawa wykluczenia przewidziana w art. 12 ust. 2 lit. b) i art. 1 ust. F lit. b) 
Konwencji dotyczącej statusu uchodźców podlega ograniczeniom czasowym i geograficznym, a zatem nie może stanowić podstawy do pozbawienia 
prawidłowo przyznanego statusu uchodźcy. Dalsze wskazówki dotyczące interpretacji i stosowania przepisów dotyczących wykluczenia zawartych 
w art. 12 i 17 można znaleźć w EASO, Wykluczenie, op.cit. (przypis 40 powyżej).

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72623&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17791248
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72623&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17791248
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72623&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17791248
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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W art. 14 ust. 3 lit. b) przewiduje się, że status uchodźcy musi zostać cofnięty lub można pozbawić tego statusu, 
bądź też odmówić przedłużenia jego ważności, jeżeli uchodźca zniekształcił lub pominął fakty, w tym posłużył się 
fałszywymi dokumentami, co zadecydowało o nadaniu mu statusu uchodźcy. Więcej informacji na temat art. 14 
ust. 3 znajduje się w części 4.

Art. 14 ust. 4 różni się od art. 14 ust. 1 i 3 tym, że nie jest przepisem obligatoryjnym. Państwa członkowskie 
mogą, zgodnie z art. 14 ust. 4 lit. a) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona), „cofnąć status, 
pozbawić lub odmówić przedłużenia ważności” statusu uchodźcy, jeżeli „istnieją racjonalne podstawy, by uznać 
danego uchodźcę za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa członkowskiego, w którym przebywa”. Zezwala 
na to również art. 14 ust. 4 lit. b), jeżeli „dany uchodźca został skazany prawomocnym wyrokiem za szczególnie 
poważne przestępstwo i stanowi zagrożenie dla społeczności tego państwa członkowskiego”. Pogłębiona analiza 
art. 14 ust. 4–6 znajduje się w części 5.

W przypadku cofnięcia statusu uchodźcy, pozbawienia tego statusu lub odmowy przedłużenia jego ważności 
dana osoba może spełniać kryteria przyznania statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej (45). Należy 
zauważyć, że TSUE w wyroku w sprawie Abdulla stwierdził, że utrata statusu uchodźcy nie ma wpływu na 
przysługujące danej osobie uprawnienie do wniesienia wniosku o nadanie statusu ochrony uzupełniającej (46).

1.3. Pozbawienie statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej
W art. 19 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) określono okoliczności, w których 
państwa członkowskie mogą lub muszą cofnąć status osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej, pozbawić albo 
odmówić przedłużenia ważności tego statusu.

Art. 19 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)
Cofnięcie, pozbawienie lub odmowa przedłużenia ważności statusu osoby potrzebującej ochrony 

uzupełniającej

1. W odniesieniu do wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonych po wejściu 
w życie dyrektywy 2004/83/WE państwa członkowskie cofają status osoby potrzebującej ochrony 
uzupełniającej, pozbawiają tego statusu lub odmawiają przedłużenia ważności tego statusu nadanego 
przez organ rządowy, administracyjny, sądowy lub quasi-sądowy obywatelowi państwa trzeciego lub 
bezpaństwowcowi, jeśli przestał on kwalifikować się do otrzymywania ochrony uzupełniającej zgodnie 
z art. 16.

2. Państwa członkowskie mogą cofnąć status osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej, pozbawić 
albo odmówić przedłużenia ważności tego statusu nadanego przez organ rządowy, administracyjny, 
sądowy lub quasi-sądowy obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi, jeśli po otrzymaniu 
statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej powinien on był zostać wykluczony z możliwości 
otrzymywania ochrony uzupełniającej zgodnie z art. 17 ust. 3.

3. Państwa członkowskie cofają status osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej, pozbawiają 
tego statusu lub odmawiają przedłużenia jego ważności obywatelowi państwa trzeciego lub 
bezpaństwowcowi, jeżeli:

a) po otrzymaniu statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej dana osoba powinna 
była zostać lub jest wykluczona z możliwości otrzymywania ochrony uzupełniającej zgodnie 
z art. 17 ust. 1 i 2;

b) dana osoba zniekształciła lub pominęła fakty, w tym posłużyła się fałszywymi dokumentami, 
co zadecydowało o nadaniu jej statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej.

(45) Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, Francja), wyrok z dnia 5 października 2015 r., M. Z., nr 14033523 C+. Państwa członkowskie mogą mieć różne wymogi 
proceduralne dotyczące badania kwalifikacji do uzyskania statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej w przypadku cofnięcia, pozbawienia lub 
odmowy przedłużenia ważności statusu uchodźcy.

(46) TSUE (WI), 2010 r., Abdulla, op.cit. (przypis 24): wygaśnięcie statusu uchodźcy „nie może być uzależnione od stwierdzenia, że nie zostały spełnione 
przesłanki zastosowania” systemu statusu ochrony uzupełniającej.

http://www.cnda.fr/content/download/52835/466454/version/1/file/CNDA%205%20octobre%202015%20M.%20Z.%20n%C2%B0%2014033523%20C%2B.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
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4. Bez uszczerbku dla określonego w art. 4 ust. 1 obowiązku obywatela państwa trzeciego lub 
bezpaństwowca, by ujawnić wszystkie istotne fakty i dostarczyć wszystkie istotne dokumenty 
znajdujące się w jego posiadaniu, państwo członkowskie, które nadało status osoby potrzebującej 
ochrony uzupełniającej, musi wykazać w każdym indywidualnym przypadku, że dana osoba przestała 
kwalifikować się lub nie kwalifikuje się do otrzymywania ochrony uzupełniającej zgodnie z ust. 1, 2 i 3 
niniejszego artykułu.

Art. 19 ust. 1 jest przepisem obowiązkowym obligującym państwa członkowskie do cofnięcia statusu osoby 
potrzebującej ochrony uzupełniającej, pozbawienia tego statusu lub odmówienia przedłużenia ważności tego 
statusu nadanego obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi, jeśli przestał on kwalifikować się do 
otrzymywania ochrony uzupełniającej zgodnie z art. 16.

Art. 16 dotyczy ustania ochrony uzupełniającej. Zgodnie z art. 16 ust. 1 dana osoba „przestaje kwalifikować 
się do otrzymywania ochrony uzupełniającej, jeżeli okoliczności będące podstawą otrzymania statusu osoby 
potrzebującej ochrony uzupełniającej przestały istnieć lub uległy zmianie w takim stopniu, że ochrona nie jest już 
konieczna”. W art. 16 ust. 2 wymaga się, aby „zmiana okoliczności [miała] charakter na tyle znaczący i trwały, że 
osobie [...] nie grozi już rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy” (47).

To właśnie brzmienie art. 19 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 zobowiązuje państwa członkowskie do cofnięcia 
statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej, pozbawienia tego statusu lub odmówienia przedłużenia 
ważności tego statusu, gdy spełnione są określone w nim warunki, z wyjątkiem przypadków objętych art. 16 
ust. 3. Art. 16 ust. 3 odnosi się do „przekonywających powodów” i przewiduje, że art. 16 ust. 1 „nie ma 
zastosowania do beneficjenta ochrony uzupełniającej, który może powołać się na przekonywające powody 
związane z poprzednio doznaną poważną krzywdą, uzasadniające jego odmowę skorzystania z ochrony państwa, 
którego obywatelstwo posiada, lub w przypadku bezpaństwowca – z ochrony państwa jego poprzedniego miejsca 
zwykłego pobytu” (48). Pogłębiona analiza art. 19 ust. 1 art. 16 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona) znajduje się w punkcie 6.2.

Art. 19 ust. 2 nie jest jednak obowiązkowy. Umożliwia państwom członkowskim cofnięcie statusu osoby 
potrzebującej ochrony uzupełniającej, pozbawienie albo odmówienie przedłużenia ważności tego statusu, jeżeli 
dana osoba powinna była zostać wykluczona „z możliwości otrzymywania ochrony uzupełniającej zgodnie 
z art. 17 ust. 3”. Pogłębiona analiza art. 19 ust. 2 wraz z art. 17 ust. 3 dyrektywy znajduje się w punkcie 6.3.

Art. 19 ust. 3 lit. a) obliguje państwa członkowskie do cofnięcia statusu osoby potrzebującej ochrony 
uzupełniającej, pozbawienia albo odmówienia przedłużenia jego ważności, jeżeli beneficjent powinien był zostać 
wykluczony lub jest wykluczony „z możliwości otrzymywania ochrony uzupełniającej zgodnie z art. 17 ust. 1 
i 2” (49). Pogłębiona analiza art. 19 ust. 3 lit. a) wraz z art. 17 ust. 1 i 2 znajduje się w punkcie 6.3.

Art. 19 ust. 3 lit. b) zobowiązuje państwa członkowskie do cofnięcia, pozbawienia lub odmówienia przedłużenia 
ważności tego statusu, jeżeli doszło do zniekształcenia lub pominięcia faktów, w tym posłużenia się fałszywymi 
dokumentami, przez daną osobę, „co zadecydowało o nadaniu jej statusu osoby potrzebującej ochrony 
uzupełniającej”. Pogłębiona analiza art. 19 ust. 3 lit. b) znajduje się w punkcie 6.4.

1.4. Zakończenie ochrony międzynarodowej i Karta praw 
podstawowych Unii Europejskiej
W motywie 16 preambuły dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) stwierdza się, co 
następuje:

(47) Słowa „znaczący i długotrwały” zostały zastosowane również w wyroku TSUE (WI) z 2010 r. w sprawie Abdulla, op.cit. (przypis 24) oraz w orzeczeniu 
końcowym.

(48) „Przekonywające powody” w odniesieniu do ochrony uzupełniającej omówiono w punkcie 6.2.4.

(49) Dalsze wskazówki dotyczące interpretacji i stosowania art. 17 można znaleźć w publikacji EASO, Wykluczenie, op.cit. (przypis 40 powyżej), część 4.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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Motyw 16 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)

Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi 
w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Celem niniejszej dyrektywy jest 
w szczególności zapewnienie pełnego poszanowania godności ludzkiej i prawa do azylu dla osób 
ubiegających się o azyl oraz towarzyszących im członków ich rodzin oraz wspieranie stosowania art. 1, 
7, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 i 35 tej karty, w związku z czym należy odpowiednio wdrożyć niniejszą 
dyrektywę.

Jak wynika z motywu 16, przepisy dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) należy 
interpretować z poszanowaniem praw podstawowych i zasad uznanych w karcie UE.

W wyroku w sprawie Abdulla rzecznik generalny Ján Mazák stwierdził, że wykładni art. 11 ust. 1 lit. e) 
dyrektywy w sprawie kwalifikowania dotyczącego ustania okoliczności „należy dokonywać ostrożnie z pełnym 
poszanowaniem ludzkiej godności”, zgodnie z art. 1 karty UE (50). TSUE w wyroku w sprawie Abdulla wyraźnie 
odniósł się do karty i stwierdził, że „wykładni tej należy również dokonywać, jak to wynika z motywu 10 
dyrektywy [obecnie motywu 16 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)], z uwzględnieniem 
praw podstawowych oraz zasad uznanych w szczególności przez kartę praw podstawowych” (51).

Karta UE zawiera kilka artykułów, które wyraźnie ilustrują jej znaczenie w kontekście decyzji o zakończeniu 
ochrony międzynarodowej. Na przykład art. 19 ust. 2 karty UE zapewnia gwarancje istotne dla beneficjentów 
ochrony międzynarodowej, których status został cofnięty. Artykuł ten stanowi: „Nikt nie może być usunięty 
z terytorium państwa, wydalony lub wydany w drodze ekstradycji do państwa, w którym istnieje poważne ryzyko, 
iż może być poddany karze śmierci, torturom lub innemu nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo 
karaniu” (52). Art. 18 karty UE, który zabezpiecza prawo do azylu w pierwotnym prawie UE zgodnie z Traktatem 
o Unii Europejskiej i TFUE, stanowi: „Gwarantuje się prawo do azylu z poszanowaniem zasad konwencji genewskiej 
[...] i Protokołu”.

Art. 14 ust. 4–6 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) dotyczy cofnięcia, pozbawienia 
lub odmowy przedłużenia ważności statusu uchodźcy, jeżeli „istnieją racjonalne podstawy, by uznać danego 
uchodźcę za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa członkowskiego” lub jeżeli „dany uchodźca został skazany 
prawomocnym wyrokiem za szczególnie poważne przestępstwo i stanowi zagrożenie dla społeczności tego 
państwa członkowskiego”. Przed 2019 r. istniała znaczna rozbieżność opinii w kwestii zgodności art. 14 ust. 4–6 
dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców, 
a w szczególności z art. 18 karty UE. Do kwestii tej TSUE odniósł się w wyroku w sprawie M, X i X (53). W swoim 
wyroku wielka izba TSUE stwierdziła, że „badanie art. 14 ust. 4–6 dyrektywy [w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona)] nie wykazało istnienia żadnej okoliczności mogącej mieć wpływ na ważność tych przepisów 
w świetle art. 78 ust. 1 TFUE i art. 18 karty” (54).

Z wyroku trybunału w tej sprawie wynika, że każda decyzja o zakończeniu ochrony międzynarodowej powinna być 
podejmowana w kontekście ochrony przewidzianej w karcie UE. TSUE wyraźnie stwierdził, że stosowanie art. 14 
ust. 4–6 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona):

pozostaje bez uszczerbku dla obowiązku przestrzegania przez dane państwo członkowskie odpowiednich 
postanowień karty, takich jak prawa zawarte w jej art. 7 dotyczącym poszanowania życia prywatnego 
i rodzinnego, w art. 15, dotyczącym wolności wyboru zawodu i prawa do podejmowania pracy, w art. 34, 
dotyczącym zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, a także w art. 35, dotyczącym ochrony 
zdrowia (55).

Wyraźne odniesienie TSUE w wyroku w sprawie M, X i X do kilku konkretnych praw podkreśla znaczenie karty UE 
w kontekście prawa azylowego i zakończenia ochrony międzynarodowej oraz wynikających z niej gwarancji.

(50) TSUE, opinia rzecznika generalnego Jána Mazáka, 2009 r., Abdulla, op.cit. (przypis 38 powyżej), pkt 45. Art. 1 karty UE stanowi: „Godność człowieka jest 
nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona”.

(51) TSUE (WI), 2010 r., Abdulla, op.cit. (przypis 24) stwierdza: „Niniejsza dyrektywa uwzględnia fundamentalne prawa i przestrzega zasad uznanych 
w szczególności przez Kartę [praw podstawowych] Unii Europejskiej. W szczególności niniejsza dyrektywa pragnie zapewnić pełne poszanowanie dla 
ludzkiej godności i prawo do azylu dla wnoszących o azyl oraz towarzyszących im członków ich rodzin”.

(52) Ponadto art. 4 karty UE stanowi: „Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu”. Więcej informacji na 
temat gwarancji proceduralnych w kontekście zakończenia ochrony międzynarodowej można znaleźć w części 7 poniżej.

(53) TSUE (WI), 2019 r., M, X i X, op.cit. (przypis 9 powyżej).

(54) Ibid., pkt 112.

(55) Ibid., pkt 109.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72623&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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1.5. Zakończenie ochrony międzynarodowej i Konwencja dotycząca 
statusu uchodźców
Zgodnie ze stwierdzeniem TSUE zawartym w wyroku w sprawie M, X i X, mimo iż Unia nie jest umawiającą się 
stroną Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, art. 78 ust. 1 TFUE oraz art. 18 karty „nakładają jednak na nią 
obowiązek przestrzegania postanowień tej konwencji” (56). Aby w pełni zrozumieć związek między Konwencją 
dotyczącą statusu uchodźców a dyrektywą w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona), konieczne jest 
zatem odwołanie się do art. 78 ust. 1 TFUE i art. 18 karty UE.

Art. 18 karty UE przewiduje, że „gwarantuje się prawo do azylu z poszanowaniem zasad konwencji genewskiej [...] 
oraz zgodnie z [TFUE]”. Art. 78 ust. 1 stanowi:

Art. 78 ust. 1
Traktat o funkcjonowaniu UE

Unia rozwija wspólną politykę w dziedzinie azylu, ochrony uzupełniającej i tymczasowej ochrony, 
mającą na celu przyznanie odpowiedniego statusu każdemu obywatelowi państwa trzeciego 
wymagającemu międzynarodowej ochrony oraz mającą na celu zapewnienie przestrzegania zasady 
non-refoulement. Polityka ta musi być zgodna z konwencją genewską z dnia 28 lipca 1951 roku 
i Protokołem z dnia 31 stycznia 1967 roku dotyczącymi statusu uchodźców, jak również z innymi 
odpowiednimi traktatami.

W wyroku w sprawie Bilali TSUE odniósł się do tego przepisu w kontekście rozwoju polityki w dziedzinie azylu 
i ochrony uzupełniającej zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców. Stwierdzono w nim, że:

z art. 78 ust. 1 TFUE wynika, że wspólna polityka, którą Unia rozwija w dziedzinie azylu, ochrony 
uzupełniającej i tymczasowej ochrony, powinna być zgodna z konwencją genewską (wyrok z dnia 13 
września 2018 r., Ahmed, C-369/17, EU:C:2018:713, pkt 37). Ponadto z motywu 3 dyrektywy 2011/95 
wynika, że prawodawca Unii, inspirując się konkluzjami prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej 
w Tampere, zmierzał do oparcia europejskiego systemu azylowego, do którego określenia przyczynia się 
dyrektywa, na pełnym i integralnym stosowaniu konwencji genewskiej (wyrok z dnia 1 marca 2016 r., Alo 
i Osso, C-443/14 i C-444/14, EU:C:2016:127, pkt 30) (57).

W motywie 3 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) odnotowuje się, że „Rada Europejska 
na specjalnym posiedzeniu w Tampere w dniach 15 i 16 października 1999 r. uzgodniła podjęcie wysiłków na 
rzecz utworzenia wspólnego europejskiego systemu azylowego, opartego na pełnym i integralnym stosowaniu 
konwencji genewskiej [...], utrzymując w ten sposób zasadę non-refoulement i zapewniając, by nikt nie został 
odesłany i ponownie prześladowany” (58). W motywie 4 wyraźnie stwierdza się, że „konwencja genewska 
i protokół stanowią fundamenty międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących ochrony uchodźców”. 
Ponadto z motywów 23 i 24 wynika, że przepisy dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) 
zostały „ustanowione jako wytyczne dla właściwych organów państw członkowskich przy stosowaniu [...] 
konwencji [dotyczącej statusu uchodźców] w oparciu o wspólne pojęcia i kryteria uznawania wnioskodawców 
ubiegających się o azyl za uchodźców w rozumieniu art. 1 tej konwencji” (59). O ile zatem dyrektywa w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona) „ustanawia system normatywny obejmujący pojęcia i kryteria wspólne dla 
państw członkowskich i, co za tym idzie, właściwy dla Unii, o tyle jest ona oparta na konwencji [dotyczącej statusu 
uchodźców] i ma w szczególności na celu zapewnienie, aby był przestrzegany art. 1 tej konwencji” (60).

Konwencja dotycząca statusu uchodźców wprawdzie zawiera przepisy dotyczące ustania w art. 1 ust. C oraz 
wykluczenia w art. 1 ust. D, E i F, ale nie ujęto w niej przepisów szczegółowych odnoszących się do cofnięcia, 
pozbawienia lub odmowy przedłużenia ważności statusu uchodźcy. Niemniej jednak można pozbawić uchodźcę 
statusu uchodźcy na mocy Konwencji dotyczącej statusu uchodźców.

(56) Ibid., pkt 74–75.

(57) TSUE, 2019 r., Bilali, op.cit. (przypis 14 powyżej), pkt 54, odnoszący się również do wyroku TSUE w sprawie z 2018 r., Ahmed, op.cit. (przypis 12 powyżej), 
pkt 37.

(58) Zob. też konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Tampere, 15–16 października 1999 r., pkt 13.

(59) TSUE (WI), 2019 r., M, X i X, op.cit. (przypis 9 powyżej), pkt 81.

(60) Ibid., pkt 83.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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Według UNHCR, zgodnie z międzynarodowym prawem dotyczącym uchodźców, osoba, która została uznana za 
uchodźcę przez państwo na podstawie Konwencji dotyczącej statusu uchodźców lub protokołu z 1967 r., może 
utracić status uchodźcy wyłącznie wtedy, gdy spełnione są określone warunki przedstawione w podsumowaniu 4.

Podsumowanie 4: Warunki utraty statusu uchodźcy na podstawie międzynarodowego prawa uchodźczego

Uchylenie

• [D]ecyzja o unieważnieniu uznania statusu uchodźcy, którego pierwotnie 
nie należało przyznać. Pozbawienie statusu dotyczy rozstrzygnięć, 
które stały się ostateczne, to znaczy nie podlegają już odwołaniu ani 
przeglądowi. Skutkuje unieważnieniem statusu uchodźcy od dnia 
pierwotnego orzeczenia (ab initio lub ex tunc – nieważność od początku 
lub od momentu dokonania czynności prawnej).

Cofnięcie

• [C]ofnięcie statusu uchodźcy w sytuacjach, w których osoba po uznaniu za 
uchodźcę podejmuje działania wchodzące w zakres art. 1 ust. F lit. a) lub 
art. 1 ust. F lit. c) konwencji z 1951 roku. Cofnięcie wywołuje skutki jedynie 
na przyszłość (ex nunc (łac. od teraz)).

Ustanie statusu

• [U]stanie oznacza pozbawienie statusu uchodźcy zgodnie z art. 1 
ust. C konwencji z 1951 r. z uwagi na fakt, że ochrona międzynarodowa 
nie jest już potrzebna ani uzasadniona na podstawie określonych 
dobrowolnych działań danej osoby lub zasadniczej zmiany sytuacji 
panującej w kraju pochodzenia. Cofnięcie wywołuje skutki jedynie na 
przyszłość (ex nunc).

Źródło: UNHCR, „Note on the cancellation of refugee status” [Nota w sprawie uchylenia statusu uchodźcy], op.cit. (przypis 8 
powyżej), pkt 1.

Klauzule dotyczące ustania statusu zawarte w art. 1 ust. C Konwencji dotyczącej statusu uchodźców włączono do 
dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) poprzez art. 11 ust. 1 i 3 (61). Art. 14 ust. 1 dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) odnosi się do art. 11 jako podstawy do cofnięcia, pozbawienia 
lub odmowy przedłużenia ważności statusu uchodźcy.

W odniesieniu do cofnięcia, pozbawienia lub odmowy przedłużenia ważności statusu uchodźcy na podstawie 
wykluczenia art. 14 ust. 3 lit. a) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) obejmuje zarówno 
sytuację, w której uchodźca powinien był zostać wykluczony ze względu na podejmowane działania przed 
nadaniem statusu uchodźcy („uchylenie statusu” według terminologii UNHCR), jak i sytuację, w której uchodźca 
jest wykluczony po nadaniu statusu uchodźcy („cofnięcie” w terminologii UNHCR). Art. 14 ust. 3 stanowi:

Państwa członkowskie cofają status uchodźcy, pozbawiają tego statusu lub odmawiają przedłużenia jego 
ważności obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi, jeśli po nadaniu takiej osobie statusu 
uchodźcy dane państwo członkowskie ustaliło, że:

a) dana osoba powinna była zostać wykluczona lub jest wykluczona z możliwości otrzymania statusu 
uchodźcy zgodnie z art. 12 (62).

Podstawy wykluczenia z kwalifikacji jako uchodźcy określone w art. 12 dyrektywy w sprawie kwalifikowania 
(wersja przekształcona) odpowiadają podstawom wykluczenia zawartym w art. 1 ust. D, E i F Konwencji 
dotyczącej statusu uchodźców (63). Art. 12 ust. 1 lit. a) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona) odzwierciedla dwa akapity art. 1 ust. D Konwencji dotyczącej statusu uchodźców (64). Art. 12 
ust. 1 lit. b) oraz art. 12 ust. 2 i 3 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) odpowiadają 

(61) Zob. pełne brzmienie art. 1 ust. C w załączniku A: Wybrane przepisy międzynarodowe.

(62) Dodano wyróżnienie.

(63) Zob. pełne brzmienie tych przepisów w załączniku A: Wybrane przepisy międzynarodowe.

(64) Zob. TSUE (WI), wyrok z dnia 9 grudnia 2012 r., Mostafa Abed El Karem El Kott i inni przeciwko Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-364/11, 
EU:C:2012:826, pkt 18.

http://www.refworld.org/docid/41a5dfd94.html
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podstawom określonym odpowiednio w art. 1 ust. E i F Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, aczkolwiek 
z pewnymi różnicami (65).

Art. 1 ust. F Konwencji dotyczącej statusu uchodźców nie ogranicza się do takiej analizy, która ma miejsce po 
przyznaniu danej osobie statusu uchodźcy. Art. 1 ust. F przewiduje, że postanowienia konwencji „nie mają 
zastosowania do osoby”, w stosunku do której istnieją poważne podstawy, aby sądzić, że podlega ona kryteriom 
określonym w art. 1 ust. F lit. a)–c). Zarówno art. 1 ust. F, jak i art. 12 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona) odnoszą się do „poważnych podstaw, aby sądzić, że” jako standardu dowodu.

Art. 14 ust. 3 lit. b) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) stanowi, że państwa 
członkowskie muszą cofnąć status uchodźcy, pozbawić tego statusu lub odmówić przedłużenia jego ważności, 
jeśli ustalono, że zniekształcenie lub pominięcie faktów zadecydowało o nadaniu statusu uchodźcy. Zgodnie 
z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców taka decyzja o zniesieniu statusu uchodźcy, który został niesłusznie 
nadany, może być przedmiotem tego, co UNHCR określa jako „uchylenie”. Uchylenie skutkuje unieważnieniem 
statusu uchodźcy od dnia pierwotnego wydania decyzji (66).

Należy zauważyć, że Konwencja dotycząca statusu uchodźców nie zawiera wyraźnych klauzul dotyczących 
„uchylenia”. Jeżeli jednak zostanie ustalone, że danej osobie niesłusznie nadano status uchodźcy, unieważnienie 
pierwotnego uznania i cofnięcie statusu uchodźcy jest zgodne z międzynarodowym prawem uchodźczym 
i ogólnymi zasadami prawnymi. TSUE odniósł się do tej sytuacji w wyroku w sprawie Bilali, stwierdzając:

Chociaż zaś żaden przepis konwencji [genewskiej] nie przewiduje wyraźnie utraty statusu uchodźcy, gdy 
okazuje się później, że status ten nigdy nie powinien był zostać przyznany, UNHCR uważa jednak, że w takim 
przypadku decyzję o nadaniu statusu uchodźcy należy co do zasady uchylić (67).

Kwestia, czy art. 14 ust. 4–6 dyrektywy w sprawie kwalifikowania dotyczący cofnięcia, pozbawienia lub 
odmówienia przedłużenia ważności statusu uchodźcy „narusza art. 1 konwencji genewskiej” (68), została 
wyjaśniona przez TSUE w wyroku w sprawie M, X i X. Trybunał musiał zbadać, „czy przepisy art. 14 ust. 4–6 
dyrektywy 2011/95 mogą, zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 78 ust. 1 TFUE i art. 18 karty, być 
interpretowane w sposób, który zapewnia przestrzeganie poziomu ochrony gwarantowanego przez zasady 
konwencji genewskiej” (69).

Dokonując oceny zgodności art. 14 ust. 4–6 z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców, Trybunał stwierdził:

art. 14 ust. 6 dyrektywy 2011/95 należy, zgodnie z art. 78 ust. 1 TFUE i art. 18 karty, interpretować 
w ten sposób, że państwo członkowskie, które korzysta z możliwości przewidzianych w art. 14 ust. 4 i 5 
tej dyrektywy, powinno przyznać objętemu jedną z sytuacji wymienionych w tych ostatnich przepisach 
uchodźcy znajdującemu się na terytorium wspomnianego państwa członkowskiego co najmniej prawa 
zapisane w konwencji genewskiej, do których wyraźnie odwołuje się ten art. 14 ust. 6, a także prawa 
przewidziane we wspomnianej konwencji, z których korzystanie nie wymaga legalnego zamieszkiwania, bez 
uszczerbku dla ewentualnych zastrzeżeń złożonych przez to państwo członkowskie na mocy art. 42 ust. 1 tej 
konwencji (70).

Trybunał stwierdził, że „taka wykładnia art. 14 ust. 4–6 dyrektywy 2011/95 zapewnia przestrzeganie minimalnego 
poziomu ochrony przewidzianego w konwencji genewskiej, jak tego wymagają art. 78 ust. 1 TFUE oraz art. 18 
karty” (71).

TSUE wyjaśnił również w wyroku w sprawie M, X i X, że decyzja o cofnięciu statusu uchodźcy nie musi oznaczać, 
iż dana osoba nie jest uchodźcą w rozumieniu Konwencji dotyczącej statusu uchodźców. Trybunał stwierdził, 
że może wystąpić sytuacja, w której osoby mogą otrzymać w określonym państwie członkowskim decyzję 
o cofnięciu statusu uchodźcy lub decyzję o odmowie nadania tego statusu:

(65) Ibid., pkt 21. Aby zapoznać się ze szczegółową analizą tych przepisów, zob. EASO, Wykluczenie, op.cit. (przypis 40 powyżej).

(66) UNHCR, „Note on the cancellation of refugee status” [Nota w sprawie uchylenia statusu uchodźcy], op.cit. (przypis 8 powyżej), pkt 1, zob. też 
podsumowanie 4 powyżej.

(67) TSUE, 2019 r., Bilali, op.cit. (przypis 14 powyżej), pkt 58. Zob. też UNHCR, Podręcznik dotyczący procedur i kryteriów nadawania statusu uchodźcy oraz 
Wytyczne w sprawie ochrony międzynarodowej w świetle Konwencji z 1951 r. i Protokołu z 1967 r. dotyczącego statusu uchodźców, 1979 r., wydany 
ponownie w lutym 2019 r., HCR/1P/4/ENG/REV. 4 (dalej UNHCR, Podręcznik), pkt 117.

(68) TSUE (WI), 2019 r., M, X i X, op.cit. (przypis 9 powyżej), pkt 76.

(69) Ibid., pkt 78.

(70) Ibid., pkt 107.

(71) Ibid., pkt 111.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
http://www.refworld.org/docid/41a5dfd94.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370


 AS – Zakończenie ochrony międzynarodowej — 25

jednakże wydanie takich decyzji nie może mieć wpływu na posiadanie przez nie przymiotu uchodźców 
w przypadku, gdy spełniają one materialne przesłanki uznania za uchodźców w rozumieniu art. 2 lit. d) 
dyrektywy [w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)] w związku z przepisami jej rozdziału III, 
a zatem także art. 1 sekcja A konwencji genewskiej (72).

Bardziej szczegółową analizę wyroku w sprawie M, X i X przedstawiono w punktach 5.1, 5.4 i 5.5.

Chociaż system ustanowiony w Konwencji dotyczącej statusu uchodźców ma zastosowanie tylko do uchodźców, 
a nie do beneficjentów ochrony uzupełniającej, należy zauważyć, że wymagania wynikające z Konwencji 
dotyczącej statusu uchodźców muszą być również brane pod uwagę w celu interpretacji art. 19 dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) dotyczącego cofnięcia, pozbawienia lub odmowy przedłużenia 
ważności statusu ochrony uzupełniającej. TSUE w wyroku w sprawie Bilali określił podstawę tej zasady i stwierdził:

motywy 8, 9 i 39 dyrektywy 2011/95 wskazują, że odpowiadając na zawarty w programie sztokholmskim 
apel, prawodawca Unii zmierzał do ustanowienia jednolitego statusu dla wszystkich beneficjentów ochrony 
międzynarodowej, i że w rezultacie postanowił on przyznać beneficjentom statusu ochrony uzupełniającej 
takie same prawa i świadczenia, z jakich korzystają beneficjenci statusu uchodźcy, z zastrzeżeniem 
koniecznych i obiektywnie uzasadnionych odstępstw (zob. podobnie wyrok z dnia 1 marca 2016 r., Alo 
i Osso, C-443/14 i C-444/14, EU:C:2016:127, pkt 31, 32) (73).

Trybunał rozwinął tę kwestię, stwierdzając, że art. 19 wykazuje podobieństwa z art. 14, który dotyczy cofnięcia, 
pozbawienia lub odmowy przedłużenia ważności statusu uchodźcy. W tym zakresie Trybunał zauważył, że:

prawodawca Unii zainspirował się zasadami znajdującymi zastosowanie do uchodźców w celu określenia 
przyczyn utraty statusu ochrony uzupełniającej. Brzmienie i struktura art. 19 dyrektywy 2011/95, 
dotyczącego utraty statusu beneficjenta ochrony uzupełniającej, wykazują bowiem podobieństwa z art. 14 
tej dyrektywy, odnoszącym się do utraty statusu uchodźcy, który to przepis jest sam inspirowany art. 1 
ust. C konwencji genewskiej (74).

Z lektury art. 78 ust. 1 TFUE i art. 18 karty UE w połączeniu z orzecznictwem TSUE wynika zatem, że państwa 
członkowskie powinny podejmować decyzje na podstawie art. 11, 12, 14, 16, 17 i 19 dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona) w sposób zgodny z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców.

1.6. Konsekwencje zakończenia ochrony międzynarodowej
Decyzja o zakończeniu ochrony międzynarodowej na podstawie dyrektywy w sprawie kwalifikowania lub 
dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona), która oznacza decyzję o pozbawieniu danej osoby 
statusu uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej, nie jest sama w sobie decydująca 
o tym, czy dana osoba może zostać usunięta lub wydalona z terytorium państwa członkowskiego.

W kontekście cofnięcia statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej TSUE stwierdził w wyroku w sprawie 
Bilali, że utrata tego statusu „nie powoduje konieczności zajęcia stanowiska co do odrębnej kwestii, jaką jest 
ustalenie, czy zainteresowana osoba traci wszelkie prawo pobytu w danym państwie członkowskim” (75). 
Następnie Trybunał stwierdził:

z art. 2 lit. h) in fine dyrektywy [w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)] wynika, że [...] 
dyrektywa ta uznaje zatem, że przyjmujące państwa członkowskie mogą na podstawie swego prawa 
krajowego przyznawać ochronę krajową, obejmującą uprawnienia pozwalające na przebywanie na 
terytorium danego państwa członkowskiego osobom, którym nie przysługuje status beneficjenta ochrony 
uzupełniającej (76).

Jeżeli, biorąc pod uwagę brzmienie art. 2 lit. h) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona), 
dana osoba nie jest uprawniona do otrzymania statusu uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej ochrony 

(72) Ibid., pkt 110.

(73) TSUE, 2019 r., Bilali, op.cit. (przypis 14 powyżej), pkt 55.

(74) Ibid., pkt 56. TSUE stwierdził w punkcie 57, że „wymogi wynikające z konwencji genewskiej powinny być brane pod uwagę przy dokonywaniu wykładni 
art. 19 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)”.

(75) TSUE, 2019 r., Bilali, op.cit. (przypis 14 powyżej), pkt 59.

(76) Ibid., pkt 61.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
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uzupełniającej, ta sama zasada mająca zastosowanie w sprawie Bilali wspomnianej powyżej miałaby, jak się 
wydaje, zastosowanie również do cofnięcia statusu uchodźcy (77).

Po zakończeniu ochrony międzynarodowej prawo międzynarodowe lub prawo krajowe może nadal chronić przed 
wydaleniem z państwa uchodźstwa. Art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (78) 
przewiduje bezwzględny zakaz wydalenia, jeżeli skutkowałoby to poddaniem danej osoby torturom lub 
nieludzkiemu bądź poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Art. 4 karty UE również zakazuje tortur i nieludzkiego 
lub poniżającego traktowania albo karania, a w art. 19 ust. 2 karty UE przewiduje się, że „nikt nie może być 
usunięty z terytorium państwa, wydalony lub wydany w drodze ekstradycji do państwa, w którym istnieje 
poważne ryzyko, iż może być poddany karze śmierci, torturom lub innemu nieludzkiemu lub poniżającemu 
traktowaniu albo karaniu”. Ponadto między innymi na mocy art. 21 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona) (79) zakazuje się odesłania.

TSUE w wyroku w sprawie M, X i X odniósł się do zakazu wydalenia i stwierdził, że:

państwa członkowskie nie mogą usunąć, wydalić lub wydać w drodze ekstradycji cudzoziemca, jeżeli 
istnieją poważne i sprawdzone podstawy, aby uznać, iż w państwie przeznaczenia będzie on narażony na 
rzeczywiste ryzyko traktowania sprzecznego z art. 4 i art. 19 ust. 2 karty [zob. podobnie wyroki: z dnia 5 
kwietnia 2016 r. Aranyosi i Căldăraru, C404/15 i C659/15 PPU, EU:C:2016:198, pkt 86–88; a także z dnia 
24 kwietnia 2018 r., MP (Ochrona uzupełniająca osoby, która była ofiarą tortur), C353/16, EU:C:2018:276, 
pkt 41] (80).

Z orzeczenia Trybunału jasno wynika, że państwo członkowskie musi przestrzegać zasad określonych w art. 4 i 19 
ust. 2 karty UE i nie może odstępować od swoich obowiązków związanych z zasadą non-refoulement.

Jeżeli osoba zostaje pozbawiona statusu uchodźcy z przyczyn określonych w art. 14 ust. 4 dyrektywy sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona), według art. 14 ust. 6 tej dyrektywy kwalifikuje się ona do uzyskania co 
najmniej praw określonych w Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, w tym w art. 33, który zawiera zakaz 
wydalenia lub zawracania (refoulement). W wyroku w sprawie M, X i X trybunał stwierdził:

Gdyby zatem odesłanie uchodźcy objętego jedną z sytuacji, o których mowa w art. 14 ust. 4 i 5, a także 
w art. 21 ust. 2 dyrektywy 2011/95 stwarzało ryzyko naruszenia jego praw podstawowych zapisanych 
w art. 4 i art. 19 ust. 2 karty, dane państwo członkowskie nie mogłoby odstąpić od zasady non-refoulement 
na mocy art. 33 ust. 2 konwencji genewskiej (81).

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w sprawie K.I. (82) ilustruje znaczenie zasady non-
refoulement w kontekście zakończenia ochrony międzynarodowej. Sprawa K.I. dotyczyła obywatela rosyjskiego 
pochodzenia czeczeńskiego, któremu francuski organ rozstrzygający cofnął status uchodźcy – decyzja 
podtrzymana przez Cour nationale du droit d'asile. Decyzję oparto na przepisach wprowadzających do prawa 
krajowego art. 14 ust. 4 lit. b) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) i stwierdzono, 
że osoba ta stanowiła zagrożenie dla społeczności państwa członkowskiego, ponieważ została uznana winną 
i skazana za przestępstwa terrorystyczne. Następnie organy francuskie wydały nakaz deportacji do Rosji. Sprawa 
trafiła do ETPC, który stwierdził, że władze francuskie, decydując się na deportację skarżącego, nie uwzględniły 
faktu, że pozostaje on uchodźcą na mocy Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, chociaż jego status uchodźcy 
na mocy dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) został cofnięty. Sąd powołał się na 
wyrok TSUE w sprawie M, X i X, który stwierdził, że w przypadku, gdy zastosowanie ma art. 14 ust. 4 dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona), obywatele państw trzecich są pozbawieni statusu uchodźcy, 
a zatem nie dysponują lub już nie dysponują wszystkimi prawami i korzyściami określonymi w rozdziale VII tej 
dyrektywy, ponieważ są one związane z tym statusem. Dopóki jednak warunki azylu są spełnione, dana osoba 

(77) „»Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej« 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”.

(78) Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 213 UNTS 222, ETS nr 005, 4 listopada 1950 r. (wejście w życie: 3 września 1953 r.).

(79) TSUE (WI), 2019 r., M, X i X, op.cit. (przypis 9 powyżej), pkt 90, 94 i 95; art. 21 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) i art. 33 
Konwencji dotyczącej statusu uchodźców dotyczą posiadania przymiotu „uchodźcy” „w rozumieniu art. 2 lit. d) dyrektywy [w sprawie kwalifikowania 
(wersja przekształcona)] i art. 1 sekcja A konwencji genewskiej”, który „nie zależy od formalnego uznania tego przymiotu poprzez nadanie »statusu 
uchodźcy«” w rozumieniu art. 2 lit. e) tej dyrektywy (pkt 90). Oba potwierdzają zasadę non-refoulement oraz wyjątki od tej zasady, a TSUE stwierdził 
ponadto, że art. 21 ust. 2 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona), „co potwierdza motyw 16 tej dyrektywy, należy interpretować 
i stosować z poszanowaniem praw gwarantowanych w karcie, w szczególności w jej art. 4 i art. 19 ust. 2, które zakazują w sposób bezwzględny tortur oraz 
nieludzkiego i poniżającego traktowania albo karania bez względu na zachowanie danej osoby, a także wydalenia do państwa, w którym – istnieje poważne 
ryzyko – dana osoba może zostać poddana takiemu traktowaniu” (pkt 94).

(80) TSUE (WI), 2019 r., M, X i X, op.cit. (przypis 9 powyżej), pkt 94.

(81) Ibid., pkt 95.

(82) ETPC, wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r., K.I. przeciwko Francji, nr 5560/19.

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_pol.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
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zachowuje status uchodźcy i korzysta z praw gwarantowanych przez Konwencję dotyczącą statusu uchodźców, jak 
wyraźnie przewidziano w art. 14 ust. 6 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) (83). Przepis 
ten stanowi, że osoby, do których zastosowanie ma art. 14 ust. 4 lub 5 dyrektywy w sprawie kwalifikowania 
(wersja przekształcona), kwalifikują się do uzyskania pewnych praw wynikających z Konwencji dotyczącej statusu 
uchodźców.

ETPC, powołując się na swój wcześniejszy wyrok w sprawie Saadi (84), przypomniał, że ochrona przewidziana 
w art. 3 konwencji ma charakter bezwzględny. Aby planowane przymusowe wydalenie było niezgodne 
z konwencją, konieczne jest – i wystarczające – wykazanie istotnych podstaw do przypuszczenia, że istnieje realne 
ryzyko, iż dana osoba zostanie poddana w kraju przyjmującym traktowaniu zakazanemu na mocy art. 3, nawet 
jeśli uważa się, że dana osoba stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego umawiającego się państwa (85). 
Trybunał stwierdził w sprawie K.I., że dokonując oceny art. 3, nie jest konieczne badanie twierdzeń, że skarżący 
był zaangażowany w działalność terrorystyczną, ponieważ ten aspekt sprawy nie ma znaczenia na podstawie 
art. 3 (86). Trybunał zauważył również, że ocena ryzyka traktowania sprzecznego z art. 3 EKPC wymaga pełnej 
oceny ex nunc (łac. od teraz) sytuacji przed wydaleniem (87). Trybunał jednogłośnie stwierdził, że w aspekcie 
proceduralnym doszłoby do naruszenia art. 3 EKPC, gdyby skarżący został zawrócony do Rosji bez pełnej 
oceny ex nunc przez władze francuskie ryzyka, które według niego napotkałby w przypadku wykonania nakazu 
wydalenia (88).

Dalsze omówienie zasady non-refoulement i gwarancji proceduralnych przewidzianych w karcie UE znajduje się 
w punkcie 5.5, a także w analizie sądowej EASO dotyczącej procedur azylowych i zasady non-refoulement (89).

W związku z tym decyzja o wydaleniu osoby z terytorium państwa członkowskiego jest odrębna od decyzji 
o zakończeniu ochrony międzynarodowej, a państwa członkowskie muszą przestrzegać zasady non-refoulement 
i innych praw podstawowych zgodnie ze swoimi zobowiązaniami międzynarodowymi.

W sprawie Krasniqi ETPC trybunał rozpatrzył kwestię, czy wydalenie osoby, po cofnięciu jej statusu osoby 
potrzebującej ochrony uzupełniającej na podstawie wyroku skazującego za poważne przestępstwa, stanowiło 
naruszenie art. 8 EKPC dotyczącego prawa do życia rodzinnego. Trybunał stwierdził, że wydalenie nie stanowiło 
naruszenia art. 8 EKPC, w szczególności w świetle powtarzającego się, częściowo brutalnego, a tym samym 
poważnego charakteru czynów karalnych popełnionych przez tę osobę oraz wynikającego z tego zagrożenia 
dla porządku i bezpieczeństwa publicznego, faktu, że przybył do Austrii w wieku dorosłym i nadal był związany 
kulturowo i językowo z krajem pochodzenia, możliwości pozostawania z rodziną w kontakcie oraz faktu, że mogła 
ubiegać się o zezwolenie na powrót do Austrii niecałe 5 lat po wydaleniu (90).

(83) Ibid., pkt 76 odnoszący się do wyroku TSUE (WI), 2019 r., M, X i X, op.cit. (przypis 9 powyżej), pkt 92, 94, 95 i 99.

(84) ETPC, wyrok (WI) z dnia 27 lutego 2008 r., Saadi przeciwko Włochom, nr 37201/06, pkt 137.

(85) ETPC, 2021 r., K.I. przeciwko Francji, op.cit. (przypis 82 powyżej), pkt 119.

(86) Ibid. Zob. też ETPC, wyrok z dnia 10 października 2019 r., O.D. przeciwko Bułgarii, nr 34016/18, pkt 46, i ETPC, wyrok z dnia 11 października 2011 r., Auad 
przeciwko Bułgarii, nr 46390/10, pkt 100.

(87) ETPC, 2021 r., K.I. przeciwko Francji, op.cit. (przypis 82 powyżej), pkt 120.

(88) Ibid., pkt 146.

(89) EASO, Procedura azylowa i zasada non-refoulement – analiza sądowa, 2018 r.

(90) ETPC, wyrok z dnia 25 kwietnia 2017 r., Krasniqi przeciwko Austrii, nr 41697/12. Zob. też orzeczenie ETPC dnia 14 stycznia 2014 r., Y.A. 
przeciwko Niderlandom, nr 15439/09, dotyczące Afgańczyka, któremu cofnięto zezwolenie na pobyt stały i wobec którego nałożono nakaz wykluczenia 
na podstawie art. 1 ust. F Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, ponieważ ustalono, że posiadał stopień podpułkownika w afgańskiej służbie 
bezpieczeństwa i na podstawie pełnienia tego stanowiska musi ponieść częściową odpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez tę organizację. Skarżący 
twierdził, że wydalenie do Afganistanu stanowiłoby naruszenie zakazu tortur i nieludzkiego traktowania zawartego w art. 3 EKPC oraz prawa do życia 
rodzinnego, o którym mowa w art. 8. ETPC uznał, że skoro rząd niderlandzki nie planował na razie wydalenia go do Afganistanu, nie może on twierdzić, 
że jest ofiarą domniemanego naruszenia EKPC, a jego roszczenie jest niedopuszczalne. Zob. też ETPC, orzeczenie z dnia 8 czerwca 2017 r., M.M. i inni 
przeciwko Niderlandom, nr 15993/09.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85276
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196381
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106668
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106668
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173103
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-140959
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-140959
https://hudoc.echr.coe.int/eng
https://hudoc.echr.coe.int/eng
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Część 2. Podstawy zakończenia ochrony 
uchodźców I – ustanie statusu wynikające 
z indywidualnych działań: art. 11 ust. 1 
lit. a)–d)
Art. 14 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) określa podstawy cofnięcia, pozbawienia 
lub odmowy przedłużenia ważności statusu uchodźcy. Pierwsza podstawa określona w art. 14 ust. 1 wymaga, 
aby państwa członkowskie cofnęły status uchodźcy, pozbawiły tego statusu lub odmówiły przedłużenia ważności 
tego statusu, jeżeli obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec przestał być uchodźcą zgodnie z art. 11 
dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona).

Art. 14 ust. 1 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)
Cofnięcie, pozbawienie lub odmowa przedłużenia ważności statusu uchodźcy

W odniesieniu do wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonych po wejściu w życie 
dyrektywy 2004/83/WE państwa członkowskie cofają status uchodźcy, pozbawiają tego statusu lub 
odmawiają przedłużenia ważności tego statusu nadanego przez organ rządowy, administracyjny, 
sądowy lub quasi-sądowy obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi, jeśli przestał on być 
uchodźcą zgodnie z art. 11.

Art. 14 ust. 1 musi być zatem interpretowany w związku z art. 11 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona). Art. 11 ust. 1 lit. a)–d) określa cztery podstawy ustania statusu wynikające z indywidualnych 
działań.

Art. 11 ust. 1 lit. a)–d) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)
Ustanie statusu

1. Obywatel państwa trzeciego albo bezpaństwowiec przestaje być uchodźcą, jeśli:

a) dobrowolnie zwrócił się ponownie o ochronę do państwa, którego jest obywatelem; lub

b) utraciwszy swoje obywatelstwo, dobrowolnie ponownie je przyjął, lub

c) przyjął nowe obywatelstwo i korzysta z ochrony państwa, którego obywatelstwo przyjął; lub

d) dobrowolnie ponownie zamieszkał w państwie, które opuścił lub poza którego granicami 
przebywał z obawy przed prześladowaniem; [...]

Główną przesłanką leżącą u podstaw stosowania art. 11 ust. 1 lit. a)–d) jest to, że ochrony międzynarodowej nie 
należy udzielać, gdy nie jest już konieczna lub uzasadniona (91).

Należy zauważyć, że wszystkie przepisy art. 11 ust. 1 lit. a)–c) odnoszą się do „obywatelstwa”. Ponadto, podczas 
gdy w art. 11 ust. 1 lit. a), art. 11 ust. 1 lit. b) i art. 11 ust. 1 lit. d) używa się słowa „dobrowolnie”, w art. 11 ust. 1 
lit. c) nie wymaga się, aby działanie było dobrowolne.

W odniesieniu do art. 11 ust. 1 lit. a)–d) ogólnie sądy i trybunały muszą ocenić istotne fakty i okoliczności, 
które doprowadziły do wydania decyzji o ustaniu i cofnięcia statusu uchodźcy. Następnie należy ustalić, czy 
te fakty i okoliczności są wystarczające do wykazania, że dana osoba nie ma już uzasadnionej obawy przed 
prześladowaniem w kraju, którego jest obywatelem, lub, w przypadku art. 11 ust. 1 lit. d), w kraju pochodzenia, 
i że ochrona międzynarodowa nie jest już wymagana.

(91) Kraft, I., „Article 11, Qualification Directive 2011/95/EC’” [w:] Hailbronner, K. i Thym, D. (red.), EU Immigration and Asylum Law: A commentary, wyd. 
drugie, C. H. Beck, Bloomsbury Publishing PLC, Monachium, 2016 r., s. 1191, pkt 1, (dalej odpowiednio Kraft, „Article 11 QD (recast)”, i Hailbronner i Thym, 
EU Immigration and Asylum Law).
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Każdy z przepisów art. 11 ust. 1 lit. a)–d) oceniono w czterech poniższych punktach, jak określono w tabeli 4.

Tabela 4: Struktura części 2

Punkt Tytuł Strona

2.1
Dobrowolne ponowne wykorzystanie ochrony państwa obywatelstwa: art. 11 
ust. 1 lit. a)

29

2.2
Dobrowolne ponowne przyjęcie utraconego obywatelstwa: art. 11 ust. 1 
lit. b)

33

2.3 Przyjęcie nowego obywatelstwa: art. 11 ust. 1 lit. c) 34

2.4 Dobrowolne ponowne zamieszkanie w kraju pochodzenia: art. 11 ust. 1 lit. d) 36

2.1. Dobrowolne ponowne wykorzystanie ochrony państwa 
obywatelstwa: art. 11 ust. 1 lit. a)
Pierwsza podstawa ustania statusu jest określona w art. 11 ust. 1 lit. a) dyrektywy w sprawie kwalifikowania 
(wersja przekształcona). Przepis ten przewiduje, że „obywatel państwa trzeciego albo bezpaństwowiec przestaje 
być uchodźcą, jeśli: a) dobrowolnie zwrócił się ponownie o ochronę do państwa, którego jest obywatelem”.

Art. 11 ust. 1 lit. a) odzwierciedla brzmienie art. 1 ust. C pkt 1 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców 
stanowiący, że konwencja przestanie obowiązywać w stosunku do uchodźcy, który dobrowolnie zwrócił się 
„ponownie o ochronę państwa, którego jest obywatelem”.

Art. 11 ust. 1 lit. a) ma zastosowanie, gdy uchodźca, który mieszkając poza krajem, którego jest obywatelem, 
dobrowolnie podejmuje kroki wskazujące na ponowne skorzystanie z ochrony krajowej. Art. 11 ust. 1 lit. a) 
oznacza zmianę sytuacji uchodźcy spowodowaną przez uchodźcę z własnej woli. Jeżeli uchodźca podejmuje 
określone kroki, można domniemywać, że nastąpiło dobrowolne ponowne skorzystanie z ochrony państwa, 
którego jest obywatelem.

Ta sytuacja wymaga ustania statusu, ponieważ jeśli uchodźca dobrowolnie dokonuje takich czynności i w ten 
sposób „zwrócił się ponownie o ochronę do państwa, którego jest obywatelem”, ochrona międzynarodowa 
nie jest już konieczna. Ponieważ art. 11 ust. 1 lit. a) wyraźnie odnosi się do państwa, którego dana osoba jest 
obywatelem, nie ma on zastosowania do bezpaństwowców.

Art. 11 ust. 1 lit. a) zawiera dwa kryteria przedstawione w podsumowaniu 5 i przeanalizowane w dwóch kolejnych 
podpunktach.

Podsumowanie 5: Kryteria określone w art. 11 ust. 1 lit. a)

Uchodźca musi dobrowolnie ponownie skorzystać z ochrony
1 

Ochrona musi być zapewniona przez państwo, którego dana osoba jest obywatelem
2 

2.1.1. Uchodźca musi dobrowolnie ponownie skorzystać z ochrony

Do celów art. 11 ust. 1 lit. a) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) zwrócenie się ponownie 
przez daną osobę o „ochronę do państwa, którego jest obywatelem” odnosi się zarówno do ochrony zapewnianej 
w państwie, którego jest obywatelem, jak i do ochrony zapewnianej przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub 
konsularne poza tym państwem. Uchodźca może powrócić do państwa, którego jest obywatelem, a akt ten może 
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wprowadzić go w sferę ochrony wewnętrznej państwa, którego jest obywatelem. Wiele przypadków, w których 
powołano się na art. 11 ust. 1 lit. a) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona), dotyczy sytuacji, 
w których uchodźca zwraca się o jakąś formę ochrony dyplomatycznej lub konsularnej do organów państwa, 
którego jest obywatelem (92). Może mieć zastosowanie, gdy uchodźca skontaktował się z oficjalnymi organami 
takimi jak konsulaty lub ambasady w przyjmującym państwie członkowskim lub je odwiedził, w celu uzyskania lub 
odnowienia paszportu lub innych dokumentów urzędowych. Taki akt może wskazywać, że w przypadku powrotu 
uchodźca może również liczyć na ochronę ze strony państwa, którego jest obywatelem.

Zwrócenie się ponownie o ochronę krajową musi być dobrowolne, co sugeruje, że musi istnieć zamiar ponownego 
skorzystania z ochrony państwowej (93). Jeżeli uchodźca kontaktuje się z organami urzędowymi swojego kraju 
pochodzenia, na przykład w celu uzyskania dokumentów urzędowych, taki czyn może sugerować zamiar 
ponownego skorzystania z ochrony państwa, którego jest obywatelem (94).

Jak stwierdziło kilka sądów i trybunałów, kroki podjęte w celu uzyskania paszportu od organów urzędowych 
państwa, którego dana osoba jest obywatelem, mogą być postrzegane jako oznaka zamiaru ponownego 
skorzystania z ochrony tego państwa (95). Samo nawiązanie kontaktu z organami państwa, którego dana osoba 
jest obywatelem, nie oznacza jednak automatycznie zamiaru i należy w tym zakresie dokonać indywidualnej 
oceny.

Niemiecki Federalny Sąd Administracyjny uznał, że przyjęcie lub przedłużenie ważności paszportu krajowego 
niekoniecznie oznacza, że w każdym przypadku status uchodźcy zostaje automatycznie unieważniony. Sąd 
stwierdził, że chociaż zachowanie to wskazywało, iż dana osoba pragnie być ponownie objęta ochroną swojego 
kraju pochodzenia, wniosek ten może zostać unieważniony w oparciu o okoliczności indywidualnej sprawy. 
Sąd podkreślił, że należy wziąć pod uwagę indywidualne okoliczności sprawy i ustalić, czy zachowanie osoby 
uprawnionej do azylu może świadczyć o tym, że wydanie paszportu nie miało na celu odzyskania pełnej 
ochrony dyplomatycznej. Sąd stwierdził, że „samo skorzystanie z usługi świadczonej przez przedstawicielstwo 
dyplomatyczne kraju pochodzenia w celu przezwyciężenia przeszkód biurokratycznych nie może być 
wystarczające do spowodowania utraty praw. Należy dokonać ustaleń dotyczących powiązanego celu 
i indywidualnych okoliczności (96).

Sądy francuskie stoją na stanowisku, że niektóre działania uchodźcy, takie jak kontakt z ambasadami lub 
konsulatami kraju, którego jest obywatelem, we Francji są „aktami posłuszeństwa” wskazującymi na zwrócenie 
się ponownie o ochronę, które mogą sprawić, że dalsza ochrona międzynarodowa nie będzie konieczna. Fakty 
i okoliczności należy jednak oceniać w świetle innych czynników, które mogą wskazywać, że tak nie jest (97).

Działania podjęte przez uchodźcę mogły być motywowane koniecznością lub tym, że uchodźca był zobowiązany 
do podjęcia takich kroków przez przyjmujące państwo członkowskie (na przykład wymaganie przez państwo 

(92) Kraft, „Article 11, QD (recast)”, op.cit. (przypis 91 powyżej), s. 1194, pkt 8; Hathaway, J.C. i Foster, M., The Law of Refugee Status, wyd. drugie, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2014 (dalej Hathaway i Foster, The Law of Refugee Status), s. 469–470.

(93) UNHCR, Podręcznik, op.cit. (przypis 67 powyżej), pkt 120, w odniesieniu do wykładni art. 1 ust. C pkt 1 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców.

(94) Europejska Sieć Migracyjna (ESM), Beneficiaries of international protection travelling to and contacting authorities of their country of origin: challenges, 
policies and practices in the EU Member States, Norway and Switzerland: EMN Synthesis, [Beneficjenci ochrony międzynarodowej podróżujący do swojego 
kraju pochodzenia i kontaktujący się z jego organami: wyzwania, polityki i praktyki w państwach członkowskich UE, Norwegii i Szwajcarii: synteza ESM], 
listopad 2019 r., s. 18.

(95) Sąd Apelacyjny ds. Migracji (Migrationsöverdomstolen, Szwecja), wyrok z dnia 13 czerwca 2011 r., UM 5495-10, MIG 2011:13 (streszczenie w języku 
angielskim). Ta sama zasada jest stosowana przez Najwyższy Sąd Administracyjny (Verwaltungsgerichtshof, Austria), wyrok z dnia 31 stycznia 2019 r., Ra 
2018/14/0121, AT:VWGH:2019:RA2018140121.L01. Podobnie zasada ta jest stosowana przez Sąd ds. Azylu i Imigracji (Asylum and Immigration Tribunal, 
Zjednoczone Królestwo), wyrok z dnia 28 czerwca 2007 r., RD (Ustanie statusu, ciężar dowodu, procedura) Algieria, [2007] UKAIT 66, pkt 30. Trybunał 
orzekł: „Paszporty nie są ozdobami ani przedmiotami kolekcjonerskimi [...] w przypadku uzyskania przez daną osobę paszportu przyjmuje się, że zamierza 
ona skorzystać z ochrony państwa, które wydało paszport. Oczywiście skarżący może obalić ten wniosek”.

(96) Nieoficjalne tłumaczenie, Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht, Niemcy), wyrok z dnia 27 lipca 2017 r., 1 C 28.16, DE:BVerwG:2017:27
0717U1C28.16.0.

(97) Rada Stanu (Conseil d’État, Francja), wyrok z dnia 13 stycznia 1989 r., 78055, FR:CESSR:1989:78055.19890113, stwierdzający, że samo nawiązanie 
kontaktu z organami kraju pochodzenia nie może stanowić ostatecznego domniemania i że wymagane jest zbadanie wszystkich szczególnych okoliczności. 
UNHCR stwierdza, że: „Jeżeli uchodźca wystąpi o paszport krajowy i otrzyma go lub zwróci się o przedłużenie jego ważności, w przypadku braku dowodu 
przeciwnego zakłada się, że zamierza on skorzystać z ochrony państwa, którego jest obywatelem. Z drugiej strony, uzyskanie dokumentów od organów 
krajowych, o które cudzoziemcy również musieliby się ubiegać – takich jak akt urodzenia lub małżeństwa – lub skorzystanie z podobnych usług, nie 
może być uważane za zwrócenie się ponownie o ochronę”(UNHCR, Podręcznik, op.cit. (przypis 67 powyżej), pkt 121). UNHCR stwierdza jednak również, 
że uchodźca może obalić domniemanie i „mogą wystąpić przypadki, w których uzyskanie lub przedłużenie ważności paszportu krajowego nie powinno 
być uważane za wskazujące na zamiar ponownego skorzystania z ochrony kraju, którego dana osoba jest obywatelem. Kluczową kwestią jest cel, 
w jakim uzyskano paszport lub przedłużono jego ważność, lub powód tych działań” (UNHCR, Klauzule dotyczące ustania statusu: wytyczne dotyczące ich 
stosowania, 26 kwietnia 1999 r., pkt 10). Hathaway i Foster uważają to podejście za problematyczne, ponieważ przenosi ciężar na uchodźcę (Hathaway 
i Foster, The Law of Refugee Status, op.cit. (przypis 92 powyżej), s. 467–468). Zob. też ESM, Beneficiaries of international protection travelling to and 
contacting authorities of their country of origin: challenges, policies and practices in the EU Member States, Norway and Switzerland: EMN Synthesis, 
[Beneficjenci ochrony międzynarodowej podróżujący do organów swojego kraju pochodzenia i kontaktujący się z nimi: wyzwania, polityki i praktyki 
w państwach członkowskich UE, Norwegii i Szwajcarii: synteza ESM], listopad 2019 r.
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udzielające schronienia uzyskania przez uchodźcę dokumentów podróży) (98). UNHCR, interpretując art. 1 
ust. C pkt 1 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, który znajduje odzwierciedlenie w art. 11 ust. 1 lit. a) 
dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona), wyjaśnia, że uchodźca może:

być zmuszony przez okoliczności od niego niezależne do skorzystania ze środka ochrony ze strony 
państwa, którego jest obywatelem. Może na przykład wystąpić o rozwód w swoim kraju pochodzenia, 
ponieważ w przeciwnym razie rozwód może nie spełniać warunków koniecznych do jego uznania w skali 
międzynarodowej. Czyn taki nie może być uznany za „dobrowolne zwrócenie się ponownie o ochronę” i nie 
pozbawi osoby statusu uchodźcy (99).

W takich przypadkach należy ocenić, czy interakcja z „państwem, którego dana osoba jest obywatelem” miała 
jedynie na celu spełnienie wymogu nałożonego na uchodźcę przez przepisy i procedury państwa przyjmującego, 
a „zwrócenie uwagi na fakty w każdym konkretnym przypadku ma zasadnicze znaczenie” (100).

Francuska Rada Stanu uznała, że uchodźca posiadający obywatelstwo tureckie, który uzyskał w konsulacie 
paszporty dla swoich małoletnich dzieci, aby umożliwić im powrót do matki w Turcji, uczynił to z konieczności, 
a nie stanowiło to dobrowolnego aktu ponownego zwrócenia się (101). W innym przypadku, w którym uchodźca 
skontaktował się organami uniwersyteckimi w państwie, którego jest obywatelem, w celu uzyskania wymaganego 
przez francuskie przepisy świadectwa niezbędnego do wykonywania zawodu we Francji, uznano, że nie jest to 
akt posłuszeństwa, a zatem nie jest to dobrowolny akt ponownego zwrócenia się (102). Podobnie, inna sprawa 
francuska dotyczyła uchodźczyni, która przedłużyła ważność swojego paszportu w ambasadzie państwa, 
którego jest obywatelką, w Paryżu na wyraźną prośbę francuskiej policji, jako warunek utrzymania jej prawa do 
leczenia niezbędnego do przeżycia. W swoim uzasadnieniu Sąd Krajowy ds. Azylu uwzględnił to, a także fakt, 
że przedłużenie ważności uzyskała osoba trzecia, oraz bezbronność uchodźczyni, stan jej zdrowia fizycznego 
i psychicznego oraz złożoną sytuację administracyjną. Sąd uznał, że warunek konieczności został spełniony, dzięki 
czemu jej status uchodźcy został utrzymany (103). Można to porównać z inną francuską sprawą, w której status 
czeczeńskiego uchodźcy etnicznego ustał, ponieważ przedłużył on ważność swojego paszportu w konsulacie 
rosyjskim w Strasburgu. Krajowy Sąd ds. Azylu uznał, że uchodźca działał dobrowolnie, a paszport nie został 
uzyskany w wyniku korupcji ani z jakichkolwiek istotnych powodów lub z przekonywającym uzasadnieniem (104).

W odniesieniu do podróży powrotnych do kraju obywatelstwa Federalny Sąd Administracyjny w Niemczech uznał, 
że podróże uchodźcy do państwa, którego jest obywatelem, niekoniecznie prowadzą do założenia, że uchodźca 
chciał dobrowolnie ponownie skorzystać z ochrony państwa, którego jest obywatelem, i należy przeprowadzić 
indywidualną ocenę (105). W Bułgarii Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że powrót uchodźcy na pogrzeb rodzica 
nie był uważany za powód zakończenia ochrony międzynarodowej na podstawie art. 11 ust. 1 lit. a), ponieważ nie 
uznał tego za dobrowolny akt (106).

I odwrotnie, podane powody powrotu do kraju pochodzenia mogą nie uzasadniać zachowania statusu uchodźcy. 
Na przykład niderlandzka Rada Stanu utrzymała w mocy decyzję o zniesieniu statusu uchodźcy osobie, która 
trzykrotnie podróżowała do Azerbejdżanu, korzystając z paszportu uchodźczego i wiz uzyskanych z ambasady 
Azerbejdżanu. Stwierdziła, że długość jej wizyt nie odnosiła się do podanych powodów, które uznano za 
„regularne wizyty w tym kraju spędzane na wakacjach” (107). W rezultacie Rada Stanu uznała, że dobrowolnie 
oddała się pod ochronę władz azerbejdżańskich i tę ochronę uzyskała.

We Francji Krajowy Sąd ds. Azylu potwierdził decyzję o ustaniu statusu uchodźcy afgańskiego uchodźcy, który 
spędził dwa miesiące w kraju, którego jest obywatelem, aby zawrzeć małżeństwo. Sąd uznał, że dobrowolnie 
zwrócił się ponownie o ochronę państwa, którego jest obywatelem. Biorąc jednak pod uwagę ówczesną sytuację 

(98) UNHCR, Podręcznik, op.cit. (przypis 67 powyżej), pkt 119, określa ramy rozpatrywania takich spraw, wskazując trzy podstawowe czynniki analizy spraw 
wynikających z art. 1 ust. C pkt 1: dobrowolność, zamiar i faktyczne ponowne skorzystanie.

(99) Ibid., pkt 120.

(100) E. Fripp, Nationality and statelessness in the international law of refugee status, Bloomsbury, 2016 (dalej Fripp, Nationality and Statelessness), s. 335.

(101) Rada Stanu (Conseil d’État, Francja), wyrok z dnia 15 maja 2009 r., OFPRA przeciwko M. A., nr 288747, FR:CESSR:2009:288747.20090515.

(102) Rada Stanu (Conseil d’État, Francja), wyrok z dnia 8 lutego 2006 r., Association d’accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés en France, 
nr 277258, FR:CESSR:2006:277258.20060208.

(103) Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, Francja), wyrok z dnia 24 lipca 2013 r., Mlle L. M., nr 12002308 C+, [w:] CNDA, Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du 
Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d’asile, Recueil 2013, s. 121–122.

(104) Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, Francja), wyrok z dnia 28 grudnia 2020 r., M. S., nr 20012065 C+.

(105) Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht, Niemcy), 2017 r., 1 C 28.16, op.cit. (przypis 96 powyżej).

(106) Naczelny Sąd Administracyjny (Bułgaria), wyrok z dnia 19 lipca 2017 r., sprawa nr 9661.

(107) Rada Stanu (Raad van State, Niderlandy), wyrok z dnia 15 czerwca 2016 r., 201508135/1/V3 (streszczenie w języku angielskim), NL:RVS:2016:1773, pkt 7.
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w Afganistanie, otrzymał ochronę uzupełniającą (108). Inna sprawa francuska dotyczyła obywatela Wietnamu, 
który wrócił do Wietnamu na cztery tygodnie. W tym przypadku sąd uznał, że zwrócił się ponownie o ochronę 
państwa, którego jest obywatelem. Stwierdził, że zaświadczenie lekarskie dotyczące stanu zdrowia jego ojca 
w podeszłym wieku, mające uzasadnić rodzinny powód jego powrotu, które posiadał dziewięć miesięcy przed 
podróżą, nie stanowiło bezwzględnej podstawy do jego pilnego wyjazdu. Ponadto sąd zauważył, że nie próbował 
on ubiegać się o przepustkę bezpieczeństwa od władz francuskich. Sąd uznał zatem, że skorzystanie ponownie 
z ochrony krajowej było dobrowolne (109).

Podobnie belgijski Sąd ds. Cudzoziemców uznał, że podane przez afgańskiego uchodźcę powody jego powrotu 
do Kabulu dotyczące stanu zdrowia jego brata nie były wiarygodne i wykazały, że nie potrzebuje on już ochrony 
międzynarodowej. Sąd ustalił, że sam fakt ubiegania się o zgodę władz pakistańskich i ambasady afgańskiej na 
podróż przez kraj do Kabulu nie umniejsza tego ustalenia (110). Co więcej, ten sam sąd, w sprawie dotyczącej 
osoby, która wróciła do Iraku, posługując się paszportem irackim wydanym przez iracką ambasadę we Francji, 
stwierdził, że dobrowolnie uzyskała ona paszport iracki. W opinii sądu wskazywało to, że nie występuje już 
uzasadniona obawa przed prześladowaniem przez władze (111).

W przypadku gdy kontakt z organami państwa, którego dana osoba jest obywatelem, jest okazjonalny lub 
incydentalny, taki kontakt nie może być uważany za akt dobrowolnego ponownego zwrócenia się o ochronę 
krajową. Na przykład Krajowy Sąd ds. Azylu stwierdził, że uchodźca z Bangladeszu we Francji nie skorzystał 
ponownie z ochrony państwa, którego jest obywatelem, gdy uzyskał bangladeskie prawo jazdy. Sąd uznał, 
że prawo jazdy jest wymogiem regularnego zatrudnienia, a uchodźca kontaktował się z organami jedynie 
telefonicznie podczas pobytu we Francji, aby dowiedzieć się, w jaki sposób osoba trzecia może uzyskać prawo 
jazdy w jego imieniu. Ponadto fakt, że jego żona musiała przekupić organy Bangladeszu, aby uzyskać dokument, 
dodatkowo przekonał sąd, że uchodźca w rzeczywistości nie wykazał zamiaru ponownego skorzystania z ochrony 
państwa, którego jest obywatelem (112).

Biuro UNHCR twierdzi, że:

Przy ustalaniu, czy w takich okolicznościach status uchodźcy zostaje utracony, należy odróżnić faktyczne 
ponowne skorzystanie z ochrony od okazjonalnych i incydentalnych kontaktów z organami krajowymi. 
Jeżeli uchodźca wystąpi o paszport krajowy i otrzyma go lub zwróci się o przedłużenie jego ważności, 
w przypadku braku dowodu przeciwnego zakłada się, że zamierza on skorzystać z ochrony państwa, 
którego jest obywatelem. Z drugiej strony, uzyskanie dokumentów od organów krajowych, o które 
cudzoziemcy również musieliby się ubiegać – takich jak akt urodzenia lub małżeństwa – lub skorzystanie 
z podobnych usług, nie może być uważane za zwrócenie się ponownie o ochronę (113).

Niektóre inne okoliczności nie będą równoznaczne z ponownym skorzystaniem z ochrony krajowej. Może się 
zdarzyć, że dana osoba nie może wykazać lub nie wykazała wyraźnie woli ponownego skorzystania z ochrony 
państwa, którego jest obywatelem, a zatem ponowne skorzystanie z ochrony nie jest dobrowolne. Ponownie 
zwrócić się o ochronę może na przykład dziecko, osoba niezdolna do podjęcia decyzji o ponownym skorzystaniu 
z ochrony (114) lub osoba trzecia bez zgody uchodźcy.

2.1.2. Ochrona musi być zapewniona przez państwo, którego dana osoba jest obywatelem

Kolejnym aspektem do rozważenia w związku z art. 11 ust. 1 lit. a) jest kwestia, czy ochronę zapewnia państwo, 
którego uchodźca jest obywatelem. Według Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości „obywatelstwo 
stanowi więź prawną, której podstawą jest społeczny fakt przywiązania, rzeczywista solidarność egzystencji, 

(108) Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, Francja), 2015 r., M. Z., nr 14033523 C+, op.cit. (przypis 45 powyżej). Z kolei Federalny Sąd Administracyjny 
(Bundesverwaltungsgericht, Niemcy), w wyroku z dnia 2 grudnia 1991 r., 9 C 126/90 uznał, że ceremonia zawarcia małżeństwa w konsulacie kraju 
pochodzenia jest czynnością jednostkową, nieistotną dla związku z tym krajem, więc potrzeba ochrony międzynarodowej nie przestała istnieć. Uwaga: ta 
ostatnia sprawa poprzedzała przyjęcie dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) i nie wiązała się z powrotem do kraju pochodzenia.

(109) Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, Francja), wyrok z dnia 6 lipca 2017 r., M. Q., nr 16032301 R.

(110) Sąd ds. Cudzoziemców (RVV/CCE, Belgia), wyrok z dnia 9 maja 2018 r., nr 203.723.

(111) Sąd ds. Cudzoziemców (RVV/CCE, Belgia), wyrok z dnia 6 lutego 2020 r., nr 232.289.

(112) Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, Francja), wyrok z dnia 14 września 2018 r., M. H., nr 16029914.

(113) UNHCR, Podręcznik, op.cit. (przypis 67 powyżej), pkt 121.

(114) Art. 11 ust. 1 lit. a) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona). Z kolei w wyroku Sądu Federalnego (Kanada) z dnia 13 marca 2019 r., Nana 
Abechkhrishvili przeciwko Ministrowi ds. Obywatelstwa i Imigracji, 2019 FC 313, uchodźczyni twierdziła, że ze względu na jej stan psychiczny nie działała 
racjonalnie, powracając do Gruzji, a zatem nie miała zamiaru dobrowolnie zwrócić się ponownie o ochronę Gruzji. Sąd uznał, że zdiagnozowane u niej 
zaburzenie lękowe nie było wystarczające do wykazania, że działała niedobrowolnie. Jej przemyślane plany i dłuższy dwukrotny pobyt w Gruzji sugerowały, 
że jej podróże były celowe i zaplanowane.

http://www.cnda.fr/content/download/52835/466454/version/1/file/CNDA%205%20octobre%202015%20M.%20Z.%20n%C2%B0%2014033523%20C%2B.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/107453/1079111/version/1/file/CNDA%20GF%206%20juillet%202017%20M.%20Q.%20n°%2016032301%20R.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a203723.an_.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a232289.an_.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/144994/1470779/version/1/file/CNDA%2014%20septembre%202018%20M.%20H.%20n°16029914%20C.pdf
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
http://canlii.ca/t/hzbhh
http://canlii.ca/t/hzbhh


 AS – Zakończenie ochrony międzynarodowej — 33

interesów, uczuć, za którą idzie wzajemność praw i obowiązków” (115). Ogólnie każde państwo określa, kto jest 
(a kto nie jest) obywatelem w swoich przepisach dotyczących obywatelstwa (116). Obywatelstwo można uzyskać 
przez pochodzenie (jus sanguinis) lub urodzenie (jus soli). Obywatelstwo można również uzyskać poprzez 
naturalizację w oparciu o pobyt długoterminowy lub w związku z cesją lub aneksją (117).

W przypadku przyznania danej osobie statusu uchodźcy odpowiedni krajowy organ, sąd lub trybunał ustali, 
jakie było obywatelstwo tego uchodźcy (lub stwierdzi jego brak), aby ocenić, czy kwalifikuje się do ochrony 
międzynarodowej. W związku z tym, gdy państwo członkowskie stara się cofnąć ten status, pozbawić go lub 
odmówić jego przedłużenia, obywatelstwo uchodźcy zostało już ustalone, chyba że status uchodźcy przyznano 
na podstawie fałszywych informacji lub fałszywych dokumentów dotyczących jego obywatelstwa. Nawet jednak 
w takich okolicznościach państwo członkowskie najprawdopodobniej ustali prawdziwe obywatelstwo danej 
osoby na tym etapie, stąd wymóg stosowania art. 14 ust. 3 lit. b) w takich przypadkach (118). Uchodźca, który jest 
bezpaństwowcem, ale powraca do kraju poprzedniego miejsca zwykłego pobytu lub kontaktuje się z tamtejszymi 
organami i który nie ma obywatelstwa tego kraju, nie będzie podlegał art. 11 ust. 1 lit. a), ponieważ nie spełni 
kryterium „obywatelstwa”.

Z powyższego wynika, że w sytuacjach, w których możliwe jest dobrowolne ponowne skorzystanie z ochrony 
państwa, którego dana osoba jest obywatelem, należy w każdym przypadku przeprowadzić indywidualną ocenę 
w celu ustalenia, czy uchodźca uzyskał ochronę państwa, którego jest obywatelem, a nie na przykład w kraju 
poprzedniego miejsca zwykłego pobytu.

2.2. Dobrowolne ponowne przyjęcie utraconego obywatelstwa: 
art. 11 ust. 1 lit. B)
Drugą podstawę ustania statusu określono w art. 11 ust. 1 lit. B) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona). Przepis ten ma zastosowanie do uchodźcy, który nie potrzebuje już ochrony międzynarodowej, 
ponieważ ponownie przyjął swoje poprzednie obywatelstwo. Przepis ten przewiduje, że „obywatel państwa 
trzeciego albo bezpaństwowiec przestaje być uchodźcą, jeśli: [...] b) utraciwszy swoje obywatelstwo, dobrowolnie 
ponownie je przyjął”. Art. 11 ust. 1 lit. B) odzwierciedla brzmienie art. 1 ust. C pkt 2 Konwencji dotyczącej 
statusu uchodźców, który stanowi, że konwencja przestanie obowiązywać w stosunku do każdego uchodźcy, 
jeżeli „utraciwszy swoje obywatelstwo, ponownie dobrowolnie” je przyjął. Dotyczy to osoby, która w pewnym 
momencie (przed uznaniem za uchodźcę lub po takim uznaniu) utraciła obywatelstwo i następnie ponownie 
dobrowolnie je przyjęła. Kwestię obywatelstwa omówiono w punkcie 2.1.2 powyżej.

Utrata mogła nastąpić w wyniku pozbawienia obywatelstwa przez dany rząd lub czynu uchodźcy skutkującego 
utratą obywatelstwa z mocy prawa. Uchodźca mógł zostać zwolniony z obywatelstwa decyzją podjętą przez 
państwo na wniosek danej osoby lub mógł zrzec się obywatelstwa (119). Ponadto uchodźca mógł zostać 
pozbawiony obywatelstwa z powodu zdrady, przedłużonego pobytu za granicą, uchylania się od służby wojskowej 
lub przyjęcia obywatelstwa innego państwa (120).

Słowo „ponownie przyjął” użyte jest w czasie przeszłym, a zatem wydaje się, że przepis ten ma zastosowanie 
wyłącznie wtedy, gdy dana osoba ponownie przyjęła obywatelstwo, a nie gdy zaczęła rozważać ponowne 
przyjęcie lub nawet gdy złożony został wniosek (121).

Art. 11 ust. 1 lit. b) wymaga dobrowolnego działania ze strony uchodźcy, zanim będzie można powołać się 
na przepis. Jak zauważono: „W przeciwieństwie do ponownego skorzystania z ochrony krajowej ponowne 
przyjęcie obywatelstwa może zostać zainicjowane przez państwo pochodzenia, w którym przyjęte jest prawo 
o obywatelstwie o szerokim zastosowaniu, a nie przez uchodźcę” (122). Nadanie obywatelstwa z mocy prawa 

(115) Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, wyrok z dnia 6 kwietnia 1955 r., sprawa Nottebohm (Liechtenstein przeciwko Gwatemali) (etap drugi), [1955] 
Zb. Orz. MTS 4, s. 23.

(116) Foster, M. i Lambert, H., International refugee law and the protection of stateless persons, Oxford University Press, Nowy Jork, 2019 r. (dalej Foster 
i Lambert, International refugee law and the protection of stateless persons), s. 53.

(117) Ibid.

(118) Zob. pkt 4.3 poniżej.

(119) Fripp, Nationality and statelessness, op.cit. (przypis 100 powyżej), s. 30.

(120) Ibid., s. 30.

(121) Ibid., s. 335–336.

(122) Fitzpatrick, J. i Bonoan, R., „Cessation of refugee protection” [Klauzule dotyczące ustania statusu], [w:] Feller, E., Türk, V. i Nicholson, F. (red.), Refugee 
Protection in International Law: UNHCR’s global consultations on international protection, Cambridge University Press, Cambridge, 2003., s. 491–544 (dalej 
Fitzpatrick i Bonoan, „Cessation of refugee protection” [Klauzule dotyczące ustania statusu]), s. 525.

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/18/018-19550406-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.unhcr.org/419dbce54.html
https://www.unhcr.org/419dbce54.html
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lub rozporządzenia nie oznacza dobrowolnego ponownego przyjęcia obywatelstwa, chyba że uchodźca przyjął 
obywatelstwo w sposób wyraźny lub dorozumiany. Jeżeli jednak takie poprzednie obywatelstwo zostanie nadane 
z mocy prawa, z zastrzeżeniem możliwości odmowy, zostanie ono uznane za dobrowolne ponowne przyjęcie, 
jeżeli uchodźca przy pełnej wiedzy nie skorzystał z możliwości odmowy. Wyjątkiem byłaby sytuacja, w której dana 
osoba powołałaby się na szczególne powody wskazujące, że w rzeczywistości nie było jej zamiarem ponowne 
przyjęcie poprzedniego obywatelstwa. Zasugerowano, że „na uchodźcach spoczywa ciężar zgłoszenia odrzucenia 
oferty przywrócenia obywatelstwa, jeśli mają pełną wiedzę, że będzie ono działać automatycznie, chyba że 
z niego zrezygnują” (123).

W innych przypadkach dana osoba mogła uzyskać nowe obywatelstwo w związku z zawarciem małżeństwa, które 
następnie ustało w wyniku śmierci małżonka lub z powodu rozwodu. Dana osoba może wówczas dobrowolnie 
złożyć wniosek o ponowne przyjęcie utraconego obywatelstwa po takim zdarzeniu (124). UNHCR stoi na 
stanowisku, że o ile uchodźca z własnej woli ponownie przyjął utracone obywatelstwo, można domniemywać 
zamiar uzyskania ochrony ze strony rządu (125).

Jak zauważono:

Jeżeli uchodźca ma możliwość ponownego przyjęcia utraconego obywatelstwa (czy to z powodu 
dezintegracji państwa, czy karnego pozbawienia obywatelstwa), ale odmawia tego (ponieważ woli 
budować nowe życie w państwie schronienia lub obawia się, że powrót do państwa pochodzenia może być 
traumatyczny lub że panujące w nim warunki polityczne mogą się pogorszyć), art. 1 ust. C pkt 2 [Konwencji 
dotyczącej statusu uchodźców] nie zezwala na ustanie statusu. Brak jest elementu dobrowolnego 
ponownego przyjęcia (126).

2.3. Przyjęcie nowego obywatelstwa: art. 11 ust. 1 lit. c)
Trzecią podstawę ustania statusu określono w art. 11 ust. 1 lit. c) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona). Przepis ten przewiduje, że „obywatel państwa trzeciego albo bezpaństwowiec przestaje 
być uchodźcą, jeśli: [...] c) przyjął nowe obywatelstwo i korzysta z ochrony państwa, którego obywatelstwo 
przyjął”. Art. 11 ust. 1 lit. c) odzwierciedla brzmienie art. 1 ust. C pkt 3 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, 
który stanowi, że konwencja przestanie obowiązywać w stosunku do każdego uchodźcy, który przyjął „nowe 
obywatelstwo i korzysta z ochrony państwa, którego obywatelstwo” przyjął.

W tym kontekście francuska Rada Stanu ustaliła, że gdy uchodźca przyjął nowe obywatelstwo i w pełni korzysta 
z ochrony w nowym państwie obywatelstwa, może to stanowić uzasadniony powód do unieważnienia statusu, 
z którego korzysta (127).

Wymóg ustania na podstawie art. 11 ust. 1 lit. c) nie wymaga dobrowolnego przyjęcia przez uchodźcę nowego 
obywatelstwa. Ponieważ słowo „przyjął” użyte jest w czasie przeszłym, przepis może mieć zastosowanie dopiero 
wówczas, gdy dana osoba posiada dane obywatelstwo, a nie wcześniej (128). Muszą jednak istnieć rozstrzygające 
dowody, aby uznać uchodźcę za obywatela innego państwa, biorąc pod uwagę obowiązujące prawo, a także 
praktykę administracyjną. Posiadanie paszportu innego państwa może samo w sobie być niewystarczającym 
dowodem (129).

Nowe obywatelstwo uzyskać można w drodze naturalizacji, reintegracji (gdy prawo przewiduje wznowienie 
obywatelstwa przez osoby, które je utraciły) oraz aneksji (130). Osoba może również na przykład dobrowolnie 

(123) Ibid., s. 526, streszczenie, UNHCR, Podręcznik, op.cit. (przypis 67 powyżej), pkt 128.

(124) Na przykład zgodnie z art. 987 Kodeksu cywilnego Islamskiej Republiki Iranu: „Obywatelka Iranu, która wychodzi za mąż za cudzoziemca, zachowuje swoje 
obywatelstwo irańskie, chyba że zgodnie z prawem kraju męża obywatelstwo tego państwa jest narzucone żonie przez małżeństwo. W każdym przypadku 
jednak po śmierci męża lub po rozwodzie lub separacji, ponownie przyjmie ona swoje pierwotne obywatelstwo wraz ze wszystkimi przysługującymi na jego 
podstawie prawami i przywilejami przez złożenie wniosku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do którego należy dołączyć zaświadczenie o śmierci męża 
lub dokument stwierdzający separację”. Zob. Kanadyjska Rada ds. Imigracji i Uchodźców, Iran: Wymagania i procedury mające zastosowanie do byłego 
obywatela Iranu z urodzenia, który zrzekł się obywatelstwa, w celu ponownego przyjęcia obywatelstwa irańskiego, w tym okoliczności mogące uniemożliwić 
osobie ponowne przyjęcie obywatelstwa irańskiego (2015-sierpień 2017), 22 sierpnia 2017 r., IRN105961.E.

(125) UNHCR, Klauzule dotyczące ustania statusu, op.cit. (przypis 97 powyżej), pkt 13; Biuro UNHCR, Podręcznik, op.cit. (przypis 67 powyżej), pkt 21.

(126) Fitzpatrick i Bonoan, „Cessation of refugee protection” [Klauzule dotyczące ustania statusu], op.cit. (przypis 122 powyżej), s. 526.

(127) Rada Stanu (Conseil d’État, Francja), wyrok z 1 lipca 2020 r., OFPRA przeciwko M. D., nr 423272 A, FR:CECHR:2020:423272.20200701. Biuro UNHCR 
stwierdza, że: „Gdy status uchodźcy wygasł z powodu przyjęcia nowego obywatelstwa i obywatelstwo to zostało utracone, status uchodźcy może zostać 
przywrócony po zbadaniu okoliczności tej utraty”, Biuro UNHCR, Podręcznik, op.cit. (przypis 67 powyżej), pkt 132.

(128) Fripp, Nationality and statelessness, op.cit. (przypis 100 powyżej), s. 336.

(129) UNHCR, Klauzule dotyczące ustania statusu, op.cit. (przypis 97 powyżej), pkt 16.

(130) Fripp, Nationality and statelessness, op.cit. (przypis 100 powyżej), s. 29.

https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://www.refworld.org/docid/5a840b5c4.html
https://www.refworld.org/docid/5a840b5c4.html
https://www.refworld.org/docid/5a840b5c4.html
https://www.refworld.org/docid/5a840b5c4.html
http://www.refworld.org/docid/3c06138c4.html
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://www.unhcr.org/419dbce54.html
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-07-01/423272
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
http://www.refworld.org/docid/3c06138c4.html
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przyjąć obywatelstwo współmałżonka lub automatycznie przyjąć je po zawarciu małżeństwa, mimo że nie podjęła 
żadnych działań w celu uzyskania tego obywatelstwa poza samym zawarciem małżeństwa. Do ustania z powodu 
nabycia nowego obywatelstwa dochodzi najczęściej, gdy uchodźca staje się obywatelem państwa uchodźstwa. 
Ponadto przyjęcie przez uchodźcę obywatelstwa państwa uchodźstwa może również zakończyć status uchodźcy 
jego małżonka, jeżeli status uchodźcy małżonka był zależny od statusu jego męża lub żony (131).

Ustanie statusu z powodu przyjęcia nowego obywatelstwa może również dotyczyć przyjęcia obywatelstwa innego 
kraju (132). Na przykład francuski Krajowy Sąd ds. Azylu utrzymał w mocy decyzję organu azylowego o ustaniu 
statusu uchodźcy jugosłowiańskiego uchodźcy, który powrócił do Kosowa po ogłoszeniu przez nie niepodległości 
i uzyskał od organów Kosowa paszport i dowód osobisty (133).

Zazwyczaj nadanie obywatelstwa przez przyjmujące państwo członkowskie, które przyznało status uchodźcy, 
oraz, w niektórych przypadkach, nadanie obywatelstwa przez inne państwo członkowskie UE, które samo nie 
nadało statusu uchodźcy, prowadzi do ustania i automatycznego cofnięcia statusu uchodźcy (134). W odniesieniu 
do wymaganych procedur francuska Rada Stanu dokonała rozróżnienia między naturalizacją przez państwo 
trzecie a naturalizacją przez Francję. Sąd stwierdził, że jeśli dana osoba jest chroniona w kraju naturalizacji 
innym niż Francja, władze francuskie powinny wszcząć procedurę zakończenia jej statusu uchodźcy. Jeśli jednak 
uchodźca uzyskał obywatelstwo francuskie i korzysta ze wszystkich praw z tym związanych, w tym z ochrony 
Francji, naturalizacja ta automatycznie unieważnia status uchodźcy, bez konieczności podejmowania przez władze 
francuskie decyzji lub stosowania tej procedury (135).

Sąd Apelacyjny (Anglia i Walia, Zjednoczone Królestwo) stwierdził jednoznacznie, że „jest oczywiste, iż osoba 
uznana za uchodźcę, która następnie uzyskuje obywatelstwo kraju przyjmującego, z ochrony którego następnie 
korzysta, traci status uchodźcy” (136).

Art. 11 ust. 1 lit. c) wyraźnie odnosi się do faktu, że uchodźca musi nie tylko przyjąć nowe obywatelstwo, ale 
również korzystać z „ochrony państwa, którego obywatelstwo przyjął”. Korzystanie z ochrony państwa, którego 
obywatelstwo się przyjęło, jest kluczowym czynnikiem, który należy ustalić.

Termin „skuteczne obywatelstwo” pojawia się czasami w kontekście art. 11 ust. 1 lit. c). Orzecznictwo 
i komentarze wykazują jednak wysoki poziom wątpliwości i niezgodności dotyczących znaczenia terminu (137).

(131) Rada Stanu (Francja), 2020 r., OFPRA przeciwko M. D., nr 423272 A, op.cit. (przypis 127 powyżej). Sprawa dotyczyła męża, który uzyskał status uchodźcy 
jako pochodną zgodnie z zasadą jedności rodziny, ponieważ jego żona była prześladowana z powodu bycia Serbką pochodzenia romskiego. Po przyjęciu 
przez żonę obywatelstwa francuskiego pojawiło się pytanie, czy oznacza to utratę statusu uchodźcy przez jej męża. Stwierdzono, że do OFPRA i, 
w stosownych przypadkach, CNDA należy ocena, biorąc pod uwagę tę zmianę i uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy, czy dana osoba musi nadal 
korzystać z ochrony, która została jej przyznana. Rada Stanu unieważniła zatem decyzję CNDA, który orzekł, że jego status uchodźcy powinien zostać 
utrzymany.

(132) UNHCR, Klauzule ustania statusu, op.cit. (przypis 97 powyżej), pkt 16. Zob. też UNHCR, Podręcznik, op.cit. (przypis 67 powyżej), pkt 130. Na przykład 
w Irlandii w sekcji 9 ust. 1 lit. c) ustawy o ochronie międzynarodowej z 2015 r. rozróżnia się przyjęcie obywatelstwa państwa uchodźcy od innego 
obywatelstwa. Ma zatem nieco inne brzmienie niż art. 11 ust. 1 lit. c) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona), ponieważ stanowi: 
„osoba przestaje być uchodźcą, jeżeli […] c) przyjęła nowe obywatelstwo (inne niż obywatel Irlandii) i korzysta z ochrony państwa, którego jest nowym 
obywatelem” (wyróżnienie dodane).

(133) Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, Francja), wyrok z dnia 20 października 2011 r., M. K., nr 10010000 R.

(134) Na przykład zgodnie z sekcją 18 lit. b) czeskiej ustawy nr 325/1999 Coll. w sprawie azylu status ochrony międzynarodowej przestaje istnieć (ex lege) poprzez 
nadanie obywatelstwa przez Czechy lub przez inne państwo członkowskie.

(135) Rada Stanu (Conseil d’État, Francja), 2020 r., OFPRA przeciwko M. D., nr 423272 A, op.cit. (przypis 127 powyżej), pkt 7.

(136) Sąd Apelacyjny (Anglia i Walia, Zjednoczone Królestwo), wyrok z dnia 18 grudnia 2008 r., DL (DRC) przeciwko Entry Clearance Officer; ZN (Afganistan) 
przeciwko Entry Clearance Officer, [2008] EWCA Civ 1420, pkt 29. Sprawa ta dotyczyła łączenia rodzin. Członek rodziny rozdzielonej otrzymał azyl, a później 
przyjął obywatelstwo kraju azylu. Od tej sprawy wniesiono odwołanie do Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 12 maja 2010 r., ZN (Afganistan) (FC) i inni 
(wnoszący odwołanie) przeciwko Entry Clearance Officer (Karaczi) (pozwany) i in., [2010] UKSC 21. Sprawa Sądu Najwyższego dotyczyła interpretacji 
odpowiednich przepisów imigracyjnych odnoszących się do łączenia rodzin uchodźców. Sąd uznał, że interpretacja przepisów służących realizacji polityki 
jest działaniem bardziej elastycznym niż dokonywanie wykładni aktu ustawowego, więc zdecydował się uwzględnić intencje Sekretarza Stanu. Sąd orzekł: 
„Fakt nadania obywatelstwa brytyjskiego małżonkowi lub rodzicowi nie zmienia faktu, że małżonek lub rodzic jest osobą, której udzielono azylu” (pkt 37). 
Należy jednak zauważyć, że ta sprawa dotyczy kwestii łączenia rodzin, a nie pozbawienia statusu uchodźcy. W tym zakresie sąd stwierdził: „Fakt, że 
zgodnie z art. 1 ust. F Konwencja w sprawie statusu uchodźców nie ma zastosowania do wnioskodawcy, w stosunku do którego istnieją poważne podstawy, 
by sądzić, że popełnił on poważne przestępstwo rodzaju określonego w lit. a) lub b) lub jest winny czynów sprzecznych z celami i zasadami Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w rozumieniu lit. c), nie ma w opinii Sądu znaczenia dla kwestii, czy członek rodziny rozdzielonej nie jest już »uchodźcą« 
w rozumieniu pkt 352A lub 352E lub czy jest »rodzicem, któremu udzielono azylu« w rozumieniu pkt 352D” (pkt 32). Zob. również pkt 29–31. Zob. także 
Sąd Najwyższy (Irlandia), wyrok z dnia 19 czerwca 2020 r., M. A. M. (Somalia) przeciwko Ministrowi Sprawiedliwości i Równości i K. N. (Uzbekistan) i in. 
przeciwko Ministrowi Sprawiedliwości i Równości, [2020] IESC 32.

(137) Goodwin-Gill, G.S. i McAdam, J., The Refugee in International Law, wyd. trzecie, Oxford University Press, Nowy Jork, 2007 (dalej Goodwin-Gill i McAdam, 
The Refugee in International Law), s. 138, oraz Hathaway i Foster, The Law of Refugee Status, op.cit. (przypis 92 powyżej), s. 57, popierają tę koncepcję, 
a odrzucają ją Fripp, Nationality and Statelessness, op.cit. (przypis 100 powyżej), s. 54 (1.104–107), Foster i Lambert, International refugee law and the 
protection of stateless persons, op.cit. (przypis 116 powyżej), s. 112, Piotrowicz, R., „Lay Kon Tji and Minister for Immigration and Ethnic Affairs: the 
function and meaning of effective nationality in the assessment of applications for asylum”, International Journal of Refugee Law, tom 11, nr 3, 1999 r., 
s. 544, na s. 551, i Storey, H., „Nationality as an element of the refugee definition and the unsettled issues of »inchoate nationality« and »effective 
nationality« – Part 1: »inchoate nationality«”, Ref|Law, University of Michigan Law School, 11 czerwca 2017 r. Fripp, Nationality and Statelessness, op.cit. 
(przypis 100 powyżej), s. 52 (1.104), uważa, że „wyrażenie »skuteczne obywatelstwo« pojawia się w kilku kontekstach w różnych dziedzinach prawa 
międzynarodowego. Ma wiele znaczeń, niektóre z nich są kwestionowane, a jego opisy są niezwykle szerokie, co może raczej komplikować znaczenie niż 
zwiększać klarowność jakiejkolwiek podstawowej koncepcji”.
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W swoich wytycznych z 1999 r. Biuro UNHCR stwierdziło, że nowe obywatelstwo „musi być efektywne, 
tj. musi odpowiadać rzeczywistej więzi między daną osobą a państwem; uchodźca musi być w stanie i musi 
chcieć korzystać z ochrony rządu państwa, którego obywatelstwo przyjął” (138). W odniesieniu do przyjęcia 
obywatelstwa małżonka Biuro UNHCR stwierdziło w tych samych wytycznych, że kwestia, czy w takim przypadku 
dostępna jest ochrona, „zależy od tego, czy została ustanowiona rzeczywista więź z krajem małżonka”, a co za 
tym idzie, „w przypadku gdy dostępna jest skuteczna ochrona kraju małżonka, a uchodźca sam korzysta z takiej 
ochrony, zastosowanie miałaby klauzula ustania” (139). Stanowisko to nie znalazło jednak poparcia w kolejnych 
publikacjach Biura UNHCR dotyczących narodowości i bezpaństwowości. Na przykład w Podręczniku dotyczącym 
ochrony bezpaństwowców Biuro UNHCR z 2014 r. stwierdzono, że „koncepcja »obywatela« zawarta w Artykule 
1(1) [konwencji z 1954 r.] nie zakłada wyraźnie wymogu jakiejkolwiek »prawdziwej«, »efektywnej« więzi” (140). 
Sąd Wyższej Instancji Zjednoczonego Królestwa (Wydział ds. Imigracji i Azylu) w sprawie KK wolał odstąpić 
od rozstrzygania kwestii terminu „skuteczne obywatelstwo” i zamiast tego skoncentrował się na kwestii, czy 
obywatelstwo Korei Południowej zapewnia wystarczający poziom ochrony (141).

2.4. Dobrowolne ponowne zamieszkanie w kraju pochodzenia: art. 11 
ust. 1 lit. d)
Czwartą podstawę ustania statusu określono w art. 11 ust. 1 lit. d) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona). Przepis ten przewiduje, że „obywatel państwa trzeciego albo bezpaństwowiec przestaje być 
uchodźcą, jeśli: [...] d) dobrowolnie ponownie zamieszkał w państwie, które opuścił lub poza którego granicami 
przebywał z obawy przed prześladowaniem”. Art. 11 ust. 1 lit. c) jest bezpośrednio związany z art. 1 ust. C pkt 4 
Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, który przewiduje, że konwencja przestanie obowiązywać w stosunku 
do każdego uchodźcy, jeżeli „ponownie dobrowolnie [osiedlił] się w państwie, które [opuścił] lub poza którego 
granicami [przebywał] z powodu obawy przed prześladowaniem”. Odzwierciedla dobrowolną zmianę sytuacji 
osobistej uchodźcy.

Art. 11 ust. 1 lit. d) zawiera dwa wymagania, jak przedstawiono w podsumowaniu 6.

Podsumowanie 6: Kryteria określone w art. 11 ust. 1 lit. d)

Dobrowolnie ponownie zamieszkał
1

W państwie, które opuścił lub poza którego granicami przebywał z obawy przed 
prześladowaniem2

Uzasadnieniem tej klauzuli ustania jest to, że w przypadkach, gdy dobrowolny powrót oznacza ponowne 
osiedlenie się w kraju pochodzenia, uchodźca nie potrzebuje już ochrony międzynarodowej, ponieważ ma 
zapewnioną ochronę krajową.

TSUE nie dokonał jeszcze wykładni tej klauzuli ustania. Dostępne orzecznictwo jest sporadyczne i ograniczone, 
a także w większości przypadków stanowi jedynie ilustrację określonej praktyki lub podejścia interpretacyjnego. 
Orzecznictwo to, wraz z konkluzjami Komitetu Wykonawczego UNHCR w sprawie ochrony międzynarodowej (142) 
oraz Podręcznikiem dotyczącym zasad i trybu ustalania statusu uchodźcy i późniejszymi wytycznymi w sprawie 
ochrony międzynarodowej (143) stanowią jednak cenne narzędzie przy ocenie stosowania klauzul ustania. 
Zważywszy, że ta klauzula ustania opiera się na działaniach uchodźcy, które prowadzą do zmiany jego sytuacji 

(138) UNHCR, Klauzule ustania statusu, op.cit. (przypis 97 powyżej), pkt 17.

(139) Ibid.

(140) UNHCR, Podręcznik dotyczący ochrony bezpaństwowców, 30 czerwca 2014 r., pkt 54.

(141) Sąd Wyższej Instancji (Wydział ds. Imigracji i Azylu, Zjednoczone Królestwo), wyrok z dnia 21 lutego 2011 r., KK i in. (Obywatelstwo: Korea Północna) Korea 
CG, [2011] UKUT 92(AC), pkt 90.

(142) Zob. Biuro UNHCR, Tematyczny zbiór wniosków Komitetu Wykonawczego, wyd. siódme, czerwiec 2014 r., w szczególności na s. 81–82.

(143) UNHCR, Podręcznik, op.cit. (przypis 67 powyżej), zwłaszcza UNHCR, Wytyczne w sprawie ochrony międzynarodowej: nr 3, op.cit. (przypis 37).
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osobistej, jej stosowanie zakłada, że zapewniono, aby dany uchodźca nie został bezprawnie pozbawiony prawa do 
ochrony międzynarodowej.

Brzmienie art. 11 ust. 1 lit. d) nieco odbiega od brzmienia art. 11 ust. 1 lit. a)–c), ponieważ nie odnosi się do 
„państwa, którego jest obywatelem”. Odnosi się raczej bardziej ogólnie do państwa „które opuścił lub poza 
którego granicami przebywał”. Zatem klauzula ustania zawarta w art. 11 ust. 1 lit. d) ma zastosowanie zarówno do 
uchodźców posiadających obywatelstwo, jak i do uchodźców będących bezpaństwowcami.

Ponowne zamieszkanie odnosi się do długotrwałego lub stałego powrotu do państwa, które dana osoba opuściła. 
Oznacza to pewną stabilność, a nie tylko krótką podróż powrotną z ważnych powodów rodzinnych (144). Sam 
powrót uchodźcy do kraju pochodzenia nie jest wystarczający do spełnienia przepisów art. 11 ust. 1 lit. d). 
Uchodźca musi nie tylko fizycznie przebywać w kraju pochodzenia, ale musi tam „ponownie zamieszkać” (145). 
Ogólnie nie ma już potrzeby utrzymywania statusu uchodźcy, jeśli uchodźca dobrowolnie wraca do kraju 
pochodzenia na dłuższy czas i korzysta z usług i udogodnień tego państwa (146). A zatem regularne wizyty 
powrotne w kraju pochodzenia przez pewien czas mogą oznaczać ponowne osiedlenie się, szczególnie jeśli 
uchodźca korzysta ze świadczeń i udogodnień tego kraju lub wykonuje swoje obowiązki obywatelskie (147). 
Przykładem tych ostatnich może być płacenie podatków.

Dokonując oceny, czy dana osoba „ponownie zamieszkała” w kraju pochodzenia, organy powinny rozpatrywać 
obiektywne fakty w każdym przypadku z osobna (148). Chociaż nie ma jednoznacznie przyjętych kryteriów, kiedy 
można uznać, że dana osoba „ponownie zamieszkała”, sądy i trybunały państw członkowskich podały pewne 
wskazówki dotyczące sposobu dokonywania wykładni tego przepisu.

Na przykład irlandzki Sąd Najwyższy stwierdził, że w przypadku osoby, która wróciła do Nigerii i korzystała 
z ochrony instytucji państwowych takich jak policja i organy wymiaru sprawiedliwości, doszło do wyraźnego 
dobrowolnego ponownego osiedlenia się na stałe. Podczas pobytu tam również uzyskała paszport od nigeryjskich 
organów (149).

Sprawa przed Komisją Odwoławczą ds. Uchodźców we Francji dotyczyła kurdyjskiego uchodźcy z Iraku, który 
powrócił do autonomicznego regionu Kurdystanu (który od tego czasu znalazł się pod kontrolą społeczności 
międzynarodowej) i nie miał wyraźnego zamiaru wyjazdu. Komisja uznała, że zamieszkanie na bardziej stałych 
zasadach może stanowić ponowne osiedlenie się. Ustaliła, że wrócił do kraju dobrowolnie i przez kilka lat mieszkał 
tam, pracował, ożenił się i miał dzieci (150).

W sprawozdaniu Europejskiej Sieci Migracyjnej na temat praktyk państw członkowskich stwierdzono, bez 
wyraźnego odniesienia do art. 11 ust. 1 lit. d), że większość państw europejskich uznała podróż do kraju 
pochodzenia za wskazówkę, że może mieć zastosowanie ustanie statusu uchodźcy, ale że sam akt nie prowadzi 
automatycznie do ustania statusu (151). W tym samym dokumencie wykazano, że innymi czynnikami branymi 
pod uwagę przez państwa członkowskie przy ocenie takich przypadków były powody podróży, długość pobytu, 
częstotliwość podróży, lokalizacja, sposób wjazdu oraz czas między przyznaniem statusu uchodźcy a podróżą 
powrotną (152).

Według UNHCR okres pobytu i poczucie zobowiązania uchodźcy w związku z pobytem w kraju pochodzenia 
są czynnikami wskazującymi na „ponowne zamieszkanie” (153). Na klauzulę ustania można powołać się, gdy 

(144) Kraft, „Article 11, QD (recast)”, op.cit. (przypis 92 powyżej), s. 1195, pkt 14. Zob. również Sąd Federalny (Kanada), wyrok z dnia 19 stycznia 2012 r., Sandra 
Luz Cadena Cabrera i Miguel Angel Camacho Cabrera przeciwko Ministrowi Bezpieczeństwa Publicznego i Gotowości na Sytuacje Kryzysowe, 2012 FC 67, 
podtrzymujący decyzję o odebraniu statusu uchodźcy kobiecie, która wróciła do Meksyku wkrótce po otrzymaniu statusu i pozostała tam przez 4 lata. Sąd 
stwierdził, że „powód podany jako uzasadnienie tego działania [że miała nadzieję sprowadzić męża do Kanady] nie zmienia dobrowolności czynu”.

(145) Hathaway i Foster, The Law of Refugee Status, op.cit. (przypis 92 powyżej), s. 473.

(146) Ibid., s. 476.

(147) Komisja Europejska, Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako 
uchodźców lub osób potrzebujących ochrony międzynarodowej, 12 września 2001 r., COM(2001) 510 final, CNS 2001/0207, s. 23.

(148) Kraft, „Article 11, QD (recast)”, op.cit. (przypis 92 powyżej), s. 1195, pkt 14.

(149) Sąd Najwyższy (Irlandia), wyrok z dnia 1 listopada 2012 r., Adegbuyi przeciwko Ministrowi Sprawiedliwości i Reformy Prawa, [2012] IEHC 484, pkt 51.

(150) Komisja Odwoławcza ds. Uchodźców (Commission des recours des réfugiés, Francja), decyzja z dnia 17 lutego 2006 r., M. O., nr 02008530/406325 R.

(151) ESM, Beneficiaries of international protection travelling to and contacting authorities of their country of origin: challenges, policies and practices in the EU 
Member States, Norway and Switzerland: EMN Synthesis, [Beneficjenci ochrony międzynarodowej podróżujący do organów swojego kraju pochodzenia 
i kontaktujący się z nimi: wyzwania, polityki i praktyki w państwach członkowskich UE, Norwegii i Szwajcarii: synteza ESM], listopad 2019 r., s. 7. Jedynym 
wyjątkiem są Węgry, gdzie każda podróż do kraju pochodzenia może być uznana za wystarczający powód, aby przypuszczać, że dana osoba ponownie 
skorzystała z ochrony kraju pochodzenia.

(152) Ibid.

(153) UNHCR, The Cessation Clauses [Klauzule dotyczące ustania statusu], op.cit. (przypis 97 powyżej), pkt 21.

http://canlii.ca/t/fq6g5
http://canlii.ca/t/fq6g5
https://www.statewatch.org/media/documents/news/2002/dec/com2001_0510en01.pdf
https://www.statewatch.org/media/documents/news/2002/dec/com2001_0510en01.pdf
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2012/H484.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2019-11/00_beneficiaries_international_protection_synthesis_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2019-11/00_beneficiaries_international_protection_synthesis_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2019-11/00_beneficiaries_international_protection_synthesis_en.pdf
http://www.refworld.org/docid/3c06138c4.html
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„uchodźca często odwiedza kraj pochodzenia i korzysta w nim ze świadczeń i udogodnień, z których zwykle 
korzystają obywatele tego kraju” (154).

Natomiast w Podręczniku UNHCR stwierdza się, że „czasowa wizyta uchodźcy w kraju rodzinnym odbyta nie 
na podstawie paszportu krajowego, lecz np. dokumentu podróży wydanego przez kraj pobytu nie oznacza 
»ponownego osiedlenia się«” (155). Ponadto państwa członkowskie Komitetu Wykonawczego UNHCR uzgodniły, 
że w przypadku gdy uchodźcy odwiedzają swój kraj pochodzenia w celu zebrania informacji i oceny perspektyw 
dobrowolnej repatriacji, nie powinno to automatycznie wiązać się z utratą statusu uchodźcy (156).

Zgodnie z warunkami dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) oraz Konwencją dotyczącą 
statusu uchodźców, aby ta klauzula ustania miała zastosowanie, ponowne zamieszkanie musi być dobrowolne.

Naczelny Sąd Administracyjny Bułgarii orzekł, że powrót uchodźcy do Iraku na pogrzeb jego ojca nie może być 
uznany za powód zakończenia ochrony międzynarodowej na podstawie art. 11 ust. 1 lit. d) (157). Sąd podkreślił, 
że do ustania statusu w tym przypadku wymagane jest dobrowolne osiedlenie się osoby lub dobrowolne 
zamieszkanie w państwie, w którym była prześladowana. Sąd stwierdził, że w tym przypadku nie było dowodów 
na dobrowolne osiedlenie się w Iraku.

Kwestia, czy uchodźca działał dobrowolnie, zależy od okoliczności każdego przypadku (158). Jeżeli uchodźca wrócił 
do swojego kraju dobrowolnie, ale pobyt nie był dobrowolny, na przykład z powodu pozbawienia wolności, 
wówczas ustanie statusu nie znajduje zastosowania (159). Jeśli jednak uchodźca początkowo niedobrowolnie wrócił 
do kraju pochodzenia, ale mimo to osiedlił się tam bez problemów i wznowił normalne życie przez dłuższy czas 
przed ponownym wyjazdem, klauzula ustania może nadal mieć zastosowanie (160).

Należy zauważyć, że każdy nakazany powrót może stanowić naruszenie obowiązku państwa przyjmującego 
do przestrzegania zasady non-refoulement zgodnie z art. 21 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona) oraz art. 33 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców (161).

(154) UNHCR, Note on cessation clauses [Nota w sprawie klauzul ustania], 30 maja 1997 r., EC/47/SC/CRP.30, pkt 12.

(155) UNHCR, Podręcznik, op.cit. (przypis 67 powyżej), pkt 134.

(156) Komitet Wykonawczy UNHCR, Konkluzja nr 18 Dobrowolna repatriacja (XXXI), 1980 r., lit. e), uznaje, że dla ułatwienia dobrowolnej repatriacji uchodźców 
pomocne mogą być również „wizyty poszczególnych uchodźców […] w ich kraju pochodzenia w celu uzyskania informacji o tamtejszej sytuacji – przy czym 
wizyty takie nie powinny automatycznie pociągać za sobą utraty statusu uchodźcy”.

(157) Naczelny Sąd Administracyjny (Bułgaria), wyrok z dnia 19 lipca 2017 r., nr 9661.

(158) UNHCR, Note on cessation clauses [Nota w sprawie klauzul ustania], op.cit. (przypis 154 powyżej), pkt 12.

(159) UNHCR, The Cessation Clauses [Klauzule dotyczące ustania statusu], 1999 r., op.cit. (przypis 97 powyżej), pkt 20.

(160) UNHCR, Note on cessation clauses [Nota w sprawie klauzul ustania], op.cit. (przypis 154 powyżej), pkt 21.

(161) Hathaway, J.C., „The right of states to repatriate former refugees”, Ohio State Journal on Dispute Resolution, tom 20, nr 1, 2005, s. 175–216, na s. 176. 
Zob. także pkt 1.5 i 1.6.

https://www.refworld.org/docid/47fdfaf1d.html
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://www.refworld.org/docid/47fdfaf1d.html
http://www.refworld.org/docid/3c06138c4.html
https://www.refworld.org/docid/47fdfaf1d.html
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Część 3. Podstawy zakończenia ochrony 
uchodźców II – ustanie statusu z powodu 
ustania okoliczności: art. 11 ust. 1 lit. e)–f), 
art. 11 ust. 2 i 3
W art. 14 ust. 1 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) wymaga się, aby państwa 
członkowskie pozbawiały statusu uchodźcy, jeżeli obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec „przestał [...] 
być uchodźcą zgodnie z art. 11 [dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)]” (162). Podczas gdy 
art. 11 ust. 1 lit. a)–d) obejmuje okoliczności, w których dana osoba przestaje być uchodźcą w wyniku jej działań 
lub zgody, art. 11 ust. 1 lit. e)–f) dotyczy sytuacji, w których obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec 
przestaje być uchodźcą, „albowiem ustały okoliczności, w związku z którymi został uznany za uchodźcę”. 
Dobrowolne działania lub zgoda uchodźcy nie są zatem wymagane, aby powołać się na przepisy art. 11 ust. 1 
lit. e)–f).

Art. 11 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)
Ustanie statusu

1. Obywatel państwa trzeciego albo bezpaństwowiec przestaje być uchodźcą, jeśli:

[…]

e) nie może dłużej odmawiać korzystania z ochrony państwa swojego obywatelstwa, albowiem 
ustały okoliczności, w związku z którymi został uznany za uchodźcę; lub

f) będąc bezpaństwowcem, może powrócić do państwa swojego poprzedniego miejsca 
zwykłego pobytu, albowiem ustały okoliczności, w związku z którymi został uznany za 
uchodźcę.

2. W odniesieniu do ust. 1 lit. e) i f) państwa członkowskie zwracają uwagę na to, czy zmiana 
okoliczności ma charakter na tyle znaczący i trwały, by obawy uchodźcy przed prześladowaniem nie 
można było dłużej uznawać za uzasadnioną.

3. Ust. 1 lit. e) i f) nie stosuje się do uchodźcy, który może powołać się na przekonywające powody 
związane z poprzednim prześladowaniem, uzasadniające jego odmowę skorzystania z ochrony 
państwa, którego obywatelstwo posiada, lub w przypadku bezpaństwowca – z ochrony państwa jego 
poprzedniego miejsca zwykłego pobytu.

Art. 11 ust. 1 lit. f) jest odpowiednikiem art. 11 ust. 1 lit. e), ale obejmuje ustanie statusu uchodźcy 
bezpaństwowców. W ich przypadku kwestia dotyczy powrotu do państwa poprzedniego miejsca zwykłego 
pobytu, a nie zwrócenia się ponownie o ochronę do państwa, którego jest obywatelem. Art. 11 ust. 2 odnosi 
się do faktu, że zmiana okoliczności musi mieć charakter „znaczący i trwały”. W art. 11 ust. 3 stwierdza się, 
że art. 11 ust. 1 lit. e) i f) nie stosuje się, a dana osoba nie przestaje być uchodźcą, jeżeli może „powołać się na 
przekonywające powody związane z poprzednim prześladowaniem”.

W tabeli 5 przedstawiono strukturę tej części.

(162) Art. 14 ust. 1 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona): „W odniesieniu do wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonych 
po wejściu w życie dyrektywy 2004/83/WE państwa członkowskie cofają status uchodźcy, pozbawiają tego statusu lub odmawiają przedłużenia ważności 
tego statusu nadanego przez organ rządowy, administracyjny, sądowy lub quasi-sądowy obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi, jeśli 
przestał on być uchodźcą zgodnie z art. 11”.
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Tabela 5: Struktura części 3

Punkt Tytuł Strona

3.1 Ustanie okoliczności w państwie obywatelstwa: art. 11 ust. 1 lit. e) i ust. 2 40 

3.2 Ustanie okoliczności w państwie zwykłego pobytu: art. 11 ust. 1 lit. f) i ust. 2 48

3.3 Przekonywające powody: art. 11 ust. 3 50

3.1. Ustanie okoliczności w państwie obywatelstwa: art. 11 ust. 1 
lit. e) i ust. 2
Art. 11 ust. 1 lit. e), który dotyczy ustania okoliczności w państwie obywatelstwa, jest odpowiednikiem art. 1 
ust. C pkt 5 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców. Wspomniany artykuł konwencji stanowi, że konwencja 
przestaje obowiązywać w stosunku do każdej osoby, jeżeli „nie może dłużej odmawiać korzystania z ochrony 
państwa swojego obywatelstwa, albowiem ustały warunki, w związku z którymi została uznana za uchodźcę”. 
TSUE stwierdził w wyroku w sprawie OA:

[Art. 11 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)] [...] podobnie jak art. 1 
ust. C pkt 5 konwencji genewskiej, przewiduje utratę statusu uchodźcy, jeżeli ustały okoliczności, w związku 
z którymi dana osoba została uznana za uchodźcę, czyli, innymi słowy, gdy warunki nadania statusu 
uchodźcy przestają być spełnione (163).

W podsumowaniu 7 przedstawiono pytania, na które należy odpowiedzieć przed zakończeniem statusu uchodźcy 
z powodu ustania okoliczności na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona).

Podsumowanie 7: Kryteria zakończenia statusu uchodźcy z powodu ustania okoliczności

Czy ustały okoliczności?

Czy ustanie okoliczności ma charakter „znaczący i trwały”?

Czy istnieją „przekonywające powody związane z poprzednim prześladowaniem”?

Czy dana osoba nie może dłużej „odmawiać korzystania z ochrony 
państwa swojego obywatelstwa”?

Czy jest jakaś inna podstawa uzasadnionej obawy przed prześladowaniem?

Zagadnienia te omówiono w kolejnych punktach, a kwestię przekonywających powodów związanych 
z poprzednim prześladowaniem przeanalizowano w punkcie 3.3.

(163) TSUE, 2021 r., OA, op.cit. (przypis 18 powyżej), pkt 35.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
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3.1.1. Czy ustały okoliczności?

Aby art. 11 ust. 1 lit. e) miał zastosowanie do uchodźcy, musi nastąpić zmiana polegająca na tym, że „ustały 
okoliczności, w związku z którymi został uznany za uchodźcę”. Te okoliczności, które ustały, zwykle odnoszą się 
do sytuacji w kraju obywatelstwa, na przykład zmiany rządu lub zmiany ustroju (164).

Ustanie okoliczności może wystąpić na przykład w przypadku zmian w rządzie, w tym zmian w służbach 
bezpieczeństwa lub systemie prawnym, oraz amnestii lub wyborów (165). Ponadto UNHCR stwierdza, że 
„spontaniczna repatriacja uchodźców na dużą skalę może być wskaźnikiem zmian, które zachodzą lub miały 
miejsce w kraju pochodzenia”, chyba że „powrót byłych uchodźców mógłby wywołać nowe napięcia” (166).

Możliwe jest jednak również uzasadnienie ustania statusu na podstawie tego przepisu zmianą dotyczącą 
indywidualnego uchodźcy, a także obiektywną sytuacją w państwie, którego jest obywatelem.

W wyroku w sprawie MM (Zimbabwe) Sąd Apelacyjny dla Anglii i Walii (Zjednoczone Królestwo) omówił zmianę 
okoliczności w kontekście art. 1 ust. C pkt 5 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców i stwierdził:

Art. 1 ust. C pkt 5 jest sformułowany szerzej i wymaga zbadania, czy nastąpiła istotna zmiana warunków 
„w związku z którymi [osoba] została uznana za uchodźcę”. Warunki, w związku z którymi dana osoba 
została uznana za uchodźcę, mogą być kombinacją ogólnych warunków politycznych w kraju pochodzenia 
tej osoby oraz pewnych aspektów jej cech osobistych. W związku z tym istotna zmiana warunków 
w rozumieniu art. 1 ust. C pkt 5 może w konkretnym przypadku również wynikać z kombinacji zmian 
ogólnych warunków politycznych w kraju pochodzenia i cech osobistych uchodźcy, a nawet ze zmiany 
w jego cechach osobistych, jeśli zmiana ta oznacza, że znalazł się poza kręgiem grupy, która może być 
prześladowana przez władze kraju pochodzenia. Istotna zmiana musi w każdym przypadku mieć charakter 
trwały (167).

Zostało to zatwierdzone przez Sąd Apelacyjny dla Anglii i Walii (Zjednoczone Królestwo) w sprawie KN (CD), 
w której sąd stwierdził:

Te postanowienia Konwencji dotyczącej statusu uchodźców i przepisy imigracyjne (ang. Immigration Rules) 
nie upoważniają do cofnięcia statusu uchodźcy w przypadku jedynie zmiany podstaw, na których pozwany 
ten status otrzymał, ale raczej, gdy „ustały warunki, w związku z którymi [został uznany] za uchodźcę”. Jak 
przyznał ten sąd w sprawie MM (Zimbabwe) wiąże się to z szerszą analizą (168).

W tym względzie Sąd Apelacyjny (Anglia i Walia, Zjednoczone Królestwo) stwierdził w wyroku w sprawie JS 
(Uganda):

Sąd w wyroku w sprawie MM (Zimbabwe) przyjął podobny pogląd, że słowo „warunki” w art. 1 ust. C pkt 5 
wymaga szerokiej interpretacji, obejmującej okoliczności uwzględniające: a) ogólne warunki polityczne 
w kraju pochodzenia danej osoby oraz b) istotny aspekt jego cech osobistych (169).

W tym kontekście np. francuska Rada Stanu uznała, że przyjęcie nowego obywatelstwa przez uchodźczynię, której 
mąż otrzymał status uchodźcy na podstawie jej statusu zgodnie z zasadą jedności rodziny, może stanowić zmianę 

(164) Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, Francja), wyrok z dnia 17 października 2018 r., M. K. S., nr 18001386 C+. W tej sprawie sąd uznał, że choć w Demokratycznej 
Republice Konga nastąpiła zmiana okoliczności, zmiana ta nie była znacząca i trwała. UNHCR stwierdza, że „okoliczności w danym kraju są ze sobą 
powiązane, czy to konflikt zbrojny, poważne naruszenia praw człowieka, silna dyskryminacja mniejszości lub brak dobrych rządów”; dlatego należy wziąć 
pod uwagę wszystkie istotne czynniki (UNHCR, Guidelines on International Protection: No 3 [Wytyczne w sprawie ochrony międzynarodowej: nr 3], op.cit. 
(przypis 37 powyżej), pkt 11).

(165) Fitzpatrick i Bonoan, „Cessation of refugee protection” [Klauzule dotyczące ustania statusu], op.cit. (przypis 122 powyżej), s. 495; Goodwin-Gill i McAdam, 
The Refugee in International Law, 2007 r., op.cit. (przypis 137 powyżej), s. 140–141; Kraft, „Article 11 QD (recast)”, op.cit. (przypis 92 powyżej).

(166) UNHCR, Wytyczne w sprawie ochrony międzynarodowej: nr 3, op.cit. (przypis 37 powyżej), pkt 12.

(167) Sąd Apelacyjny (Anglia i Walia, Zjednoczone Królestwo), wyrok z dnia 22 czerwca 2017 r., Secretary of State for the Home Department przeciwko MM 
(Zimbabwe), [2017] EWCA Civ 797, pkt 24.

(168) Sąd Apelacyjny (Anglia i Walia, Zjednoczone Królestwo), wyrok z dnia 9 października 2019 r., Secretary of State for the Home Department przeciwko KN 
(CD), [2019] EWCA Civ 1665, pkt 33.

(169) Sąd Apelacyjny (Anglia i Walia, Zjednoczone Królestwo), wyrok z dnia 10 października 2019 r., Secretary of State for the Home Department przeciwko JS 
(Uganda), [2019] EWCA Civ 1670, pkt 164, odnoszący się do wyroku Sądu Apelacyjnego (Anglia i Walia, Zjednoczone Królestwo), 2017, MM (Zimbabwe), 
op.cit. (przypis 167). Należy zwrócić uwagę, że w momencie pisania tego tekstu wniosek o odwołanie od decyzji do Sądu Najwyższego Zjednoczonego 
Królestwa był w toku rozpatrywania. Ponadto UNHCR podkreśla znaczenie oceny ogólnej sytuacji uchodźcy i stwierdza, że może istnieć „ciągła uzasadniona 
obawa przed prześladowaniem mimo zmian w kraju pochodzenia. W związku z tym np. zmiana postawy urzędników może być niewystarczająca do 
uwolnienia uchodźcy od obawy przed prześladowaniem”; UNHCR, Discussion note on the application of the „ceased circumstances” cessation clauses 
in the 1951 Convention [Nota do dyskusji w sprawie stosowania klauzul ustania statusu w związku z „ustaniem warunków” w konwencji z 1951 r.], 
20 grudnia 1991 r., pkt 15 ppkt (i). UNHCR stoi również na stanowisku, że „zmiany w kraju pochodzenia uchodźcy dotyczące jedynie części jego terytorium 
nie powinny co do zasady prowadzić do ustania statusu uchodźcy”, UNHCR, Guidelines on International Protection: No 3 [Wytyczne w sprawie ochrony 
międzynarodowej: nr 3], op.cit. (przypis 37 powyżej), pkt 17.

http://www.cnda.fr/content/download/148189/1501551/version/1/file/CNDA%2017%20octobre%202018%20M.%20K.%20S.%20n°18001386%20C%2B.pdf
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.unhcr.org/419dbce54.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2017/797.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2017/797.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1665.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1665.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1670.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1670.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2017/797.html
https://www.refworld.org/docid/3ae68ccf10.html
https://www.refworld.org/docid/3ae68ccf10.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
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warunków dla jej męża (170). Innym przykładem zmiany sytuacji osobistej jest rezygnacja uchodźcy z działalności 
w ramach partii politycznej lub przyjęcie nowej religii (171). Ponadto francuska Rada Stanu orzekła, że rozwód 
stanowi zmianę warunków, która może zakończyć status uchodźcy, gdy status został uzyskany na podstawie 
zasady jedności rodziny (172). Kolejna zmiana sytuacji osobistej może nastąpić, gdy dziecko, które ma status 
uchodźcy ze względu na status rodzica, osiągnie wiek 18 lat. Jednak w takim przypadku francuski Krajowy Sąd 
ds. Azylu uznał, że dziecko korzystające z tego samego statusu uchodźcy co jego matka nie może podlegać jego 
ustaniu przez sam fakt ukończenia 18 lat, o ile matka utrzymuje swój status uchodźcy (173).

Do ustania warunków może dojść, jeżeli organy państwa członkowskiego uzyskają nowe informacje lub wiedzę 
o sprawie dotyczącej danej osoby. TSUE w wyroku w sprawie Bilali w kontekście zmiany okoliczności związanych 
z zakończeniem ochrony uzupełniającej zgodnie z art. 19 ust. 1 i art. 16 dyrektywy w sprawie kwalifikowania 
(wersja przekształcona), stwierdził, że „zmiana stanu wiedzy przyjmującego państwa członkowskiego co do 
osobistej sytuacji zainteresowanego” może oznaczać zmianę okoliczności (174).

Należy zauważyć, że w sprawie Bilali TSUE zajmował się przypadkiem, w którym pierwotnie nie należało przyznać 
ochrony uzupełniającej. Ponieważ jednak dana osoba nie zniekształciła ani nie pominęła istotnych faktów, 
status ochrony uzupełniającej nie mógł zostać cofnięty na podstawie art. 19 ust. 3 lit. b). Co istotne, wprawdzie 
sąd uznał, że w tych okolicznościach ustanie statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej wynikałoby 
ze stwierdzenia ustania okoliczności, jednak jest to scenariusz bardzo odmienny od przypadków, w których ta 
przesłanka ustania jest powszechnie stosowana.

Wyrok TSUE w sprawie Bilali przeanalizowano bardziej szczegółowo w punktach 6.2.2 i 6.4 dotyczących cofnięcia, 
pozbawienia lub odmowy przedłużenia ważności statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej.

3.1.2. Czy zmiana okoliczności ma charakter „znaczący i trwały”? Art. 11 ust. 2

Art. 11 ust. 2 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) przewiduje, że stwierdzona przez 
państwo członkowskie „zmiana okoliczności” musi mieć charakter „na tyle znaczący i trwały, by obawy uchodźcy 
przed prześladowaniem nie można było dłużej uznawać za uzasadnioną” (175).

W odniesieniu do kwestii praktycznego znaczenia określenia „znaczący i trwały” TSUE stwierdził w wyroku 
w sprawie Abdulla:

Zmiana okoliczności ma charakter „znaczący i długotrwały” w rozumieniu art. 11 ust. 2 dyrektywy, 
jeżeli czynniki, które uzasadniały obawy uchodźcy przed prześladowaniem, mogą zostać uznane za 
wyeliminowane na trwałe. Ocena znaczącego i długotrwałego charakteru zmiany okoliczności wiąże się 
z brakiem uzasadnionych obaw przed aktami prześladowania stanowiącymi poważne naruszenie praw 
człowieka w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy (176).

Stosując się do tych wskazówek, niemiecki Federalny Sąd Administracyjny oddalił apelację w sprawie obywatela 
Iraku i jego żony po upadku reżimu Saddama Husajna w Iraku. Ochrona zapewniona przez rząd iracki została 
uznana za odpowiednią, ponieważ zainteresowane osoby nie musiały już obawiać się prześladowań z powodu 
złożenia wniosku o azyl za granicą (177).

W kolejnej sprawie ten sam sąd stwierdził, że jeśli nie ma całkowitej zmiany ustroju politycznego, ale następuje 
liberalizacja w ramach wcześniej prześladowczego systemu, jak można było zaobserwować w przypadku tej 
sprawy w Algierii, obowiązują bardziej surowe kryteria. Ponadto w takim przypadku należy dokładnie zbadać, czy 
zmiany polityczne mają charakter trwały (178).

(170) Rada Stanu (Francja), 2020, OFPRA przeciwko M. D., nr 423272 A, op.cit. (przypis 127 powyżej), pkt 7.

(171) Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht, Austria), wyrok z dnia 24 lipca 2014 r., G307 1406174-1, AT:BVWG:2014:G307.1406174.1.00. 
Zob. także Wyższy Sąd Administracyjny Dolnej Saksonii (Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht, Niemcy), wyrok z dnia 11 sierpnia 2010 r., 11 LB 
405/08, pkt 44.

(172) Rada Stanu (Conseil d’État, Francja), wyrok z dnia 29 listopada 2019 r., M. K., nr 421523, FR:CECHR:2019:421523.20191129.

(173) Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, Francja), wyrok z dnia 31 grudnia 2018 r., M. O., nr 17013391, pkt 10. Zob. także Sąd Apelacyjny (Anglia i Walia, Zjednoczone 
Królestwo), 2019 r., JS (Uganda), op.cit. (przypis 169 powyżej), pkt 172, w którym stwierdza się, że „w brzmieniu art. 1 ust. C pkt 5 Konwencji w sprawie 
statusu uchodźców »ustały warunki, w związku z którymi [JS został uznany] za uchodźcę«, ponieważ jego matka nie może już mieć uzasadnionej obawy 
przed prześladowaniem w Ugandzie”.

(174) TSUE, 2019 r., Bilali, op.cit. (przypis 14 powyżej), pkt 49. Więcej informacji na temat tej sprawy znajduje się w punkcie 6.2.

(175) Zob. też TSUE (WI), w wyroku z 2010 r. w sprawie Abdulla, op.cit. (przypis 24).

(176) Ibid., pkt 73.

(177) Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht, Niemcy), wyrok z dnia 24 lutego 2011 r., 10 C 3.10, pkt 20.

(178) Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht, Niemcy), 2011 r., 10 C 25.10, op.cit. (przypis 25 powyżej), pkt 24.

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-07-01/423272
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Dokumentnummer=BVWGT_20140724_G307_1406174_1_00&ResultFunctionToken=4651e496-08ff-4c5a-884f-f7f30dc12a8d&Position=1&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=24.07.2014&BisDatum=24.07.2014&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000039434391/
http://www.cnda.fr/content/download/152522/1544516/version/1/file/CNDA%2031%20décembre%202018%20GF%20M.%20O.%20n°17013391%20R.pdf
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1670.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=en&ent=240211U10C3.10.0
https://urteile-gesetze.de/rechtsprechung/10-c-25-10


 AS – Zakończenie ochrony międzynarodowej — 43

Ponadto francuski Krajowy Sąd ds. Azylu rozpatrywał kwestię, czy zmiana okoliczności w przypadku obywatela 
Sri Lanki pochodzenia tamilskiego była znacząca i trwała. Sąd stwierdził, że chociaż zmiany na Sri Lance mogą być 
znaczące, jak udokumentowano w informacjach o kraju pochodzenia, nie można ich jeszcze określić jako znaczące 
i trwałe. Stwierdzono, że nadal dochodzi do poważnych naruszeń praw człowieka stanowiących prześladowanie, 
zwłaszcza wobec społeczności tamilskiej. Sąd stwierdził również, że nie wprowadzono odpowiednich środków, 
takich jak skuteczny system sądowniczy i policyjny w celu trwałego wyeliminowania czynników, które 
doprowadziły do obawy danej osoby przed prześladowaniem (179).

Najwyższy Sąd Administracyjny w Finlandii, oceniając, czy nastąpiła zmiana okoliczności w Demokratycznej 
Republice Konga, stwierdził, że wymóg znaczącej i trwałej zmiany nie został spełniony, ponieważ nie ustalono, 
że okoliczności, w których wnoszący odwołanie stał się uchodźcą, przestały istnieć. Ustalił, że w decyzji służby 
imigracyjnej nie stwierdzono, iż przyczyny etniczne, które doprowadziły do przyznania statusu uchodźcy, 
przestały istnieć, a jego pełnoletność i dobry stan zdrowia, o których mowa w decyzji, nie miały znaczenia dla 
oceny ustania statusu uchodźcy. W związku z tym stwierdził, że należy uznać za ustalone, iż nie nastąpiła żadna 
znacząca i trwała zmiana w sytuacji w zakresie bezpieczeństwa na terytorium kraju pochodzenia wnoszącego 
odwołanie (180).

Kwestia ustania okoliczności była rozpatrywana przez Sąd Apelacyjny dla Anglii i Walii (Zjednoczone Królestwo) 
w wyroku w sprawie MA (Somalia), w którym sąd odwołał się do wyroku w sprawie Abdulla i stwierdził, że 
„istotne pytanie dotyczy tego, czy doszło do znaczącej i trwałej zmiany okoliczności w taki sposób, że okoliczności, 
które spowodowały, że dana osoba stała się uchodźcą, przestały istnieć” (181). Sąd zauważył, że „dyrektywa 
w sprawie kwalifikowania nie odnosi się do »stabilnych« zmian okoliczności (ang. durable) (sformułowanie 
używane w orzecznictwie opartym na Konwencji dotyczącej statusu uchodźców), ale do ich »trwałego 
charakteru« (ang. non-temporary)” (182).

Sąd Najwyższy w Norwegii orzekł, że warunek, zgodnie z którym okoliczności będące podstawą uznania 
danej osoby za uchodźcę „już nie istnieją” – lub „ustały” zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców – 
oznacza, że musiała nastąpić zmiana na tyle znacząca, że z ochrony można korzystać w kraju pochodzenia. Sąd 
uznał, że warunek ten oznacza również, iż zmiana musi być dostatecznie utrwalona, aby dana osoba nie była 
skazana na życie w okolicznościach, które mogą z dużym prawdopodobieństwem skutkować ponowną ucieczką 
i wystąpieniem o uzyskanie prawa do statusu uchodźcy (183).

Znaczenie ostrożnego podejścia i zindywidualizowanej oceny w odniesieniu do decyzji dotyczących ustania 
okoliczności ilustruje wyrok w sprawie Abdulla. TSUE stwierdził, że „ocena dotyczy bowiem tej samej kwestii, 
a mianowicie, czy ustalone okoliczności stanowią takie zagrożenie, że dana osoba może zasadnie obawiać się, iż 
w związku ze swą indywidualną sytuacją faktycznie stanie się ofiarą prześladowań” (184). Trybunał uznał, że „taka 
ocena stopnia ryzyka musi w każdym wypadku zostać przeprowadzona z uwagą i ostrożnością, ponieważ wchodzą 
tu w grę kwestie integralności i wolności jednostki, które należą do podstawowych wartości Unii” (185).

Przyjmując to podejście, Sąd Apelacyjny dla Anglii i Walii (Zjednoczone Królestwo) w wyroku w sprawie MA 
(Somalia) zauważył, że „byłoby niezgodne z celami statusu uchodźcy, czy to na mocy Konwencji dotyczącej statusu 
uchodźców, czy dyrektywy w sprawie kwalifikowania, gdyby zbyt pochopnie zadecydowano o ustaniu ochrony, 
gdy dana osoba nadal potrzebowała ochrony międzynarodowej lub nie było dostatecznie jasne, czy jej potrzeba 
ustała” (186).

(179) Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, Francja), wyrok z dnia 25 maja 2018 r., M. A. L., nr 17047809 C+ (w CNDA, Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil 
d’État et de la Cour nationale du droit d’asile, Recueil 2018, s. 206–210).

(180) Najwyższy Sąd Administracyjny (Korkein hallinto-oikeus, Finlandia), wyrok z dnia 25 listopada 2020 r., KHO:2020:130.

(181) Sąd Apelacyjny (Anglia i Walia, Zjednoczone Królestwo), 2018 r., MA (Somalia), op.cit. (przypis 25 powyżej), pkt 1 ppkt 1.

(182) Ibid., pkt 48.

(183) Sąd Najwyższy (Norges Høyesterett, Norwegia), wyrok z dnia 23 marca 2018 r., Organ odwoławczy ds. imigracyjnych przeciwko A, B, i C, HR-2018-572-A, 
nr 2017/1659 (tłumaczenie na język angielski). Zob. też Sąd Najwyższy (Norges Høyesterett, Norwegia), wyrok z dnia 3 lutego 2021 r., A, B, C i Norweska 
Organizacja ds. Osób Ubiegających się o Azyl (NOAS) przeciwko organowi odwoławczemu ds. imigracyjnych (Urząd Prokuratora Generalnego), HR-2021-
203-A, (sprawa nr 20-121835SIV-HRET) (streszczenie w języku angielskim). W wyroku stwierdzono, że przy ocenie cofnięcia statusu uchodźcy można 
uwzględnić alternatywę ucieczki wewnętrznej. Więcej informacji na temat tych kwestii w kontekście ochrony uzupełniającej można znaleźć w punkcie 
6.2.2 poniżej.

(184) TSUE (WI), 2010 r., Abdulla, op.cit. (przypis 24).

(185) Ibid., pkt 90. Zob. też Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht, Niemcy), 2011 r., 10 C 25.10, op.cit. (przypis 25 powyżej), pkt 24.

(186) Sąd Apelacyjny (Anglia i Walia, Zjednoczone Królestwo), 2018, MA (Somalia), op.cit. (przypis 25 powyżej), pkt 47.

http://www.cnda.fr/content/download/154762/1566623/version/1/file/Recueil%202018.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/154762/1566623/version/1/file/Recueil%202018.pdf
https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1606134736564.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2018/avgjorelser-mars-2018/saknr-2017-1659.anonymisertpdf.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/decisions-in-english-translation/hr-2018-572-a.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2021/februar-2021/hr-2021-203-a.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2021/februar-2021/hr-2021-203-a.pdf
https://www.domstol.no/en/Enkelt-domstol/supremecourt/rulings/2021/supreme-court---civil-cases/the-interpretation-of-the-immigration-acts-provisions-on-revocation-of-refugee-status
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://urteile-gesetze.de/rechtsprechung/10-c-25-10
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html


44 — AS – Zakończenie ochrony międzynarodowej

3.1.3. Czy dana osoba nie może dłużej „odmawiać korzystania z ochrony państwa swojego 
obywatelstwa”?

Art. 11 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) przewiduje, że „obywatel 
państwa trzeciego albo bezpaństwowiec przestaje być uchodźcą, jeśli: [...] nie może dłużej odmawiać korzystania 
z ochrony państwa swojego obywatelstwa, albowiem ustały okoliczności, w związku z którymi został uznany za 
uchodźcę”.

W odniesieniu do znaczenia, jakie należy przypisywać ochronie do celów art. 11 ust. 1 lit. e) dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania, który odpowiada art. 11 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona), TSUE stwierdził w wyroku w sprawie OA, że „owa »ochrona« jest równoważna ochronie, której 
do tej pory brakowało, a mianowicie ochronie przed aktami prześladowania przynajmniej z jednego z pięciu 
powodów wymienionych w art. 2 lit. c) tej dyrektywy [art. 2 lit. d) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona)]” (187). Ustanie statusu zakłada, że zmiana okoliczności spowodowała ustanie przyczyn, które 
doprowadziły do nadania statusu uchodźcy (188). Trybunał stwierdził:

Art. 11 ust. 1 lit. e) [dyrektywy w sprawie kwalifikowania] należy interpretować w ten sposób, że „ochrona”, 
o której mowa w tym przepisie w kontekście utraty statusu uchodźcy, powinna spełniać te same wymogi co 
te, które w odniesieniu do nadania tego statusu wynikają z art. 2 lit. c) tej dyrektywy [art. 2 lit. d) dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)] w związku z art. 7 ust. 1 i 2 tej dyrektywy (189).

Ocena, którą należy przeprowadzić, dotycząca tego, czy istniejąca „ochrona” na podstawie art. 11 ust. 1 lit. e), 
jest symetryczna w stosunku do oceny przeprowadzanej podczas rozpatrywania pierwotnego wniosku o nadanie 
statusu uchodźcy. Trybunał odniósł się do tej kwestii w wyroku w sprawie OA i stwierdził:

Z uwagi na ustanowioną w dyrektywie [w sprawie kwalifikowania] symetrię między nadaniem a utratą 
statusu uchodźcy ochrona, która może wykluczać ten status na podstawie art. 2 lit. c) owej dyrektywy lub 
spowodować jego utratę na podstawie art. 11 ust. 1 lit. e) tego aktu, musi spełniać te same wymogi, które 
wynikają w szczególności z art. 7 ust. 1 i 2 wspomnianej dyrektywy (190).

Trybunał podkreślił tę kwestię dotyczącą symetrii w dalszej części wyroku i stwierdził:

W istocie, jako że warunki, o których mowa w art. 2 lit. c) wspomnianej dyrektywy, dotyczące obawy przed 
prześladowaniem i ochrony przed aktami prześladowania, są [...] nierozerwalnie ze sobą związane, nie 
mogą one być rozpatrywane w oparciu o odrębną przesłankę ochrony, lecz powinny być oceniane w świetle 
wymogów przewidzianych w szczególności w art. 7 ust. 2 tej dyrektywy (191).

Art. 7 ust. 1 dyrektywy w sprawie kwalifikowania jest niemal identyczny pod względem brzmienia z art. 7 ust. 1 
dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona). Art. 7 ust. 1 dyrektywy w sprawie kwalifikowania 
stanowi, że „ochrona może być zapewniana przez: a) państwo; b) partie lub organizacje, w tym organizacje 
międzynarodowe, kontrolujące państwo lub znaczącą część jego terytorium”. Art. 7 ust. 1 dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona) zawiera dodatkowe zastrzeżenie: „o ile chcą i mogą oferować ochronę 
zgodnie z ust. 2” (192).

Art. 7 ust. 2 dyrektywy w sprawie kwalifikowania przewiduje:

Ochrona jest generalnie zapewniona, kiedy podmioty wskazane w ust. 1 podejmują racjonalne działania 
mające na celu zapobieżenie prześladowaniom lub wyrządzaniu poważnej krzywdy, między innymi 
poprzez zapewnienie sprawnego systemu prawnego w zakresie wykrywania, oskarżania i karania działań 
stanowiących prześladowania lub poważną krzywdą, a wnioskodawca ma możliwość dostępu do takiej 
ochrony.

(187) TSUE, 2021 r., OA, op.cit. (przypis 18 powyżej), pkt 35, odnoszący się do wyroku TSUE w sprawie z 2010 r. (WI), Abdulla, op.cit. (przypis 24). Należy 
zauważyć, że wyrok w sprawie OA dotyczył wykładni odpowiednich przepisów dyrektywy w sprawie kwalifikowania, a nie dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona). Sprawa dotyczyła wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożonego przez Upper Tribunal 
(Immigration and Asylum Chamber) [Sąd Wyższej Instancji (Wydział ds. Imigracji i Azylu), Zjednoczone Królestwo] w sprawie wykładni art. 2 lit. c), art. 7 
i art. 11 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie kwalifikowania, która była wiążąca dla Zjednoczonego Królestwa, a nie dyrektywy w sprawie kwalifikowania 
(wersja przekształcona). Przepisy te odpowiadają art. 2 lit. d), art. 7 i art. 11 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona), 
aczkolwiek art. 7 zawiera pewne istotne zmiany, jak wyjaśniono poniżej.

(188) TSUE, 2021 r., OA, op.cit. (przypis 18 powyżej), pkt 36.

(189) Ibid., pkt 39.

(190) Ibid., pkt 37.

(191) Ibid., pkt 61. Zob. też TSUE (WI), w wyroku z 2010 r. w sprawie Abdulla, op.cit. (przypis 24).

(192) Ust. 2 oznacza art. 7 ust. 2 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona).

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
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Brzmienie art. 7 ust. 2 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) jest podobne do brzmienia 
art. 7 ust. 2 dyrektywy w sprawie kwalifikowania, ale przewiduje ponadto, że „ochrona przed prześladowaniem 
lub poważną krzywdą musi być skuteczna i trwała” oraz że dana osoba musi mieć „dostęp do takiej ochrony”.

Zatem zdaniem TSUE:

ochrona wymagana przez art. 11 ust. 1 lit. e) [dyrektywy w sprawie kwalifikowania] w związku z art. 7 
ust. 2 dyrektywy 2004/83 odnosi się do zdolności państwa trzeciego, którego obywatelem jest dana 
osoba, do zapobiegania aktom prześladowania lub karania za nie w rozumieniu tej dyrektywy [...]. Ponadto 
wspomniany art. 7 ust. 2 nawiązuje do działań podejmowanych w celu zapobieżenia prześladowaniom oraz 
przywołuje istnienie sprawnego systemu prawnego umożliwiającego wykrywanie, ściganie i karanie takich 
aktów (193).

Trybunał rozważył również czynniki, które należy zweryfikować przy ocenie, czy istnieje skuteczna ochrona 
w kontekście art. 11 ust. 1 lit. e). W tym zakresie Trybunał stwierdził:

Aby właściwe organy mogły dojść do wniosku, że obawa danego uchodźcy przed prześladowaniem nie jest 
już uzasadniona, muszą one zweryfikować, w świetle art. 7 ust. 2 dyrektywy [...] [w sprawie kwalifikowania] 
i biorąc pod uwagę indywidualną sytuację tego uchodźcy, czy określone podmioty zapewniające ochronę 
w rozumieniu art. 7 ust. 1 tej dyrektywy podjęły racjonalne działania mające na celu zapobieżenie 
prześladowaniom, czy posiadają w szczególności sprawny system prawny pozwalający na wykrywanie, 
ściganie i karanie działań stanowiących prześladowania oraz czy w przypadku utraty statusu uchodźcy 
zainteresowany obywatel będzie miał możliwość dostępu do tej ochrony (194).

Co do kwestii, które należy ocenić przy podejmowaniu decyzji, czy istnieje skuteczna ochrona, należy zwrócić 
uwagę, że TSUE stwierdził w wyroku w sprawie Abdulla, że:

właściwe organy [...] [muszą ocenić], w szczególności, [..,] [warunki] funkcjonowania instytucji, administracji 
i służb bezpieczeństwa, z jednej strony, i wszystkich grup lub jednostek działających w danym państwie 
trzecim, które mogą stanowić źródło – przez swe działania lub ich brak – aktów przemocy względem 
osoby korzystającej ze statusu uchodźcy w przypadku jej powrotu do tego kraju, z drugiej strony. Zgodnie 
z art. 4 ust. 3 dyrektywy, dotyczącym oceny faktów i okoliczności, organy te mogą brać pod uwagę między 
innymi ustawy i rozporządzenia państwa pochodzenia oraz sposób, w jaki są one wykonywane, oraz środki 
zapewniające w tym państwie przestrzeganie praw człowieka (195).

Sąd Apelacyjny dla Anglii i Walii w wyroku w sprawie MA (Somalia), odniósł się do wyroku w sprawie 
Abdulla i stwierdził, że TSUE „jasno daje do zrozumienia, że ochrona ma być rozpatrywana na zasadzie 
zindywidualizowanej: państwo uznające nie musi brać pod uwagę, czy instytucje osiągają określony standard do 
wszystkich celów” (196).

Co istotne, TSUE stwierdził w wyroku w sprawie OA, że „ochrona przed aktami prześladowania w państwie 
trzecim pozwala [...] na stwierdzenie braku uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w rozumieniu tego 
przepisu tylko wtedy, gdy spełnia wymogi wynikające w szczególności z art. 7 ust. 2 tej dyrektywy” (197).

Podmiot lub podmioty udzielające ochrony to te, o których mowa w art. 7 ust. 1 dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona). Oprócz państwa są to „partie lub organizacje, w tym organizacje 
międzynarodowe, kontrolujące państwo lub znaczną część jego terytorium; o ile chcą i mogą oferować ochronę”. 
Zatem siły wielonarodowe są możliwym podmiotem udzielającym ochrony (198).

Kwestię, czy ochronę państwa obywatelstwa w rozumieniu art. 11 ust. 1 lit. e) należy rozumieć jako ochronę 
państwa, wyjaśnił również TSUE w wyroku w sprawie OA (199).

TSUE zauważył, że sąd odsyłający zmierzał w istocie do ustalenia:

(193) TSUE, 2021 r., OA, op.cit. (przypis 18 powyżej), pkt 44, odnoszący się do wyroku TSUE w sprawie z 2010 r. (WI), Abdulla, op.cit. (przypis 24).

(194) TSUE, 2021 r., OA, op.cit. (przypis 18 powyżej), pkt 38, odnoszący się do wyroku TSUE w sprawie z 2010 r. (WI), Abdulla, op.cit. (przypis 24).

(195) TSUE (WI), 2010 r., Abdulla, op.cit. (przypis 24).

(196) Sąd Apelacyjny (Anglia i Walia, Zjednoczone Królestwo), 2018 r., MA (Somalia), op.cit. (przypis 25 powyżej), pkt 53.

(197) TSUE, 2021 r., OA, op.cit. (przypis 18 powyżej), pkt 60.

(198) TSUE (WI), 2010 r., Abdulla, op.cit. (przypis 24); Sąd Wyższej Instancji (Anglia i Walia, Zjednoczone Królestwo) wyrok z dnia 22 listopada 2000 r., R przeciwko 
Special Adjudicator ex parte Azizi, CO/3493/2000 (nieopublikowany), pkt 15.

(199) TSUE, 2021 r., OA, op.cit. (przypis 18 powyżej).

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
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czy art. 11 ust. 1 lit. e) [dyrektywy w sprawie kwalifikowania] w związku z art. 7 ust. 2 dyrektywy 2004/83 
należy interpretować w ten sposób, że ewentualne wsparcie socjalne i finansowe udzielane przez podmioty 
prywatne, takie jak rodzina lub klan danego obywatela państwa trzeciego, spełnia wymogi ochrony 
wynikające z tych przepisów i czy takie wsparcie jest istotne z punktu widzenia oceny skuteczności lub 
dostępności ochrony zapewnianej przez państwo w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy lub do 
celów ustalenia, na podstawie art. 11 ust. 1 lit. e) w związku z art. 2 lit. c) wspomnianej dyrektywy, dalszego 
istnienia uzasadnionej obawy przed prześladowaniem (200).

TSUE wyjaśnił, że ochrona, o której mowa w art. 11 ust. 1 lit. e), musi umożliwiać zapobieganie aktom 
prześladowania lub zapewniać wykrywanie, ściganie i karanie takich aktów. Trybunał stwierdził:

Tymczasem zwykłe wsparcie socjalne i finansowe udzielane danemu obywatelowi państwa trzeciego, 
takie jak to, do którego odnosi się wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, nie może samo 
w sobie zapobiec aktom prześladowania ani zapewnić wykrywania, ścigania i karania takich aktów, a tym 
samym nie można uznać, że zapewnia ono ochronę wymaganą przez art. 11 ust. 1 lit. e) w związku z art. 7 
ust. 2 dyrektywy 2004/83 (201).

Biorąc pod uwagę ochronę, o której mowa w art. 11 ust. 1 lit. e) w związku z art. 7 ust. 2, Trybunał stwierdził 
następnie, że: „Wynika z tego, w drugiej kolejności, że takie wsparcie socjalne i finansowe nie jest istotne z punktu 
widzenia oceny skuteczności lub dostępności ochrony zapewnianej przez państwo w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. a) 
dyrektywy [w sprawie kwalifikowania]” (202).

Trybunał podkreślił, że „zwykłe trudności o charakterze ekonomicznym nie wchodzą co do zasady w zakres 
pojęcia prześladowania w rozumieniu art. 9 dyrektywy [w sprawie kwalifikowania], wobec czego takie wsparcie 
socjalne i finansowe mające na celu sprostanie takim trudnościom nie powinno z zasady mieć wpływu na ocenę, 
czy ochrona państwa przed aktami prześladowania jest wystarczająca” (203).

Odnosząc się do kwestii, czy klany mogą zapewniać „ochronę o charakterze zabezpieczającym” i czy „taka 
ochrona może zostać wzięta pod uwagę w celu sprawdzenia, czy ochrona zapewniana przez państwo spełnia 
wymogi wynikające w szczególności z art. 7 ust. 2 dyrektywy [w sprawie kwalifikowania]”, TSUE przypomniał, że:

do celów ustalenia, czy obawa uchodźcy przed prześladowaniem nie jest już uzasadniona, podmiotem 
lub podmiotami zapewniającymi ochronę, przez pryzmat których należy dokonywać oceny rzeczywistego 
charakteru zmiany okoliczności w państwie pochodzenia, są na podstawie art. 7 ust. 1 lit. a) i b) tej 
dyrektywy albo samo państwo, albo partie lub organizacje, w tym organizacje międzynarodowe, 
kontrolujące państwo lub znaczącą część jego terytorium (204).

Sąd odsyłający w sprawie OA zwrócił się do Trybunału z zapytaniem:

czy istnienie wsparcia socjalnego i finansowego udzielanego przez rodzinę lub klan danego obywatela 
państwa trzeciego można jednak uwzględnić przy ustalaniu, na podstawie art. 11 ust. 1 lit. e) [dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania] w związku z art. 2 lit. c) [tej] dyrektywy, dalszego istnienia uzasadnionej obawy 
przed prześladowaniem (205).

Trybunał wyjaśnił, że „wykładnia, zgodnie z którą ochrona istniejąca w tym państwie trzecim może wykluczyć 
uzasadnioną obawę przed prześladowaniem, nawet jeśli nie spełnia tych wymagań, mogłaby podważyć 
minimalne wymogi ustanowione w [art. 7 ust. 2]” (206).

TSUE stwierdził, powtarzając, że:

ewentualne wsparcie socjalne i finansowe udzielane przez podmioty prywatne, takie jak rodzina lub klan 
danego obywatela państwa trzeciego, nie spełnia wymogów ochrony wynikających z tych przepisów 
i nie jest w związku z tym istotne ani dla oceny skuteczności lub dostępności ochrony zapewnianej przez 
państwo w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. a) [...] dyrektywy [w sprawie kwalifikowania], ani do celów ustalenia, 

(200) Ibid., pkt 40.

(201) Ibid., pkt 46.

(202) Ibid., pkt 48.

(203) Ibid., pkt 49.

(204) Ibid., pkt 52, odnoszący się do wyroku TSUE (WI) z 2010 r. w sprawie Abdulla, op.cit. (przypis 24).

(205) TSUE, 2021 r., OA, op.cit. (przypis 18 powyżej), pkt 54.

(206) Ibid., pkt 62.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
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na podstawie art. 11 ust. 1 lit. e) w związku z art. 2 lit. c) wspomnianej dyrektywy, dalszego istnienia 
uzasadnionej obawy przed prześladowaniem (207).

3.1.4. Czy jest jakaś inna podstawa uzasadnionej obawy przed prześladowaniem?

Gdy stwierdzono ustanie okoliczności, na podstawie których nadano status uchodźcy, to w zależności od sytuacji 
osobistej danej osoby – jak TSUE doprecyzował w wyroku w sprawie Abdulla – może stać się konieczne poddanie 
weryfikacji, „czy istnieją inne okoliczności uzasadniające obawę zainteresowanego przed prześladowaniem”. 
Wyłącznie w przypadku odpowiedzi przeczącej można pozbawić statusu uchodźcy (208).

Wspomniana weryfikacja wiąże się zatem „z dokonaniem oceny analogicznej do tej przeprowadzanej w ramach 
rozpatrywania pierwotnego wniosku o nadanie statusu uchodźcy” (209). Na obu tych etapach „ocena dotyczy 
bowiem tej samej kwestii, a mianowicie czy ustalone okoliczności stanowią lub nie takie zagrożenie, że dana 
osoba może zasadnie obawiać się, iż w związku ze swą indywidualną sytuacją faktycznie stanie się ofiarą 
prześladowań” (210). Odnośne fakty należy ustalić na nowo, a ustalenia faktyczne zawarte w pierwotnej decyzji 
o nadaniu statusu uchodźcy nie mają w tym kontekście mocy wiążącej (211). Pytaniem jest, czy są jakieś inne 
powody do obawy przed prześladowaniem w przyszłości.

Niezależnie od tego należy zauważyć, że w niektórych okolicznościach sytuacja historyczna może mieć znaczenie 
dla oceny przyszłego ryzyka. Art. 4 ust. 4 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) stanowi:

Fakt, że wnioskodawca już doznał prześladowania lub poważnej krzywdy [...] jest istotną przesłanką 
potwierdzającą uzasadnioną obawę wnioskodawcy przed prześladowaniem lub rzeczywiste ryzyko 
doznania poważnej krzywdy, chyba że istnieją zasadne powody, aby uznać, iż akty prześladowania lub 
wyrządzania poważnej krzywdy się nie powtórzą.

W wyroku w sprawie Abdulla TSUE uwzględnił art. 4 ust. 4 dyrektywy w sprawie kwalifikowania, który odpowiada 
art. 4 ust. 4 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona). Odnosząc się do przypadku powołania 
się przez uchodźcę na nową podstawę prześladowania, Trybunał stwierdził, że:

— art. 4 ust. 4 dyrektywy – w zakresie, w jakim dostarcza wskazówek dotyczących znaczenia wcześniejszego 
prześladowania lub zagrożenia takim prześladowaniem pod względem jego mocy dowodowej – może 
znajdować zastosowanie, jeżeli właściwe organy zmierzają ku pozbawieniu danej osoby statusu uchodźcy 
na podstawie art. 11 ust. 1 lit. e) dyrektywy, a zainteresowany powołuje się w celu wykazania dalszego 
istnienia uzasadnionej obawy przed prześladowaniem na okoliczności inne niż te, na podstawie których 
został uznany za uchodźcę;

— jednakże będzie tak zwykle tylko wtedy, gdy powód prześladowania różni się od przyjętego w momencie 
nadania statusu uchodźcy, a wcześniejsze prześladowanie lub zagrożenie takim prześladowaniem 
faktycznie miało miejsce i wykazuje związek z powodem prześladowania roztrząsanym na tym etapie (212).

Zatem art. 4 ust. 4 może mieć zastosowanie na przykład w przypadku, gdy „przed wystąpieniem [przez 
wnioskodawcę z] [...] pierwotnym wnioskiem o udzielenie międzynarodowej ochrony był on prześladowany 
lub groziło mu prześladowanie z tego innego powodu, czego jednak w nim nie podniósł” lub jeżeli „był on 
prześladowany lub groziło mu prześladowanie ze wspomnianego powodu po opuszczeniu państwa pochodzenia, 
niemniej to prześladowanie lub zagrożenie takim prześladowaniem miało źródło w tym właśnie państwie” (213).

TSUE stwierdził następnie:

Natomiast w przypadku gdy uchodźca, wskazując ten sam powód prześladowania co przyjęty w momencie 
nadania statusu uchodźcy, przeciwstawia ustaleniom właściwego organu to, że po ustaniu okoliczności, 
na podstawie których status ten został mu nadany, wystąpiły inne okoliczności wzbudzające obawę przed 

(207) Ibid., pkt 63.

(208) TSUE (WI), 2010 r., Abdulla, op.cit. (przypis 24). Zob. też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Polska, wyrok z dnia 21 grudnia 2010 r., V SA/Wa 
383/10 (streszczenie w języku angielskim).

(209) TSUE (WI), 2010 r., Abdulla, op.cit. (przypis 24); TSUE, 2021 r., OA, op.cit. (przypis 18 powyżej), pkt 37 i 61.

(210) TSUE (WI), 2010 r., Abdulla, op.cit. (przypis 24).

(211) Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht, Niemcy), wyrok z dnia 22 listopada 2011 r., 10 C 29.10, DE:BverwG:2011:221111U10C29.10.0, 
pkt 20.

(212) TSUE (WI), 2010 r., Abdulla, op.cit. (przypis 24 powyżej).

(213) Ibid., pkt 96–97.
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prześladowaniem z tego samego powodu, ocena, której należy dokonać, jest zwykle związana nie z art. 4 
ust. 4 dyrektywy, ale z art. 11 ust. 2 dyrektywy (214).

Jeżeli uchodźca poda inny powód prześladowania niż pierwotnie zaakceptowany, pytaniem jest, czy ustalono 
fakty, które pozwalają objąć daną osobę definicją „uchodźcy” zawartą w art. 2 lit. d) dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona).

Chociaż nie jest to sprawa dotycząca zakończenia ochrony międzynarodowej, to przez analogię można tu 
odnieść się do wyroku TSUE w sprawie MP, która dotyczyła kwalifikowania do ochrony uzupełniającej. W wyroku 
stwierdzono, że:

okoliczność, iż dana osoba była w przeszłości ofiarą tortur, których sprawcą były władze jej państwa 
pochodzenia, sama w sobie nie jest wystarczająca, by uzasadnić przyznanie ochrony uzupełniającej 
w czasie, gdy nie istnieje już rzeczywiste ryzyko, że takie tortury mogą się powtórzyć w wypadku odesłania 
jej do tego państwa (215).

Niemniej jednak Trybunał w wyroku w sprawie MP stwierdził dalej, że dana osoba będzie kwalifikować się 
do ochrony uzupełniającej, jeśli w przeszłości była ofiarą tortur, których sprawcą były władze jej państwa 
pochodzenia, nawet jeśli nie grozi jej już ryzyko poddania torturom po powrocie. Ma to zastosowanie 
w przypadku, gdy „stan zdrowia fizycznego lub psychicznego może w takim wypadku ulec poważnemu 
pogorszeniu, łącznie z ryzykiem popełnienia przez tego obywatela samobójstwa z powodu traumy doznanej 
w wyniku aktów tortur”. Niemniej jednak musi istnieć „rzeczywiste ryzyko celowego pozbawienia tego obywatela 
w rzeczonym państwie opieki właściwej do leczenia fizycznych lub psychicznych następstw aktów tortur”. Jest 
to kwestia, którą powinien ustalić sąd odsyłający (216). Ta sama zasada miałaby prawdopodobnie zastosowanie 
do ewentualnego cofnięcia statusu uchodźcy w okolicznościach, w których uchodźca byłby celowo pozbawiony, 
z powodu określonego w art. 10 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona), opieki medycznej 
właściwej do leczenia następstw wcześniejszego prześladowania.

Sąd Apelacyjny (Anglia i Walia, Zjednoczone Królestwo), odnosząc się do wcześniejszych prześladowań, stwierdził, 
że „nie ma właściwej podstawy do twierdzenia, że status uchodźcy nadany w przeszłości (sam w sobie) rodzi 
domniemanie złego traktowania z art. 3 [EKPC] po powrocie” (217).

3.2. Ustanie okoliczności w państwie zwykłego pobytu: art. 11 ust. 1 
lit. f) i ust. 2
W przypadku uchodźców, którzy są bezpaństwowcami, art. 11 ust. 1 lit. f) dyrektywy w sprawie kwalifikowania 
(wersja przekształcona) zawiera przepis równoważny z art. 11 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie kwalifikowania 
(wersja przekształcona). W podsumowaniu 8 przedstawiono pytania, na które należy odpowiedzieć przed 
pozbawieniem statusu uchodźcy z powodu ustania okoliczności na podstawie art. 11 ust. 1 lit. f) w związku 
z art. 14 ust. 1 lit. e).

(214) Ibid., pkt 98.

(215) TSUE (WI), wyrok z dnia 24 kwietnia 2018 r., MP przeciwko Secretary of State for Home Department, C-353/16, EU:C:2018:276, pkt 30.

(216) Ibid., pkt 58.

(217) Sąd Apelacyjny (Anglia i Walia, Zjednoczone Królestwo), wyrok z dnia 12 lutego 2016 r., RY (Sri Lanka) przeciwko Secretary of State for the Home 
Department [2016] EWCA Civ 81, pkt 43.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19951745
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/81.html
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/81.html
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Podsumowanie 8: Kryteria pozbawienia bezpaństwowców statusu uchodźcy z powodu ustania okoliczności 
w państwie poprzedniego miejsca zwykłego pobytu

Czy ustały okoliczności?

Czy ustanie okoliczności ma charakter „znaczący i trwały”?

Czy istnieją „przekonywające powody związane z poprzednim prześladowaniem”?

Czy jest jakaś inna podstawa uzasadnionej obawy przed 
prześladowaniem?

Czy osoba może wrócić do państwa poprzedniego miejsca zwykłego pobytu?

Zasadniczo to, co zostało określone w art. 11 ust. 1 lit. e), ma zastosowanie również do tej podstawy ustania, 
a czytelnika odsyła się do punktu 3.1 powyżej. TSUE pokrótce przeanalizował klauzulę dotyczącą ustania 
okoliczności przewidzianą w art. 11 ust. 1 lit. f) w wyroku w sprawie El Kott i inni. Sprawa dotyczyła okoliczności, 
w których Palestyńczyk bezpaństwowiec, który opuścił obszar działań UNRWA, mógł kwalifikować się do 
ochrony jako uchodźca. Chociaż Trybunał zajął się art. 12 ust. 1 lit. a), odniósł się również do art. 11 ust. 1 lit. f), 
stwierdzając:

art. 11 ust. 1 lit. f) dyrektywy [...] [w sprawie kwalifikowania] w związku z jej art. 14 ust. 1 należy 
interpretować w ten sposób, że dana osoba traci status uchodźcy, jeżeli w związku z ustaniem okoliczności, 
w których została uznana za uchodźcę, jest w stanie powrócić na obszar działań UNRWA, na którym 
wcześniej stale zamieszkiwała (218).

Termin „państwo dawnego miejsca zwykłego pobytu” opisuje sytuację faktyczną. Według niemieckiego 
Federalnego Sądu Administracyjnego miejsce zwykłego pobytu bezpaństwowca nie musiało być zgodne 
z prawem (219). Miejsce zwykłego pobytu może być wystarczające, gdy życie bezpaństwowca koncentrowało 
się w danym państwie, a nie jedynie spędził on krótki czas w tym kraju (220). Ten sam sąd stwierdził, że w takim 
przypadku konieczne jest również, aby władze tego państwa nie podjęły działań zmierzających do zakończenia 
jego pobytu (221).

W ocenie należy uwzględnić czas trwania pobytu w tym państwie i kiedy to było, a także związek osoby z danym 
państwem. W przypadku bezpaństwowców dopuszcza się możliwość wskazania kilku dawnych miejsc stałego 
zamieszkania (222).

(218) TSUE (WI), 2012 r., El Kott, op.cit. (przypis 64 powyżej), pkt 77, odnoszący się poprzez analogię do wyroku TSUE w sprawie z 2010 r. (WI), Abdulla, op.cit. 
(przypis 24).

(219) Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht, Niemcy), wyrok z dnia 26 lutego 2009 r., BverwG 10 C 50.07 (streszczenie w języku 
angielskim), BverwG:2009:260209U10C50.07.0, pkt 31–33. Zob. też Rada Stanu (Conseil d’État, Francja), wyrok z dnia 18 czerwca 2014 r., M. B., nr 362703, 
FR:CESJS:2014:362703.20140618, potwierdzający odrzucenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, gdy wnioskodawca twierdził, że obawia 
się prześladowań jako osoba pochodzenia armeńskiego w Azerbejdżanie, ale organy administracji niższego szczebla stwierdziły, że nie posiada on 
obywatelstwa azerbejdżańskiego, ale mimo to ma skuteczne obywatelstwo Federacji Rosyjskiej, stosując ustawę o obywatelstwie z 1991 r. dotyczącą osób 
z byłego Związku Radzieckiego, Poradnik praktyczny EASO: Kwalifikowanie do objęcia ochroną międzynarodową, kwiecień 2018 r., s. 14; EASO, Qualification 
for International Protection (Directive 2011/95/EU) – A judicial analysis [Kwalifikowanie się do objęcia ochroną międzynarodową (dyrektywa 2011/95/UE) – 
analiza sądowa], grudzień 2016 r., s. 26.

(220) Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht, Niemcy), 2009 r., BVerwG 10 C 50.07, op.cit. (przypis 219 powyżej).

(221) Ibid., pkt 34.

(222) EASO, Poradnik praktyczny EASO: Kwalifikowanie do objęcia ochroną międzynarodową, op.cit. (przypis 219 powyżej).

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131971&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20060674
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.bverwg.de/de/260209U10C50.07.0
https://www.bverwg.de/en/260209U10C50.07.0
https://www.bverwg.de/en/260209U10C50.07.0
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000029107658
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-Guide-for-international-protection_PL.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/QIP%20-%20JA.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/QIP%20-%20JA.pdf
https://www.bverwg.de/de/260209U10C50.07.0
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-Guide-for-international-protection_PL.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-Guide-for-international-protection_PL.pdf
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Dana osoba musi mieć możliwość powrotu do państwa dawnego miejsca zwykłego pobytu. Wymaga to oceny 
nie tylko tego, czy dostępna jest skuteczna ochrona przed pierwotnym prześladowaniem, ale także czy uchodźca 
będzie mógł legalnie wjechać do państwa dawnego miejsca zwykłego pobytu. Dzieje się tak, gdy dana osoba 
nadal (lub ponownie) posiada ważne zezwolenie na wjazd, ale nie w przypadku, gdy podlega ważnemu nakazowi 
wydalenia lub złożyła wniosek o readmisję, który odrzucono (223).

3.3. Przekonywające powody: art. 11 ust. 3
Art. 11 ust. 3 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) przewiduje wyjątek od stosowania 
przepisów art. 11 ust. 1 lit. e)–f). Jest bezwzględnie wiążący i stanowi, że art. 11 ust. 1 lit. e)–f)

nie stosuje się do uchodźcy, który może powołać się na przekonywające powody związane z poprzednim 
prześladowaniem, uzasadniające jego odmowę skorzystania z ochrony państwa, którego obywatelstwo 
posiada, lub w przypadku bezpaństwowca – z ochrony państwa jego poprzedniego miejsca zwykłego 
pobytu.

Status uchodźcy zostanie zatem zachowany, jeśli uchodźca będzie mógł powołać się na przekonywające 
powody związane z poprzednim prześladowaniem. Przepis jest wzorowany na art. 1 ust. C pkt 5 i 6 Konwencji 
dotyczącej statusu uchodźców (224). Art. 11 ust. 3 jest częścią tylko dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona), a nie oryginalnej dyrektywy w sprawie kwalifikowania, zatem nie ma zastosowania do wszystkich 
państw członkowskich (225).

Wobec braku orzecznictwa TSUE dotyczącego „przekonywających powodów” interpretacja art. 11 ust. 3 jest 
w znacznym stopniu niejasna. Niemniej jednak odniesienie do „poprzedniego prześladowania” w art. 11 ust. 3 
sugeruje, że takie podejście różni się od zwykłego perspektywicznego podejścia w prawie uchodźczym tym, że nie 
trzeba stwierdzać istnienia aktualnej obawy przed prześladowaniem. Pojęcie przekonywających powodów odsyła 
do poprzedniego prześladowania (226) i łączy je z prognozą konsekwencji wynikających z tego prześladowania, jeśli 
dana osoba będzie musiała powrócić do swojego kraju pochodzenia.

W kontekście art. 11 ust. 3 poprzednie prześladowanie prawdopodobnie było podstawą przyznania statusu 
uchodźcy. Mogą jednak zaistnieć przypadki, w których poprzednie prześladowanie, na którym się oparto, różni się 
od tego będącego podstawą uznania statusu.

Orzecznictwo państw członkowskich, chociaż nie jest ostateczne w tej kwestii, pokazuje sposób traktowania tej 
kwestii przez sądy krajowe. Federalny Sąd Administracyjny w Niemczech stwierdził, że zastosowanie wyjątku 
wynikającego z przekonywających powodów wymaga stwierdzenia istnienia trudności, które znacznie wykraczają 
poza to, czego byli uchodźcy mogliby normalnie doświadczyć, gdyby byli zmuszeni do powrotu do kraju 
pochodzenia. Art. 11 ust. 3 może być ukierunkowany na wyjątkową sytuację psychologiczną uchodźców, którzy 
doznali szczególnie ciężkiego prześladowania o długotrwałych skutkach, i z tego powodu nie można racjonalnie 
oczekiwać powrotu do państwa, w którym prześladowanie miało miejsce, nawet gdy upłynęło już dużo czasu 
i okoliczności nie są już takie same (227). Zdaniem sądu na przekonywające powody mogą powoływać się tylko 
osoby, które doświadczyły szczególnie dotkliwego, uporczywego prześladowania i dla których powrót do państwa 
poprzedniego prześladowania byłby nierozsądny. Dla stwierdzenia istnienia przekonywających powodów powrót 
do kraju pochodzenia musi być nierozsądny (228).

Trauma psychiczna wynikająca z przeszłego prześladowania jest często czynnikiem uwzględnianym przy 
rozważaniu, czy mają zastosowanie przekonywające powody (229). Irlandzki Sąd Najwyższy odniósł się do traumy 
psychicznej w kontekście przekonywających powodów i nawiązał między innymi do sprawy kanadyjskiej, 

(223) Kneebone, S. i O’Sullivan, M., „Article 1(C)”, [w:] Zimmermann, A. (red.), The 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 
Oxford University Press, Nowy Jork, 2011 r. (dalej Kneebone i O’Sullivan, „Article 1(C)”), s. 481, pkt 88.

(224) Przepisy te zostały w całości przytoczone w załączniku A. Wybrane przepisy międzynarodowe.

(225) Dyrektywa w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) nie ma zastosowania w Danii lub Irlandii, ale sekcje 9 i 11 ustawy o ochronie 
międzynarodowej z 2015 r. (Irlandia) dotyczące utraty statusu uchodźcy i osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej mają brzmienie prawie identyczne 
jak przepisy dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona).

(226) Izba Lordów (Zjednoczone Królestwo) 2005 r., R (Hoxha), op.cit. (przypis 35 powyżej), pkt 14; Kneebone i O’Sullivan, „Article 1(C)”, op.cit. (przypis 223 
powyżej), s. 530, pkt 199.

(227) Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht, Niemcy), wyrok z dnia 1 listopada 2005 r., 1 C 21.04, DE:BVerwG:2005:011105U1C21.04.0, 
pkt 38.

(228) Ibid., pkt 37 i 38.

(229) Zob. pkt 6.2.4 poniżej zawierający więcej informacji na temat art. 16 ust. 3.

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/66/enacted/en/pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/66/enacted/en/pdf
https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2005/19.html
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=de&ent=011105U1C21.04.0
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stwierdzając, że należy rozważyć w ramach klauzuli dotyczącej przekonywających powodów „stopień 
wewnętrznego cierpienia, którego doświadczyłby [uchodźca]” (230).

Komisja Odwoławcza ds. Uchodźców (Francja) w sprawie rozpatrywanej przed wejściem w życie dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) rozważała zastosowanie przesłanki przekonywających 
powodów w decyzji dotyczącej chilijskiego uchodźcy, który doświadczył bardzo poważnego prześladowania 
i którego brat zmarł w wyniku tortur stosowanych przez żołnierzy (231).

Ewentualne przyczyny odmowy skorzystania z ochrony kraju pochodzenia mogą wynikać z okoliczności 
pierwotnego prześladowania, a także z konsekwencji powrotu do kraju. Czynnikiem do rozważenia może być 
prawdopodobny stosunek miejscowej ludności do osoby powracającej. Na przykład Wyższy Sąd Administracyjny 
Badenii-Wirtembergii w Niemczech rozpatrzył sprawę kobiety pochodzenia albańskiego, której status ustał 
z powodu możliwości powrotu do Kosowa. Uwzględniając jej apelację, sąd wziął pod uwagę fakt, że podczas 
konfliktu w byłej Jugosławii została zgwałcona przez policjanta w areszcie, gdy była w siódmym miesiącu ciąży. 
W rezultacie poroniła, została poddana przymusowej histerektomii, doznała zespołu stresu pourazowego 
i wykluczenia społecznego. Sąd uwzględnił również odczuwany przez nią wstyd i ostracyzm, którego 
doświadczyłaby po powrocie (232).

W sprawie dotyczącej ofiary przemocy domowej z Albanii Sąd ds. Cudzoziemców w Belgii orzekł, że w przypadku 
gdy poprzednie prześladowanie było tak poważne, że nasiliło strach danej osoby do stopnia czyniącego powrót 
do kraju pochodzenia niewykonalnym, osoba ta może zachować status uchodźcy pomimo zmiany okoliczności. 
W tym przypadku kobieta została uprowadzona w 1997 r. przez uzbrojonego mężczyznę, który poparzył jej prawą 
rękę, przez co konieczna była jej późniejsza amputacja. Porywacz zmusił ją do mieszkania z nim w opuszczonym 
domu przez 17 lat i regularnie ją gwałcił. Sąd stwierdził, że ten spotęgowany strach należy oceniać w świetle 
osobistych doświadczeń uchodźczyni, struktury psychologicznej osoby oraz zakresu konsekwencji fizycznych 
i psychologicznych (233).

Inne przykłady przekonywających powodów wynikających z okoliczności prześladowania obejmują sytuacje, 
w których uchodźcy uniknęli ludobójstwa lub ciężkiego znęcania się przez miejscową ludność, wśród której 
musieliby żyć, gdyby powrócili (234). Utrata bliskich krewnych w wyniku prześladowań może być również 
istotna (235), podobnie jak doświadczenia w obozach lub więzieniach (236).

Jak wspomniano powyżej, art. 11 ust. 3 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) 
odzwierciedla art. 1 ust. C pkt 5 i 6 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców. W odniesieniu do art. 1 ust. C pkt 5 
i 6 UNHCR stwierdza, że „ten wyjątek ma obejmować przypadki, w których uchodźcy lub członkowie ich rodzin 
doświadczyli okrutnych form prześladowania i dlatego nie można oczekiwać, że powrócą do kraju pochodzenia 
lub poprzedniego miejsca zwykłego pobytu” (237). UNHCR podaje przykłady:

osoby przetrzymywane kiedyś w obozach lub więzieniach, osoby, które przeżyły przemoc wobec członków 
rodziny, w tym przemoc seksualną, lub były jej świadkami, osoby z poważnymi urazami. Przypuszcza 
się, że takie osoby doznały poważnych prześladowań, w tym ze strony miejscowej ludności, i nie można 
racjonalnie oczekiwać, że powrócą (238).

(230) Sąd Najwyższy (Irlandia), wyrok z dnia 15 marca 2019 r., P.A.F. (Nigeria) przeciwko International Protection Appeals Tribunal i the Minister for Justice and 
Equality [2019] IEHC 204, pkt 21, odnoszący się do Hathaway i Foster, The Law of Refugee Status, op.cit. (przypis 92 powyżej), s. 494, w którym przywołuje 
się wyrok Sądu Federalnego z dnia 12 sierpnia 2004 r., Suleiman przeciwko Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2004 FC 1125, [2005] 2 FCR 
26, pkt 19.

(231) Komisja Odwoławcza ds. Uchodźców (Commission des recours des réfugiés, Francja), decyzja z dnia 18 października 1999 r., Molina, nr 336763. Zob. z kolei 
wyrok Rady Stanu (Conseil d’État, Francja) z dnia 30 lipca 2003 r., Mlle X., nr 220082, FR:CESJS:2003:220082.20030730 (uznający, że obywatelka rumuńska 
nie przedstawiła przekonywających powodów i uzasadniający pozbawienie jej statusu uchodźcy).

(232) Wyższy Sąd Administracyjny Badenii-Wirtembergii (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Niemcy), wyrok z dnia 5 listopada 2007 r., A 6 S 1097/05, 
pkt 24. Zob. też Goodwin-Gill i McAdam, The Refugee in International Law, op.cit. (przypis 137 powyżej), s. 146 i sprawy tam przywołane.

(233) Sąd ds. Cudzoziemców (RVV/CCE, Belgia), wyrok z dnia 17 sierpnia 2017 r., nr 190.672. Sprawa dotyczyła odwołania od odmowy statusu uchodźcy ze 
względu na poprawę sytuacji w Albanii, ale analiza „przekonywających powodów” jest istotna również w kontekście ustania okoliczności.

(234) Wyższy Sąd Administracyjny Badenii-Wirtembergii (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Niemcy), 2007, A 6 S 1097/05, op.cit. (przypis 232 
powyżej), pkt 25; Biuro UNHCR, Podręcznik, op.cit. (przypis 67 powyżej), pkt 136.

(235) Goodwin-Gill i McAdam, The Refugee in International Law, op.cit. (przypis 137 powyżej), s. 147 i sprawy tam przywołane.

(236) Wyższy Sąd Administracyjny Dolnej Saksonii (Niedersächses Oberverwaltungsgericht, Niemcy), wyrok z dnia 11 sierpnia 2010 r., 11 LB 405/08, pkt 57; 
UNHCR, Guidelines on International Protection: No 3 [Wytyczne w sprawie ochrony międzynarodowej: nr 3], op.cit. (przypis 37 powyżej), pkt 20.

(237) UNHCR, Guidelines on International Protection: No 3 [Wytyczne w sprawie ochrony międzynarodowej: nr 3], op.cit. (przypis 37 powyżej), pkt 20.

(238) Badanie UNHCR, „Daunting prospects minority women: obstacles to their return and integration” [Zniechęcające perspektywy kobiet z mniejszości: 
przeszkody w ich powrocie i integracji], Sarajewo, Bośnia i Hercegowina, kwiecień 2000 r., przytoczone w UNHCR, Guidelines on International Protection: 
No 3 [Wytyczne w sprawie ochrony międzynarodowej: nr 3], op.cit. (przypis 37 powyżej), pkt 20.

https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2004/2004fc1125/2004fc1125.html?resultIndex=1
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008181900
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=VGH+Baden-W%FCrttemberg&Art=en&Datum=2007-11&Seite=1&nr=9608&pos=17&anz=19
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/A190672.AN.pdf
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=VGH+Baden-W%FCrttemberg&Art=en&Datum=2007-11&Seite=1&nr=9608&pos=17&anz=19
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
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Orzecznictwo międzynarodowe wskazuje, że istotnymi względami dla decydenta w odniesieniu do 
przekonywających powodów jest stopień okrucieństwa wyrządzonych osobie czynów, reperkusje dla jej stanu 
fizycznego i psychicznego oraz kwestia, czy samo to doświadczenie stanowiłoby przekonywający powód, aby nie 
nakazywać jej powrotu do kraju pochodzenia (239).

Jeżeli istnieje ciągły strach przed prześladowaniem, ponieważ okoliczności nie ustały, nie występuje konieczność 
rozważenia przekonywających powodów. Izba Lordów Zjednoczonego Królestwa odniosła się do tego 
i stwierdziła, że należy rozważyć, czy fakty stanowią podstawę obecnego strachu przed prześladowaniem, 
w którym to przypadku kobieta i jej rodzina nadal byliby uchodźcami, a rozważanie klauzuli dotyczącej 
przekonywających powodów nie musiałaby mieć miejsca (240).

Dalsze omówienie przekonywających powodów w kontekście zakończenia statusu ochrony uzupełniającej i art. 16 
ust. 3 znajduje się w punkcie 6.2.4.

(239) Federal Court Trial Division (Wydział Orzekający Sądu Federalnego) (Kanada), wyrok z dnia 15 lutego 1995 r., Shahid przeciwko Canada (Minister of 
Citizenship and Immigration, 28 Imm. L.R (2D) 130, 89 F. T. R. 106 (TD).

(240) Izba Lordów (Zjednoczone Królestwo) 2005, R (Hoxha), op.cit. (przypis 35 powyżej), pkt 30–38. Sprawa dotyczyła oceny wniosków o udzielenie azylu 
wnoszących odwołanie, a nie pozbawienia statusu uchodźcy, ale analiza jest istotna również w tym drugim kontekście. Wnoszący odwołanie byli osobami 
pochodzenia albańskiego, które doznały „przeraźliwie” złego traktowania przez władze serbskie w Kosowie, ale sytuacja w Kosowie zmieniła się, zanim 
ich wnioski zostały ostatecznie rozpatrzone. W wyroku stwierdza się, że „wcześniejsze prześladowanie jednego rodzaju może prowadzić do późniejszego 
prześladowania innego rodzaju”, zwłaszcza w kontekście „szczególnie brutalnego i odczłowieczającego gwałtu”, który w przypadku powrotu tych osób 
prowadziłby do ostracyzmu i odrzucenia przez społeczność oraz „rodzaju skumulowanego zaprzeczania godności ludzkiej, co […] może sprowadzać się do 
prześladowania” (pkt 30 i 36).

https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2005/19.html
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Część 4. Podstawy zakończenia ochrony 
uchodźców III – wykluczenie, zniekształcenie 
lub pominięcie faktów: art. 14 ust. 3
Część 4 dotyczy podstaw pozbawienia statusu uchodźcy na mocy art. 14 ust. 3 dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona). Obejmuje trzy punkty, jak przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6: Struktura części 4

Punkt Tytuł Strona

4.1 Wprowadzenie do art. 14 ust. 3 53

4.2 Wykluczenie: art. 14 ust. 3 lit. a) i art. 12 54

4.3 Zniekształcenie lub pominięcie faktów: art. 14 ust. 3 lit. b) 55

4.1. Wprowadzenie do art. 14 ust. 3
Art. 14 ust. 3 lit. a)–b) to bezwzględnie obowiązujący przepis dotyczący cofnięcia, pozbawienia lub odmowy 
przedłużenia ważności statusu uchodźcy obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi z powodu 
wykluczenia lub zniekształcenia bądź pominięcia faktów, które zadecydowały o nadaniu statusu uchodźcy (241).

Art. 14 ust. 3 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)
Cofnięcie, pozbawienie lub odmowa przedłużenia ważności statusu uchodźcy

Państwa członkowskie cofają status uchodźcy, pozbawiają tego statusu lub odmawiają przedłużenia 
jego ważności obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi, jeśli po nadaniu takiej osobie 
statusu uchodźcy dane państwo członkowskie ustaliło, że:

a) dana osoba powinna była zostać wykluczona lub jest wykluczona z możliwości otrzymania 
statusu uchodźcy zgodnie z art. 12;

b) dana osoba zniekształciła lub pominęła fakty, w tym posłużyła się fałszywymi dokumentami, 
co zadecydowało o nadaniu jej statusu uchodźcy.

W art. 14 ust. 3 wyjaśnia się, że powody cofnięcia, pozbawienia lub odmowy przedłużenia ważności statusu 
uchodźcy w lit. a) i b) muszą zostać „ustalone”. Muszą zatem istnieć dowody, na których opiera się decyzja 
o pozbawieniu, cofnięciu lub odmowie przedłużenia ważności statusu uchodźcy. Obowiązek wykazania, że 
spełnione są odpowiednie kryteria, spoczywa na państwie członkowskim (242).

Art. 14 ust. 3 lit. a) i b) to przepisy bezwzględnie wiążące, o czym świadczy użycie czasownika w trybie 
oznajmującym czasu teraźniejszego. Irlandzki Sąd Najwyższy zauważył w wyroku w sprawie Adegbuyi, że irlandzki 
przepis ustawodawczy włączający art. 14 ust. 3 lit. b) skutkował odebraniem ministerstwu swobody uznania przy 
cofaniu statusu uchodźcy na podstawie tego przepisu (243).

(241) Według terminologii UNHCR art. 14 ust. 3 lit. a) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) obejmuje sytuacje dotyczące „uchylenia” lub 
„cofnięcia”, natomiast art. 14 ust. 3 lit. b) obejmuje sytuacje dotyczące „uchylenia”.

(242) Art. 44 dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona): „Państwa członkowskie zapewniają, aby można było rozpocząć rozpatrywanie 
cofnięcia ochrony międzynarodowej konkretnej osobie, gdy pojawią się nowe elementy lub ustalenia wskazujące, że występują powody dla ponownego 
rozpatrzenia zasadności udzielenia ochrony międzynarodowej”. Zob. również część 7 poniżej.

(243) Sąd Najwyższy (Irlandia), 2012 r., Adegbuyi przeciwko Minister for Justice and Law Reform, op.cit. (przypis 149 powyżej), pkt 41; zob. też Krajowy Sąd 
ds. Azylu (CNDA, Francja), wyrok z dnia 8 października 2009 r., M. T., nr 701681/09007100.

https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2012/H484.html
http://www.cnda.fr/content/download/62453/560366/version/1/file/CNDA%208%20octobre%202009%20OFPRA%20c.%20T.%20n°%2009007100.pdf
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4.2. Wykluczenie: art. 14 ust. 3 lit. a) i art. 12
Art. 14 ust. 3 lit. a) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) obliguje państwa członkowskie 
do cofnięcia, pozbawienia lub odmowy przedłużenia ważności statusu uchodźcy, jeżeli po przyznaniu tego statusu 
państwo członkowskie ustali, że dana osoba „powinna była zostać wykluczona lub jest wykluczona z możliwości 
otrzymania statusu uchodźcy zgodnie z art. 12”. Podstawy wykluczenia zawarte w art. 1 ust. D, E i F Konwencji 
dotyczącej statusu uchodźców (244) są do pewnego stopnia odzwierciedlone w art. 12 dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona), który jest kluczowym przepisem odnoszącym się do obowiązkowego 
wykluczenia ze statusu uchodźcy (245). Brzmienie art. 12 nie jest jednak identyczne z brzmieniem art. 1 ust. D, 
E i F Konwencji dotyczącej statusu uchodźców (246).

W art. 12 wyklucza się następujące kategorie osób:

•  w art. 12 ust. 1 lit. a) wyklucza się osoby objęte zakresem stosowania art. 1 ust. D Konwencji dotyczącej 
statusu uchodźców i otrzymujące pomoc „od organów lub agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych 
innych niż Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców”;

•  w art. 12 ust. 1 lit. b) wyklucza się osoby uważane „przez właściwe organy państwa, w którym się [...] 
[osiedliły], za [...] [osoby mające] prawa i obowiązki związane z posiadaniem obywatelstwa tego państwa 
lub [...] [posiadające] prawa i obowiązki im równorzędne” (247).

Art. 12 ust. 2 stanowi, co następuje:

Art. 12 ust. 2 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)
Wykluczenie

Obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec zostaje wykluczony z możliwości otrzymania statusu 
uchodźcy, jeżeli istnieją poważne podstawy, aby sądzić, że:

a) dokonał zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennej, zbrodni przeciwko ludzkości 
w rozumieniu aktów międzynarodowych opracowanych w celu ustanowienia przepisów 
odnoszących się do tych zbrodni;

b) popełnił poza państwem, które go przyjęło, poważne przestępstwo o charakterze 
niepolitycznym, zanim został przyjęty jako uchodźca, czyli zanim wydano mu zezwolenie 
na pobyt na podstawie nadanego statusu uchodźcy; szczególnie okrutne czyny, nawet jeśli 
zostały popełnione z rzekomo politycznych pobudek, można zakwalifikować jako poważne 
zbrodnie o charakterze niepolitycznym;

c) jest winny czynów sprzecznych z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych 
określonymi w preambule i art. 1 i 2 Karty Narodów Zjednoczonych.

Wykluczenie z możliwości uzyskania statusu uchodźcy z powodu udziału w czynie przestępczym po uznaniu 
ma zastosowanie wyłącznie na podstawie art. 12 ust. 2 lit. a) i c), który nie podlega ograniczeniom czasowym 

(244) Pełna treść tych przepisów znajduje się w załączniku A. Wybrane przepisy międzynarodowe.

(245) Aby uzyskać więcej informacji na temat wykluczenia przyznania statusu uchodźcy, zob. EASO, Wykluczenie, op.cit. (przypis 40 powyżej).

(246) W szczególności w odniesieniu do zakresu podstawy wykluczenia „poważne przestępstwo o charakterze niepolitycznym” w art. 12 ust. 2 lit. b). Zakres 
art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) jest szerszy niż art. 1 ust. F lit. b) Konwencji dotyczącej statusu uchodźców. 
Art. 1 ust. F lit. b) odnosi się do wykluczenia w przypadku istnienia poważnych podstaw, aby sądzić, że osoba będąca uchodźcą „dokonała poważnej zbrodni 
o charakterze niepolitycznym poza państwem, które ją przyjęło, przed uznaniem jej za uchodźcę”. Art. 12 ust. 2 lit. b) ma szerszy zakres i przewiduje, że 
„szczególnie okrutne czyny, nawet jeśli zostały popełnione z rzekomo politycznych pobudek, można zakwalifikować jako poważne zbrodnie o charakterze 
niepolitycznym”. Ponadto art. 12 ust. 2 lit. b) stanowi: „zanim został przyjęty jako uchodźca, czyli zanim wydano mu zezwolenie na pobyt na podstawie 
nadanego statusu uchodźcy”. Więcej informacji na temat różnic między art. 12 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) a art. 1 ust. D, 
E i F Konwencji dotyczącej statusu uchodźców można znaleźć w UNHCR, „UNHCR comments on the European Commission’s proposal for a directive of 
the European Parliament and of the Council on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as 
beneficiaries of international protection and the content of the protection granted (COM(2009)511, 21 October 2009)” [Uwagi biura UNHCR w sprawie 
wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich 
lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej oraz zawartości przyznawanej ochrony (COM(2009)551, 21 października 2009 r.)], 
29 lipca 2010 r., s. 12–13, oraz UNHCR, „UNHCR annotated comments on the EC Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for 
the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the 
content of the protection granted (OJ L 304/12 of 30.9.2004)” [Uwagi UNHCR dotyczące dyrektywy Rady 2004/83/WE z dnia kwietnia 2004 r. w sprawie 
minimalnych norm dla kwalifikacji 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)], 28 stycznia 2005 r., s. 27–28.

(247) Jest to podsumowanie. Pełna analiza klauzul dotyczących wykluczenia w art. 12 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) jest dostępna 
w EASO, Wykluczenie, op.cit. (przypis 40 powyżej), części 2 i 3.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.refworld.org/docid/4c503db52.html
https://www.refworld.org/docid/4c503db52.html
https://www.refworld.org/docid/4c503db52.html
https://www.refworld.org/docid/4200d8354.html
https://www.refworld.org/docid/4200d8354.html
https://www.refworld.org/docid/4200d8354.html
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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ani geograficznym. Art. 12 ust. 2 lit. b) dotyczy jednak wykluczenia w okolicznościach, w których dana osoba 
popełniła poważne przestępstwo o charakterze niepolitycznym poza krajem, który ją przyjął, zanim została 
przyjęta jako uchodźca. Ta podstawa wykluczenia może zatem skutkować pozbawieniem statusu uchodźcy 
jedynie w sytuacjach, w których zostanie stwierdzone, że uchodźca „powinien był zostać wykluczony” 
w momencie przyznawania tego statusu.

Przepis art. 12 ust. 2 lit. c) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) wyłączający osoby uznane 
za winne czynów sprzecznych z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych został rozpatrzony przez 
Krajowy Sąd ds. Azylu we Francji w 2019 r. W wyroku stwierdzono, że uchodźca nigeryjski zaangażowany na 
wysokim szczeblu w międzynarodową siatkę handlu ludźmi w celach seksualnych dopuścił się czynów sprzecznych 
z celami i zasadami ONZ po uznaniu go za uchodźcę. W ten sposób sąd utrzymał w mocy decyzję sądu pierwszej 
instancji o pozbawieniu go statusu uchodźcy (248).

Wykluczenie ze statusu uchodźcy i statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej omówiono w ujęciu 
ogólnym i bardziej szczegółowym w EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 qualification directive – Judicial analysis 
[Wykluczenie: art. 12 i 17 dyrektywy w sprawie kwalifikowania – analiza sądowa], wyd. drugie, 2020 r.

4.3. Zniekształcenie lub pominięcie faktów: art. 14 ust. 3 lit. b)
Status uchodźcy obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca musi zostać cofnięty, należy go pozbawić, bądź 
też należy odmówić przedłużenia jego ważności, „jeśli po nadaniu takiej osobie statusu uchodźcy dane państwo 
członkowskie ustaliło, że [...] dana osoba zniekształciła lub pominęła fakty, w tym posłużyła się fałszywymi 
dokumentami, co zadecydowało o nadaniu jej statusu uchodźcy” (art. 14 ust. 3 lit. b)).

W art. 14 ust. 3 lit. b) przewidziano utratę statusu uchodźcy wyłącznie w przypadku zniekształcenia lub 
pominięcia przez daną osobę faktów, co zadecydowało o nadaniu jej statusu uchodźcy. Chociaż TSUE nie wydał 
decyzji w sprawie art. 14 ust. 3 lit. b), jego orzeczenie w sprawie Bilali jest istotne. Jest tak, pomimo że sprawa 
dotyczy cofnięcia statusu ochrony uzupełniającej, a nie statusu uchodźcy (249).

Art. 19 ust. 3 lit. b) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) dotyczący pozbawienia statusu 
ochrony uzupełniającej odpowiada art. 14 ust. 3 lit. b), który dotyczy zakończenia ochrony uchodźców. Brzmienie 
i struktura art. 19 ust. 3 lit. b) odzwierciedlają treść art. 14 ust. 3 lit. b). Podobnie jak w art. 14 ust. 3 lit. b), 
w art. 19 ust. 3 lit. b) przewidziano utratę statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej w przypadku 
zniekształcenia lub pominięcia przez daną osobę faktów, co zadecydowało o nadaniu jej tego statusu. Fakty 
przedstawione w wyroku w sprawie Bilali różnią się od spraw, w których osoba ubiegająca się o ochronę 
międzynarodową zniekształca lub pomija fakty, ponieważ to państwo członkowskie popełniło błąd co do 
okoliczności faktycznych. Żaden inny przepis dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) nie 
stanowi wyraźnie, że status ochrony uzupełniającej musi lub może zostać cofnięty, jeżeli – jak w przypadku sprawy 
Bilali – decyzja o jego nadaniu została wydana na podstawie błędnych danych bez zniekształcenia lub pominięcia 
faktów ze strony danej osoby (250).

Z wyroku w sprawie Bilali jasno wynika jednak, że państwo członkowskie musi pozbawić statusu uchodźcy, 
gdy nadało ono ten status – choć przesłanki jego nadania nie były spełnione – opierając się na ustaleniach 
faktycznych, które okazały się następnie błędne, mimo że danej osobie nie można zarzucić wprowadzenia owego 
państwa członkowskiego w błąd.

TSUE w wyroku w sprawie Bilali przywołał Podręcznik UNHCR dotyczący zasad i trybu ustalania statusu uchodźcy 
zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu uchodźcy z 1951 r. oraz Protokołem dodatkowym do niej z 1967 r. 
i stwierdził:

Chociaż zaś żaden przepis tej konwencji nie przewiduje wyraźnie utraty statusu uchodźcy, gdy okazuje się 
później, że status ten nigdy nie powinien był zostać przyznany, UNHCR uważa jednak, że w takim przypadku 
decyzję o nadaniu statusu uchodźcy należy co do zasady uchylić (251).

W punkcie Wytycznych UNHCR, na który powołuje się TSUE, porusza się temat tego, co UNHCR nazywa 
„uchyleniem”, czyli unieważnieniem niesłusznie przyznanego statusu uchodźcy. Stwierdza się w nim:

(248) Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, Francja), wyrok z dnia 30 sierpnia 2019 r., M. A., 18052314 C+.

(249) TSUE, 2019 r., Bilali, op.cit. (przypis 14 powyżej).

(250) Ibid., pkt 41.

(251) Ibid., pkt 58.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/166108/1670777/version/1/file/CNDA%2030%20août%202019%20M.%20A.%20n°18052314%20C%2B.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
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Mogą jednak wystąpić okoliczności wskazujące, że dana osoba w ogóle nie powinna była otrzymać statusu 
uchodźcy, np. gdy w późniejszym postępowaniu okaże się, że status uchodźcy został przyznany w wyniku 
błędnego przedstawienia faktów, że dana osoba posiada inne obywatelstwo, lub że należało wobec niej 
zastosować jedną z klauzul wyłączających. W podobnych przypadkach pozytywna decyzja statusowa 
powinna zostać unieważniona (252).

Kwestię uchylenia omówiono bardziej szczegółowo w punkcie 1.5 powyżej. Wyrok w sprawie Bilali 
przeanalizowano w kontekście zmiany okoliczności w punkcie 3.1.1 i zakończenia ochrony uzupełniającej 
w punkcie 6.2.1.

W podsumowaniu 9 przedstawiono dwa elementy, które są istotne przy stosowaniu art. 14 ust. 3 lit. b). Te dwa 
kryteria omówiono w dwóch kolejnych podpunktach.

Podsumowanie 9: Kryteria stosowania art. 14 ust. 3 lit. b)

Czy uchodźca zniekształcił lub pominął fakty?
1 

Czy zniekształcenie lub pominięcie faktów zadecydowało o nadaniu statusu uchodźcy?
2 

4.3.1. Czy uchodźca zniekształcił lub pominął fakty?

Jeżeli chodzi o pierwsze kryterium, mogą wystąpić przypadki, w których zniekształcenie lub pominięcie faktów 
wyjdzie na jaw za pośrednictwem dokumentów policyjnych lub konsularnych, Międzynarodowej Organizacji Policji 
Kryminalnej lub podczas rozpatrywania innego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. To do państwa 
członkowskiego należy ustalenie, czy uchodźca zniekształcił lub pominął fakty. Zniekształcenie lub pominięcie 
faktów może zostać ustalone na podstawie obiektywnych dowodów, na przykład poprzez udowodnienie, że 
uchodźca nie był obecny w kraju pochodzenia w podanym czasie.

W tym kontekście francuski Krajowy Sąd ds. Azylu oparł się na przykład na dowodach konsulatu francuskiego, 
że uchodźca nie mieszkał w Czeczenii od 2005 r., wbrew jego własnemu oświadczeniu. Sąd stwierdził, że 
należy uznać, iż uchodźca świadomie próbował wprowadzić sąd w błąd (253). W innej sprawie ten sam sąd 
stwierdził, że doszło do zniekształcenia faktów w oparciu o wprowadzające w błąd dowody obywatelstwa 
Bhutanu w okolicznościach, w których decyzja o przyznaniu statusu uchodźcy była oparta na obawie przed 
prześladowaniami w Bhutanie (254). Irlandzki Sąd Najwyższy w wyroku w sprawie Gashi, omówionym bardziej 
szczegółowo w punkcie 4.3.2, orzekł, że ukrywanie faktu złożenia wniosku o ochronę uchodźcy w innym kraju 
może stanowić informację fałszywą lub wprowadzającą w błąd (255).

Art. 14 ust. 3 lit. b) nie zawiera żadnego szczególnego odniesienia do wymogu stwierdzenia zamiaru 
zniekształcenia lub celowego pominięcia faktów. Praktyka w państwach członkowskich różni się w kwestii 
tego, czy element ten jest niezbędny do zakończenia ochrony międzynarodowej z powodu zniekształcenia lub 
pominięcia faktów.

(252) UNHCR, Podręcznik, op.cit. (przypis 67 powyżej), pkt 117. Uwaga: ani w dyrektywie w sprawie kwalifikowania, ani w dyrektywie w sprawie kwalifikowania 
(wersja przekształcona)t nie używa się terminów „unieważniony” i „unieważnienie”.

(253) Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, Francja), 2009 r., M. T., nr 701681/09007100, op.cit. (przypis 243 powyżej). Zob. też Sąd ds. Cudzoziemców (RVV/CCE, Belgia), 
wyrok z dnia 7 grudnia 2020 r., nr 245.482 dotyczący przypadku ujawnienia informacji (np. profil na Facebooku) wskazujących, że dana osoba pracowała 
jako attaché kulturalny w kilku ambasadach, a także w ambasadzie Somalii w Ankarze (Turcja) w czasie, gdy podobno przebywała w Somalii.

(254) Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, Francja), wyrok z dnia 8 kwietnia 2016 r., M. S., nr 15031759.

(255) Sąd Najwyższy (Irlandia), wyrok z dnia 1 grudnia 2010 r., Gashi przeciwko Minister for Justice, Equality and Law Reform, [2010] IEHC 436, pkt 11. Szersze 
omówienie tego wyroku znajduje się w punkcie 4.3.2 poniżej.

https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
http://www.cnda.fr/content/download/62453/560366/version/1/file/CNDA%208%20octobre%202009%20OFPRA%20c.%20T.%20n°%2009007100.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a245482.an_.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/61457/551884/version/1/file/CNDA%208%20avril%202016%20OFPRA%20n%C2%B0%2015031759%20C%2B.pdf
https://www.courts.ie/acc/alfresco/bf2e19f9-3cb0-49f4-a65a-942b04aeb87f/2010_IEHC_436_1.pdf/pdf
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Niemiecki Federalny Sąd Administracyjny stwierdził, że zamiar wprowadzenia w błąd jest zbędny (256). Inne 
sądy niemieckie również zajęły stanowisko, że nie ma znaczenia, czy wnoszący odwołanie wiedział o błędności 
pierwotnego oświadczenia, czy też przez pominięcie okoliczności zawinił subiektywnie (257).

Z kolei francuski Krajowy Sąd ds. Azylu wskazał, że zamiar wprowadzenia w błąd jest konieczny, aby zakończyć 
ochronę międzynarodową z powodu zniekształcenia lub pominięcia faktów (258), zwłaszcza w przypadku 
powoływania się na oszustwo. Ponadto w wyroku w sprawie Adegbuyi Irlandzki Sąd Najwyższy, chociaż nie 
stwierdził, że zamiar zniekształcenia faktów jest konieczny, wyraźnie odniósł się do zamiaru. Sąd stwierdził, że 
jest „więcej niż pewny”, że wnoszący odwołanie dostarczył organom nieprawdziwe i wprowadzające w błąd 
informacje dotyczące dokumentów paszportowych i podróży, że istnieje związek między fałszywymi informacjami 
a przyznaniem statusu uchodźcy oraz że informacje te zostały przekazane z zamiarem wprowadzenia organów 
w błąd (259).

Oszustwo nie zostało wyraźnie wspomniane w art. 14 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona), a TSUE nie odniósł się wyraźnie do tego zagadnienia. Do kwestii oszustw przy podejmowaniu 
decyzji o zakończeniu ochrony międzynarodowej odniosły się jednak niektóre sądy krajowe.

Rada Stanu we Francji przywołała sytuację, w której wniosek będący podstawą nadania statusu uchodźcy 
zawierał fałszywe oświadczenia. Sąd stwierdził, że w takich przypadkach należy następnie ocenić, czy osoba 
uznana za uchodźcę na podstawie fałszywych oświadczeń może nadal przedstawić wystarczająco wiarygodne 
fakty dotyczące jej pochodzenia i zagrożeń, które mogą jej dotyczyć w przypadku powrotu do kraju, aby możliwe 
było utrzymanie przez nią statusu uchodźcy (260).

W sprawie, w której uchodźca oprócz rozpatrzonego pomyślnie wniosku złożonego jako obywatel Azerbejdżanu 
złożył dwa inne wnioski, podszywając się pod obywatela Gruzji, francuski Krajowy Sąd ds. Azylu odniósł się do 
oszustwa i uznał, że takie oszustwo miało miejsce (261).

Ten sam sąd orzekł, że obywatel Kosowa, który twierdził, że był prześladowany w swoim kraju pochodzenia 
w czasie, gdy faktycznie mieszkał w Szwajcarii, i który w efekcie otrzymał status uchodźcy, wykazał się 
nieuczciwym zamiarem (262).

W wyroku w sprawie Nz.N. przeciwko Minister for Justice and Equality (263), Irlandzki Sąd Najwyższy uznał, 
że uchodźczyni przedstawiła organom fałszywe i wprowadzające w błąd informacje dotyczące jej nazwiska, 
obywatelstwa, poziomu wykształcenia, zarzutu prześladowania i posiadania wizy pracowniczej. Sąd uznał, 
że „dowody na fałszywe i oszukańcze twierdzenia są mocne”, i utrzymał w mocy decyzję o cofnięciu statusu 
uchodźcy (264).

UNHCR wyraźnie stwierdza:

W przypadku gdy oszustwo uważane jest za podstawę do unieważnienia statusu, w przepisach 
i orzecznictwie krajowym wymagana jest obecność wszystkich trzech następujących elementów:

a) obiektywnie nieprawdziwych oświadczeń wnioskodawcy;
b) związku przyczynowego między tymi oświadczeniami a określeniem statusu uchodźcy oraz
c) zamiaru wprowadzenia w błąd przez wnioskodawcę (265).

(256) Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht, Niemcy), wyrok z dnia 19 listopada 2013 r., 10 C 27.12, MN 17, DE:BVerwG:2013:191113U
10C27.12.0.

(257) Bawarski Wyższy Sąd Administracyjny (Verwaltungsgerichtshof Bayern, Niemcy), wyrok z dnia 18 października 2010 r., 11 B 09.30050, pkt 45; Wyższy Sąd 
Administracyjny Szlezwik-Holsztyn (Verwaltungsgerichtshof Schleswig-Holstein, Niemcy), wyrok z dnia 21 czerwca 2012 r., 1 LB 10/10, pkt 40.

(258) Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, Francja), 2009 r., M. T., nr 701681/09007100, op.cit. (przypis 243 powyżej).

(259) Sąd Najwyższy (Irlandia), listopad 2012 r., Adegbuyi, op.cit. (przypis 149 powyżej), pkt 42.

(260) Rada Stanu (Conseil d’État, Francja), wyrok z dnia 28 listopada 2016 r., M. C. B., nr 389733, FR:CECHR:2016:389733.20161128.

(261) Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, Francja), wyrok z dnia 24 września 2009 r., OFPRA przeciwko G., 633282/08013386 (w NDA, Contentieux des réfugiés – 
Jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d’asile, 2009 r., s. 20–21.

(262) Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, Francja), wyrok z dnia 31 stycznia 2019 r., M. Z., nr 18014132 C+.

(263) Sąd Najwyższy (Irlandia), wyrok z dnia 27 stycznia 2014 r., Nz.N. przeciwko Minister for Justice and Equality, [2014] IEHC 31.

(264) Ibid., pkt 42.

(265) UNHCR, „Note on the cancellation of refugee status” [Nota w sprawie uchylenia statusu uchodźcy], op.cit. (przypis 8 powyżej), pkt 20.

http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=191113U10C27.12.0
https://openjur.de/u/486731.html
http://www.cnda.fr/content/download/62453/560366/version/1/file/CNDA%208%20octobre%202009%20OFPRA%20c.%20T.%20n°%2009007100.pdf
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2012/H484.html
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000033499865?tab_selection=cetat&query=%7B(%40ALL%5Bt%22droit+d%27asile%22%5D)%7D&isAdvancedResult=true&dateDecision=28%2F11%2F2016+%3E+28%2F11%2F2016&dateVersement=&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=2&tab_selection=cetat
http://www.cnda.fr/content/download/6015/18175/version/1/file/recueil-2009-_anonymise_.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/6015/18175/version/1/file/recueil-2009-_anonymise_.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/156005/1579218/version/1/file/CNDA%2031%20janvier%202019%20M.%20Z.%20n°18014132%20C%2B.pdf
https://www.courts.ie/acc/alfresco/a5972f99-df90-47f5-966e-cbd41f55a144/2014_IEHC_31_1.pdf/pdf
http://www.refworld.org/docid/41a5dfd94.html
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4.3.2. Czy zniekształcenie lub pominięcie faktów zadecydowało o nadaniu statusu uchodźcy?

Jeżeli chodzi o drugie kryterium stosowania art. 14 ust. 3 lit. b), państwa członkowskie uznały, że należy 
obiektywnie wykazać, iż zniekształcenie lub pominięcie faktów przez uchodźcę zadecydowało o nadaniu statusu 
uchodźcy. Innymi słowy, bez zniekształcenia lub pominięcia faktów status uchodźcy nie zostałby przyznany (266).

W związku z tym francuski Krajowy Sąd ds. Azylu uznał, że fałszywe oświadczenia pary, która złożyła wniosek 
o udzielenie ochrony międzynarodowej, posługując się fałszywą tożsamością, i ukryła swoją przynależność 
do radykalnej grupy islamskiej oraz swój udział w finansowaniu działalności terrorystycznej, zadecydowały 
o nadaniu statusu uchodźcy. W rezultacie sąd utrzymał w mocy decyzję organu azylowego o pozbawieniu statusu 
uchodźcy (267). W greckiej sprawie, w której wnioskodawcy przyznano status uchodźcy na podstawie tego, że był 
Irakijczykiem, ale następnie złożył on wniosek o skorygowanie jego wieku i obywatelstwa na egipskie, Niezależna 
Komisja Odwoławcza stwierdziła, że zniekształcił fakty. Orzekła, że zniekształcenie faktów zadecydowało 
o nadaniu statusu uchodźcy, ponieważ jego obywatelstwo i wiek były kluczowymi czynnikami w ocenie jego 
obawy (268). Podobnie Irlandzki Sąd Najwyższy uznał, że „rażące nieprawdy” wypowiedziane przez dwóch 
wnoszących odwołanie z Nigerii spowodowały „istotną różnicę” w podjęciu decyzji o nadaniu statusu uchodźcy. 
Sąd utrzymał zatem w mocy cofnięcie statusu uchodźcy (269).

Wcześniejsze orzeczenie Irlandzkiego Sądu Najwyższego w sprawie Gashi ilustruje, że pominięcie lub 
zniekształcenie faktów musiało zadecydować o nadaniu statusu uchodźcy (270). Sąd uznał, że słowo 
„zadecydować” nie powinno być interpretowane w sposób zawężający i stwierdził, że określenie „zadecydowało 
o nadaniu jej statusu uchodźcy” jest zastosowane w celu żądania cofnięcia statusu uchodźcy, gdy jest oczywiste, 
że nie podjęto by decyzji o nadaniu statusu uchodźcy, gdyby znane były prawdziwe, pełne fakty” (271).

Sąd Najwyższy w tej sprawie zauważył, że:

termin [tj. „decisive” (polskie tłum. „zadecydowało”)] w angielskim tekście dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania nie jest tak dokładnie odzwierciedlony w innych wersjach językowych. Zniekształcenie 
lub pominięcie faktów jest na przykład zakwalifikowane w tekście francuskim w wyrażeniu: „ont joué 
un role determinant dans la decision d’octroyer le statut de refugié” [sic]. Odpowiednie wyrażenie we 
włoskim tekście ma ten sam sens: „ha costituito un fattore determinante per l’ottenimento dello status di 
rifugiato” (272).

Sąd podkreślił również obowiązek wnioskodawcy, zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy w sprawie kwalifikowania, 
do „jak najszybszego przedstawienia wszystkich elementów niezbędnych do uzasadnienia wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej”. Stwierdził, że „decyzja o nadaniu lub odmowie przyznania statusu uchodźcy 
opiera się na takich informacjach”, a zatem, że „informacje, o których mowa, stanowią podstawę do podjęcia 
decyzji i w tym sensie »zadecydowały«” (273). Sąd uznał, że niepoinformowanie przez wnioskodawcę organów 
o złożeniu wniosku o udzielenie azylu w Zjednoczonym Królestwie, podanie przez niego fałszywego nazwiska oraz 
przebywanie w Zjednoczonym Królestwie przez czas dłuższy niż wcześniej przyznawał – to wszystko czynniki, 
które zadecydowały o nadaniu statusu uchodźcy. Sąd podtrzymał zatem decyzję o cofnięciu statusu uchodźcy na 
tych podstawach.

W następstwie orzeczenia w wyroku w sprawie Gashi Irlandzki Sąd Najwyższy stwierdził w wyroku w innej 
sprawie – Hussein – że gdyby organy odkryły, iż obywatel Sudanu posługuje się fałszywą tożsamością podczas 
ubiegania się o azyl, odmówiono by mu statusu uchodźcy. Sąd uznał, że taka konkluzja byłaby zasadna także 
w odniesieniu do innych faktów, gdyby były znane. Fakty te dotyczyły tego, że wbrew jego twierdzeniom posiadał 
paszport sudański i uzyskał wizę na podróż poślubną, aby wjechać do Zjednoczonego Królestwa bezpośrednio 
przed ubieganiem się o azyl w Irlandii (274).

(266) Najwyższy Sąd Administracyjny (Nejvyšší správní soud, Czechy), wyrok z dnia 18 kwietnia 2013 r., nr 1 Azs 3/2013-27.

(267) Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, Francja), wyrok z dnia 28 czerwca 2019 r., M. T. alias S. et Mme K. épouse T., nr 18024910–18024911 C. Zob. też Krajowy Sąd 
ds. Azylu (CNDA, Francja), 2009 r., OFPRA przeciwko G., 633282/08013386, op.cit. (przypis 261 powyżej), w którym fałszywe oświadczenia skarżącego 
dotyczące jego obywatelstwa miały decydujące znaczenie przy podjęciu decyzji o nadaniu statusu uchodźcy. Zob. CNDA, Contentieux des réfugiés, op.cit. 
(przypis 261 powyżej).

(268) Niezależna Komisja Odwoławcza (IAC, Grecja), 19. IAC, wyrok z dnia 23 lutego 2021 r., nr 212103/2021.

(269) Sąd Najwyższy (Irlandia), wyrok z dnia 29 lipca 2016 r., T.F. (Nigeria) przeciwko Minister for Justice and Equality and Another, [2016] IEHC 551, pkt 78, 79 i 87.

(270) Sąd Najwyższy (Irlandia), 2010 r., Gashi, op.cit. (przypis 255 powyżej) pkt 25.

(271) Ibid., pkt 23.

(272) Ibid., pkt 25.

(273) Ibid., pkt 24.

(274) Sąd Najwyższy (Irlandia), wyrok z dnia 18 marca 2014 r., Hussein przeciwko Minister for Justice and Law Reform, [2014] IEHC 130, pkt 48.

http://www.cnda.fr/content/download/164301/1659337/version/1/file/CNDA%2028%20juin%202019%20OFPRA%20c.%20M.%20T.%20alias%20S.%20et%20Mme%20K.%20épouse%20T.%20n°s%2018024910-18024911%20C.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/6015/18175/version/1/file/recueil-2009-_anonymise_.pdf
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2016/H551.html
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2016/H551.html
https://www.courts.ie/acc/alfresco/bf2e19f9-3cb0-49f4-a65a-942b04aeb87f/2010_IEHC_436_1.pdf/pdf
https://www.courts.ie/acc/alfresco/e69eaf33-1a83-436b-b525-a37986fd1d19/2014_IEHC_130_1.pdf/pdf
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UNHCR stwierdza, że jeśli wystąpiły tylko drobne zaniedbania, należy zachować szczególną ostrożność przy 
podejmowaniu decyzji, czy były one decydujące (275). Zauważa dalej:

We wszystkich przypadkach dowodem w celu unieważnienia muszą być informacje dotyczące elementów, 
które były istotne dla wydania pierwotnej pozytywnej decyzji. Informacje takie muszą potwierdzać 
istnienie podstawy do odrzucenia lub wykluczenia w momencie pierwotnej oceny wniosku (276).

Po ustaleniu, że zniekształcenie lub pominięcie faktów zadecydowało o nadaniu statusu uchodźcy i po cofnięciu 
tego statusu, państwo członkowskie nie jest pozbawione możliwości dalszego badania kwestii związanych 
z innymi formami ochrony międzynarodowej.

W związku z tym Irlandzki Sąd Najwyższy uznał, że cofnięcie statusu uchodźcy z powodu zniekształcenia faktów 
nie może uniemożliwiać zainteresowanej osobie „złożenia nowego wniosku o nadanie statusu uchodźcy” (277).

(275) UNHCR, „Note on burden and standard of proof in refugee claims” [Nota w sprawie ciężaru i standardu dowodu we wnioskach w sprawie przyznania 
statusu uchodźcy], 16 grudnia 1998 r., pkt 9. Zob. też EASO, Evidence and credibility assessment in the context of the Common European Asylum System – 
Judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności w kontekście wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], 2018, s. 149.

(276) UNHCR, „Note on the cancellation of refugee status” [Nota w sprawie uchylenia statusu uchodźcy], op.cit. (przypis 8 powyżej), pkt 31.

(277) Sąd Najwyższy (Irlandia), 2010 r., Gashi, op.cit. (przypis 255 powyżej), pkt 28.

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3338.html
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Evidence%20and%20Credibility%20Assesment_JA_EN_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Evidence%20and%20Credibility%20Assesment_JA_EN_0.pdf
http://www.refworld.org/docid/41a5dfd94.html
https://www.courts.ie/acc/alfresco/bf2e19f9-3cb0-49f4-a65a-942b04aeb87f/2010_IEHC_436_1.pdf/pdf
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Część 5. Podstawy zakończenia 
ochrony uchodźców IV – zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub społeczności państwa 
członkowskiego: art. 14 ust. 4–6
W przeciwieństwie do art. 14 ust. 3 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona), który jest 
obowiązkowy, art. 14 ust. 4 jest przepisem uznaniowym. Zgodnie z art. 14 ust. 4 lit. a) państwa członkowskie 
mogą „cofnąć status, pozbawić lub odmówić przedłużenia ważności statusu nadanego uchodźcy”, jeżeli „istnieją 
racjonalne podstawy, by uznać danego uchodźcę za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa członkowskiego, 
w którym przebywa”. Art. 14 ust. 4 lit. b) umożliwia cofnięcie statusu, pozbawienie lub odmówienie przedłużenia 
ważności statusu nadanego uchodźcy, jeżeli „dany uchodźca został skazany prawomocnym wyrokiem za 
szczególnie poważne przestępstwo i stanowi zagrożenie dla społeczności tego państwa członkowskiego”. 
Głównym celem art. 14 ust. 4 lit. a) i b) jest w związku z tym ochrona bezpieczeństwa i społeczności państwa 
członkowskiego.

W takich sytuacjach i na tych samych podstawach, które przewidziano w art. 14 ust. 4 lit. a) i b), art. 14 ust. 5 
umożliwia państwom członkowskim postanowienie, że „nie nadadzą statusu danemu uchodźcy, w przypadku 
gdy odnośna decyzja jeszcze nie zapadła”. Ponadto art. 14 ust. 6 gwarantuje pewne prawa określone w art. 3, 
4, 16, 22, 31, 32 i 33 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców lub prawa podobne osobom, do których ma 
zastosowanie art. 14 ust. 4 lub 5, „o ile osoby te przebywają w państwie członkowskim”.

Niniejsza część dotyczy wymagań odnoszących się do art. 14 ust. 4–6 i ma strukturę określoną w tabeli 7.

Tabela 7: Struktura części 5

Punkt Tytuł Strona

5.1 Art. 14 ust. 4–6 oraz Konwencja dotycząca statusu uchodźców 60

5.2
„Zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa członkowskiego”: art. 14 ust. 4 
lit. a)

63

5.3 „Zagrożenie dla społeczności” państwa członkowskiego: art. 14 ust. 4 lit. b) 66

5.4 Możliwość postanowienia o nienadaniu statusu uchodźcy: art. 14 ust. 5 68

5.5
Kwalifikowanie się do uzyskania pewnych praw określonych w Konwencji 
dotyczącej statusu uchodźców: art. 14 ust. 6

70

5.1. Art. 14 ust. 4–6 oraz Konwencja dotycząca statusu uchodźców
Art. 14 ust. 4–5 umożliwia cofnięcie, pozbawienie lub odmowę przedłużenia ważności statusu uchodźcy w celu 
ochrony bezpieczeństwa społeczności państwa członkowskiego. Stosowanie art. 14 ust. 4–5 nie może jednak 
kolidować z uzyskaniem przez daną osobę określonych praw, o których mowa w art. 14 ust. 6, zapisanych 
w Konwencji dotyczącej statusu uchodźców.

Art. 14 ust. 4–6 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)
Cofnięcie, pozbawienie lub odmowa przedłużenia ważności statusu uchodźcy

4. Państwa członkowskie mogą cofnąć status, pozbawić lub odmówić przedłużenia ważności statusu 
nadanego uchodźcy przez organ rządowy, administracyjny, sądowy lub quasi-sądowy, jeżeli:
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a) istnieją racjonalne podstawy, by uznać danego uchodźcę za zagrożenie dla bezpieczeństwa 
państwa członkowskiego, w którym przebywa;

b) dany uchodźca został skazany prawomocnym wyrokiem za szczególnie poważne 
przestępstwo i stanowi zagrożenie dla społeczności tego państwa członkowskiego.

5. W sytuacjach określonych w ust. 4 państwa członkowskie mogą postanowić, że nie nadadzą statusu 
uchodźcy, w przypadku gdy odnośna decyzja jeszcze nie zapadła.

6. Osoby, do których mają zastosowanie ust. 4 lub 5, kwalifikują się do uzyskania praw określonych 
w art. 3, 4, 16, 22, 31, 32 i 33 konwencji genewskiej lub praw podobnych, o ile osoby te przebywają 
w państwie członkowskim.

Brzmienie art. 14 ust. 4 lit. a) i b) odpowiada w istocie brzmieniu art. 33 ust. 2 Konwencji dotyczącej statusu 
uchodźców, choć z pewnymi różnicami. W art. 33 ust. 1 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców zakazuje się 
wydalania lub zawracania (refoulement) „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”. Natomiast w art. 33 ust. 2 przewidziano:

Art. 33 ust. 2 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców

Nie może powoływać się jednakże na dobrodziejstwo niniejszego postanowienia [zakaz wydalania lub 
refoulement] uchodźca, co do którego istnieją podstawy, aby uznać go za groźnego dla bezpieczeństwa 
państwa, w którym się on znajduje, lub który będąc skazanym prawomocnym wyrokiem za szczególnie 
poważne zbrodnie stanowi niebezpieczeństwo dla społeczeństwa tego państwa.

Podczas gdy art. 33 ust. 2 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców odnosi się do wyjątków od zakazu 
refoulement na mocy międzynarodowego prawa uchodźczego, art. 14 ust. 4 lit. a) dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona) umożliwia pozbawienie statusu uchodźcy w okolicznościach, w których 
„istnieją racjonalne podstawy, by uznać danego uchodźcę za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa 
członkowskiego”. Podobnie art. 14 ust. 4 lit. b) umożliwia pozbawienie statusu nadanego uchodźcy, jeżeli „dany 
uchodźca został skazany prawomocnym wyrokiem za szczególnie poważne przestępstwo i stanowi zagrożenie 
dla społeczności tego państwa członkowskiego”. Ponadto art. 33 ust. 2 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców 
odnosi się do „państwa”, natomiast art. 14 ust. 4 lit. a) i b) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona) odnosi się do „państwa członkowskiego”.

Według wyroku TSUE w sprawie M, X i X, sytuacje, o których mowa w art. 14 ust. 4–5, odpowiadają „w istocie [...] 
sytuacjom, w których państwa członkowskie mogą odesłać uchodźcę na mocy art. 21 ust. 2 tej dyrektywy i art. 33 
ust. 2 Konwencji [...] [dotyczącej statusu uchodźców]” (278).

Art. 21 ust. 2 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) stanowi:

Art. 21 ust. 2 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)
Ochrona przed odesłaniem

W przypadku gdy zobowiązania międzynarodowe, o których mowa w ust. 1 [przestrzeganie zasady 
non-refoulement] tego nie zabraniają, państwa 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 bezpieczeństwa 
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.

Kwestię zgodności przepisów art. 14 ust. 4–6 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) 
z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców i kartą UE poruszono w wyroku TSUE w sprawie M, X i X. Wnioski 

(278) TSUE (WI), 2019 r., M, X i X, op.cit. (przypis 9 powyżej), pkt 93.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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dotyczyły trzech sporów w dwóch państwach członkowskich. Pierwsza sprawa dotyczyła mężczyzny z Czeczenii, 
któremu nadano status uchodźcy w Czechach. Następnie został on skazany na karę pozbawienia wolności 
w wymiarze dziewięciu lat za kradzież i wymuszenie w warunkach powrotu do przestępstwa. Cofnięto przyznane 
mu prawo do azylu oraz postanowiono nie przyznawać mu ochrony uzupełniającej z tego względu, że został on 
prawomocnie skazany za szczególnie poważne przestępstwo i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. 
Pytanie, z którym Najwyższy Sąd Administracyjny Republiki Czeskiej zwrócił się do TSUE, brzmiało: „czy art. 14 
ust. 4 i 6 dyrektywy [2011/95] jest nieważny z tej przyczyny, że przepis ten narusza art. 18 [karty], art. 78 ust. 1 
[TFUE] oraz zasady ogólne prawa Unii, o których mowa w art. 6 ust. 3 [TUE]?” (279).

Druga sprawa, do której odniesiono się w wyroku w sprawie M, X i X dotyczyła obywatela Republiki Wybrzeża 
Kości Słoniowej w Belgii, którego skazano na karę 30 miesięcy pozbawienia wolności, w części z warunkowym 
zawieszeniem jej wykonania, za umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, posiadanie broni białej bez 
uzasadnionego powodu i posiadanie zakazanej broni. Ponadto został skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności 
między innymi za zgwałcenie osoby małoletniej. Z uwagi na szczególnie poważny charakter popełnionych 
przestępstw oraz ich powtarzalność odmówiono nadania mu statusu uchodźcy oraz uzyskania ochrony 
uzupełniającej, ponieważ uznano, że stanowi zagrożenie dla społeczności. Sąd ds. Cudzoziemców zwrócił się 
do TSUE z pytaniami, w tym z pytaniem: „Czy art. 14 ust. 5 dyrektywy [...] [w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona)] należy interpretować jako nową klauzulę wykluczenia z możliwości uzyskania statusu uchodźcy 
przewidzianego w art. 13 tej dyrektywy, a co za tym idzie – w art. 1 sekcja A [konwencji dotyczącej statusu 
uchodźców]?”. Ponadto skierował do TSUE następujące pytanie: „czy interpretowany w ten sposób art. 14 
ust. 5 [dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)] jest zgodny z art. 18 [karty] i z art. 78 ust. 1 
[TFUE], które ustanawiają, w szczególności, wymóg zgodności europejskiego prawa wtórnego z [konwencją 
genewską]?” (280).

Trzecia sprawa dotyczyła obywatela Demokratycznej Republiki Konga, któremu nadano status uchodźcy w Belgii 
i który następnie został skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo oraz kradzież kwalifikowaną 
w tym państwie członkowskim. Status uchodźcy został cofnięty, ponieważ stwierdzono m.in., że ze względu na 
szczególnie poważny charakter popełnionych przestępstw osoba ta stanowi zagrożenie dla społeczności. Sąd ds. 
Cudzoziemców również w tej sprawie skierował do Trybunału pytania podobne do pytań dotyczących poprzedniej 
sprawy, ale odnoszące się do art. 14 ust. 4, a nie art. 14 ust. 5.

W swoim wyroku TSUE podkreślił znaczenie Konwencji dotyczącej statusu uchodźców i stwierdził, że:

O ile [...] dyrektywa 2011/95 ustanawia system normatywny obejmujący pojęcia i kryteria wspólne dla 
państw członkowskich i, co za tym idzie, właściwy dla Unii, o tyle jest ona oparta na konwencji genewskiej 
i ma w szczególności na celu zapewnienie, aby był przestrzegany art. 1 tej konwencji (281).

Trybunał podkreślił:

Fakt, że posiadanie przymiotu „uchodźcy” w rozumieniu art. 2 lit. d) dyrektywy [...] [w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona)] i art. 1 sekcja A Konwencji [...] [dotyczącej statusu uchodźców] 
nie zależy od formalnego uznania tego przymiotu poprzez nadanie „statusu uchodźcy” w rozumieniu 
art. 2 lit. e) tej dyrektywy, potwierdza brzmienie art. 21 ust. 2 wspomnianej dyrektywy, zgodnie z którym 
„uchodźca” może – z zastrzeżeniem przestrzegania określonego w tym przepisie warunku – zostać odesłany 
„bez względu na to, czy jego status został formalnie uznany”(282).

Odnosząc się do pytań dotyczących art. 14 ust. 4–5, Trybunał stwierdził, że nawet jeśli dane osoby podlegają tym 
przepisom, „osoby te korzystają lub nadal korzystają z pewnych praw przewidzianych w Konwencji [...] [dotyczącej 
statusu uchodźców]”, co potwierdza, że uznaje się je lub nadal uznaje się je za uchodźców w rozumieniu art. 1 
sekcja A Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, mimo tego cofnięcia lub tej odmowy przyznania statusu (283). 
Trybunał stwierdził:

przepisów art. 14 ust. 4–6 dyrektywy [...] [w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)] nie można 
interpretować w ten sposób, że cofnięcie statusu uchodźcy lub odmowa nadania tego statusu skutkuje tym, 
że obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec, który spełnia przesłanki materialne określone w art. 2 
lit. d) tej dyrektywy w związku z przepisami jej rozdziału III, nie jest już uważany za uchodźcę w rozumieniu 

(279) Ibid., pkt 52.

(280) TSUE (WI), 2019 r., M, X i X, op.cit. (przypis 9 powyżej), pkt 61.

(281) Ibid., pkt 83.

(282) Ibid., pkt 90.

(283) Ibid., pkt 99.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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art. 1 sekcja A Konwencji [...] [dotyczącej statusu uchodźców] i tym samym jest wykluczony z możliwości 
uzyskania ochrony międzynarodowej, do zagwarantowania której z poszanowaniem wspomnianej 
konwencji zobowiązuje art. 18 karty [UE] (284).

Podobnie, odnosząc się do art. 14 ust. 6, Trybunał uznał:

art. 14 ust. 6 dyrektywy [...] [w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)] należy, zgodnie z art. 
78 ust. 1 TFUE i art. 18 karty, interpretować w ten sposób, że państwo członkowskie, które korzysta 
z możliwości przewidzianych w art. 14 ust. 4 i 5 tej dyrektywy, powinno przyznać objętemu jedną z sytuacji 
wymienionych w tych ostatnich przepisach uchodźcy znajdującemu się na terytorium wspomnianego 
państwa członkowskiego co najmniej prawa zapisane w Konwencji [...] [dotyczącej statusu uchodźców], do 
których wyraźnie odwołuje się ten art. 14 ust. 6, a także prawa przewidziane we wspomnianej konwencji, 
z których korzystanie nie wymaga legalnego zamieszkiwania (285).

Trybunał stwierdził zatem, że „taka wykładnia art. 14 ust. 4–6 dyrektywy [...] [w sprawie kwalifikowania 
(wersja przekształcona)] zapewnia przestrzeganie minimalnego poziomu ochrony przewidzianego w Konwencji 
[...] [dotyczącej statusu uchodźców], jak tego wymagają art. 78 ust. 1 TFUE oraz art. 18 karty [UE]” (286). 
W konsekwencji utrzymano ważność art. 14 ust. 4–6 w związku z art. 78 ust. 1 TFUE i art. 18 karty UE.

Po wyroku TSUE w sprawie M, X i X Krajowy Sąd ds. Azylu we Francji zajął się kwestią pozbawienia statusu 
uchodźcy czeczeńskiego uchodźcy skazanego na 10 lat pozbawienia wolności za grożenie urzędnikowi. Uchodźca 
okazał również publiczne poparcie dla terroryzmu, a następnie został skazany za nielegalne posiadanie broni 
palnej. Powołując się na wyrok TSUE w sprawie M, X i X, sąd utrzymał w mocy decyzję o pozbawieniu statusu 
uchodźcy, ale uznał, że pozbawienie statusu uchodźcy na podstawie art. 14 ust. 4 nie oznacza, że dana osoba 
przestaje być uchodźcą, ponieważ status uchodźcy ma charakter deklaratoryjny, jak wskazano m.in. w motywie 
21 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona), a osoba nadal korzysta z niektórych praw 
przewidzianych w Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, interpretowanej i stosowanej w świetle karty UE (287).

Po wyroku w tej sprawie francuska Rada Stanu przyjęła uzasadnienie TSUE w czterech innych orzeczeniach 
w 2020 r. i określiła, w jaki sposób Krajowy Sąd ds. Azylu powinien rozpatrywać takie sprawy. Rada Stanu 
orzekła, że w sprawach dotyczących cofnięcia statusu uchodźcy na podstawie art. 14 ust. 4 dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona) sąd powinien opierać swoją decyzję na podstawach cofnięcia statusu 
uchodźcy, a nie na cechach bycia uchodźcą, które dana osoba nadal posiada (288).

5.2. „Zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa członkowskiego”: 
art. 14 ust. 4 lit. a)
Zgodnie z art. 14 ust. 4 lit. a) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) państwa członkowskie 
„mogą cofnąć status, pozbawić lub odmówić przedłużenia ważności statusu nadanego uchodźcy”, jeżeli „istnieją 
racjonalne podstawy, by uznać danego uchodźcę za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa członkowskiego, 
w którym przebywa”. Kryteria wymagane do zastosowania art. 14 ust. 4 lit. a) określono w podsumowaniu 10.

Podsumowanie 10: Kryteria stosowania art. 14 ust. 4 lit. a)

Racjonalne podstawy

Zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa członkowskiego, w którym przebywa

(284) Ibid., pkt 100.

(285) Ibid., pkt 107.

(286) Ibid., pkt 111.

(287) Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, Francja), wyrok z dnia 26 lipca 2019 r., M. T., nr 17053942, pkt 8.

(288) Rada Stanu (Conseil d’État, Francja), wyrok z dnia 19 czerwca 2020 r., OFPRA przeciwko M. A.C., nr 416032 i 416121 A, FR:CECHR:2020:416032.20200619, 
w którym stwierdza się w pkt 8, że możliwość odmowy nadania statusu uchodźcy lub jego pozbawienia na podstawie art. L. 711-6 Kodeksu wjazdu i pobytu 
obcokrajowców oraz prawa do azylu (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) wersja ostatnio zmodyfikowana dnia 10 
czerwca 2019 r.) nie ma wpływu na fakt, że dana osoba posiada lub zachowuje status uchodźcy; M. A.B., nr 422740 C, FR:CECHR:2020:422740.20200619, 
pkt 5; i M. B.A., nr 425231, i M. A.C.B., nr 428140 B, FR:CECHR:2020:425231.20200619, pkt 6 (potwierdzający decyzję CNDA nr 17021629).

http://www.cnda.fr/content/download/166107/1670774/version/1/file/CNDA%2026%20juillet%202019%20M.%20T.%20n°17053942%20C%2B.pdf
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/416032
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/422740
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/425231
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042074648?init=true&page=1&query=428140&searchField=ALL&tab_selection=all
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Okoliczności, o których mowa w art. 14 ust. 4 lit. a), odpowiadają zasadniczo pierwszemu wyjątkowi od zakazu 
wydalania lub zawracania uchodźcy (zakaz refoulement), o którym mowa w art. 33 ust. 2 Konwencji dotyczącej 
statusu uchodźców, tj. wyjątkowi odnoszącemu się do przypadków, w których istnieją podstawy, aby uznać 
uchodźcę za groźnego (obecnie lub w przyszłości) dla bezpieczeństwa państwa przyjmującego (289). Przepis ten ma 
na celu ochronę samego państwa.

W art. 14 ust. 4 lit. a) odniesiono się do „bezpieczeństwa państwa członkowskiego”, ale nie rozwinięto znaczenia 
tego pojęcia. Motyw 37 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) stanowi jednak: „pojęcie 
bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego dotyczy także przypadków, w których obywatel państwa 
trzeciego należy do ugrupowania wspierającego międzynarodowy terroryzm lub sam takie ugrupowanie wspiera”. 
W dyrektywie w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) nie rozwinięto dalej definicji „bezpieczeństwa”.

W wyroku w sprawie H. T. TSUE uznał, że w dyrektywie w sprawie kwalifikowania nie zdefiniowano ani pojęcia 
„bezpieczeństwa narodowego”, ani „porządku publicznego”. W przywołanej sprawie Trybunał uznał, że pojęcia 
te należy interpretować z uwzględnieniem jego interpretacji pojęć „bezpieczeństwa publicznego” i „porządku 
publicznego” w art. 27 i 28 dyrektywy w sprawie obywatelstwa (290). Trybunał stwierdził:

Tymczasem, nawet jeśli dyrektywa [w sprawie obywatelstwa] [...] realizuje inne cele niż cele wytyczone 
przez dyrektywę [...] [w sprawie kwalifikowania], to o ile państwa członkowskie posiadają swobodę 
w określaniu – zgodnie z krajowymi potrzebami, które mogą być odmienne w różnych państwach 
i okresach – wymogów porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego [...], o tyle jednak zakres 
ochrony, jaki społeczeństwo zamierza przyznać swoim podstawowym interesom, nie może różnić się 
w zależności od statusu prawnego osoby, która godzi w te interesy (291).

TSUE zauważył, że orzekł już, iż „bezpieczeństwo publiczne” w rozumieniu art. 28 ust. 3 dyrektywy w sprawie 
obywatelstwa:

odnosi się jednocześnie do wewnętrznego bezpieczeństwa państwa członkowskiego, jak i jego 
bezpieczeństwa zewnętrznego [...] i że tym samym zagrożenie dla funkcjonowania głównych instytucji 
i służb publicznych oraz życia ludności, podobnie jak ryzyko poważnego zakłócenia stosunków 
zagranicznych lub pokojowego współistnienia narodów bądź zagrożenie interesów wojskowych, może 
naruszać bezpieczeństwo publiczne (292).

TSUE zauważył ponadto, iż pojęcie „porządku publicznego” w rozumieniu art. 27 i 28 dyrektywy w sprawie 
obywatelstwa zostało już zinterpretowane w jego orzecznictwie w ten sposób, że odwołanie się do tego 
pojęcia „wymaga – oprócz zakłócenia porządku społecznego, jakim jest każde naruszenie prawa – [istnienia] 
rzeczywistego, aktualnego i dostatecznie poważnego zagrożenia dla jednego z podstawowych interesów 
społeczeństwa” (293).

TSUE zajmował się kwestią zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego w kontekście prawa 
azylowego w sprawie Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, Węgrom i Republice Czeskiej (294). 
Sprawa dotyczyła przestrzegania przez Polskę, Węgry i Czechy zobowiązań na mocy decyzji Rady 2015/1601 
i 2015/1523 („decyzje dotyczące relokacji”) (295). Zostały one przyjęte po wystąpieniu „nadzwyczajnej sytuacji 
charakteryzującej się nagłym napływem obywateli państw trzecich” na terytorium Grecji i Włoch w 2015 r. (296).

W swoim wyroku TSUE zawarł szereg uwag w kwestii obowiązków państw członkowskich w odniesieniu do decyzji 
dotyczących bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego w kontekście decyzji dotyczących relokacji 
i prawa azylowego. Wprawdzie art. 14 ust. 4 lit. a) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) 

(289) Pełne brzmienie art. 33 ust. 2 znajduje się w punkcie 5.1 powyżej.

(290) 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 [2004], Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77, 
zmieniona (wersja skonsolidowana) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego 
przepływu pracowników wewnątrz Unii (tekst jednolity).

(291) TSUE, wyrok z dnia 24 czerwca 2015 r., H. T. przeciwko Land Baden-Württemberg, C-373/13, EU:C:2015:413, pkt 77.

(292) Ibid., pkt 78

(293) Ibid., pkt 79.

(294) TSUE, 2020 r., Komisja przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, Węgrom i Republice Czeskiej, op.cit. (przypis 13 powyżej).

(295) Decyzja Rady (UE) 2015/1523 z dnia 14 września 2015 r. ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji 
oraz decyzja Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch 
i Grecji.

(296) Decyzja 2015/1601, motyw 1, przytoczony [w:] TSUE, 2020 r., Komisja przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, Węgrom i Republice Czeskiej, op.cit. (przypis 13 
powyżej), pkt 8.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02011R0492-20210801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02011R0492-20210801
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165215&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9120118
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
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dotyczy cofnięcia, pozbawienia lub odmowy przedłużenia ważności statusu uchodźcy, gdy istnieją racjonalne 
podstawy, by uznać danego uchodźcę za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa członkowskiego, wyrok 
TSUE jest jednak przydatny, ponieważ zawiera wskazówki dotyczące pojęcia „bezpieczeństwa narodowego 
lub porządku publicznego” w kontekście azylu. Co istotne, TSUE podkreślił: „zakresu wymogów dotyczących 
utrzymania porządku publicznego lub bezpieczeństwa narodowego nie może więc określać jednostronnie każde 
państwo członkowskie bez możliwości kontroli przez instytucje Unii” (297).

Trybunał dokonał również użytecznego rozróżnienia między „racjonalnymi” podstawami a „poważnymi” 
podstawami w kontekście decyzji dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Zauważył, że art. 14 ust. 4 lit. a) 
wyraźnie odnosi się do „racjonalnych podstaw”. Ponadto w wyroku podkreślono różnicę między zagrożeniem 
dla bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego, z jednej strony, a już popełnionym poważnym 
przestępstwem bądź poważnym przestępstwem o charakterze niepolitycznym poza państwem, które przyjęło 
taką osobę, i przed jej przyjęciem jako uchodźcy, z drugiej strony. W tym względzie TSUE stwierdził:

Co się tyczy powodów określanych jako „uzasadnione”, pozwalających uznać, że osoba ubiegająca się 
o udzielenie ochrony międzynarodowej stanowi „zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego lub porządku 
publicznego” na terytorium danego państwa członkowskiego relokacji, [...] to z uwagi na to, że owe 
powody muszą być „racjonalne”, a nie „poważne”, i niekoniecznie muszą dotyczyć popełnienia poważnego 
przestępstwa bądź poważnego przestępstwa o charakterze niepolitycznym popełnionego poza państwem, 
które przyjęło taką osobę, i przed jej przyjęciem jako uchodźcy, lecz wymagają jedynie przedstawienia 
dowodu „zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego”, oczywiście pozostawiają 
one państwom członkowskim relokacji większy zakres uznania niż poważne podstawy zastosowania 
przepisów dotyczących wykluczenia określonych w art. 12 i 17 dyrektywy 2011/95 (298).

Na podstawie tego wyroku wydaje się, że państwa członkowskie mają szerszy margines swobody w ustalaniu, 
czy dana osoba stanowi „zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego” kraju, w tym na mocy art. 14 ust. 4, niż 
w przypadku decydowania, czy istnieją poważne powody do zastosowania przepisów wykluczających.

Co istotne, TSUE stwierdził, że:

pojęcie „zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego” w rozumieniu 
wspomnianych wyżej przepisów decyzji 2015/1523 i 2015/1601 [decyzje dotyczące relokacji] należy 
rozumieć szerzej niż w orzecznictwie dotyczącym osób korzystających z prawa do swobodnego 
przemieszczania się. Pojęcie to może obejmować między innymi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa 
narodowego lub porządku publicznego (299).

Po wyroku w sprawie M, X i X Najwyższy Sąd Administracyjny Republiki Czeskiej uznał, że bezpieczeństwu 
państwa może zagrażać jedynie bardzo poważne naruszenie, które bezpośrednio lub pośrednio zagraża 
niezależności, realizacji obowiązków, integralności lub porządkowi konstytucyjnemu państwa. Przytoczonymi 
przez sąd przykładami były szpiegostwo, sabotaż wojskowy i działalność terrorystyczna. Stwierdził, że 
przestępstwa powszechne, nawet zaliczane do kategorii przestępstw szczególnie poważnych, nie mogą same 
w sobie stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa (300).

W sprawie rozstrzyganej przed wydaniem wyroku TSUE w sprawie Komisja przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, 
Węgrom i Republice Czeskiej austriacki Najwyższy Sąd Administracyjny stwierdził, że kwestia, czy uchodźca 
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa członkowskiego, wymaga oceny jego zachowania w ujęciu 
ogólnym. Ta ocena – jak stwierdzono – nie zakłada, że dana osoba została już skazana za przestępstwo. Sąd w tej 
sprawie uznał, że organ azylowy powinien z własnej inicjatywy ocenić, czy członek radykalnego stowarzyszenia 
islamistycznego prowadzącego meczet, w którym według doniesień policyjnych radykalizowano młodzież, 
stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa przyjmującego (301).

We Francji Rada Stanu uznała, że fakt, iż dana osoba figurowała w rejestrach państwowych jako osoba 
poszukiwana w celu zapobieżenia poważnym zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, sam w sobie nie oznacza, 

(297) TSUE, 2020 r., Komisja przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, Węgrom i Republice Czeskiej, op.cit. (przypis 13 powyżej), pkt 146.

(298) Ibid., pkt 156.

(299) Ibid., pkt 157. Szersze omówienie kwestii bezpieczeństwa w kontekście dyrektywy w sprawie prawa obywateli (dyrektywa 2004/38/WE), zob. TSUE 
(WI), wyrok z dnia 2 maja 2018 r., K. przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie and H. F. przeciwko Belgische Staat, sprawy połączone C-331/16 
i C-366/16, EU:C:2018:296; TSUE, wyrok z dnia 4 kwietnia 2017 r., Fahimian przeciwko Bundesrepublik Deutschland, C-544/15, EU:C:2017:255, pkt 40; 
i TSUE, wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r., Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid przeciwko E. P., C-380/18, EU:C:2019:1071, pkt 29 i 32.

(300) Najwyższy Sąd Administracyjny (Nejvyšší správní soud, Czechy), wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r., M. przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, nr 5 
Azs 189/2015-127.

(301) Najwyższy Sąd Administracyjny (Verwaltungsgerichtshof, Austria), wyrok z dnia 4 kwietnia 2019 r., Ro 2018/01/0014, AT:VWGH:2019:RO2018010014.J00.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9937063
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189542&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4259023
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221510&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20166799
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0189_5Azs_1500127_20200424091612_20200512084018_prevedeno.pdf
https://www.vwgh.gv.at/rechtsprechung/aktuelle_entscheidungen/2019/ro_2018010014.html?0
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że spełnia ona kryteria określone w art. 14 ust. 4 lit. a). Stwierdził raczej, że konieczne jest zaangażowanie 
się w proces inkwizycyjny i zebranie wszystkich istotnych informacji będących w posiadaniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych, którego sąd mógł wezwać w celu przedstawienia dowodów w związku z okolicznościami 
i powodami pojawienia się tej osoby w wykazie (302).

Krajowy Sąd ds. Azylu we Francji podtrzymał decyzję pozbawieniu statusu uchodźcy fundamentalistycznego 
kaznodziei, uznając, że stanowił on zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Według francuskich służb 
antyterrorystycznych i wywiadowczych kaznodzieja ten wygłaszał radykalne przemówienia i miał powiązania 
z działalnością w zakresie finansowania terroryzmu (303).

W innej francuskiej sprawie Krajowy Sąd ds. Azylu utrzymał w mocy decyzję o pozbawieniu statusu uchodźcy 
seryjnego sprawcy, który w ciągu 3 lat popełnił ponad 70 przestępstw. Sąd uznał, że istnieją poważne powody, 
by uznać go za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i społeczności. Podczas pobytu w więzieniu wykazywał 
skłonność do popierania dżihadystycznego terroryzmu. Ponadto jego aktywny i groźny prozelityzm wobec innych 
więźniów skłonił niektórych z nich do wystąpienia o przeniesienie do innych więzień. Dokonywał nieustannych 
ataków słownych i fizycznych na personel więzienny i regularnie okazywał poparcie dla Państwa Islamskiego (304).

Z kolei w Grecji, w przypadku uchodźcy, który został skazany na 5 miesięcy pozbawienia wolności za używanie 
narkotyków, Niezależna Komisja Odwoławcza orzekła, że osoba ta została skazana za „zaopatrywanie się 
w narkotyki i ich posiadanie wyłącznie na własny użytek”, a nie za handel narkotykami. Biorąc to pod uwagę, 
nie uznano, że takie zachowanie stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, i stwierdzono, 
że przestępstwo nie było w żaden sposób związane z charakterem i powagą kwestii bezpieczeństwa 
narodowego (305).

5.3. „Zagrożenie dla społeczności” państwa członkowskiego: art. 14 
ust. 4 lit. b)
Art. 14 ust. 4 lit. b) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) zezwala na pozbawienie statusu 
uchodźcy, jeżeli „dany uchodźca został skazany prawomocnym wyrokiem za szczególnie poważne przestępstwo 
i stanowi zagrożenie dla społeczności tego państwa członkowskiego”. Art. 14 ust. 4 lit. b) ma charakter uznaniowy.

W podsumowaniu 11 określono kryteria stosowania art. 14 ust. 4 lit. b).

Podsumowanie 11: Kryteria stosowania art. 14 ust. 4 lit. b)

Skazany za szczególnie poważne przestępstwo

Skazany prawomocnym wyrokiem

Zagrożenie dla społeczności państwa członkowskiego

W przeciwieństwie do art. 14 ust. 4 lit. a), aby art. 14 ust. 4 lit. b) miał zastosowanie, dany uchodźca musiał zostać 
skazany prawomocnym wyrokiem za szczególnie poważne przestępstwo (306). Kilka wyroków skazujących za 
drobne przestępstwa nie stanowi wystarczającej podstawy (307).

(302) Rada Stanu (Conseil d’État, Francja), wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r., OFPRA przeciwko M. A.C.B., nr 416013 A, FR:CECHR:2019:416013.20190130, pkt 18.

(303) Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, Francja), wyrok z dnia 28 września 2018 r., M. K., nr 17021629 C+. To orzeczenie zostało podtrzymane przez Radę Stanu 
(Conseil d’État, Francja), 2020 r., M. B. A., nr 425231, i M. A.C.B, nr 428140 B, op.cit. (przypis 288 powyżej).

(304) Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, Francja), wyrok z dnia 31 grudnia 2018 r., M. O., nr 17013391, pkt 18.

(305) Niezależna Komisja Odwoławcza (IAC, Grecja), 3. IAC, wyrok z dnia 26 listopada 2020 r., nr 7591/20.

(306) Immigration Appeal Tribunal (Sąd Apelacyjny ds. Imigracji) (Zjednoczone Królestwo), wyrok z dnia 7 lutego 2005 r., SB (cessation and exclusion) Haiti, 
[2005] UKIAT 36, pkt 70 (w związku z art. 33 ust. 2 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców).

(307) Ibid., stwierdzający, że „niepoprawna przestępczość i zagrożenie dla społeczności same w sobie nie wystarczą”.

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-01-30/416013
http://www.cnda.fr/content/download/148188/1501548/version/1/file/CNDA%2028%20septembre%202018%20M.%20K.%20n°17021629%20C%2B.pdf
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/425231
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042074648?init=true&page=1&query=428140&searchField=ALL&tab_selection=all
http://www.cnda.fr/content/download/152522/1544516/version/1/file/CNDA%2031%20décembre%202018%20GF%20M.%20O.%20n°17013391%20R.pdf
https://moj-tribunals-documents-prod.s3.amazonaws.com/decision/pdf_file/38166/2005_ukiat_00036_sb_haiti.pdf
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Wyrok TSUE w sprawie Ahmed, chociaż dotyczył art. 17 ust. 1 lit. b) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona) odnoszącego się do wykluczenia z możliwości otrzymania ochrony uzupełniającej, jeżeli istnieją 
podstawy, by sądzić, że beneficjent „popełnił poważne przestępstwo”, jest jednak przydatny w zrozumieniu 
czynników, które należy uwzględnić przy stwierdzaniu, czy dana osoba została skazana za „szczególnie poważne 
przestępstwo” zgodnie z art. 14 ust. 4 lit. b) (308).

TSUE zauważył, że podobnie jak pojęcie „poważnego przestępstwa” zawarte w art. 17 ust. 1 lit. b), pojęcie 
„szczególnie poważnego przestępstwa” zawarte w art. 14 ust. 4 lit. b) dyrektywy w sprawie kwalifikowania 
(wersja przekształcona) „nie zostało zdefiniowane w tym akcie, który nie zawiera także wyraźnego odesłania do 
prawa krajowego w celu ustalenia znaczenia i zakresu tego pojęcia” (309).

Trybunał stwierdził, że kara, „jaką dane przestępstwo jest zagrożone zgodnie z prawem tego państwa 
członkowskiego”, nie może być wyłączną podstawą do oceny jego powagi (310). Trybunał podkreślił natomiast: 
„do właściwego organu lub sądu krajowego rozstrzygającego w [sprawie] należy dokonanie oceny powagi 
rozpatrywanego czynu zabronionego w drodze pełnej analizy wszystkich okoliczności danego konkretnego 
przypadku” (311).

Dokonując tej zindywidualizowanej oceny, państwo członkowskie może uwzględnić następujące kryteria: 
„charakter ocenianego czynu, wyrządzone szkody, rodzaj procedury zastosowanej przy wszczęciu postępowania, 
charakter grożącej kary oraz [...] czy większość sądów także uznaje rozpatrywany czyn za poważne 
przestępstwo” (312). Szersze omówienie wyroku w sprawie Ahmed znajduje się w punkcie 6.3.2.

Austriacki Najwyższy Sąd Administracyjny, po wydaniu wyroku w sprawie Ahmed, określił cztery warunki, które 
muszą być łącznie spełnione, zanim dana osoba zostanie pozbawiona statusu uchodźcy na podstawie art. 14 
ust. 4 lit. b):

1. uchodźca musiał popełnić szczególnie poważne przestępstwo;
2. musiał zostać skazany prawomocnym wyrokiem sądu karnego;
3. musi stanowić zagrożenie dla społeczności; oraz
4. zagrożenie dla państwa przyjmującego musi przeważać nad interesem uchodźcy w zakresie ochrony.

Sąd stwierdził, że tylko przestępstwa obiektywnie naruszające szczególnie istotne interesy prawne można 
uznać za szczególnie poważne. Jako przykłady podano morderstwo, gwałt, znęcanie się nad dzieckiem, handel 
narkotykami i rozbój przy użyciu broni. Sąd odniósł się również do konieczności przeprowadzenia indywidualnej 
oceny (313).

Irlandzki Sąd Najwyższy rozpatrywał kwestię szczególnie poważnego przestępstwa w sprawie Morris Ali (314). 
W tej sprawie status uchodźcy został cofnięty ze względu na to, że uchodźca, skazany prawomocnym wyrokiem 
za szczególnie poważne przestępstwo, stanowił zagrożenie dla społeczności państwa. W piśmie dotyczącym 
cofnięcia statusu stwierdzono, że został skazany na 18 miesięcy pozbawienia wolności za sprzedaż/dostarczanie 
cracku o wartości ulicznej 70 euro. W decyzji o cofnięciu jego statusu stwierdzono również, że „sugeruje się 
również, że posiadał sprzęt do produkcji narkotyków, co implikuje, że jest poważnym podmiotem na scenie 
narkotykowej” (315). Sąd stwierdził, na podstawie faktów, że nie ma dowodów na działalność związaną z crackiem 
w przeciwieństwie do kokainy. Ponadto decyzja o cofnięciu statusu uchodźcy odnosiła się do wyroków 
skazujących, mimo że wydano tylko jeden wyrok. Ostatecznie uchodźcy nigdy nie postawiono zarzutów 
posiadania sprzętu do produkcji narkotyków. Sąd Najwyższy stwierdził, że właściwy organ „powinien był rozważyć 
oddzielne elementy składowe wyrażeń „poważne przestępstwo” i „szczególnie poważne przestępstwo” w oparciu 
o uzasadnioną i prawidłową wersję faktów” (316). Sąd uznał, że orzeczenie o cofnięciu statusu uchodźcy ze względu 

(308) TSUE, 2018 r., Ahmed, op.cit. (przypis 12 powyżej).

(309) Ibid., pkt 33–34.

(310) Ibid., pkt 58.

(311) Ibid. Zob. też TSUE, 2020 r., Komisja przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, Węgrom i Republice Czeskiej, op.cit. (przypis 13 powyżej), pkt 159, w którym 
przypomina się o potrzebie przeprowadzenia w przypadku takich spraw „całościowej analizy wszystkich okoliczności danego konkretnego przypadku”.

(312) TSUE, 2018 r., Ahmed, op.cit. (przypis 12 powyżej), pkt 56.

(313) Najwyższy Sąd Administracyjny (Verwaltungsgerichtshof, Austria), wyrok z dnia 29 sierpnia 2019 r., Ra 2018/19/0522, AT:VWGH:2019:RA2018190522.
L01. Zob. też Najwyższy Sąd Administracyjny (Verwaltungsgerichtshof, Austria), wyrok z dnia 25 października 2018 r., Ra 2018/20/0360, 
AT:VWGH:2018:RA2018200360.L01.

(314) Sąd Najwyższy (Irlandia), wyrok z dnia 1 marca 2012 r., Morris Ali przeciwko Minister for Justice, Equality and Law Reform, [2012] IEHC 149.

(315) Ibid., pkt 20–21.

(316) Ibid., pkt 40.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=58896dd0-3ff9-423c-b67e-b8acbc689d94&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=&BisDatum=21.10.2020&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=2018%2f19%2f0522&Dokumentnummer=JWR_2018190522_20190829L02
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=57582f27-91b4-4ce0-9977-93d8f299227d&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=25.10.2018&BisDatum=25.10.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2018200360_20181025L01
https://www.courts.ie/acc/alfresco/ff7c7c81-d0b0-419b-9246-829c0e8cbb47/2012_IEHC_149_1.pdf/pdf
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na wyrok skazujący za szczególnie poważne przestępstwo nie może obowiązywać, ponieważ nie było oparte na 
sprawiedliwym i rzetelnym podsumowaniu dopuszczonych faktów (317).

Ponadto uchodźca musi zostać skazany prawomocnym wyrokiem. Skazanie musi nastąpić w sądzie karnym. Zatem 
samo oskarżenie o popełnienie przestępstwa lub alternatywnie uniewinnienie w procesie karnym nie spowoduje, 
że uchodźca będzie objęty zakresem art. 14 ust. 4 lit. b).

Ponadto dana osoba musi stanowić zagrożenie dla społeczności państwa członkowskiego, ponieważ została 
skazana prawomocnym wyrokiem za szczególnie poważne przestępstwo. Uchodźca musi stanowić zagrożenie 
dla społeczności z powodu popełnionego przestępstwa, a nie ogólnego zachowania. W wyroku w sprawie RY (Sri 
Lanka), Sąd Apelacyjny (Anglia i Walia, Zjednoczone Królestwo) podtrzymał orzeczenie Sądu Wyższej Instancji 
(Wydział ds. Imigracji i Azylu), że uchodźca został skazany za szczególnie poważne przestępstwo i stanowił 
zagrożenie dla społeczności w okolicznościach, w których wskutek niebezpiecznej jazdy spowodował śmierć 
kobiety w 30. tygodniu ciąży, po czym uciekł do Niemiec po zwolnieniu za kaucją (318).

Inaczej niż w przypadku wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie RY (Sri Lanka), francuski Krajowy Sąd ds. Azylu, 
ustalając, czy uchodźca stanowi realne i aktualne zagrożenie dla społeczności, rozważył kwestie wykraczające 
poza ryzyko ponownego popełnienia przez osobę przestępstwa i oparł swoje wnioski na wielu czynnikach, nie 
tylko na konkretnym przestępstwie. W tej sprawie sąd pozbawił czeczeńskiego uchodźcę statusu uchodźcy na 
podstawie przepisu prawa krajowego włączającego art. 14 ust. 4 lit. b) dyrektywy w sprawie kwalifikowania 
(wersja przekształcona) ze względu na skazanie tego uchodźcy za przestępstwo zagrożone karą 10 lat pozbawienia 
wolności oraz inne przestępstwa. Było to połączone z faktem, że spełniał on odrębny warunek w prawie 
krajowym, iż stanowił realne i aktualne zagrożenie dla społeczności. Sąd powołał się na fakt, że z akt wynika, iż był 
on osobą groźną, paranoiczną i niestabilną oraz wygłaszającą radykalne poglądy religijne (319).

Najwyższy Sąd Administracyjny Republiki Czeskiej zadał pytanie, czy prawomocne skazanie za szczególnie 
poważne przestępstwo i zagrożenie dla społeczności to dwa odrębne warunki, które muszą być spełnione łącznie, 
czy też spełnienie pierwszego oznacza automatycznie spełnienie drugiego. Nie wypracował jednak wniosku w tym 
zakresie (320). Niemniej jednak we wcześniejszym wyroku w sprawie prowadzonej przez Sąd Apelacyjny (Anglia 
i Walia, Zjednoczone Królestwo) stwierdzono: „jeśli chodzi o »zagrożenie dla społeczności«, to zagrożenie musi 
być realne, ale jeśli dana osoba zostanie skazana za szczególnie poważne przestępstwo i istnieje realne ryzyko jego 
ponownego popełnienia, może stanowić zagrożenie dla społeczności” (321).

Istnieje wyraźne rozróżnienie między zagrożeniem dla społeczności a zagrożeniem dla bezpieczeństwa 
państwa członkowskiego. Najwyższy Sąd Administracyjny Republiki Czeskiej podkreślił różnicę między tymi 
dwoma terminami. Chociaż sprawa dotyczyła zastosowania art. 14 ust. 4 lit. b) odnoszącego się do zagrożenia 
dla społeczności, ustawodawca krajowy wdrożył ten przepis dyrektywy niewłaściwie i użył tego samego 
sformułowania (zagrożenie bezpieczeństwa państwa) w odniesieniu do spraw karnych objętych art. 14 ust. 4 
lit. b). W konsekwencji sąd uchylił decyzję organu administracyjnego o cofnięciu statusu uchodźcy i skierował 
sprawę do ponownego rozpatrzenia (322).

5.4. Możliwość postanowienia o nienadaniu statusu uchodźcy: art. 14 
ust. 5
W art. 14 ust. 5 zezwala się państwom członkowskim na wykorzystanie podstaw określonych w art. 14 ust. 4 lit. a) 
i b) jako powodu nieprzyznawania statusu uchodźcy. Przewidziano w nim, że w sytuacjach określonych w art. 14 

(317) Ibid., pkt 38.

(318) Sąd Apelacyjny (Anglia i Walia, Zjednoczone Królestwo), wyrok z dnia 12 lutego 2016 r., RY (Sri Lanka) przeciwko Secretary of State for the Home 
Department [2016] EWCA Civ 81.

(319) Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, Francja), 2019 r., M. T., nr 17053942 C+, op.cit. (przypis 287 powyżej), pkt 12, odnoszący się do uchodźcy jako stanowiącego 
„une menace réelle et actuelle pour la société”. Przepis francuskiego kodeksu (CESEDA) włączający przepisy dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona), op.cit. (przypis 288 powyżej), wymaga rozpatrzenia obu warunków z osobna. Zob. też treść przypisu 287 powyżej zawierający więcej 
informacji o tej sprawi oraz przypis 329 poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat innej sprawy dotyczącej poważnego zagrożenia dla społeczności.

(320) Najwyższy Sąd Administracyjny (Nejvyšší správní soud, Czechy), 2020 r., nr 5 Azs 189/2015-127, M. przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, op.cit. 
(przypis 300 powyżej).

(321) Sąd Apelacyjny (Anglia i Walia, Zjednoczone Królestwo), wyrok z dnia 26 czerwca 2009 r., EN (Serbia) przeciwko Secretary of State for the Home 
Department [2009] EWCA Civ 630, pkt 45.

(322) Najwyższy Sąd Administracyjny (Nejvyšší správní soud, Czechy), 2020 r., nr 5 Azs 189/2015-127, M. przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, op.cit. 
(przypis 300 powyżej).

https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/81.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/81.html
http://www.cnda.fr/content/download/166107/1670774/version/1/file/CNDA%2026%20juillet%202019%20M.%20T.%20n°17053942%20C%2B.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0189_5Azs_1500127_20200424091612_20200512084018_prevedeno.pdf
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2009/630.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2009/630.html
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0189_5Azs_1500127_20200424091612_20200512084018_prevedeno.pdf
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ust. 4 „państwa członkowskie mogą postanowić, że nie nadadzą statusu danemu uchodźcy, w przypadku gdy 
odnośna decyzja jeszcze nie zapadła”. Zatem przepis ten jest opcjonalny.

W wyroku TSUE w sprawie M, X i X pojawiło się pytanie, czy art. 14 ust. 5 ustanawia nową klauzulę 
wykluczenia z możliwości uzyskania statusu uchodźcy, która nie została przewidziana w Konwencji dotyczącej 
statusu uchodźców. Trybunał najpierw wyjaśnił rozróżnienie między pojęciem „uchodźcy” zdefiniowanym 
w art. 2 lit. d) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) i pojęciem „statusu uchodźcy” 
określonym w art. 2 lit. e) tej dyrektywy. Trybunał zauważył, że „w odniesieniu do terminu »uchodźca« art. 2 
lit. d) [...] dyrektywy [w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)] powtarza w istocie definicję podaną 
w art. 1 sekcja A ust. 2 konwencji genewskiej” oraz że przepisy rozdziału III tej dyrektywy „uszczegółowiają 
przesłanki materialne”, jakie dana osoba musi spełnić, aby mogła zostać uznana za uchodźcę. W odniesieniu 
do art. 2 lit. e) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) definiującego „status uchodźcy 
Trybunał”, zauważył, że w motywie 21 dyrektywy wyjaśnia się, iż „uznanie za uchodźcę [...] ma charakter 
deklaratoryjny, a nie konstytutywny” (323). Trybunał w dalszym toku wywiódł:

Co się tyczy sytuacji, o których mowa w art. 14 ust. 4 i 5 dyrektywy [...] [w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona)], w których państwa członkowskie są uprawnione do cofnięcia lub odmówienia nadania 
statusu uchodźcy, to odpowiadają one w istocie, [...] sytuacjom, w których państwa członkowskie mogą 
odesłać uchodźcę na mocy art. 21 ust. 2 tej dyrektywy i art. 33 ust. 2 Konwencji [...] [w sprawie statusu 
uchodźców] (324).

Następnie Trybunał stwierdził, że zastosowanie art. 14 ust. 4 lub 5 dotyczy „statusu uchodźcy” zdefiniowanego 
w art. 2 lit. e) (325). W związku z tym, jak przewidziano w art. 14 ust. 6, dana osoba kwalifikuje się do korzystania 
z niektórych praw uchodźców wynikających z Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, o ile przebywa 
w państwie członkowskim (326). Trybunał wyjaśnił, że:

okoliczność, że dana osoba objęta jest jedną z sytuacji, o których mowa w art. 14 ust. 4 i 5 [...], nie oznacza 
jednak, że przestaje ona spełniać przesłanki materialne, od których zależy posiadanie przymiotu uchodźcy, 
dotyczące istnienia uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w jej państwie pochodzenia (327).

Trybunał podkreślił, iż cofnięcie statusu uchodźcy lub odmowa nadania tego statusu na mocy art. 14 ust. 4–5 nie 
skutkuje tym, że dana osoba nie jest już uważana „za uchodźcę w rozumieniu art. 1 sekcja A Konwencji [dotyczącej 
statusu uchodźców] i tym samym jest [...] [wykluczona] z możliwości uzyskania ochrony międzynarodowej, do 
zagwarantowania której z poszanowaniem wspomnianej konwencji zobowiązuje art. 18 karty” (328).

Należy zauważyć, że przed wydaniem przez TSUE wyroku w sprawie Ahmed Krajowy Sąd ds. Azylu we Francji 
zastosował art. 14 ust. 5 w połączeniu z art. 14 ust. 4 lit. b) w sprawie dotyczącej osoby ubiegającej się 
o udzielenie ochrony międzynarodowej, która miała kilka poważnych wyroków skazujących, w tym na 12 lat 
pozbawienia wolności za stosowanie tortur i zgwałcenie bezbronnej osoby małoletniej. Mimo że osobę tę uznano 
za podlegającą definicji uchodźcy, stwierdzono, że stanowi rzeczywiste, aktualne i wystarczająco poważne 
zagrożenie dla społeczności, i nie przyznano jej statusu uchodźcy. Czynnikami, które sąd wziął pod uwagę 
w tej sprawie przy ocenie powagi zagrożenia dla społeczeństwa, było zachowanie wnioskodawczyni; charakter 
i powaga przestępstw, za które została skazana; jej osobisty udział w tych przestępstwach/czynach; możliwe 
czynniki łagodzące; czas, jaki upłynął od popełnienia tych przestępstw/czynów; oraz czy prawdopodobnie będzie 
kontynuować swoje zachowanie, które znacząco zaszkodziłoby podstawowym interesom społeczeństwa (329). 
Kryteria zastosowane przez sąd w tej sprawie są zasadniczo zgodne z kryteriami określonymi w wyroku w sprawie 
Ahmed. Dokonano zindywidualizowanej oceny, a sąd nie oparł się wyłącznie na karze pozbawienia wolności jako 
podstawie rozstrzygnięcia kwestii „szczególnie poważnego przestępstwa”.

(323) TSUE (WI), 2019 r., M, X i X, op.cit. (przypis 9 powyżej), pkt 84-85.

(324) Ibid., pkt 93.

(325) Ibid., pkt 96.

(326) Ibid., pkt 99.

(327) Ibid., pkt 98.

(328) Ibid., pkt 100. Zob. też ETPC, 2021 r., K.I. przeciwko Francji, op.cit. (przypis 82 powyżej) i pkt 1.6 powyżej.

(329) Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, Francja), wyrok z dnia 12 marca 2019 r., Mme B., nr 17028590, pkt 20–21. W art. 711-6-2 CESEDA, op.cit. (przypis 288 
powyżej) przewidziano odmowę lub pozbawienie statusu uchodźcy w sytuacjach, gdy „dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem we Francji za 
przestępstwo stanowiące akt terroryzmu lub zagrożone karą 10 lat pozbawienia wolności, a jej obecność stanowi poważne zagrożenie dla społeczeństwa”; 
w języku francuskim: „La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France [...] soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte 
de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société”. Zob. też Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, 
Francja), 2019 r., M. T., nr 17053942 C+, op.cit. (przypis 287 powyżej), który dotyczył również osoby uznanej za poważne zagrożenie dla społeczeństwa.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
http://www.cnda.fr/content/download/158620/1605207/version/1/file/CNDA%2012%20mars%202019%20Mme%20B.%20n°17028590%20C%2B.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/166107/1670774/version/1/file/CNDA%2026%20juillet%202019%20M.%20T.%20n°17053942%20C%2B.pdf
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5.5. Kwalifikowanie się do uzyskania pewnych praw określonych 
w Konwencji dotyczącej statusu uchodźców: art. 14 ust. 6
Art. 14 ust. 6 zapewnia pewną ochronę osobom, do których ma zastosowanie art. 14 ust. 4 lub 5. W artykule 
tym przewidziano, że takie osoby „kwalifikują się do uzyskania praw określonych w art. 3, 4, 16, 22, 31, 32 i 33 
konwencji genewskiej lub praw podobnych, o ile osoby te przebywają w państwie członkowskim”. Te prawa 
wynikające z Konwencji, które nadal mają zastosowanie, wymieniono w podsumowaniu 12.

Podsumowanie 12: Kwalifikowanie się do uzyskania praw wynikających z Konwencji dotyczącej statusu 
uchodźców na mocy art. 14 ust. 6 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)

• Niedopuszczalność dyskryminacji (art. 3)

• Wolność religii (art. 4)

• Dostęp do sądów przedstawicielstwa ustawowego (art. 16)

• Takie samo traktowanie w zakresie szkolnictwa (art. 22)

• Nienakładanie kar za nielegalny wjazd oraz zabezpieczenia dotyczące ograniczania swobody 
poruszania się (art. 31)

• Gwarancje proceduralne w przypadku wydalenia (art. 32)

• Gwarancje proceduralne dotyczące utraty ochrony przed refoulement (art. 33)

Wymienione prawa wynikające z Konwencji dotyczącej 
statusu uchodźców dotyczą następujących kwestii:

W wyroku w sprawie M, X i X TSUE przedstawił wyjaśnienia dotyczące wykładni art. 14 ust. 6. Odnosząc się do 
znaczenia sformułowania „praw podobnych” użytego w art. 14 ust. 6, Trybunał stwierdził, że spójnik „lub” należy 
rozumieć jako alternatywę łączną, nie zaś rozłączną. Trybunał przedstawił następujące wyjaśnienie:

Odnosząc się najpierw do spójnika „lub” użytego w art. 14 ust. 6 dyrektywy [...] [w sprawie kwalifikowania 
(wersja przekształcona)]: spójnik ten może być z językowego punktu widzenia rozumiany jako alternatywa 
rozłączna lub łączna, a zatem należy interpretować go z uwzględnieniem kontekstu, w jakim został użyty, 
i w świetle celów rozpatrywanego aktu (zob. analogicznie wyrok z dnia 12 lipca 2005 r., Komisja przeciwko 
Francji, C-304/02, EU:C:2005:444, pkt 83). W niniejszym przypadku, z uwagi na kontekst i cel dyrektywy 
[...] [w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)], które zostały wyrażone w jej motywach 3, 10 i 12, 
i w świetle orzecznictwa przytoczonego w pkt 77 niniejszego wyroku, wspomniany spójnik w art. 14 ust. 6 
tej dyrektywy należy rozumieć jako alternatywę łączną (330).

W odniesieniu do kontekstu i celu dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona), do których 
odniósł się Trybunał, należy zauważyć, że motyw 3 potwierdza zasadę non-refoulement, natomiast zgodnie 
z motywem 10 należy dążyć do większego zbliżenia przepisów dotyczących uznawania oraz zakresu ochrony 
międzynarodowej w oparciu o wyższe standardy. Ponadto w motywie 12 stwierdza się:

Głównym celem niniejszej dyrektywy jest po pierwsze to, by państwa członkowskie stosowały wspólne 
kryteria identyfikacji osób rzeczywiście potrzebujących ochrony międzynarodowej, a po drugie, by osoby 
takie miały dostęp do minimalnego poziomu świadczeń we wszystkich państwach członkowskich.

Trybunał przeszedł do oceny sposobu interpretacji sformułowania „praw podobnych” i stwierdził:

Następnie, co się tyczy zakresu zawartego we wspomnianym art. 14 ust. 6 sformułowania „praw 
podobnych”, należy wskazać – jak podkreślił rzecznik generalny w pkt 110 opinii – że stosowanie art. 14 
ust. 4 lub 5 dyrektywy [...] [w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)] skutkuje w szczególności 
odebraniem danej osobie zezwolenia na pobyt, które art. 24 tej dyrektywy wiąże ze statusem uchodźcy 
w rozumieniu wspomnianej dyrektywy (331).

(330) TSUE (WI), 2019 r., M, X i X, op.cit. (przypis 9 powyżej), pkt 102.

(331) Ibid., pkt 103.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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W konsekwencji Trybunał stwierdził, że „uchodźca, którego dotyczy środek podjęty na podstawie art. 14 ust. 4 
lub 5 dyrektywy [...] [w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)], może, w celu określenia praw, jakie 
należy mu przyznać zgodnie z systemem Konwencji [...] [dotyczącej statusu uchodźców], być postrzegany jako 
niezamieszkujący lub już niezamieszkujący legalnie na terytorium danego państwa członkowskiego” (332).

Rozważając kwestię, że dana osoba już nie zamieszkuje legalnie na terytorium państwa członkowskiego, Trybunał 
stwierdził, że państwa członkowskie, wdrażając art. 14 ust. 4 lub 5 tej dyrektywy, są:

zasadniczo zobowiązane do przyznania uchodźcom przebywającym na ich odnośnym terytorium 
tylko praw, o których wyraźnie mowa w art. 14 ust. 6 wspomnianej dyrektywy, jak również praw 
określonych w Konwencji [...] [dotyczącej statusu uchodźców], które są gwarantowane każdemu uchodźcy 
przebywającemu na terytorium umawiającego się państwa i z których korzystanie nie wymaga legalnego 
zamieszkiwania (333).

Znaczące jest jednak podkreślenie przez Trybunał, że art. 14 ust. 6 nie wpływa na prawa osoby wynikające 
z Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, jeśli osoba ta ma inną podstawę prawną do legalnego pozostawania 
w państwie członkowskim. TSUE stwierdził, że:

niezależnie od odebrania zezwolenia na pobyt związanego ze statusem uchodźcy w rozumieniu dyrektywy 
[...] [w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)] uchodźca objęty jedną z sytuacji, o których mowa 
w art. 14 ust. 4 i 5 tej dyrektywy, może na innej podstawie prawnej zamieszkiwać legalnie na terytorium 
danego państwa członkowskiego (zob. podobnie wyrok z dnia 24 czerwca 2015 r., H. T., C-373/13, 
EU:C:2015:413, pkt 94). W takim przypadku art. 14 ust. 6 wspomnianej dyrektywy nie stoi w żaden sposób 
na przeszkodzie temu, aby wspomniane państwo członkowskie zapewniało zainteresowanemu korzystanie 
ze wszystkich praw, jakie konwencja [...] [dotycząca statusu uchodźców] wiąże z posiadaniem przymiotu 
„uchodźcy” (334).

Trybunał potwierdził, że jeżeli państwo członkowskie powołuje się na art. 14 ust. 4 i 5 wobec osoby przebywającej 
w państwie, osoba ta musi mieć co najmniej zagwarantowaną ochronę praw określonych w Konwencji dotyczącej 
statusu uchodźców, jak określono w art. 14 ust. 6. Trybunał stwierdził:

art. 14 ust. 6 dyrektywy [...] [w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)] należy, zgodnie z art. 78 
ust. 1 TFUE i art. 18 karty, interpretować w ten sposób, że państwo członkowskie, które korzysta 
z możliwości przewidzianych w art. 14 ust. 4 i 5 tej dyrektywy, powinno przyznać objętemu jedną z sytuacji 
wymienionych w tych ostatnich przepisach uchodźcy znajdującemu się na terytorium wspomnianego 
państwa członkowskiego co najmniej prawa zapisane w Konwencji [...] [dotyczącej statusu uchodźców], do 
których wyraźnie odwołuje się ten art. 14 ust. 6, a także prawa przewidziane we wspomnianej konwencji, 
z których korzystanie nie wymaga legalnego zamieszkiwania, bez uszczerbku dla ewentualnych zastrzeżeń 
złożonych przez to państwo członkowskie na mocy art. 42 ust. 1 tej konwencji (335).

Trybunał wyraźnie podkreślił, że poza prawami, które państwa członkowskie są zobowiązane zagwarantować 
danym osobom na mocy art. 14 ust. 6, „dyrektywa ta nie może w żadnym razie być interpretowana w ten sposób, 
że mogłaby ona zachęcać te państwa do obejścia ich zobowiązań międzynarodowych wynikających z Konwencji 
[...] [dotyczącej statusu uchodźców], ograniczając prawa tych osób wynikające z tej konwencji” (336).

W kontekście art. 14 ust. 6 podkreślono również znaczenie karty. Trybunał stwierdził:

W każdym wypadku [...] stosowanie art. 14 ust. 4–6 tej dyrektywy pozostaje bez uszczerbku dla obowiązku 
przestrzegania przez dane państwo członkowskie odpowiednich postanowień karty, takich jak prawa 
zawarte w jej art. 7 dotyczącym poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, w art. 15, dotyczącym 
wolności wyboru zawodu i prawa do podejmowania pracy, w art. 34, dotyczącym zabezpieczenia 
społecznego i pomocy społecznej, a także w art. 35, dotyczącym ochrony zdrowia (337).

Najwyższy Sąd Administracyjny Czech w swoim prawomocnym wyroku w sprawie M określił prawa, z których 
korzystanie nie wymaga legalnego zamieszkiwania, wynikające z następujących artykułów Konwencji dotyczącej 
statusu uchodźców, poza tymi wyraźnie wymienionymi w art. 14 ust. 6 dyrektywy w sprawie kwalifikowania 

(332) Ibid., pkt 104.

(333) Ibid., pkt 105.

(334) Ibid., pkt 106.

(335) Ibid., pkt 107. Zob. też ETPC, 2021 r., K.I. przeciwko Francji, op.cit. (przypis 82 powyżej), pkt 76.

(336) TSUE (WI), 2019 r., M, X i X, op.cit. (przypis 9 powyżej), pkt 108.

(337) Ibid., pkt 109.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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(wersja przekształcona): art. 13, 20, 25, 27 i 29. Sąd orzekł, że uchodźcy, któremu cofnięto status uchodźcy lub 
odmówiono jego nadania zgodnie z art. 14 ust. 4 lub 5 i który nie został wydalony z terytorium, nadal przysługują 
prawa określone w art. 14 ust. 6, zgodnie z interpretacją TSUE w wyroku w sprawie M, X i X. Sąd określił taką 
osobę „lekkim uchodźcą” (338).

Należy zauważyć, że art. 14 ust. 6 wyraźnie odnosi się do gwarancji na podstawie art. 33 Konwencji dotyczącej 
statusu uchodźców. W art. 33 ust. 1 przewidziano zakaz wydalania lub zawracania na terytorium prześladowania 
(refoulement). Art. 33 ust. 2 stanowi, że nie może powoływać się jednakże na dobrodziejstwo art. 33 ust. 1 
„uchodźca, co do którego istnieją podstawy, aby uznać go za groźnego dla bezpieczeństwa państwa, w którym 
się on znajduje, lub który, będąc skazanym prawomocnym wyrokiem za szczególnie poważne zbrodnie, stanowi 
niebezpieczeństwo dla społeczeństwa tego państwa” (339).

W kontekście takich decyzji należy jednak wypełniać zobowiązanie do przestrzegania zasady non-refoulement 
wynikające z art. 3 EKPC, potwierdzone w art. 4 i 19 ust. 2 karty UE (340). Ponadto w art. 21 ust. 1 dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) zobowiązuje się państwa członkowskie do przestrzegania 
zasady non-refoulement zgodnie z ich zobowiązaniami międzynarodowymi (341).

Art. 21 ust. 1 i 2 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) stanowi:

Art. 21 ust. 1 i 2 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)
Ochrona przed odesłaniem

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

2. Jeżeli zobowiązania międzynarodowe wspomniane w ust. 1 tego nie zabraniają, państwa 
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 bezpieczeństwa 
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.

W wyroku w sprawie H. T. TSUE potwierdził, w odniesieniu do art. 21 ust. 2 dyrektywy w sprawie kwalifikowania, 
który jest identyczny z art. 21 ust. 2 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona), że państwa 
członkowskie, zgodnie ze swoimi zobowiązaniami międzynarodowymi, muszą przestrzegać zasady non-
refoulement (342).

Art. 21 ust. 2, jak potwierdza motyw 16 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona):

należy interpretować i stosować z poszanowaniem praw gwarantowanych w karcie, w szczególności 
w jej art. 4 i art. 19 ust. 2, które zakazują w sposób bezwzględny tortur oraz nieludzkiego i poniżającego 
traktowania albo karania bez względu na zachowanie danej osoby, a także wydalenia do państwa, 
w którym – istnieje poważne ryzyko – dana osoba może zostać poddana takiemu traktowaniu (343).

Zasada non-refoulement jest zatem gwarantowana jako prawo podstawowe na mocy art. 19 ust. 2 karty UE (344).

(338) Najwyższy Sąd Administracyjny (Nejvyšší správní soud, Czechy), 2020 r., nr 5 Azs 189/2015-127, M. przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, op.cit. 
(przypis 300 powyżej).

(339) Zob. pkt 5.1 powyżej zawierający pełny tekst tego postanowienia.

(340) Art. 4 karty UE zakazuje tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, a w art. 19 ust. 2 karty UE przewiduje się, że „nikt nie może być 
usunięty z terytorium państwa, wydalony lub wydany w drodze ekstradycji do państwa, w którym istnieje poważne ryzyko, iż może być poddany karze 
śmierci, torturom lub innemu nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu”.

(341) TSUE (WI), 2019 r., M, X i X, op.cit. (przypis 9 powyżej), pkt 90, 94, i 95. Art. 21 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) i art. 33 
Konwencji dotyczącej statusu uchodźców dotyczą posiadania przymiotu „uchodźcy” „w rozumieniu art. 2 lit. d) dyrektywy [w sprawie kwalifikowania 
(wersja przekształcona)] i art. 1 sekcja A konwencji genewskiej”, który „nie zależy od formalnego uznania tego przymiotu poprzez nadanie »statusu 
uchodźcy«” w rozumieniu art. 2 lit. e) tej dyrektywy (pkt 90). Oba przewidują zasadę non-refoulement oraz wyjątki od tej zasady.

(342) TSUE, 2015 r., H. T. przeciwko Baden-Württemberg, op.cit. (przypis 291 powyżej), pkt 42.

(343) TSUE (WI), 2019 r., M, X i X, op.cit. (przypis 9 powyżej), pkt 94.

(344) TSUE, 2015 r., H. T. przeciwko Baden-Württemberg, op.cit. (przypis 291 powyżej), pkt 65.

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0189_5Azs_1500127_20200424091612_20200512084018_prevedeno.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165215&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9120118
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165215&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9120118
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W związku z tym państwa członkowskie nie mogą usunąć, wydalić lub wydać w drodze ekstradycji 
cudzoziemca, jeżeli istnieją poważne i sprawdzone podstawy, aby uznać, iż w państwie przeznaczenia 
będzie on narażony na rzeczywiste ryzyko traktowania sprzecznego z art. 4 i art. 19 ust. 2 karty (345).

Gdyby zatem odesłanie uchodźcy objętego jedną z sytuacji, o których mowa w art. 14 ust. 4 i 5, a także 
w art. 21 ust. 2 dyrektywy [...] [w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)] stwarzało ryzyko 
naruszenia jego praw podstawowych zapisanych w art. 4 i art. 19 ust. 2 karty, dane państwo członkowskie 
nie mogłoby odstąpić od zasady non-refoulement na mocy art. 33 ust. 2 konwencji genewskiej (346).

Jak wskazano w punkcie 5.1 powyżej, TSUE wyjaśnił, że art. 14 ust. 4–6 nie narusza Konwencji dotyczącej statusu 
uchodźców, art. 18 karty UE ani art. 78 TFUE. Ponadto Trybunał wyraźnie stwierdził w wyroku w sprawie M, X i X, 
że „stosowanie art. 14 ust. 4–6 [...] dyrektywy [w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)] pozostaje 
bez uszczerbku dla obowiązku przestrzegania przez dane państwo członkowskie odpowiednich postanowień 
karty” (347). Trybunał rozwinął to twierdzenie w następujący sposób:

podczas gdy pod rządami Konwencji [...] [dotyczącej statusu uchodźców] osoby objęte jedną z sytuacji 
opisanych w art. 14 ust. 4 i 5 dyrektywy [...] [w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)] podlegają 
na mocy art. 33 ust. 2 wspomnianej konwencji odesłaniu lub wydaleniu do ich państwa pochodzenia, nawet 
gdyby ich życiu lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo, takie osoby nie mogą jednak, zgodnie z art. 21 
ust. 2 tej dyrektywy, zostać odesłane, gdyby odesłanie to prowadziło do powstania ryzyka naruszenia ich 
praw podstawowych zapisanych w art. 4 i art. 19 ust. 2 karty (348).

Biorąc to pod uwagę, TSUE orzekł, że „prawo Unii przewiduje szerszą ochronę międzynarodową uchodźców, 
o których mowa, [na mocy art. 14 ust. 4 i 5] niż ochrona zapewniana przez wspomnianą konwencję” (349). Należy 
zauważyć, że ETPC w wyroku w sprawie K.I. odniósł się do wyroku wielkiej izby TSUE w sprawie M, X i X. Odnosząc 
się do tego wyroku, ETPC zwrócił uwagę na orzeczenie TSUE, że posiadanie przymiotu „uchodźcy” nie zależy 
od formalnego uznania tego przymiotu poprzez nadanie „statusu uchodźcy” i że państwa członkowskie nie 
mogą usunąć, wydalić lub wydać w drodze ekstradycji uchodźcy, który utracił status, na podstawie art. 14 ust. 4 
dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona), jeżeli istnieją poważne podstawy, by uznać, że po 
powrocie będzie on narażony na traktowanie zabronione na mocy art. 4 i 19 karty UE (350). ETPC zwrócił ponadto 
uwagę, że TSUE orzekł w wyroku w sprawie M, X i X, iż dopóki są spełnione warunki azylu, dana osoba zachowuje 
status uchodźcy i korzysta z praw gwarantowanych przez Konwencję dotyczącą statusu uchodźców, jak wyraźnie 
przewidziano w art. 14 ust. 6 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona). W takim przypadku 
ETPC przypomniał, że ochrona przewidziana w art. 3 EKPC ma charakter bezwzględny i nie można od niej odstąpić 
nawet w przypadku gdy wyjątkowe niebezpieczeństwo publiczne zagraża istnieniu narodu (351). W punkcie 1.6 
powyżej omówiono szerzej wyrok w sprawie K.I. oraz zasadę non-refoulement i gwarancje proceduralne.

Dalsze wskazówki dotyczące znaczenia sformułowań „zagrożenie dla bezpieczeństwa” i „zagrożenie dla 
społeczności” można znaleźć w EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 qualification directive – Judicial analysis 
[Wykluczenie: art. 12 i 17 dyrektywy w sprawie kwalifikowania – analiza sądowa], wyd. drugie, 2020 r., 
pkt 4.2.5 „Zagrożenie dla społeczności i bezpieczeństwa państwa członkowskiego (art. 17 ust. 1 lit. d))”. Warto 
również zwrócić uwagę, że zastosowanie mają art. 44 i 45 dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja 
przekształcona) dotyczące gwarancji proceduralnych w przypadku cofnięcia ochrony międzynarodowej (352).

(345) TSUE (WI), 2019 r., M, X i X, op.cit. (przypis 9 powyżej), pkt 94. W odniesieniu do art. 3 EKPC, zob. ETPC, 2021 r., K.I. przeciwko Francji, op.cit. (przypis 82 
powyżej); ETPC, wyrok z dnia 30 października 1991 r., Vilvarajah i in. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, nr 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87 
i 13448/87; ETPC, wyrok z dnia 7 lipca 1989 r., Soering przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, nr 14038/88, pkt 88.

(346) TSUE (WI), 2019 r., M, X i X, op.cit. (przypis 9 powyżej), pkt 95. Zob. też ETPC, 2021 r., K.I. przeciwko Francji, op.cit. (przypis 82 powyżej).

(347) TSUE (WI), 2019 r., M, X i X, op.cit. (przypis 9 powyżej), pkt 109.

(348) Ibid., pkt 110.

(349) Ibid., pkt 96.

(350) ETPC, 2021 r., K.I. przeciwko Francji, op.cit. (przypis 82 powyżej), pkt 76.

(351) Ibid., pkt 119.

(352) 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). Dalsze informacje znajdują się w części 7 poniżej.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57713
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57619
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
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Część 6. Podstawy pozbawienia ochrony 
uzupełniającej – art. 19
Art. 19 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) dotyczy cofnięcia, pozbawienia lub 
odmowy przedłużenia ważności statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej nadanego obywatelowi 
państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi. Taka sytuacja może wystąpić, jeżeli okoliczności będące podstawą 
otrzymania ochrony uzupełniającej przestały istnieć lub uległy zmianie w takim stopniu, że ochrona nie jest już 
konieczna, zgodnie z art. 16 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona). Może wystąpić również 
w przypadku, gdy beneficjent ochrony uzupełniającej powinien był zostać wykluczony na mocy art. 17 ust. 3 lub 
powinien był zostać wykluczony lub jest wykluczony na mocy art. 17 ust. 1 i 2. Ponadto art. 19 ma zastosowanie 
w przypadku zniekształcenia lub pominięcia faktów przez beneficjenta ochrony uzupełniającej, co zadecydowało 
o nadaniu tego statusu (353).

Niniejsza część dotyczy podstaw pozbawienia ochrony uzupełniającej na mocy art. 19 dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona). Składa się z czterech punktów, jak określono w tabeli 8.

Tabela 8: Struktura części 6

Punkt Tytuł Strona

6.1 Art. 19 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) 74

6.2 Ustanie statusu: art. 19 ust. 1 i art. 16 76

6.3 Wykluczenie: art. 19 ust. 2, art. 19 ust. 3 lit. a) i art. 17 83

6.4 Zniekształcenie lub pominięcie faktów: art. 19 ust. 3 lit. b) 86

6.1. Art. 19 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona)
W art. 19 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) określono okoliczności, w których 
państwa członkowskie mogą lub muszą cofnąć status osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej, pozbawić albo 
odmówić przedłużenia ważności tego statusu.

Art. 19 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)
Cofnięcie, pozbawienie lub odmowa przedłużenia ważności statusu osoby potrzebującej ochrony 

uzupełniającej

1. W odniesieniu do wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonych po wejściu 
w życie dyrektywy 2004/83/WE państwa członkowskie cofają status osoby potrzebującej ochrony 
uzupełniającej, pozbawiają tego statusu lub odmawiają przedłużenia ważności tego statusu nadanego 
przez organ rządowy, administracyjny, sądowy lub quasi-sądowy obywatelowi państwa trzeciego lub 
bezpaństwowcowi, jeśli przestał on kwalifikować się do otrzymywania ochrony uzupełniającej zgodnie 
z art. 16.

2. Państwa członkowskie mogą cofnąć status osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej, pozbawić 
albo odmówić przedłużenia ważności tego statusu nadanego przez organ rządowy, administracyjny, 
sądowy lub quasi-sądowy obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi, jeśli po otrzymaniu 
statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej powinien on był zostać wykluczony z możliwości 
otrzymywania ochrony uzupełniającej zgodnie z art. 17 ust. 3.

(353) Art. 19 ust. 3 lit. b) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona).
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3. Państwa członkowskie cofają status osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej, pozbawiają 
tego statusu lub odmawiają przedłużenia jego ważności obywatelowi państwa trzeciego lub 
bezpaństwowcowi, jeżeli:

a) po otrzymaniu statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej dana osoba powinna 
była zostać lub jest wykluczona z możliwości otrzymywania ochrony uzupełniającej zgodnie 
z art. 17 ust. 1 i 2;

b) dana osoba zniekształciła lub pominęła fakty, w tym posłużyła się fałszywymi dokumentami, 
co zadecydowało o nadaniu jej statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej.

4. Bez uszczerbku dla określonego w art. 4 ust. 1 obowiązku obywatela państwa trzeciego lub 
bezpaństwowca, by ujawnić wszystkie istotne fakty i dostarczyć wszystkie istotne dokumenty 
znajdujące się w jego posiadaniu, państwo członkowskie, które nadało status osoby potrzebującej 
ochrony uzupełniającej, musi wykazać w każdym indywidualnym przypadku, że dana osoba przestała 
kwalifikować się lub nie kwalifikuje się do otrzymywania ochrony uzupełniającej, zgodnie z ust. 1, 2 
i 3 niniejszego artykułu.

Art. 19 jest w pewnym stopniu podobny do art. 14, który dotyczy cofnięcia, pozbawienia i odmowy przedłużenia 
ważności statusu uchodźcy. Nie powiela jednak w całości postanowień art. 14. Jest kilka znaczących różnic.

Art. 19 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 dotyczy pozbawienia statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej, 
ponieważ dana osoba przestała kwalifikować się do otrzymywania ochrony uzupełniającej, i różni się od 
odpowiedniego art. 14 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 dotyczącego pozbawienia statusu uchodźcy z powodu 
ustania statusu. W przeciwieństwie do art. 11 ust. 1, art. 16 ust. 1 nie określa sześciu powodów, na podstawie 
których dana osoba przestaje kwalifikować się do otrzymywania ochrony uzupełniającej. Art. 16 ust. 1 nie zawiera 
przepisów takich jak te przewidziane w art. 11 ust. 1 lit. a)–d), w którym określono czyny uchodźcy pozwalające 
stwierdzić, że „zwrócił się ponownie o ochronę do państwa, którego jest obywatelem”, ponownie przyjął „swoje 
obywatelstwo” lub „przyjął nowe obywatelstwo” lub „ponownie zamieszkał w państwie, które opuścił lub poza 
którego granicami przebywał z obawy przed prześladowaniem” (354). Nawet jeśli nie zostało to wyraźnie określone 
w dyrektywie w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona), sądy krajowe mimo to uwzględniają ponowne 
zamieszkanie przy ocenie, czy dana osoba przestała kwalifikować się do otrzymania ochrony uzupełniającej (355). 
Zob. punkt 3.1.1 powyżej zawierający przegląd okoliczności, w których dana osoba przestaje być uchodźcą.

Art. 19 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 3 umożliwia cofnięcie, pozbawienie lub odmowę przedłużenia ważności 
ochrony uzupełniającej, jeśli po otrzymaniu statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej okazuje się, 
że beneficjent powinien był zostać wykluczony z możliwości otrzymywania ochrony uzupełniającej zgodnie 
z art. 17 ust. 3. Art. 17 ust. 3 umożliwia państwom członkowskim wykluczenie obywatela państwa trzeciego lub 
bezpaństwowca z możliwości otrzymania ochrony uzupełniającej, jeżeli „przed przyjęciem [...] popełnił on jedno 
lub więcej przestępstw, [...] które [...] podlegałyby karze więzienia, i jeżeli opuścił on kraj pochodzenia wyłącznie 
w celu uniknięcia kary wynikającej z popełnienia tych przestępstw”. Ani sam art. 14, ani art. 14 w związku z art. 12 
nie zawierają odpowiadającego przepisu.

Art. 14 ust. 4 przewiduje, że państwa członkowskie „mogą cofnąć status, pozbawić lub odmówić przedłużenia 
ważności statusu nadanego uchodźcy”, jeżeli „istnieją racjonalne podstawy, by uznać danego uchodźcę za 
zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa członkowskiego, w którym przebywa; [lub] dany uchodźca został 
skazany prawomocnym wyrokiem za szczególnie poważne przestępstwo i stanowi zagrożenie dla społeczności 
tego państwa członkowskiego”. W odpowiadającym mu art. 19 ust. 3 lit. a) nie używa się wyraźnie takich 
sformułowań. Odwołano się raczej do klauzul dotyczących wykluczenia zawartych w art. 17 dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona). Art. 19 ust. 3 lit. a) przewiduje pozbawienie statusu osoby potrzebującej 
ochrony uzupełniającej, jeżeli dana osoba powinna była zostać lub jest wykluczona z powodów określonych 
w art. 17 ust. 1 i 2. Podczas gdy art. 17 ust. 1 lit. b) dotyczy sytuacji, w których istnieją poważne podstawy, aby 
sądzić, że dana osoba popełniła „poważne przestępstwo”, art. 17 ust. 1 lit. d) dotyczy osoby, która „stanowi 
zagrożenie dla społeczności lub bezpieczeństwa państwa członkowskiego, w którym przebywa”.

(354) Szersza analiza art. 11 ust. 1 lit. a)–d) znajduje się w części 2.

(355) Naczelny Sąd Administracyjny, Polska, wyrok z dnia 23 lutego 2016 r., sprawy połączone II OSK 1492/14, II OSK 1561/14, II OSK 1562/14; Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Warszawie (Polska), wyrok z dnia 16 maja 2013 r., IV SA/Wa 2684/12 (streszczenie w języku angielskim). Zob. też Sąd Okręgowy 
(Ringkonnakohtud, Estonia), wyrok z dnia 22 kwietnia 2020 r., X, Y, Q i w (Afganistan) przeciwko Zarządowi Policji i Straży Granicznej (Politsei- ja 
Piirivalveameti) (streszczenie w języku angielskim). Sprawa dotyczyła afgańskiego beneficjenta ochrony uzupełniającej, którego status ustał, gdy organy 
dowiedziały się, że raz wrócił do Afganistanu. Sąd administracyjny uchylił tę decyzję, uzasadniając, że jeden lot powrotny do Afganistanu nie stanowił 
solidnej podstawy do ustania statusu. Sąd utrzymał w mocy orzeczenie sądu niższej instancji, ale na innych podstawach, stwierdzając, że organy powinny 
były wziąć pod uwagę najlepszy interes dzieci w rodzinie oraz ich integrację i więzi społeczne w Estonii.

https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/PL_14.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-16-may-2013-iv-sawa-268412
https://caselaw.easo.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=1371
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Kolejna różnica polega na tym, że art. 14 ust. 4 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) jest 
przepisem opcjonalnym, natomiast art. 19 ust. 3 lit. a) jest obowiązkowy. Ponadto, jeśli status uchodźcy zostanie 
cofnięty na mocy art. 14 ust. 4, dana osoba mimo tego nadal pozostaje uchodźcą i przysługują jej pewne prawa 
wynikające z Konwencji dotyczącej statusu uchodźców. Jeśli z kolei uzna się, że beneficjent ochrony uzupełniającej 
stanowi zagrożenie dla społeczności lub bezpieczeństwa państwa członkowskiego, zostaje on wykluczony 
z możliwości otrzymywania ochrony uzupełniającej zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. d) i pozbawiony swojego statusu 
na mocy art. 19 ust. 3 lit. a). Tym samym nie przysługują mu żadne świadczenia przewidziane w dyrektywie 
w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona). Szersze omówienie tej kwestii zawarto w punkcie 6.3.2.

Odniesienie w art. 19 ust. 3 lit. a) do art. 17 ust. 1 i 2 jest podobne do odniesienia w art. 14 ust. 3 lit. a) do art. 12 
(odnośnie do wykluczenia – art. 12 ust. 2), z wyjątkiem różnicy w sformułowaniach dotyczących podstaw 
wykluczenia – „poważne przestępstwo o charakterze niepolitycznym” (w art. 12 ust. 2 lit. b)) i „poważne 
przestępstwo” (w art. 17 ust. 1 lit. b)). Kolejna różnica polega na tym, że art. 12 ust. 2 lit. b) odnosi się do 
popełnienia „poza państwem, które go przyjęło”, poważnego przestępstwa „o charakterze niepolitycznym, 
zanim został przyjęty jako uchodźca”, natomiast art. 17 ust. 1 lit. b) nie przewiduje ograniczeń czasowych ani 
geograficznych. Zakres art. 17 ust. 1 lit. b) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) jest 
zatem szerszy niż art. 12 ust. 2 lit. b) tej dyrektywy, ponieważ nie zawiera ograniczenia terytorialnego ani 
geograficznego, ani też warunku, by popełnione przestępstwo miało charakter niepolityczny. Szersze omówienie 
tej kwestii znajduje się w punkcie 6.3.2.

Art. 19 ust. 3 lit. b) i odpowiadający mu art. 14 ust. 3 lit. b) są przepisami obowiązkowymi i wymagają cofnięcia, 
pozbawienia lub odmowy przedłużenia ważności statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej lub statusu 
uchodźcy, jeżeli beneficjent ochrony uzupełniającej lub uchodźca zniekształcił lub pominął fakty, w tym posłużył 
się fałszywymi dokumentami, co zadecydowało o nadaniu mu statusu.

W zakresie, w jakim przepisy art. 19 odpowiadają przepisom art. 14, orzecznictwo dotyczące art. 14 ma 
analogiczne zastosowanie (356).

Na państwie członkowskim spoczywa obowiązek udowodnienia, w każdym indywidualnym przypadku, że 
beneficjent przestał kwalifikować się lub nie kwalifikuje się do otrzymywania ochrony uzupełniającej (357). 
Pozostaje to bez uszczerbku dla obowiązku danej osoby, by ujawnić wszystkie istotne fakty i dostarczyć wszystkie 
istotne dokumenty znajdujące się w jej posiadaniu, zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy w sprawie kwalifikowania 
(wersja przekształcona) (358).

Należy zauważyć, że podczas gdy art. 14 ust. 4 lit. a) odnosi się do racjonalnych podstaw, „by uznać danego 
uchodźcę za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa członkowskiego”, art. 19 ust. 3 lit. a) w związku z art. 17 
ust. 1 lit. d) odnosi się do istnienia poważnych podstaw, aby sądzić, że beneficjent ochrony uzupełniającej 
„stanowi zagrożenie dla społeczności lub bezpieczeństwa państwa członkowskiego”. Kwestie dotyczące dowodów 
omówiono szerzej w punkcie 7.4.

6.2. Ustanie statusu: art. 19 ust. 1 i art. 16
Pierwszą z sytuacji, w których państwo członkowskie musi cofnąć status, pozbawić lub odmówić przedłużenia 
ważności statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej, określono w art. 19 ust. 1.

Art. 19 ust. 1 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)
Cofnięcie, pozbawienie lub odmowa przedłużenia ważności statusu osoby potrzebującej ochrony 

uzupełniającej

W odniesieniu do wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonych po wejściu w życie 
dyrektywy 2004/83/WE państwa członkowskie cofają status osoby potrzebującej ochrony 
uzupełniającej, pozbawiają tego statusu lub odmawiają przedłużenia ważności tego statusu nadanego 
przez organ rządowy, administracyjny, sądowy lub quasi-sądowy obywatelowi państwa trzeciego lub 
bezpaństwowcowi, jeśli przestał on kwalifikować się do otrzymywania ochrony uzupełniającej zgodnie 
z art. 16.

(356) Zob. część 4 i 5 powyżej. Zob. też Storey, H., „Article 19, Qualification Directive 2011/95/EC’” [w:] Hailbronner i Thym, EU Immigration and Asylum Law: 
op.cit. (przypis 91 powyżej), s. 1248, pkt 1.

(357) Art. 19 ust. 4 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona).

(358) Ibid.
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Art. 19 ust. 1 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) musi być zatem interpretowany 
w związku z art. 16. Artykuł ten ma następujące brzmienie:

Art. 16 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)
Ustanie statusu

1. Obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec przestaje kwalifikować się do otrzymywania 
ochrony uzupełniającej, jeżeli okoliczności będące podstawą otrzymania statusu osoby potrzebującej 
ochrony uzupełniającej przestały istnieć lub uległy zmianie w takim stopniu, że ochrona nie jest już 
konieczna.

2. Stosując ust. 1, państwa członkowskie biorą pod uwagę, czy zmiana okoliczności ma charakter na 
tyle znaczący i trwały, że osobie kwalifikującej się do otrzymywania ochrony uzupełniającej nie grozi 
już rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy.

3. Ust. 1 nie ma zastosowania do beneficjenta ochrony uzupełniającej, który może powołać się 
na przekonywające powody związane z poprzednio doznaną poważną krzywdą, uzasadniające 
jego odmowę skorzystania z ochrony państwa, którego obywatelstwo posiada, lub w przypadku 
bezpaństwowca – z ochrony państwa jego poprzedniego miejsca zwykłego pobytu.

Zatem art. 19 ust. 1 w związku z art. 16 obliguje państwa członkowskie do cofnięcia, pozbawienia lub odmowy 
przedłużenia ważności statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej z powodu ustania statusu.

W podsumowaniu 13 przedstawiono wymagania dotyczące ustania statusu w kontekście ochrony uzupełniającej.

Podsumowanie 13: Wymagania dotyczące ustania statusu w kontekście ochrony uzupełniającej

Czy okoliczności przestały istnieć lub uległy zmianie „w takim stopniu, że ochrona nie jest już 
konieczna”?

Czy zmiana okoliczności ma charakter „znaczący i trwały”?

Czy istnieją „przekonywające powody związane z poprzednio doznaną poważną krzywdą”?

Czy występuje inne ryzyko doznania poważnej krzywdy?

6.2.1. Czy okoliczności przestały istnieć lub uległy zmianie „w takim stopniu, że ochrona nie 
jest już konieczna”?

Art. 19 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) w związku z art. 16 dotyczy pozbawienia 
statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej. Zgodnie z art. 2 lit. g) dyrektywy w sprawie kwalifikowania 
(wersja przekształcona) status osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej oznacza uznanie przez państwo 
członkowskie obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca za osobę kwalifikującą się do otrzymania ochrony 
uzupełniającej. Przyznaje się go obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi, który kwalifikuje się 
do otrzymania ochrony uzupełniającej zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. f) w związku z art. 15 dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona). Dotyczy to przypadków, w których dana osoba nie kwalifikuje 
się do uznania jej za uchodźcę, lecz co do której wykazano zasadnie, że jeśli wróci do swojego kraju pochodzenia, 
może jej rzeczywiście grozić poważna krzywda. W art. 15 definiuje się „poważną krzywdę” jako obejmującą:
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a) karę śmierci lub egzekucję; lub
b) tortury lub nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie wnioskodawcy w kraju jego 

pochodzenia; lub
c) poważne indywidualne zagrożenie życia lub fizycznej integralności osoby cywilnej wynikające 

z masowej przemocy w sytuacjach międzynarodowych lub wewnętrznych konfliktów zbrojnych.

Art. 16 ust. 1 przewiduje, że beneficjent ochrony uzupełniającej przestaje kwalifikować się do otrzymywania 
ochrony uzupełniającej, jeżeli okoliczności będące podstawą otrzymania statusu osoby potrzebującej ochrony 
uzupełniającej przestały istnieć lub uległy zmianie w takim stopniu, że ochrona nie jest już konieczna.

W art. 16 ust. 1 istnieje rozróżnienie między okolicznościami, które „przestały istnieć” a okolicznościami, które 
„uległy zmianie w takim stopniu, że ochrona nie jest już konieczna”. Przykładem okoliczności, które przestały 
istnieć, może być zniesienie kary śmierci w kraju pochodzenia danej osoby. Sytuacja, w której okoliczności uległy 
zmianie w takim stopniu, że ochrona nie jest już konieczna, może mieć miejsce, gdy nastąpił znaczący i trwały 
spadek intensywności masowej przemocy. Okoliczności, które przestały istnieć lub uległy zmianie, mogą mieć 
charakter osobisty w odniesieniu do danej osoby lub być związane z sytuacją w kraju pochodzenia, lub mogą też 
być związane z obydwoma tymi aspektami.

W art. 16 ust. 1 ustanawia się związek przyczynowy między zmianą okoliczności a potrzebą ochrony 
uzupełniającej. Zatem stopień zmiany musi być taki, że ochrona nie jest już konieczna. TSUE w wyroku w sprawie 
Bilali odniósł się do związku między zmianą okoliczności a faktem, że nie ma już uzasadnionej obawy związanej 
z pierwotną poważną krzywdą:

istnieje związek przyczynowy między zmianą okoliczności, o której mowa w art. 16 tej dyrektywy, 
a niemożliwością zachowania przez zainteresowanego statusu beneficjenta ochrony uzupełniającej z uwagi 
na to, że jego pierwotna obawa doznania poważnej krzywdy w rozumieniu art. 15 wspomnianej dyrektywy 
nie wydaje się już zasadna (359).

W sprawie Bilali organy popełniły błąd przy ustaleniu zakładanej narodowości zainteresowanej osoby i przyznały 
status ochrony uzupełniającej na podstawie nieprawidłowo ustalonego obywatelstwa. Status ten później cofnięto 
w związku z informacjami uzyskanymi przez państwo członkowskie.

W sprawie Bilali zwrócono się do TSUE z następującym pytaniem:

Czy przepisy prawa Unii, a w szczególności art. 19 ust. 3 dyrektywy [...] [w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona)], stoją na przeszkodzie przepisowi krajowemu państwa członkowskiego dotyczącemu 
możliwości cofnięcia statusu osoby uprawnionej do ochrony uzupełniającej, zgodnie z którym to przepisem 
o cofnięciu statusu osoby uprawnionej do ochrony uzupełniającej można postanowić, w sytuacji gdy nie 
zmieniły się same okoliczności faktyczne istotne dla nadania tego statusu, lecz nastąpiła jedynie zmiana 
w stanie wiedzy organu w tym względzie, przy czym ani zniekształcenie, ani pominięcie faktów przez 
obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca nie było decydujące dla nadania statusu ochrony 
uzupełniającej? (360)

Odpowiadając na to pytanie, TSUE podkreślił zasadę, że „byłoby sprzeczne z ogólną systematyką i celami 
dyrektywy [...] [w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)] umożliwienie skorzystania ze statusów, 
które przewiduje ta dyrektywa, obywatelom państw trzecich znajdującym się w sytuacjach pozbawionych 
jakiegokolwiek związku z racją bytu międzynarodowej ochrony” (361). Trybunał wyjaśnił, że ochrona uzupełniająca 
jest przyznawana wyłącznie osobom jej potrzebującym i stwierdził: „sytuacja osoby, która uzyskała status 
ochrony uzupełniającej na podstawie błędnych danych, nie spełniając nigdy przesłanek jego uzyskania, nie 
wykazuje zaś żadnego związku z racją bytu międzynarodowej ochrony” (362). Zatem „utrata statusu ochrony 
uzupełniającej w takich okolicznościach jest w konsekwencji zgodna z celem i ogólną systematyką dyrektywy 
[...] [w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)], a w szczególności z jej art. 18, który przewiduje nadanie 
statusu ochrony uzupełniającej wyłącznie osobom spełniającym wspomniane przesłanki” (363).

(359) TSUE, 2019 r., Bilali, op.cit. (przypis 14 powyżej), pkt 48.

(360) Ibid., pkt 30.

(361) Ibid., pkt 44.

(362) Ibid., pkt 44.

(363) Ibid., pkt 45.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
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Trybunał wyjaśnił, że „Jeżeli zainteresowane państwo członkowskie nie mogło zgodnie z prawem nadać tego 
statusu, to tym bardziej musi być zobowiązane do jego cofnięcia w razie wykrycia błędu” (364). Trybunał przyznał:

O ile zaś taka modyfikacja wynika ogólnie ze zmiany okoliczności faktycznych w państwie trzecim, która 
to zmiana doprowadziła do zaradzenia przyczynom skutkującym nadaniem statusu beneficjenta ochrony 
uzupełniającej, o tyle jednak, po pierwsze, art. 16 dyrektywy [...] [w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona)] nie przewiduje wyraźnie, że jego zakres stosowania jest ograniczony do takiego przypadku, 
a po drugie, zmiana stanu wiedzy przyjmującego państwa członkowskiego co do osobistej sytuacji 
zainteresowanego może w taki sam sposób skutkować tym, że pierwotna obawa doznania przez niego 
poważnej krzywdy w rozumieniu art. 15 wspomnianej dyrektywy nie wydaje się już zasadna w świetle 
nowych informacji posiadanych przez wspomniane państwo członkowskie (365).

Niemniej jednak, aby cofnąć status osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej, pozbawić tego statusu lub 
odmówić przedłużenia jego ważności, „nowe informacje, którymi dysponuje przyjmujące państwo członkowskie, 
[muszą pociągać] za sobą zmianę stanu jego wiedzy wystarczająco istotną i trwałą w przedmiocie kwestii, czy 
zainteresowany spełnia przesłanki nadania statusu ochrony uzupełniającej” (366).

Trybunał ostatecznie stwierdził, że z łącznej lektury art. 16 i art. 19 ust. 1 dyrektywy w świetle jej ogólnej 
systematyki i celu wynika, że:

gdy przyjmujące państwo członkowskie dysponuje nowymi informacjami, które świadczą o tym, że wbrew 
jego pierwotnej ocenie sytuacji obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, któremu udzieliło ono 
ochrony uzupełniającej, opartej na błędnych danych, temu obywatelowi lub bezpaństwowcowi nigdy nie 
groziła poważna krzywda w rozumieniu art. 15 tej dyrektywy, owe państwo członkowskie powinno dojść 
do wniosku, że okoliczności leżące u źródeł nadania statusu ochrony uzupełniającej uległy zmianie w taki 
sposób, że utrzymanie tego statusu nie jest już uzasadnione (367).

Co istotne, Trybunał stwierdził, że „okoliczność, że błędu popełnionego przez przyjmujące państwo członkowskie 
przy nadawaniu takiego statusu nie można przypisać zainteresowanemu, nie może zmienić ustalenia, że 
ten ostatni w rzeczywistości nigdy nie miał przymiotu »osoby kwalifikującej się do otrzymania ochrony 
uzupełniającej«” (368).

Po orzeczeniu TSUE austriacki Najwyższy Sąd Administracyjny orzekł, że cofnięcie statusu ochrony uzupełniającej 
jest zgodne z prawem w sytuacji, w której organ azylowy dowiedział się, że zainteresowana osoba nie pochodzi 
z kraju pierwotnie zakładanego i nie potrzebuje ochrony uzupełniającej w związku z jej krajem pochodzenia (369).

W odniesieniu do innego orzecznictwa krajowego, w kwestii tego, czy zmienione okoliczności mogą dotyczyć 
osobistych uwarunkowań danej osoby lub sytuacji w kraju pochodzenia, austriacki Najwyższy Sąd Administracyjny 
uznał, że ochrona uzupełniająca może nie być już konieczna w związku z różnymi zmianami, które mogą dotyczyć 
zarówno osobistych uwarunkowań danej osoby, jak i sytuacji w jej kraju pochodzenia (370). Fiński Najwyższy Sąd 
Administracyjny podtrzymał decyzję o ustaniu ochrony uzupełniającej Irakijczyka, który wrócił do swojego kraju 
i pozostawał tam przez 4 lata. Wnoszący odwołanie twierdził, że nie może zostać zawrócony do swojego kraju 
pochodzenia z powodu choroby psychicznej. Sąd stwierdził, że doświadczenie przez niego odrzucenia z powodu 
choroby psychicznej nie było samo w sobie wystarczające do stwierdzenia potrzeby ochrony międzynarodowej. 
Z dowodów wynikało, że podczas poprzedniego pobytu otrzymał pomoc medyczną i że ma tam krewnych. Sąd 
stwierdził, że jego sytuacja osobista zmieniła się w sposób znaczący i trwały, w takim stopniu, że ochrona nie była 
już konieczna (371).

6.2.2. Czy zmiana okoliczności ma charakter „znaczący i trwały”?

W art. 16 ust. 2 wymaga się, aby zmiana okoliczności miała charakter „znaczący i trwały”. Odnosząc się do 
charakteru zmiany, TSUE w wyroku w sprawie Bilali stwierdził, że zmiana okoliczności powinna mieć „charakter 

(364) Ibid., pkt 45.

(365) Ibid., pkt 49.

(366) Ibid., pkt 50.

(367) Ibid., pkt 51.

(368) Ibid., pkt 52.

(369) Najwyższy Sąd Administracyjny (Verwaltungsgerichtshof, Austria), wyrok z dnia 14 sierpnia 2019 r., Ra 2016/20/0038, AT:VWGH:2019:RA2016200038.L02.

(370) Najwyższy Sąd Administracyjny (Verwaltungsgerichtshof, Austria), wyrok z dnia 27 maja 2019 r., Ra 2019/14/0153, AT:VWGH:2019:RA2019140153.L00.

(371) Najwyższy Sąd Administracyjny (Korkein hallinto-oikeus, Finlandia), wyrok z dnia 25 listopada 2020 r., KHO:2020:129.

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=a660010a-ddc4-4e0c-9af3-3980cff0d990&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=14.08.2019&BisDatum=14.08.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2016200038_20190814L03
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=bf331ff4-b9fa-494c-8777-8742a285d3dd&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=27.05.2019&BisDatum=27.05.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2019140153_20190527L01
https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1606134135468.html
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na tyle znaczący i trwały, że zainteresowanemu nie grozi już rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy 
w rozumieniu art. 15 wspomnianej dyrektywy” (372).

Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę, czy nowe przepisy są przestrzegane w praktyce i czy jakiekolwiek 
pozytywne zmiany prawne są rzeczywiście trwałe. Na przykład może zajść proces demokratyzacji, mogą 
nastąpić zmiany w systemie prawnym lub strukturach administracyjnych, poprawa warunków w więzieniach lub 
amnestia (373). Jeżeli ryzyko wynikało z przemocy o charakterze masowym w sytuacji konfliktu zbrojnego, poziom 
przemocy mógł zmniejszyć się z powodu zmiany sytuacji politycznej lub wojskowej (374).

Austriacki Najwyższy Sąd Administracyjny w kontekście art. 19 stwierdził, że znacząca zmiana ma miejsce 
wyłącznie wtedy, gdy okoliczności zmieniły się w stopniu na tyle istotnym, a nie jedynie tymczasowo, że dana 
osoba już nie kwalifikuje się do otrzymania ochrony uzupełniającej (375).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził ustanie okoliczności w przypadku kobiety, która udała 
się do kraju pochodzenia i tam urodziła dziecko. Pozostawała tam przez trzy lata i uzyskała paszporty dla siebie 
i dzieci. Sąd orzekł, że co prawda sytuacja jest nadal niestabilna, jednak nie można mówić o konflikcie zbrojnym, 
który stanowiłby zagrożenie dla całej populacji ani o masowym stosowaniu terroru czy prześladowań wobec 
osób cywilnych. Nastąpiła zatem zmiana okoliczności, które warunkowały przyznanie ochrony uzupełniającej (376). 
W związku z tym cofnięcie ochrony uzupełniającej było uzasadnione.

Znaczące i trwałe zmniejszenie intensywności konfliktu zbrojnego może prowadzić do cofnięcia, pozbawienia lub 
nieprzedłużenia ważności ochrony uzupełniającej (377). Naczelny Sąd Administracyjny Republiki Czeskiej stwierdził 
m.in., że sytuacja w obwodzie zaporoskim na Ukrainie, który sąsiaduje z „regionem wojennym” Doniecka, 
ustabilizowała się i jest pod pełną kontrolą władz ukraińskich. W związku z tym nie występuje już zagrożenie dla 
ludności cywilnej w rozumieniu art. 15 lit. c) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) (378).

Natomiast w przypadku irackiej rodziny Krajowy Sąd ds. Azylu we Francji stwierdził, że sytuacja w zakresie 
bezpieczeństwa w prowincji Al Anbar była porównywalna do tej, która występowała w momencie przyznania 
ochrony uzupełniającej, zatem niemożliwe byłoby scharakteryzowanie sytuacji jako zmiany okoliczności, która 
może doprowadzić do pozbawienia statusu ochrony uzupełniającej (379).

Przy ocenie, czy nie istnieje już rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy wynikające z masowej przemocy 
w sytuacjach międzynarodowych lub wewnętrznych konfliktów zbrojnych zgodnie z art. 15 lit. c), stosuje się 
podejście ruchomej skali. Oznacza to, że w im większym stopniu wnioskodawca jest w stanie wykazać, że nadal 
grozi mu doznanie poważnej krzywdy wynikającej z masowej przemocy ze względu na elementy właściwe jego 
sytuacji osobistej, tym niższy będzie poziom przemocy nieselektywnej wymagany w celu skorzystania z ochrony 
uzupełniającej (380). Podobnie osoba, której ochrona uzupełniająca zostaje cofnięta, która zostaje jej pozbawiona 
lub której odmawia się przedłużenia jej ważności, może argumentować, że chociaż okoliczności zmieniły się 
w takim stopniu, że ochrona przed poważną krzywdą nie jest już konieczna w przypadku większości ludzi, nie 

(372) TSUE, 2019 r., Bilali, op.cit. (przypis 14 powyżej), pkt 47.

(373) ETPC, wyrok z dnia 15 listopada 2011 r., Al Hanchi przeciwko Bośni i Hercegowinie, nr 48205/09, pkt 42–45, w którym stwierdzono, że zmiana okoliczności 
w Tunezji miała taki charakter, że „chociaż w istocie przypadki złego traktowania są nadal zgłaszane, są to incydenty sporadyczne”, zatem nie występuje 
ryzyko traktowania sprzecznego z art. 3 EKPC, jeżeli dana osoba zostałaby zawrócona do tego kraju.

(374) Zob. np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Polska, 2013 r., IV SA/Wa 2684/12 (streszczenie w języku angielskim), op.cit. (przypis 355 powyżej).

(375) Najwyższy Sąd Administracyjny (Verwaltungsgerichtshof, Austria), 2019 r., Ra 2019/14/0153, op.cit. (przypis 372 powyżej), orzekając, że zmiana 
okoliczności może wynikać z faktu, iż dana osoba korzysta obecnie z ochrony wewnętrznej, której wcześniej nie miała. UNHCR stwierdza, że klauzule 
dotyczące ustania statusu powinny być „interpretowane w sposób zawężający”, a ochrona wewnętrzna może być stosowana wyłącznie w kontekście 
oceny kwalifikowania się do ochrony międzynarodowej w ramach art. 1 ust. A pkt 2 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców UNHCR, Podręcznika, op. cit. 
(przypis 67 powyżej), pkt 116. Niemniej jednak Sąd Apelacyjny (Anglia i Walia, Zjednoczone Królestwo) w wyroku z dnia 29 lipca 2019 r., Secretary of State 
for the Home Department przeciwko MS (Somalia), [2019] EWCA civ 1345, przeanalizował wytyczne UNHCR i podał powody, stosując prawo UE, aby nie 
zgodzić się z UNHCR w tej kwestii. Zob. też Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [Sąd Wyższej Instancji (Wydział ds. Imigracji i Azylu), Zjednoczone 
Królestwo], wyrok z dnia 1 listopada 2019 r., SB (refugee revocation; IDP camps) Somalia, [2019] UKUT 358. Więcej informacji na temat tych kwestii 
w kontekście ustania statusu uchodźcy można znaleźć w punkcie 3.1.2 powyżej.

(376) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Polska, 2013 r., IV SA/Wa 2684/12 (streszczenie w języku angielskim), op.cit. (przypis 355 powyżej).

(377) Przykładem jest konflikt zbrojny na południowo-wschodniej Ukrainie. Zob. Najwyższy Sąd Administracyjny (Nejvyšší správní soud, Czechy), wyrok z dnia 
8 marca 2018 r., nr 10 Azs 341/2017-54, V. N. i A. N. przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych; Najwyższy Sąd Administracyjny (Nejvyšší správní soud, 
Czechy), wyrok z dnia 16 maja2018 r., nr 7 Azs 169/2018-23, V. S. przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych; Najwyższy Sąd Administracyjny (Nejvyšší 
správní soud, Czechy), wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r., nr 5 Azs 297/2018-51, A. M. przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

(378) Najwyższy Sąd Administracyjny (Nejvyšší správní soud, Czechy), wyrok z dnia 14 lutego 2018 r., nr 1 Azs 402/2017-48, A. N. przeciwko Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych.

(379) Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, Francja), wyrok z dnia 21 grudnia 2018 r., Messrs A et Mmes A., nr 17010844, 17010847, 17010845, 17010848, 18044574, 
18044573, 18044575 i 18044576C.

(380) TSUE, wyrok z dnia 17 lutego 2009 r., Elgafaji przeciwko Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, EU:C:2009:94, pkt 39; TSUE, wyrok z dnia 30 stycznia 2014 r., 
Aboubacar Diakité przeciwko Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-285/12, EU:C:2014:39, pkt 31; EASO, Article 15(c) Qualification Directive 
(2011/95/EU) – A judicial analysis [Art. 15 lit. c) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (2011/95/EU) – analiza sądowa], grudzień 2014 r., s. 22–24.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107450
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/PL_14.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-16-may-2013-iv-sawa-268412
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=bf331ff4-b9fa-494c-8777-8742a285d3dd&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=27.05.2019&BisDatum=27.05.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2019140153_20190527L01
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1345.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1345.html
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2019-ukut-358
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/PL_14.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-16-may-2013-iv-sawa-268412
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/10-azs-341-2017-54
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/7-azs-169-2018-23
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/5-azs-297-2018-51
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/1-azs-402-2017-48
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/1-azs-402-2017-48
http://www.cnda.fr/content/download/152521/1544513/version/1/file/CNDA%2021%20décembre%202018%20Famille%20A.%20n°s%2017010844-17010845%20et%20suivants%20C.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d530976ccb4e564b3fbac8e6f3faf17788.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSchj0?text=&docid=76788&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751058
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147061&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751649
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-Qualification-Directive-201195EU-A-judicial-analysis.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-Qualification-Directive-201195EU-A-judicial-analysis.pdf
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zmieniły się one w tym samym stopniu w odniesieniu do niej, biorąc pod uwagę okoliczności związane z jej 
osobistą sytuacją.

6.2.3. Czy występuje inne ryzyko doznania poważnej krzywdy?

Z dokonanej przez TSUE analizy analogicznych przepisów art. 11 dotyczących ustania statusu uchodźcy (381) 
wynika, że pozbawienie statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej jest możliwe wyłącznie w przypadku, 
gdy nie istnieje rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy w rozumieniu art. 15 dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona) wynikające z okoliczności innych niż te, które doprowadziły do 
pierwotnego nadania statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej (382).

W odniesieniu do oceny, czy istnieje jakakolwiek inna forma poważnej krzywdy, warto odwołać się do wyroku 
TSUE w sprawie MP. Wprawdzie sprawa ta dotyczy przesłanek kwalifikujących do ochrony uzupełniającej, a nie 
zakończenia ochrony uzupełniającej, ale ilustruje kwestie, które można uwzględnić przy podejmowaniu decyzji, 
czy istnieje jakiekolwiek inne ryzyko doznania poważnej krzywdy. W tej sprawie Trybunał stwierdził:

art. 2 lit. e) i art. 15 lit. b) dyrektywy [...] [w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)] w związku 
z art. 4 karty [UE] należy interpretować w ten sposób, że do statusu ochrony uzupełniającej kwalifikuje 
się obywatel państwa trzeciego, który był w przeszłości torturowany przez władze państwa pochodzenia 
i który w wypadku odesłania do tego państwa nie jest już narażony na ryzyko poddania torturom, lecz 
którego stan zdrowia fizycznego lub psychicznego może w takim wypadku ulec poważnemu pogorszeniu, 
łącznie z ryzykiem popełnienia przez tego obywatela samobójstwa z powodu traumy doznanej w wyniku 
aktów tortur, których był ofiarą, jeżeli istnieje rzeczywiste ryzyko celowego pozbawienia tego obywatela 
w rzeczonym państwie opieki właściwej do leczenia fizycznych lub psychicznych następstw aktów tortur, co 
powinien ustalić sąd odsyłający (383).

Zatem zdaniem TSUE, nawet jeśli ryzyko doznania poważnej krzywdy, które skutkowało nadaniem statusu 
ochrony uzupełniającej, może już nie istnieć, beneficjent może nadal kwalifikować się do ochrony uzupełniającej, 
jeśli pojawi się nowe ryzyko doznania poważnej krzywdy po powrocie. Na zasadzie analogii, w kontekście 
zakończenia ochrony międzynarodowej, dana osoba może powołać się na różne podstawy niezwiązane 
z pierwotnym wnioskiem o udzielenie ochrony lub na podstawy, które wynikają z doznania pierwotnej poważnej 
krzywdy, ale różnią się od niej, jak miało to miejsce w sprawie MP, aby wykazać, dlaczego nie należy pozbawiać 
statusu ochrony uzupełniającej.

6.2.4. Czy istnieją „przekonywające powody związane z poprzednio doznaną poważną 
krzywdą”?

W art. 16 ust. 3 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) przewidziano wyjątek od 
stosowania przepisów art. 16 ust. 1. Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący, który stanowi, że art. 16 ust. 1 
„nie ma zastosowania do beneficjenta ochrony uzupełniającej, który może powołać się na przekonywające 
powody związane z poprzednio doznaną poważną krzywdą, uzasadniające jego odmowę skorzystania z ochrony 
[kraju pochodzenia]”. Art. 16 ust. 3 jest zawarty wyłącznie w dyrektywie w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona), nie w oryginalnej dyrektywie w sprawie kwalifikowania.

W ujęciu ogólnym, biorąc pod uwagę, że przepis ten jest ściśle powiązany z art. 11 ust. 3 dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona), jego interpretacja powinna być zgodna z wykładnią art. 11 ust. 3 (384), 
z wyjątkiem sytuacji, gdy art. 16 ust. 3 odnosi się do „poprzednio doznanej poważnej krzywdy”, a nie 
„poprzedniego prześladowania”. Szersza analiza przekonywających powodów w kontekście art. 11 ust. 3 znajduje 
się w punkcie 3.3.

Sformułowania „przekonywające powody” użyto pierwotnie w art. 1 ust. C pkt 5 i 6 Konwencji dotyczącej statusu 
uchodźców, w którym „przewidziano wyjątek od stosowania przepisu o ustaniu statusu, pozwalający uchodźcy na 
powołanie się na »na przekonywające powody związane z poprzednimi prześladowaniami«, uzasadniające jego 

(381) TSUE (WI), 2010 r., Abdulla, op.cit. (przypis 24 powyżej), pkt 81–82.

(382) Zob. pkt 3.1.4 powyżej; Sąd Konstytucyjny Republiki Słowenii (Ustavno sodišče, Słowenia), wyrok z dnia 15 października 2015 r., U-I-U-I-189/14, Up-663/14 
(streszczenie w języku angielskim); Sąd Najwyższy Republiki Słowenii) (Vrhovno sodišče, Słowenia), wyrok z dnia 5 września 2013 r., i Up 309/2013 
(streszczenie w języku angielskim).

(383) TSUE (WI), 2018 r., MP, op.cit. (przypis 215 powyżej), pkt 58.

(384) Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht, Austria), wyrok z dnia 27 marca 2014 r., W127 1401780-2, AT:BVWG:2014:W127.1401780.2.00. 
Zob. też pkt 3.3.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/slovenia-constitutional-court-republic-slovenia-15-october-2015-judgment-u-i-u-i-18914
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/slovenia-supreme-court-republic-slovenia-5-september-2013-i-3092013#content
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19951745
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Dokumentnummer=BVWGT_20140327_W127_1401780_2_00&ResultFunctionToken=eda36c58-87b2-400d-b3b2-fb6d5e0ee323&Position=1&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W127+1401780-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.04.2016&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
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odmowę korzystania z ochrony państwa, którego obywatelstwo posiada” (385). Ocena na podstawie art. 16 ust. 3 
koncentruje się na „poprzednio doznanej poważnej krzywdzie”.

Orzecznictwo dotyczące przekonywających powodów w kontekście art. 16 ust. 3 jest nieliczne. Nie ma żadnych 
odniesień do wyroków TSUE w tej kwestii, a orzecznictwo państw członkowskich jest sporadyczne.

Niemniej jednak w wyroku w sprawie MP TSUE odnosi się do kwestii „poprzednio doznanej poważnej krzywdy”, 
aczkolwiek w kontekście kwalifikacji do ochrony uzupełniającej, nie powołując się na przekonywające powody 
przy rozważaniu zakończenia takiej ochrony. Sprawa jest jednak przydatna w odniesieniu do zilustrowania, co 
stanowi „poprzednio doznaną poważną krzywdę”. W omawianej sprawie osoba ta była torturowana w swoim 
kraju pochodzenia, ale nie była już narażona na doznanie poważnej krzywdy ze strony władz po powrocie. 
Osoba ta nadal cierpiała wskutek następstw tortur, miała silny zespół stresu pourazowego i głęboką depresję. 
Wykazywała również skłonność do zachowań samobójczych. Zgodnie z rozpoznaniem lekarskim następstwa 
aktów tortur uległyby w razie odesłania znaczącemu nasileniu, łącznie z ryzykiem popełnienia przez tę osobę 
samobójstwa. Ponadto spowodowane aktami tortur następstwa pourazowe w przypadku odesłania tej osoby do 
kraju pochodzenia mogłyby ulec znaczącemu i nieodwracalnemu nasileniu, do tego stopnia, że mogłyby stanowić 
zagrożenie dla jej życia (386).

Trybunał odniósł się do znaczenia oceny szczególnej wrażliwości danej osoby w kontekście art. 4 karty UE, oraz 
skutków powrotu do kraju pochodzenia dla tej osoby, która już doznała poważnej krzywdy. TSUE stwierdził, że:

mając na względzie fundamentalne znaczenie zakazu tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania 
przewidzianego w art. 4 karty, [...] na specjalną uwagę zasługuje szczególna wrażliwość osób, których 
cierpienia psychiczne, podatne na nasilenie w wypadku wydalenia, zostały spowodowane torturami lub 
nieludzkim lub poniżającym traktowaniem doznanymi w państwie pochodzenia (387).

Na zasadzie analogii, przy ocenie, czy istnieją przekonywające powody w kontekście „poprzednio doznanej 
poważnej krzywdy” w rozumieniu art. 16 ust. 3, wydaje się, że konieczna jest zindywidualizowana ocena 
uwzględniająca szczególną wrażliwość danej osoby wynikającą z poprzednio doznanej poważnej krzywdy. 
Ponadto taka ocena może uwzględniać, w jaki sposób stan zdrowia psychicznego osoby pogorszyłby się w wyniku 
poprzednio doznanej poważnej krzywdy, gdyby musiała wrócić do swojego kraju pochodzenia lub poprzedniego 
miejsca zwykłego pobytu.

Ponieważ art. 16 ust. 3 – chociaż dotyczy ochrony uzupełniającej – odzwierciedla art. 1 ust. C pkt 5 i 6 Konwencji 
dotyczącej statusu uchodźców, należy odnieść się do stanowiska UNHCR. Zgodnie z tym stanowiskiem: „ten 
wyjątek ma obejmować przypadki, w których uchodźcy lub członkowie ich rodzin doświadczyli okrutnych 
form prześladowania i dlatego nie można oczekiwać, że powrócą do kraju pochodzenia lub poprzedniego 
miejsca zwykłego pobytu” (388). Biorąc to pod uwagę, irlandzki Sąd Najwyższy stwierdził, że doznana krzywda 
musi mieć charakter szczególnie okrutny, aby mieścić się w zakresie przesłanki przekonywających powodów. 
Sąd stwierdził, że „nie ma matematycznego równania, za pomocą którego można by wykazać, że powody 
są albo przekonywające, albo nieprzekonywające. Nie ma też mechanicznego procesu ustalania, czy forma 
prześladowania jest, czy nie jest okrutna” (389).

(385) UNHCR, Guidelines on International Protection: No 3 [Wytyczne w sprawie ochrony międzynarodowej: nr 3], op.cit. (przypis 37 powyżej), pkt 20.

(386) TSUE (WI), 2018 r., MP, op.cit. (przypis 215 powyżej).

(387) Ibid., pkt 42.

(388) UNHCR, Guidelines on International Protection: No 3 [Wytyczne w sprawie ochrony międzynarodowej: nr 3], op.cit. (przypis 37 powyżej) pkt 20.

(389) Sąd Najwyższy (Irlandia), wyrok z dnia 27 stycznia 2017 r., B. A. i in. przeciwko International Protection Appeals Tribunal, [2017] IEHC 36, pkt 37. Należy 
zauważyć, że UNHCR odnosi się do przekonywających powodów wynikających z „okrutnych prześladowań w przeszłości”, podając przykłady osób 
przetrzymywanych kiedyś w obozach lub więzieniach, osób, które przeżyły przemoc wobec członków rodziny, w tym przemoc seksualną, lub były jej 
świadkami oraz osób z poważnymi urazami (UNHCR Guidelines on International Protection: No 3 [Wytyczne w sprawie ochrony międzynarodowej: nr 3], 
op.cit. (przypis 37 powyżej), pkt 20). Zob. też UNHCR, Podręcznik, op.cit. (przypis 67 powyżej) pkt 136, w którym stwierdza się: „Często uznaje się, że nie 
należy oczekiwać repatriacji osoby, która – lub której rodzina – ucierpiała w wyniku okrutnych form prześladowania. Nawet jeśli w jej kraju nastąpiła 
zmiana ustroju, nie zawsze może to spowodować całkowitą zmianę nastawienia ludności, ani, biorąc pod uwagę jego przeszłe doświadczenia, całkowitą 
zmianę w umyśle uchodźcy”.

https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19951745
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2017/H36.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
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6.3. Wykluczenie: art. 19 ust. 2, art. 19 ust. 3 lit. a) i art. 17
Art. 19 ust. 2 i 3 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) stanowi:

Art. 19 ust. 2 i 3 dyrektywy w sprawie kwalifikowania
Cofnięcie, pozbawienie lub odmowa przedłużenia ważności statusu osoby potrzebującej ochrony 

uzupełniającej

2. Państwa członkowskie mogą cofnąć status osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej, pozbawić 
albo odmówić przedłużenia ważności tego statusu nadanego przez organ rządowy, administracyjny, 
sądowy lub quasi-sądowy obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi, jeśli po otrzymaniu 
statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej powinien on był zostać wykluczony z możliwości 
otrzymywania ochrony uzupełniającej zgodnie z art. 17 ust. 3.

3. Państwa członkowskie cofają status osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej, pozbawiają 
tego statusu lub odmawiają przedłużenia jego ważności obywatelowi państwa trzeciego lub 
bezpaństwowcowi, jeżeli:

a) po otrzymaniu statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej dana osoba powinna 
była zostać lub jest wykluczona z możliwości otrzymywania ochrony uzupełniającej zgodnie 
z art. 17 ust. 1 i 2;

b) dana osoba zniekształciła lub pominęła fakty, w tym posłużyła się fałszywymi dokumentami, 
co zadecydowało o nadaniu jej statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej.

Zatem chociaż art. 19 ust. 2 nie jest obowiązkowy, art. 19 ust. 3 ma charakter obligatoryjny.

Art. 19 ust. 2 i 3 jest nierozerwalnie związany z art. 17, który dotyczy wykluczenia.

Art. 17 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)
Wykluczenie

1. Obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec zostaje wykluczony z możliwości otrzymania 
ochrony uzupełniającej, jeżeli istnieją poważne podstawy, aby sądzić, że:

a) dokonał zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennej, zbrodni przeciwko ludzkości 
w rozumieniu aktów międzynarodowych opracowanych w celu ustanowienia przepisów 
odnoszących się do tych zbrodni;

b) popełnił poważne przestępstwo;

c) jest winny czynów sprzecznych z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych 
określonymi w preambule i art. 1 i 2 Karty Narodów Zjednoczonych;

d) stanowi zagrożenie dla społeczności lub bezpieczeństwa państwa członkowskiego, w którym 
przebywa.

2. Ust. 1 ma zastosowanie do osób, które podżegają do przestępstw lub czynów określonych w tym 
ustępie lub w inny sposób uczestniczą w ich popełnianiu.

3. Państwa członkowskie mogą wykluczyć obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca 
z możliwości otrzymania ochrony uzupełniającej, jeżeli przed przyjęciem do danego państwa 
członkowskiego popełnił on jedno lub więcej przestępstw nieobjętych zakresem ust. 1, które – gdyby 
zostały popełnione w danym państwie członkowskim – podlegałyby karze więzienia, i jeżeli opuścił on 
kraj pochodzenia wyłącznie w celu uniknięcia kary wynikającej z popełnienia tych przestępstw.

Więcej informacji na temat treści art. 17 można znaleźć w EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 qualification 
directive – Judicial analysis [Wykluczenie: art. 12 i 17 dyrektywy w sprawie kwalifikowania – analiza sądowa], wyd. 
drugie, 2020 r.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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6.3.1. Osoby uciekające przed wymiarem sprawiedliwości: art. 19 ust. 2 i art. 17 ust. 3

Art. 19 ust. 2 dotyczy osób uciekających przed wymiarem sprawiedliwości. Możliwe jest pozbawienie statusu 
osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej, jeżeli okaże się, że dana osoba po otrzymaniu tego statusu powinna 
była zostać wykluczona z możliwości otrzymania ochrony uzupełniającej na mocy art. 17 ust. 3. Podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 17 ust. 3, stanowią nieobowiązkową podstawę wykluczenia z ochrony 
uzupełniającej, więc nie mogą być stosowane przez państwo członkowskie, które nie włączyło tego artykułu do 
swojego prawa krajowego.

Należy zauważyć, że art. 17 ust. 3 odnosi się do „jednego lub więcej przestępstw”, nie do „poważnego” 
przestępstwa, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. b) i „szczególnie poważnych” przestępstw, jak określono 
w art. 14 ust. 4 lit. b). Słowo „wyłącznie” wskazuje, że osoba, której powody ucieczki miały charakter mieszany, 
a ucieczka nie była jedynie sposobem na uniknięcie kary, nie podlega temu przepisowi (390).

TSUE nie orzekł jeszcze w sprawie wykładni art. 17 ust. 3. Jest jednak oczywiste, że podstawy wykluczenia 
określone w tym przepisie mogą być stosowane w przypadku, gdy:

• zainteresowana osoba opuściła swój kraj pochodzenia „wyłącznie” w celu uniknięcia kary wynikającej 
z popełnienia przestępstwa lub większej liczby przestępstw, które nie są objęte zakresem stosowania 
art. 17 ust. 1 dyrektywy w sprawie kwalifikowania; oraz

• osoba popełniła te przestępstwa przed przyjęciem do państwa członkowskiego, które ocenia możliwość 
zakwalifikowania jej do otrzymania ochrony uzupełniającej; oraz

• czyny podlegałyby karze pozbawienia wolności, gdyby zostały popełnione w danym państwie 
członkowskim.

6.3.2. Czyny zabronione, zagrożenie dla bezpieczeństwa i społeczności: art. 19 ust. 3 lit. a) 
oraz art. 17 ust. 1 i 2

Art. 19 ust. 3 lit. a) jest przepisem bezwzględnie wiążącym. Przewiduje cofnięcie, pozbawienie lub odmowę 
przedłużenia statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej, gdy istnieją poważne powody, by uznać, że 
zastosowanie mają podstawy wykluczenia określone w art. 17 ust. 1 i 2.

Podobnie jak art. 14 ust. 3 lit. a), art. 19 ust. 3 lit. a) ma zastosowanie do przypadków, w których dana osoba nigdy 
nie powinna była otrzymać statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej, jak również do przypadków, 
w których podstawy wykluczenia powstały po udzieleniu ochrony (391).

Podstawy wykluczenia określono w art. 17 ust. 1, którego główne elementy przedstawiono w podsumowaniu 14.

Podsumowanie 14: Elementy art. 17 ust. 1 lit. a)–d)

Zbrodnia przeciwko pokojowi, zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkościArt. 17 
ust. 1 lit. 

a) 

Poważne przestępstwoArt. 17 
ust. 1 lit. 

b) 

Czyny sprzeczne z zasadami i celami Organizacji Narodów ZjednoczonychArt. 17 
ust. 1 lit. 

c) 

Zagrożenie dla społeczności lub bezpieczeństwa państwa członkowskiegoArt. 17 
ust. 1 lit. 

d) 

(390) Storey, H., „Article 17, Qualification Directive 2011/95/EC”, [w:] Hailbronner i Thym, EU Immigration and Asylum Law: A Commentary, op.cit. (przypis 93 
powyżej) (dalej Storey, „Article 17 QD (recast)”), s. 1246, pkt 7.

(391) Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht, Niemcy), wyrok z dnia 31 marca 2011 r., 10 C 2.10, MN 23, DE:BVerwG:2011:310311U10C2.10.0 
(tłumaczenie na język angielski po kliknięciu „EN”) (dot. art. 14 ust. 3 lit. a)); Marx, R., MN 16 Handbuch zum Flüchtlingsschutz, Erläuterungen zur 
Qualifikationsrichtlinie, wyd. drugie, C. H. Beck, Monachium, 2010 r., s. 616; Kraft, „Article 14 QD (recast)” op.cit. (przypis 93 powyżej).

http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=310311U10C2.10.0&lang=EN
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Art. 17 ust. 1 zawiera niektóre z tych samych podstaw wykluczenia, co te określone w art. 1 ust. F Konwencji 
dotyczącej statusu uchodźców (392), a w niniejszym punkcie wskazano różnice między nimi. Należy zauważyć, że 
w art. 17 nie wymaga się wyraźnie prawomocnego wyroku sądu karnego (393). Ponadto art. 17 ust. 2 przewiduje, 
że art. 17 ust. 1 ma zastosowanie do osób, które podżegają do przestępstw lub czynów określonych w tym ustępie 
lub w inny sposób uczestniczą w ich popełnianiu.

Przepisy art. 17 ust. 1 lit. a)–d) przeanalizowano szczegółowo w EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 qualification 
directive – Judicial analysis, [Wykluczenie: art. 12 i 17 dyrektywy w sprawie kwalifikowania – analiza sądowa], 
wyd. drugie, 2020 r., punkty 4.1 „Introduction” [Wprowadzenie] i 4.2 „Mandatory grounds for exclusion from 
subsidiary protection status (Article 17(1) and (2))” [Obowiązkowe podstawy wykluczenia z możliwości otrzymania 
statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej (art. 17 ust. 1 i 2)].

Biorąc jednak pod uwagę najnowsze orzecznictwo TSUE w tej kwestii, konieczna jest dalsza ocena art. 17 ust. 1 
lit. b). Kwestia „poważnego przestępstwa” w związku z art. 17 ust. 1 lit. b) pojawiła się w wyroku w sprawie 
Ahmed (394). TSUE zauważył, że artykuł ten:

zezwala na wykluczenie możliwości otrzymania przez daną osobę ochrony uzupełniającej jedynie 
wówczas, gdy istnieją „poważne podstawy”, aby sądzić, że popełniła ona poważne przestępstwo. Przepis 
ten ustanawia podstawę wykluczenia, która stanowi wyjątek od reguły ogólnej, ustanowionej w art. 18 
dyrektywy [...] [w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)] i wymaga zatem dokonywania wykładni 
zawężającej (395).

Art. 18 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) obliguje państwa członkowskie do nadania 
statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi, który 
kwalifikuje się do otrzymania ochrony uzupełniającej.

TSUE w wyroku w sprawie Ahmed odniósł się do czynników, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu, co 
stanowi „poważne przestępstwo” w kontekście cofnięcia statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej. 
TSUE stwierdził, że „pojęcie »poważnego przestępstwa« zawarte w art. 17 ust. 1 lit. b) dyrektywy [w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona)] nie zostało zdefiniowane w tym akcie, który nie zawiera także wyraźnego 
odesłania do prawa krajowego w celu ustalenia znaczenia i zakresu tego pojęcia” (396).

Trybunał orzekł, że „zakres stosowania podstawy wykluczenia przewidzianej w art. 17 ust. 1 lit. b) dyrektywy 
[...] [w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)] jest szerszy niż zakres stosowania podstawy wykluczenia 
z możliwości uzyskania statusu uchodźcy przewidzianej w art. 1 sekcja F lit. b) Konwencji [...] [dotyczącej 
statusu uchodźców] i art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy [w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)]” (397). 
Stwierdził, że inaczej niż w przypadku podstaw wykluczenia z możliwości uzyskania statusu uchodźcy, „podstawa 
wykluczenia z możliwości otrzymania ochrony uzupełniającej przewidziana w art. 17 ust. 1 lit. b) dyrektywy 
[...] [w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)] dotyczy bardziej ogólnie poważnego przestępstwa 
i nie jest zatem ograniczona ani geograficznie, ani w czasie, ani też pod względem charakteru popełnionego 
przestępstwa” (398).

W odniesieniu do pojęcia „poważnego przestępstwa” Trybunał stwierdził w wyroku w sprawie Ahmed, że kara 
przewidziana w przepisach prawnych danego państwa członkowskiego za popełnienie konkretnego przestępstwa 
nie może być „jedynym kryterium” oceny, czy dana osoba popełniła poważne przestępstwo w rozumieniu art. 17 
ust. 1 lit. b). Stwierdził natomiast: „do właściwego organu lub sądu krajowego rozstrzygającego w przedmiocie 
wniosku o udzielenie ochrony uzupełniającej należy dokonanie oceny powagi rozpatrywanego czynu 
zabronionego w drodze pełnej analizy wszystkich okoliczności danego konkretnego przypadku” (399).

W wyroku odniesiono się również do EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 qualification directive – Judicial analysis 
[Wykluczenie: art. 12 i 17 dyrektywy w sprawie kwalifikowania – analiza sądowa], 2016 r., gdzie zaleca się:

(392) Zob. pełne brzmienie art. 1 ust. F Konwencji dotyczącej statusu uchodźców w załączniku A: Wybrane przepisy międzynarodowe.

(393) Storey H., „Article 17, QD (recast)”, op.cit. (przypis 392 powyżej), s. 1246, pkt 5.

(394) TSUE, 2018 r., Ahmed, op.cit. (przypis 12 powyżej).

(395) Ibid., pkt 52. Art. 18 stanowi: „państwa członkowskie nadają status osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej obywatelowi państwa trzeciego lub 
bezpaństwowcowi, który kwalifikuje się do otrzymania ochrony uzupełniającej zgodnie z rozdziałem II i V”.

(396) TSUE, 2018 r., Ahmed, op.cit. (przypis 12 powyżej), pkt 33.

(397) Ibid., pkt 46.

(398) Ibid., pkt 47. Zob. też TSUE, 2020 r., Komisja przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, Węgrom i Republice Czeskiej, op.cit. (przypis 13 powyżej), pkt 155, gdzie 
przytoczono ten wyrok.

(399) TSUE, 2018 r., Ahmed, op.cit. (przypis 12 powyżej), pkt 58.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Exclusion%20Final%20Print%20Version.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Exclusion%20Final%20Print%20Version.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
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by powaga przestępstwa pozwalającego na wykluczenie możliwości otrzymania przez daną osobę 
ochrony uzupełniającej była oceniana na podstawie wielu kryteriów, takich jak w szczególności charakter 
ocenianego czynu, wyrządzone szkody, rodzaj procedury zastosowanej przy wszczęciu postępowania, 
charakter grożącej kary oraz uwzględnienie okoliczności, czy większość sądów także uznaje rozpatrywany 
czyn za poważne przestępstwo (400).

Ponadto TSUE w wyroku w sprawie Komisja przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, Węgrom i Republice Czeskiej 
ponownie podkreślił znaczenie zindywidualizowanej oceny takich spraw dotyczących wykluczenia i stwierdził:

z orzecznictwa Trybunału wynika, że właściwy organ danego państwa członkowskiego może 
powoływać się na podstawę wykluczenia przewidzianą w art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy [...] [w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona)] i w art. 17 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy, które dotyczą popełnienia 
przez osobę ubiegającą się o udzielenie ochrony międzynarodowej „poważnego przestępstwa”, 
dopiero po przeprowadzeniu – indywidualnie dla każdego przypadku – oceny konkretnych znanych mu 
okoliczności (401).

Austriacki Najwyższy Sąd Administracyjny stwierdził, że przy rozpatrywaniu art. 17 ust. 1 lit. b) w kontekście 
„poważnego przestępstwa” każda sprawa musi zostać szczegółowo zbadana w odniesieniu do kryteriów TSUE 
określonych w wyroku w sprawie Ahmed (402).

W odniesieniu do innego orzecznictwa krajowego dotyczącego zakończenia ochrony uzupełniającej z powodu 
wykluczenia, Krajowy Sąd ds. Azylu we Francji potwierdził, że zastosowanie art. 19 ust. 3 lit. a) i art. 17 
ust. 1 lit. d) było zgodne z prawem w przypadku, gdy obywatel afgański stanowił poważne zagrożenie dla 
społeczności i bezpieczeństwa państwa. W tej sprawie państwo posiadało informacje przekazane przez władze 
włoskie o zaangażowaniu danej osoby w działalność terrorystyczną, a z jego akt wynikało, że jest on osobą 
poszukiwaną (403). Natomiast w belgijskiej sprawie Syryjczyk, któremu przyznano status osoby potrzebującej 
ochrony uzupełniającej, został skazany za kilka przestępstw polegających na kradzieżach w sklepach, w tym 
torebki, szalika, dwóch butelek whisky, bananów i różnych produktów higieny osobistej. Sąd ds. Cudzoziemców 
uznał, że chociaż czyny te można uznać za naganne, to biorąc pod uwagę okoliczności, w tym problemy 
danej osoby i jej cotygodniowe konsultacje lekarskie, czyny te nie mogą być zakwalifikowane jako poważne 
przestępstwo (404).

Więcej informacji na temat treści art. 17 ust. i 2 można znaleźć w EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 qualification 
directive – Judicial analysis, [Wykluczenie: art. 12 i 17 dyrektywy w sprawie kwalifikowania – analiza sądowa], 
wyd. drugie, 2020 r., punkt 4.2 „Mandatory grounds for exclusion from subsidiary protection status (Article 17(1) 
and (2))” [Obowiązkowe podstawy wykluczenia z możliwości otrzymania statusu potrzebującej ochrony 
uzupełniającej (art. 17 ust. 1 i 2)].

6.4. Zniekształcenie lub pominięcie faktów: art. 19 ust. 3 lit. b)
Na mocy art. 19 ust. 3 lit. b) „państwa członkowskie cofają status osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej, 
pozbawiają tego statusu lub odmawiają przedłużenia jego ważności obywatelowi państwa trzeciego lub 
bezpaństwowcowi, jeżeli: [...] dana osoba zniekształciła lub pominęła fakty, w tym posłużyła się fałszywymi 
dokumentami, co zadecydowało o nadaniu jej statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej”.

Kwestię pozbawienia statusu uchodźcy z powodu zniekształcenia lub pominięcia faktów przeanalizowano 
w punkcie 4.3 powyżej. Ogólne zasady i orzecznictwo mają również zastosowanie do pozbawienia statusu osoby 
potrzebującej ochrony uzupełniającej.

Pytanie, co dzieje się w sytuacji, gdy ochrona uzupełniająca została udzielona na podstawie faktów, które 
następnie okazały się nieprawdziwe, a zainteresowana osoba nie wprowadziła w błąd państwa członkowskiego, 
pojawiło się w wyroku TSUE w sprawie Bilali (405). Austriacki Najwyższy Sąd Administracyjny zwrócił się do TSUE 
z następującym pytaniem:

(400) Ibid., pkt 56, odnoszący się również w pkt 57 do UNHCR Podręcznik, op.cit. (przypis 67 powyżej), pkt 155–157.

(401) TSUE, 2020 r., Komisja przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, Węgrom i Republice Czeskiej, op.cit. (przypis 13 powyżej), pkt 154.

(402) Najwyższy Sąd Administracyjny (Verwaltungsgerichtshof, Austria), wyrok z dnia 6 listopada 2018 r., Ra 2018/18/0295, AT:VWGH:2018:RA2018180295.L01.

(403) Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, Francja), wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r., M. A., nr 16037707 C.

(404) Sąd ds. Cudzoziemców (RVV/CCE, Belgia), wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r., nr 205.570.

(405) TSUE, 2019 r., Bilali, op.cit. (przypis 14 powyżej).

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=f28238a1-a589-4c87-b4b3-3ca5be551b33&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=06.11.2018&BisDatum=06.11.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2018180295_20181106L01
http://www.cnda.fr/content/download/162328/1643005/version/1/file/CNDA%2011%20avril%202019%20M.%20A.%20n°16037707%20C.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a205570.an__0.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
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Czy przepisy prawa Unii, a w szczególności art. 19 ust. 3 dyrektywy [...] [w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona)] [...], stoją na przeszkodzie przepisowi krajowemu państwa członkowskiego dotyczącemu 
możliwości cofnięcia statusu osoby uprawnionej do ochrony uzupełniającej, zgodnie z którym to przepisem 
o cofnięciu statusu osoby uprawnionej do ochrony uzupełniającej można postanowić, w sytuacji gdy nie 
zmieniły się same okoliczności faktyczne istotne dla nadania tego statusu, lecz nastąpiła jedynie zmiana 
w stanie wiedzy organu w tym względzie, przy czym ani zniekształcenie, ani pominięcie faktów przez 
obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca nie było decydujące dla nadania statusu ochrony 
uzupełniającej? (406)

Według samego TSUE poprzez pytanie sąd odsyłający dąży:

w istocie do ustalenia, czy art. 19 dyrektywy [...] [w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)] należy 
interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie cofnęło status 
ochrony uzupełniającej, gdy nadało ono ten status – choć przesłanki jego nadania nie były spełnione – 
opierając się na ustaleniach faktycznych, które okazały się następnie błędne, mimo że zainteresowanej 
osobie nie można zarzucić wprowadzenia przy tej okazji owego państwa członkowskiego w błąd (407).

Odnosząc się do zakresu art. 19 ust. 3, TSUE potwierdził, że „art. 19 ust. 3 lit. b) tej dyrektywy przewiduje utratę 
statusu ochrony uzupełniającej tylko wtedy, gdy zainteresowany zniekształcił lub pominął fakty, co zdecydowało 
o nadaniu mu takiego statusu” (408). Trybunał zauważył jednak, że art. 19 „nie wyklucza też wyraźnie, by status 
beneficjenta ochrony uzupełniającej można było utracić, gdy przyjmujące państwo członkowskie zdało sobie 
sprawę, że nadało ten status na podstawie błędnych danych, za które nie można przypisać zainteresowanemu 
odpowiedzialności” (409).

Chociaż uznano, że art. 19 ust. 3 lit. b) nie ma zastosowania do faktów w wyroku w sprawie Bilali, Trybunał 
rozważył, czy – biorąc również pod uwagę cel i ogólną systematykę dyrektywy w prawie kwalifikowania 
(wersja przekształcona) – w takiej sytuacji miała zastosowanie jedna z innych podstaw utraty statusu ochrony 
uzupełniającej, o których mowa w art. 19. Trybunał stwierdził, że:

art. 19 ust. 1 dyrektywy [...] [w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)] w związku z jej 
art. 16 należy interpretować w ten sposób, że państwo członkowskie powinno cofnąć status ochrony 
uzupełniającej, gdy nadało ono ten status – choć przesłanki jego nadania nie były spełnione – opierając się 
na ustaleniach faktycznych, które okazały się następnie błędne, mimo że zainteresowanej osobie nie można 
zarzucić wprowadzenia przy tej okazji owego państwa członkowskiego w błąd (410).

Szersze omówienie wyroku w sprawie Bilali znajduje się w punkcie 6.2.2 powyżej.

Belgijski Sąd ds. Cudzoziemców cofnął beneficjentowi status osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej po 
ujawnieniu nowych informacji, że posługiwał się on fałszywą tożsamością i pochodzeniem etnicznym, które 
poparł fałszywymi dokumentami przy ubieganiu się o udzielenie ochrony międzynarodowej. Sąd stwierdził, że 
pytanie dotyczyło spełnienia przesłanek do cofnięcia statusu ochrony uzupełniającej, a fakt, że ośrodek interesów 
życiowych danej osoby znajdował się w Belgii w żaden sposób nie uniemożliwiał cofnięcia ochrony (411).

W innej belgijskiej sprawie ten sam sąd cofnął kobiecie z Aleppo status osoby potrzebującej ochrony 
uzupełniającej, gdy władze dowiedziały się, że ma ona zarówno obywatelstwo syryjskie, jak i polskie, ale we 
wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej zataiła informacje dotyczące jej polskiego obywatelstwa (412).

(406) TSUE, 2019 r., Bilali, op.cit. (przypis 14 powyżej), pkt 30.

(407) Ibid., pkt 31.

(408) Ibid., pkt 41.

(409) Ibid., pkt 42.

(410) Ibid., pkt 65.

(411) Sąd ds. Cudzoziemców (RVV/CCE, Belgia), wyrok z dnia 7 grudnia 2020 r., nr 245.502.

(412) Sąd ds. Cudzoziemców (RVV/CCE, Belgia), wyrok z dnia 20 marca 2019 r., nr 218.531.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a245502.an_.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a218531.an_.pdf
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Część 7. Sprawy związane z procedurami 
i dowodami
Przy ustalaniu, czy ochrona międzynarodowa powinna zostać cofnięta lub czy należy jej pozbawić, bądź odmówić 
przedłużenia jej ważności, sądy i trybunały są zobowiązane do uwzględniania odpowiednich przepisów dyrektywy 
w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona) w celu zapewnienia stosowania uczciwych procedur 
wobec danej osoby.

W części 7 przedstawiono gwarancje proceduralne dostępne dla beneficjentów statusu uchodźcy i statusu osoby 
potrzebującej ochrony uzupełniającej, którym ochrona została cofnięta lub których jej pozbawiono bądź którym 
odmówiono przedłużenia ważności takiego statusu.

Strukturę części 7 przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9: Struktura części 7

Punkt Tytuł Strona

7.1 Cofnięcie ochrony międzynarodowej 88

7.2 Gwarancje proceduralne 89

7.3 Indywidualna ocena 91

7.4 Kwestie dotyczące dowodów 93

7.5
Wykorzystywanie informacji niejawnych, poufnych, zastrzeżonych 
i nieujawnionych

96

7.6 Skuteczny środek zaskarżenia 97

7.1. Cofnięcie ochrony międzynarodowej
Procedura cofnięcia ochrony międzynarodowej różni się od procedury kwalifikowania do uzyskania ochrony 
międzynarodowej, ponieważ jest inicjowana przez właściwy organ krajowy i kierowana wobec beneficjenta 
ochrony międzynarodowej.

Art. 44 dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona)
Cofnięcie ochrony międzynarodowej

Państwa członkowskie zapewniają, aby można było rozpocząć rozpatrywanie cofnięcia ochrony 
międzynarodowej konkretnej osobie, gdy pojawią się nowe elementy lub ustalenia wskazujące, że 
występują powody dla ponownego rozpatrzenia zasadności udzielenia ochrony międzynarodowej.

Należy zwrócić uwagę, że art. 44 zawiera sformułowanie „aby można było”. Użycie słowa „można” może być 
rozumiane jako przyznanie państwu członkowskiemu swobody podejmowania decyzji w sprawie rozpoczęcia 
rozpatrywania cofnięcia ochrony międzynarodowej. Taka interpretacja może jednak nie być łatwa do pogodzenia 
z obowiązkowym charakterem niektórych części art. 14 i 19 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona).

W praktyce państwa członkowskie nie przeprowadzają takiego rozpatrywania za każdym razem, gdy pojawiają 
się nowe informacje. Na przykład w Irlandii i we Francji takie rozpatrywanie zwykle ma miejsce, gdy pojawia się 
kwestia porządku lub bezpieczeństwa publicznego w odniesieniu do beneficjenta ochrony międzynarodowej. 
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Są jednak państwa członkowskie, w których status osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej częściej poddaje 
się ponownemu rozpatrzeniu (413).

„Nowe elementy lub ustalenia” mogą pojawić się na przykład, jeżeli ustały okoliczności, w związku z którymi 
daną osobę uznano za uchodźcę (414), lub „uległy zmianie w takim stopniu, że ochrona nie jest już konieczna” (415). 
Ewentualnie mogły zostać ujawnione nowe informacje sugerujące, że osoba korzystająca z ochrony 
międzynarodowej stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub społeczności (416) lub że powinna była 
zostać wykluczona lub jest wykluczona z możliwości otrzymania statusu uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej 
ochrony uzupełniającej (417). Ponadto mogą pojawić się nowe elementy lub ustalenia pozwalające stwierdzić, 
że beneficjent ochrony międzynarodowej zniekształcił lub pominął fakty, występując z wnioskiem o udzielenie 
ochrony międzynarodowej, co zadecydowało o nadaniu mu statusu uchodźcy (418).

7.2. Gwarancje proceduralne
Kwestie proceduralne zostały w sposób wyczerpujący omówione w analizie sądowej EASO dotyczącej procedur 
azylowych i zasady non-refoulement (419), natomiast w tym punkcie przedstawiono szczegółowe zasady 
proceduralne mające zastosowanie w przypadku cofnięcia statusu uchodźcy i statusu osoby potrzebującej 
ochrony uzupełniającej.

W art. 45 dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona) określono kilka gwarancji 
przysługujących osobie w przypadku ponownego rozpatrywania ważności jej statusu osoby potrzebującej 
ochrony międzynarodowej.

Art. 45 dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona)
Przepisy proceduralne

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadkach, gdy właściwy organ rozważa cofnięcie 
ochrony międzynarodowej przyznanej obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi zgodnie 
z art. 14 lub 19 dyrektywy 2011/95/UE, osoba ta korzystała z następujących gwarancji:

a) otrzymania pisemnej informacji, że właściwy organ ponownie rozpatruje, czy kwalifikuje się 
jako beneficjent ochrony międzynarodowej wraz z podaniem powodów takiego ponownego 
rozpatrzenia; oraz

b) możliwości przedstawienia, w trakcie przesłuchania zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. b) oraz 
art. 14–17 lub w formie oświadczenia pisemnego, powodów, dla których udzielona jej 
ochrona międzynarodowa nie powinna zostać cofnięta.

2. Ponadto państwa członkowskie zapewniają, aby w ramach postępowania określonego w ust. 1:

a) właściwy organ mógł otrzymywać precyzyjne i aktualne informacje z różnych źródeł, takich 
jak, w stosownych przypadkach, EASO oraz UNHCR, na temat ogólnej sytuacji panującej 
w krajach pochodzenia danych osób; oraz

b) w przypadku gdy gromadzone są informacje dotyczące indywidualnej sprawy do celów 
ponownego rozpatrzenia ochrony międzynarodowej, nie są one uzyskiwane od osoby lub 
osób będących sprawcami prześladowań lub poważnej krzywdy w sposób, który mógłby 
doprowadzić takie osoby do uzyskania bezpośrednich informacji o tym, że dana osoba 
jest beneficjentem ochrony międzynarodowej i że jej status jest poddawany ponownemu 

(413) We Francji organy nie dokonują systematycznie ponownego rozpatrzenia przyznanych przez nie licznych statusów ochrony, ale raczej rozpatrują 
zakończenie ochrony, gdy w odniesieniu do beneficjenta ochrony międzynarodowej pojawia się problem dotyczący porządku publicznego. Natomiast 
w Czechach ważność statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej trwa tylko 1 rok, dlatego prowadzi się wiele spraw dotyczących przedłużenia lub 
odmowy przedłużenia takiej ochrony.

(414) Art. 11 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) w związku z art. 14.

(415) Art. 16 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) w związku z art. 19.

(416) Art. 14 ust. 4 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) i art. 19 ust. 3 lit. a).

(417) Art. 14 ust. 3 lit. a) i art. 19 ust. 2–3 w związku z art. 17.

(418) Art. 14 ust. 3 lit. b) i art. 19 ust. 3 lit. b).

(419) EASO, Asylum Procedures and the Principle of Non-refoulement – Judicial analysis [Procedury azylowe i zasada non-refoulement – analiza sądowa], 2018 r., 
op.cit. (przypis 89 powyżej).

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
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rozpatrzeniu, lub w sposób stwarzający zagrożenie dla integralności fizycznej tej osoby lub 
osób pozostających na jej utrzymaniu, lub dla wolności i bezpieczeństwa członków jej rodziny 
pozostających w kraju pochodzenia.

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby decyzja właściwego organu o cofnięciu ochrony 
międzynarodowej została wydana na piśmie. Decyzja zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne, 
a informacja o trybie odwołania się od decyzji jest przedstawiana na piśmie.

4. Po podjęciu przez właściwy organ decyzji o cofnięciu ochrony międzynarodowej stosuje się również 
art. 20, 22, art. 23 ust. 1 i art. 29.

5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1–4 niniejszego artykułu, państwa członkowskie mogą 
zadecydować, że ochrona międzynarodowa ustaje z mocy prawa, w przypadku gdy beneficjent 
ochrony międzynarodowej w sposób jednoznaczny zrzekł się tej ochrony. Państwo członkowskie może 
również postanowić, że ochrona międzynarodowa ustaje z mocy prawa w przypadku, gdy beneficjent 
ochrony międzynarodowej uzyskał obywatelstwo tego państwa członkowskiego.

Art. 45 dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona) odzwierciedla zasadę określoną 
w motywie 49 tej dyrektywy, w którym wymaga się, aby „osoby korzystające z ochrony międzynarodowej były 
należycie informowane o możliwym ponownym rozpatrzeniu ich statusu oraz miały możliwość przedstawienia 
swojego stanowiska zanim organy będą mogły podjąć umotywowaną decyzję o cofnięciu ich statusu”. Gwarantuje 
to, że osoby, na których sytuację niekorzystnie wpłynęło takie ponowne rozpatrzenie ich statusu ochrony mają 
prawo do korzystania ze sprawiedliwych procedur zgodnie z zasadą audi alteram partem. Zgodnie z tą zasadą 
każdy ma prawo do wysłuchania dowodów przeciwko niemu i zapoznania się z nimi w sprawiedliwy sposób.

Obowiązek uzasadnienia decyzji jest częścią prawa do skutecznej ochrony sądowej (420). Gwarancje określone 
w art. 45 dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona) obejmują otrzymanie pisemnej 
informacji, że ponownie rozpatruje się status ochrony międzynarodowej, i podanie powodów takiego 
ponownego rozpatrzenia oraz możliwość przedstawienia powodów, dla których udzielona danej osobie ochrona 
międzynarodowa nie powinna zostać cofnięta (421). Możliwość przedstawienia powodów jest zgodna z prawem do 
bycia wysłuchanym stanowiącym „integralną część przestrzegania prawa do obrony, które stanowi ogólną zasadę 
prawa Unii” (422).

W przypadku przeprowadzania przesłuchania należy zapewnić beneficjentowi ochrony międzynarodowej w razie 
potrzeby możliwość skorzystania z pomocy tłumacza zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. b) dyrektywy w sprawie procedur 
azylowych (wersja przekształcona) (423). Wymóg zapewnienia pomocy tłumacza jest ograniczony do przypadków, 
w których „bez takiej pomocy nie można zapewnić odpowiedniej komunikacji”, co oznacza okoliczności, w których 
osoba korzystająca z ochrony międzynarodowej nie włada dostatecznie językiem państwa członkowskiego 
lub innym wspólnym językiem.

W odniesieniu do przesłuchania beneficjent ochrony międzynarodowej ma również prawo do skorzystania 
z gwarancji określonych w art. 14–17 dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona). Przepisy 
te określają m.in. sytuacje, w których można odstąpić od przesłuchania, warunki, w których przesłuchanie 
musi się odbyć, konieczność zapewnienia odpowiedniej możliwości przedstawienia powodów oraz wymóg, aby 
z każdego przesłuchania sporządzany był szczegółowy i oparty na faktach protokół zawierający wszystkie istotne 
elementy albo zapis (stenogram, zapis audio lub audiowizualny). Zgodnie z art. 14 ust. 1 państwa członkowskie 
mogą określić w ustawodawstwie krajowym przypadki, w których możliwość stawienia się na przesłuchanie 
przysługuje małoletniemu. Ponadto, zgodnie z art. 45 ust. 1 lit. b), jeżeli nie przeprowadza się przesłuchania, 
beneficjent ochrony międzynarodowej musi nadal mieć możliwość składania pisemnych oświadczeń.

Państwa członkowskie mają również obowiązki dotyczące sprawiedliwych procedur, zgodnie z art. 45 ust. 2 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona). Obejmuje to zapewnienie, by właściwy organ 

(420) TSUE (WI), wyrok z dnia 3 września 2008 r., Yassin Abdullah Kadi i Al Barakaat International Foundation przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji 
Wspólnot Europejskich, sprawy połączone C-402/05 P i C-415/05 P, EU:C:2008:461, pkt 335–353.

(421) Art. 45 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona).

(422) TSUE (WI), wyrok z dnia 9 lutego 2017 r., M przeciwko Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General, C-560/14, EU:C:2017:101, pkt 25. Zob. też 
pkt 49–50; TSUE, wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r., Boudjlida przeciwko Préfet des Pyrénées-Atlantiques, C-249/13, EU:C:2014:2431, pkt 39–40.

(423) W art. 12 ust. 1 lit. b) dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona) wymaga się, aby państwa członkowskie zapewniły 
wnioskodawcom możliwość skorzystania „w razie potrzeby [...] z pomocy tłumacza w celu przedłożenia swojej sprawy właściwym organom. Państwa 
członkowskie uznają za konieczne zapewnienie takiej pomocy przynajmniej w przypadku, gdy wnioskodawca ma być poddany przesłuchaniu, o którym 
mowa w art. 14–17 i 34, a bez takiej pomocy nie można zapewnić odpowiedniej komunikacji. W takim przypadku oraz w innych przypadkach, gdy właściwe 
organy wzywają wnioskodawcę, koszty takiej pomocy są pokrywane ze środków publicznych”.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67611&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20194817
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67611&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20194817
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187687&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20444462
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160563&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19794051
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mógł otrzymywać precyzyjne i aktualne informacje dotyczące krajów pochodzenia z różnych źródeł, takich jak 
EASO oraz UNHCR. Przepis ten skupia się na znaczeniu takich informacji w kontekście decyzji o zakończeniu 
ochrony międzynarodowej. Odzwierciedla brzmienie motywu 39 dyrektywy w sprawie procedur azylowych 
(wersja przekształcona), który odnosi się do kwalifikowania do ochrony międzynarodowej i przewiduje:

Aby stwierdzić, czy w kraju pochodzenia wnioskodawcy utrzymuje się niepewna sytuacja, państwa 
członkowskie powinny zapewnić sobie otrzymywanie precyzyjnych i aktualnych informacji ze stosownych 
źródeł, takich jak Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, UNHCR, Rada Europy oraz inne właściwe 
organizacje międzynarodowe.

W procedurze azylowej należy na wszystkich etapach respektować poufność wszelkich aspektów wniosku 
i żadne informacje dotyczące wniosku o udzielenie azylu nie powinny być udostępniane krajowi pochodzenia (424). 
W związku z tym, jeśli informacje w sprawie są gromadzone, nie można ich uzyskiwać od domniemanego sprawcy 
lub sprawców prześladowania lub poważnych krzywd w sposób, który doprowadziłby do uzyskania przez takie 
osoby informacji o fakcie ponownego rozpatrywania statusu ochrony międzynarodowej w przypadku danej 
osoby. Takie informacje nie mogą być również gromadzone w sposób stwarzający zagrożenie dla integralności 
fizycznej danej osoby lub osób pozostających na jej utrzymaniu, lub dla wolności i bezpieczeństwa członków jej 
rodziny pozostających w kraju pochodzenia (425).

Obowiązek uzasadnienia ujęto również w art. 45 ust. 3 dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja 
przekształcona). „Uzasadnienie faktyczne i prawne” musi być określone w pisemnej decyzji o cofnięciu ochrony 
międzynarodowej, a informację o trybie odwołania się od decyzji należy przedstawić na piśmie. TSUE odniósł się 
do obowiązku uzasadnienia w wyroku w sprawie M, w którym stwierdził, że organ rozstrzygający musi uzasadnić 
tę decyzję „w odpowiedni sposób, tak aby w stosownym przypadku wnioskodawca mógł skorzystać z prawa 
do jej zaskarżenia” (426). Przepisy krajowe mogą wpływać na sposób przedstawiania uzasadnienia w pisemnych 
decyzjach. Ponadto dokładne implikacje wymogu prawa UE dotyczącego „uzasadnienia faktycznego i prawnego” 
muszą jeszcze zostać określone przez TSUE (427). Państwa członkowskie są jednak zobowiązane do poszanowania 
praw i gwarancji wynikających z przepisów dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona), 
dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona) oraz praworządności przy podejmowaniu 
decyzji dotyczących zakończenia ochrony międzynarodowej (428).

Więcej informacji na temat art. 12, 14, 15, 16 i 17 dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja 
przekształcona) można znaleźć w punkcie 4.2 analizy sądowej EASO dotyczącej procedur azylowych i zasady non-
refoulement.

7.3. Indywidualna ocena
Art. 14 ust. 2 i art. 19 ust. 4 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) stanowią, że 
państwo członkowskie nie może zakończyć ochrony międzynarodowej przed rozpatrzeniem sprawy w każdym 
indywidualnym przypadku (429). Obowiązek przeprowadzenia przez państwo członkowskie indywidualnej 
oceny przed zakończeniem ochrony międzynarodowej jest porównywalny z indywidualną oceną przewidzianą 

(424) Art. 48 dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona): „państwa członkowskie zapewniają, aby organy wdrażające niniejszą dyrektywę 
zostały zobowiązane do przestrzegania zasady poufności określonej w prawie krajowym, w odniesieniu do wszelkich informacji, które uzyskują w trakcie 
swojej pracy”. Zob. też UNHCR, „Asylum processes (fair and efficient asylum procedures)”, Global Consultations on International Protection [Procesy 
azylowe (sprawiedliwe i skuteczne procedury azylowe), Globalne konsultacje w sprawie ochrony międzynarodowej], EC/GC/01/12, 31 maja 2001 r., 
pkt 50(m). Dokument jest zbiorem najlepszych praktyk krajowych, w tym ustawodawstwa krajowego.

(425) Art. 45 ust. 2 lit. b) dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona), odnoszący się w szczególności do sytuacji związanych z ponownym 
rozpatrywaniem ochrony międzynarodowej. Przepis ten odzwierciedla stanowisko UNHCR przedstawione w UNHCR, „Advisory opinion on the rules 
of confidentiality regarding asylum information” [Opinia doradcza w sprawie zasad poufności informacji dotyczących azylu], 31 marca 2005 r. Zob. też 
EASO, Evidence and credibility assessment in the context of the Common European Asylum System – Judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności 
w kontekście wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], op.cit. (przypis 277 powyżej), punkt 5.6.2.

(426) TSUE, 2017 r., M przeciwko Minister for Justice and Equality, op.cit. (przypis 424 powyżej), pkt 32.

(427) EASO, Asylum Procedures and the Principle of Non-refoulement – Judicial analysis [Procedury azylowe i zasada non-refoulement – analiza sądowa], op.cit. 
(przypis 89 powyżej), s. 86.

(428) W państwach członkowskich, które nie przyjęły dyrektyw przekształconych, zastosowanie mają dyrektywa w sprawie kwalifikowania i dyrektywa 
w sprawie procedur azylowych.

(429) Art. 14 ust. 2 przewiduje: „bez uszczerbku dla określonego w art. 4 ust. 1 obowiązku uchodźcy, by ujawnić wszystkie istotne fakty i dostarczyć wszystkie 
istotne dokumenty znajdujące się w jego posiadaniu, państwo członkowskie, które nadało status uchodźcy, musi wykazać w każdym indywidualnym 
przypadku, że dana osoba przestała być lub nigdy nie była uchodźcą, zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu”. Art. 19 ust. 4 stanowi: „bez uszczerbku dla 
określonego w art. 4 ust. 1 obowiązku obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, by ujawnić wszystkie istotne fakty i dostarczyć wszystkie istotne 
dokumenty znajdujące się w jego posiadaniu, państwo członkowskie, które nadało status osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej, musi wykazać 
w każdym indywidualnym przypadku, że dana osoba przestała kwalifikować się lub nie kwalifikuje się do otrzymywania ochrony uzupełniającej, zgodnie 
z ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu”.

https://www.refworld.org/docid/3b36f2fca.html
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Evidence%20and%20Credibility%20Assesment_JA_EN_0.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187687&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20444462
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
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w art. 4 ust. 3 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) przy ocenie kwalifikowania się danej 
osoby do ochrony międzynarodowej. Artykuł ten wymaga przeprowadzenia takiej oceny „indywidualnie dla 
każdego przypadku”, uwzględniając między innymi, „wszystkie istotne fakty odnoszące się do kraju pochodzenia 
[...], odpowiednie oświadczenia i dokumenty przedstawione przez wnioskodawcę” oraz „indywidualną sytuację 
i osobiste uwarunkowania wnioskodawcy, w tym takie czynniki, jak jego przeszłość, płeć i wiek”.

Gdy uchodźca lub osoba korzystająca z ochrony uzupełniającej jest osobą wymagającą szczególnego traktowania, 
państwo członkowskie jest zobowiązane zapewnić dalsze procedury i gwarancje dotyczące przedstawicielstwa 
ustawowego, przesłuchania i badania lekarskiego. W przypadku cofnięcia, pozbawienia lub odmowy przedłużenia 
statusu ochrony międzynarodowej odniesieniu do dziecka państwa członkowskie są zobowiązane dążyć 
w pierwszym rzędzie do najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka (430).

Dalsze informacje dotyczące szczególnych praw i gwarancji przysługujących osobom wymagającym szczególnego 
traktowania dostępne są w EASO, Vulnerability in the context of applications for international protection – Judicial 
analysis [Podatność na zagrożenia w kontekście wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej – analiza 
sądowa], 2021 r., w szczególności w pkt 6.10 „Cofnięcie ochrony międzynarodowej z powodu błędu w ustalaniu 
faktów dotyczących podatności na zagrożenia” i części 8 „Szczególne gwarancje proceduralne w postępowaniach 
przed sądami i trybunałami”; EASO, Asylum Procedures and the Principle of Non-refoulement – Judicial analysis 
[Procedury azylowe i zasada non-refoulement – analiza sądowa], 2018 r., pkt 4.2.7 „Wnioskodawcy potrzebujący 
specjalnych gwarancji proceduralnych” i 4.2.8 „Gwarancje dla małoletnich bez opieki”; oraz EASO, Qualification 
for International Protection (Directive 2011/95/EU) – A judicial analysis [Kwalifikowanie się do objęcia ochroną 
międzynarodową (dyrektywa 2011/95/UE) – analiza sądowa], 2016 r., pkt 1.4.2.6 „Czyny wymierzone w osoby 
określonej płci lub w dzieci (art. 9 ust. 2 lit. f))” oraz 1.8.2.3 „Ogólne okoliczności w kraju pochodzenia i osobista 
sytuacja wnioskodawcy”.

TSUE nawiązał do zasady indywidualnej oceny również w wyroku w sprawie B i D, w którym odniósł się do 
indywidualnej oceny „konkretnych okoliczności, jaka powinna poprzedzać każdą decyzję o wyłączeniu danej 
osoby z możliwości uznania za uchodźcę” (431).

Ponadto TSUE podkreślił znaczenie indywidualnej oceny w wyroku w sprawie Ahmed, która dotyczyła 
wykluczenia. Orzekł, że „każda decyzja o wykluczeniu możliwości uzyskania przez daną osobę statusu uchodźcy 
powinna zostać poprzedzona pełną analizą wszystkich okoliczności danego konkretnego przypadku i nie może 
zostać podjęta w sposób automatyczny” (432).

Sąd Apelacyjny (Anglia i Walia, Zjednoczone Królestwo) w wyroku w sprawie MA (Somalia), zajmując się kwestią 
ustania okoliczności i ochrony państwa, również podkreślił, że „jest to podejście zindywidualizowane” (433). 
Znaczenie zindywidualizowanej oceny zostało również zilustrowane w wyroku francuskiego Krajowego Sądu ds. 
Azylu, który uznał, że status uchodźcy przyznany obywatelowi afgańskiemu powinien zostać cofnięty, ponieważ 
uzyskał on afgański paszport i wrócił do kraju pochodzenia. Niemniej jednak po przeprowadzeniu indywidualnej 
oceny sąd przyznał mu status osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej, biorąc pod uwagę intensywność 
i powszechność przemocy w prowincji afgańskiej, z której pochodził (434).

Przepisy dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona) i powiązane orzecznictwo TSUE 
i krajowe zasadniczo odpowiadają zaleceniom UNHCR w sprawie gwarancji rzetelności proceduralnej, w których 
proponuje się wykaz minimalnych wymogów proceduralnych odnoszących się do ustania, cofnięcia i – jak określa 
to UNHCR – „uchylenia” statusu uchodźcy (435).

(430) Art. 25 ust. 6 dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona):

(431) TSUE, 2010 r., B i D, op.cit. (przypis 11 powyżej), pkt 91.

(432) TSUE, 2018 r., Ahmed, op.cit. (przypis 12 powyżej), pkt 49.

(433) Sąd Apelacyjny (Anglia i Walia, Zjednoczone Królestwo), 2018 r., MA (Somalia), op.cit. (przypis 25 powyżej), pkt 49.

(434) Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, Francja), 2015 r., M. Z., nr 14033523 C+, op.cit. (przypis 45 powyżej).

(435) Zob. więcej o uchyleniu statusu w UNHCR, Guidelines on International Protection: No 3 [Wytyczne w sprawie ochrony międzynarodowej: nr 3], op.cit. 
(przypis 37 powyżej), pkt 25. Więcej informacji na temat cofania i uchylania (unieważniania) statusu dostępnych jest w UNHCR, „Note on the cancellation 
of refugee status” [Nota w sprawie uchylenia statusu uchodźcy], op.cit. (przypis 8 powyżej), pkt 42–43. Należy zauważyć, że termin „uchylenie” lub 
„unieważnienie” statusu używany przez UNHCR nie pojawia się w dyrektywie w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona).

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vulnerability_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vulnerability_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/QIP%20-%20JA.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/QIP%20-%20JA.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html
http://www.cnda.fr/content/download/52835/466454/version/1/file/CNDA%205%20octobre%202015%20M.%20Z.%20n%C2%B0%2014033523%20C%2B.pdf
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
http://www.refworld.org/docid/41a5dfd94.html
http://www.refworld.org/docid/41a5dfd94.html
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7.4. Kwestie dotyczące dowodów
Ciężar dowodu w sprawach dotyczących cofnięcia, pozbawienia lub odmowy przedłużenia ważności statusu 
uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej spoczywa na danym państwie członkowskim, 
jak wskazano w art. 14 ust. 2 i art. 19 ust. 4 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona).

Art. 14 ust. 2 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)
Cofnięcie, pozbawienie lub odmowa przedłużenia ważności statusu uchodźcy

Bez uszczerbku dla określonego w art. 4 ust. 1 obowiązku uchodźcy, by ujawnić wszystkie istotne fakty 
i dostarczyć wszystkie istotne dokumenty znajdujące się w jego posiadaniu, państwo członkowskie, 
które nadało status uchodźcy, musi wykazać w każdym indywidualnym przypadku, że dana osoba 
przestała być lub nigdy nie była uchodźcą, zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu.

Art. 19 ust. 4 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)
Cofnięcie, pozbawienie lub odmowa przedłużenia ważności statusu osoby potrzebującej ochrony 

uzupełniającej

Bez uszczerbku dla określonego w art. 4 ust. 1 obowiązku obywatela państwa trzeciego lub 
bezpaństwowca, by ujawnić wszystkie istotne fakty i dostarczyć wszystkie istotne dokumenty 
znajdujące się w jego posiadaniu, państwo członkowskie, które nadało status osoby potrzebującej 
ochrony uzupełniającej, musi wykazać w każdym indywidualnym przypadku, że dana osoba przestała 
kwalifikować się lub nie kwalifikuje się do otrzymywania ochrony uzupełniającej, zgodnie z ust. 1, 2 i 3 
niniejszego artykułu.

Art. 14 ust. 2 i art. 19 ust. 4 stanowią odpowiednio, że obowiązek „wykazania”, iż dana osoba przestała być 
uchodźcą lub nigdy nie była uchodźcą lub przestała kwalifikować się lub nie kwalifikuje się do otrzymywania 
ochrony uzupełniającej, spoczywa na zainteresowanym państwie członkowskim.

Według TSUE w odniesieniu do ustania okoliczności ocena, którą należy przeprowadzić, jest analogiczna „do 
tej przeprowadzanej w ramach rozpatrywania pierwotnego wniosku o nadanie statusu uchodźcy” i należy ją 
przeprowadzać z „uwagą i ostrożnością” (436). W wyroku w sprawie dotyczącej ustania statusu ze względu na 
zmianę okoliczności SB (Somalia), Sąd Wyższej Instancji Zjednoczonego Królestwa (Wydział ds. Imigracji i Azylu) 
stwierdził: „do Sekretarza Stanu będzie należało przekonanie trybunału ustalającego fakty, że na podstawie 
wszystkich obecnych przedstawionych dowodów można stwierdzić, iż nastąpiła »znacząca i trwała« zmiana” (437).

W kontekście ustania okoliczności i Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, UNHCR stwierdza, że „na kraju 
azylu spoczywa obowiązek wykazania, że w kraju pochodzenia nastąpiła fundamentalna, stabilna i trwała zmiana 
oraz że właściwe jest powołanie się na art. 1 ust. C pkt 5 lub 6 jest właściwe” (438).

Więcej informacji na temat ciężaru dowodu w odniesieniu do ustania okoliczności znajduje się w EASO, Evidence 
and credibility assessment in the context of the Common European Asylum System – Judicial analysis [Ocena 
dowodów i wiarygodności w kontekście wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], 2018 r., 
pkt 5.6 „Cofnięcie ochrony i ocena dowodów”.

W sprawach dotyczących cofnięcia, pozbawienia lub odmowy przedłużenia ważności statusu uchodźcy na 
podstawie art. 14 ust. 3 zgodnie z art. 12 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) z powodu 
wykluczenia, takie powody muszą zostać „ustalone” przez państwo członkowskie. Podobnie w przypadkach 
cofnięcia, pozbawienia lub odmowy przedłużenia ważności statusu uchodźcy z powodu zniekształcenia lub 
pominięcia faktów, zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. b), podstawy te muszą być również „ustalone” przez państwo 
członkowskie.

(436) TSUE (WI), 2010 r., Abdulla, op.cit. (przypis 24).

(437) Sąd Wyższej Instancji (Wydział ds. Imigracji i Azylu), Zjednoczone Królestwo], wyrok z dnia 1 listopada 2019 r., SB (refugee revocation; IDP camps) Somalia, 
[2019] UKUT 358, pkt 76. Zob. też Sąd ds. Azylu i Imigracji (Asylum and Immigration Tribunal, Zjednoczone Królestwo), 2007 r., RD (Cessation – burden of 
proof – procedure) Algeria, op.cit. (przypis 95 powyżej), pkt 19.

(438) UNHCR, Guidelines on International Protection: No 3 [Wytyczne w sprawie ochrony międzynarodowej: nr 3], op.cit. (przypis 37 powyżej), pkt 25 ppkt (ii).

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Evidence%20and%20Credibility%20Assesment_JA_EN_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Evidence%20and%20Credibility%20Assesment_JA_EN_0.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2019-ukut-358
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2007-ukait-66
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2007-ukait-66
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
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Francuski Krajowy Sąd ds. Azylu w sprawie dotyczącej domniemanego zniekształcenia faktów dotyczących 
tożsamości stwierdził, że informacje przedstawione przez organ administracyjny nie były wystarczającym 
dowodem zniekształcenia faktów (439). Informacje zawierały adres, który rzekomo był taki sam jak adres innej 
osoby. Był to jednak adres uczelni, z którego korzystało 8 000 innych studentów. Ponadto, mimo że nazwisko 
uchodźcy było takie samo jak nazwisko innej osoby, nazwisko to było powszechne w regionie, z którego 
pochodziła ta osoba.

W wyroku w sprawie B i D TSUE, nie odnosząc się wprost do ciężaru dowodu, podkreślił w kontekście sprawy 
dotyczącej wykluczenia, że „aby [...] możliwe było wydanie decyzji o wyłączeniu takiej osoby z możliwości 
uznania za uchodźcę na podstawie art. 12 ust. 2 lit. b) lub c) dyrektywy [w sprawie kwalifikowania], nadal jest 
konieczne zbadanie ogółu istotnych dla sprawy okoliczności” (440). W celu uzyskania dalszych informacji na temat 
ciężaru dowodu w kontekście wykluczenia zob. EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 qualification directive – 
Judicial analysis [Wykluczenie: art. 12 i 17 dyrektywy w sprawie kwalifikowania – analiza sądowa], wyd. drugie, 
2020 r., pkt 1.4 „Ciężar dowodu”; zob. też EASO, Evidence and credibility assessment in the context of the 
Common European Asylum System – Judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności w kontekście wspólnego 
europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], 2018 r., pkt 5.5 „Wykluczenie i ocena dowodów”.

Pomimo tego, że ciężar dowodu spoczywa na państwie członkowskim, beneficjent ochrony międzynarodowej 
ma obowiązek współpracy. Art. 14 ust. 2 dotyczący cofnięcia, pozbawienia i odmowy przedłużenia ważności 
statusu uchodźcy, stanowi, że obowiązek spoczywa na państwach członkowskich „bez uszczerbku dla określonego 
w art. 4 ust. 1 obowiązku uchodźcy, by ujawnić wszystkie istotne fakty i dostarczyć wszystkie istotne dokumenty 
znajdujące się w jego posiadaniu”. Art. 19 ust. 4 zawiera podobną klauzulę dotyczącą ochrony uzupełniającej.

TSUE podkreślił znaczenie wspólnego obowiązku w wyroku w sprawie M. M., która dotyczyła oceny wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej, ale jest przydatna w tym kontekście na zasadzie analogii. Trybunał 
stwierdził, że „o ile zazwyczaj do wnioskodawcy należy przedstawienie dowodów koniecznych dla uzasadnienia 
jego wniosku, o tyle na danym państwie członkowskim ciąży obowiązek współpracy z tym wnioskodawcą 
w trakcie ustalania elementów istotnych dla tego wniosku” (441).

Irlandzki Sąd Najwyższy podkreślił obowiązek współpracy w sprawie, w której cofnięto status uchodźcy, 
gdy wyszły na jaw fałszywe informacje (442). Sąd zwrócił uwagę na to, że uchodźca nie ujawnił szczegółów 
dotyczących sfałszowanych wiz, a ponadto nie posiadał dokumentów tożsamości i przekazywał różne informacje 
dotyczące zaangażowania UK Border Agency. Kwestia obowiązku współpracy pojawiła się również w innej 
sprawie rozstrzyganej przez irlandzki Sąd Najwyższy, w której nakaz cofnięcia wydano na podstawie fałszywych 
i wprowadzających w błąd informacji podanych przez wnioskodawczynię w odniesieniu do jej męża (443). Francuski 
Krajowy Sąd ds. Azylu stwierdził, że złożenie wielu wniosków o udzielenie azylu pod różnymi tożsamościami 
narusza obowiązek współpracy (444).

Standard dowodu różni się w zależności od rodzaju sprawy. W sprawach dotyczących cofnięcia, pozbawienia lub 
odmowy przedłużenia ważności statusu uchodźcy z powodu wykluczenia na podstawie art. 12 lub w sprawach 
dotyczących cofnięcia, pozbawienia lub odmowy przedłużenia ważności ochrony uzupełniającej z powodu 
wykluczenia na podstawie art. 19 ust. 3 lit. a) dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) 
w związku z art. 17 ust. 1 i 2, standardem dowodu są „poważne podstawy, aby sądzić” (445). Niemiecki Federalny 

(439) Krajowy Sąd ds. Azylu (CNDA, Francja), wyrok z dnia 1 marca 2011 r., OFPRA przeciwko S., nr 10004319.

(440) TSUE, 2010 r., B i D, op.cit. (przypis 11 powyżej) pkt 98.

(441) TSUE, wyrok z dnia 22 listopada 2012 r., M. M. przeciwko Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-277/11, EU:C:2012:744, pkt 65.

(442) Sąd Najwyższy (Irlandia), wyrok z dnia 20 stycznia 2017 r., S.A.S. i in. przeciwko Minister for Justice and Equality and Another, [2017] IEHC 163. 
W odniesieniu do ciężaru dowodu w sprawach podlegających art. 14 ust. 3 lit. b) lub art. 19 ust. 3 lit. b). UNHCR stwierdza, że ciężar dowodu w sprawach 
o „unieważnienie” generalnie spoczywa na organie, podczas gdy standard dowodowy, który należy spełnić, zależy od kwestii, na podstawie której 
przyznanie statusu mogło być nieprawidłowe. Zob. UNHCR, „Note on the cancellation of refugee status” [Nota w sprawie uchylenia statusu uchodźcy], 
op. cit. (przypis 8 powyżej), pkt 34–36; i UNHCR, „Background note on the application of the exclusion clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to 
the Status of Refugees” [Uwagi wyjaśniające stosowanie klauzul dotyczących wykluczenia: art. 1 ust. F Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r.], 
4 września 2003 r., pkt 111 dotyczący kwestii braku współpracy w kontekście wykluczenia.

(443) Sąd Najwyższy (Irlandia), 2016 r., T.F. (Nigeria) przeciwko Minister for Justice and Equality and Another, op.cit. (przypis 269 powyżej). Sąd był przekonany, że 
gdyby skarżąca ujawniła International Protection Appeals Tribunal prawdziwy charakter jej związku z mężem, miałoby to istotny wpływ na podjętą decyzję.

(444) CNDA (Francja), wyrok z dnia 7 maja 2013 r., OFPRA przeciwko M. A., nr 12021083.

(445) Najwyższy Sąd Administracyjny (Nejvyšší správní soud, Czechy), wyrok z dnia 31 marca 2011 r., A. S. przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, 4 Azs 
60/2007-136, s. 18, w którym uznano standard „poważnych podstaw, aby sądzić” za ograniczony minimalnym poziomem około 50 % prawdopodobieństwa. 
Aby spełnić ten standard dowodu, muszą być dostępne jasne, przekonywające i wiarygodne dowody, a nie tylko założenia. Takie mocne dowody mogą 
opierać się na zeznaniach wnioskodawcy lub innych osób, ale nie są uzależnione od skazania wnioskodawcy za przestępstwo. Z drugiej strony, sam fakt 
złożenia wniosku o ekstradycję lub postępowanie karne przeciwko wnioskodawcy w kraju pochodzenia nie są same w sobie wystarczające do spełnienia 
tego standardu.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Evidence%20and%20Credibility%20Assesment_JA_EN_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Evidence%20and%20Credibility%20Assesment_JA_EN_0.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/62546/561148/version/1/file/CNDA%201er%20mars%202011%20OFPRA%20c.%20S.%20n°%2010004319.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130241&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2017/H163.html
http://www.refworld.org/docid/41a5dfd94.html
https://www.refworld.org/docid/3f5857d24.html
https://www.refworld.org/docid/3f5857d24.html
https://www.refworld.org/docid/3f5857d24.html
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2016/H551.html
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2016/H551.html
http://www.cnda.fr/content/download/62548/561164/version/1/file/CNDA%207%20mai%202013%20OFPRA%20c.%20A.%20n°%2012021083%20C.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2007/0060_4Azs_0700_20110517032244_prevedeno.pdf
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Sąd Administracyjny stwierdził, że „z reguły powody są »dobre«, gdy istnieją jasne, wiarygodne dowody, że takie 
przestępstwa zostały popełnione” (446).

Art. 14 ust. 4 lit. a), który dotyczy cofnięcia, pozbawienia lub odmowy przedłużenia ważności statusu uchodźcy ze 
względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa członkowskiego, ustanawia standard dowodu określony jako 
„racjonalne podstawy, by uznać”.

Według niemieckiego Federalnego Sądu Administracyjnego „racjonalne podstawy”, o których mowa w art. 14 
ust. 4, przewidują nieco niższy próg niż „poważne podstawy”, ale przy ocenie faktów standard dowodów 
pozostaje nienaruszony (447). Ponadto Sąd Najwyższy w Zjednoczonym Królestwie stwierdził, że „poważne 
podstawy” są silniejszym standardem dowodu niż „racjonalne podstawy” (448).

Kwestia „poważnych podstaw, aby sądzić” została szerzej omówiona w EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 
qualification directive – Judicial analysis [Wykluczenie: art. 12 i 17 dyrektywy w sprawie kwalifikowania – analiza 
sądowa], wyd. drugie, 2020 r., pkt 3.2 „Poważne podstawy, aby sądzić” i 4.2.1 „Poważne podstawy”.

W odniesieniu do standardu dowodu w sprawach dotyczących ustania, w szczególności art. 11 ust. 1 lit. e)–f) 
dyrektywy w sprawie kwalifikowania, który odpowiada art. 11 ust. 1 lit. e)–f) dyrektywy w sprawie kwalifikowania 
(wersja przekształcona), TSUE stwierdził, że to samo kryterium prawdopodobieństwa „uzasadnionej obawy przed 
prześladowaniem” ma zastosowanie w odniesieniu do uchodźców (449), a w przypadku ochrony uzupełniającej 
zastosowanie znajdują „poważne i sprawdzone podstawy, aby uznać”, że istnieje rzeczywiste ryzyko doznania 
poważnej krzywdy. Podobnie TSUE stwierdził:

Jeżeli ustały okoliczności, na podstawie których nadano status uchodźcy, to obowiązujące przy [...] 
weryfikacji innych okoliczności uzasadniających obawę danej osoby przed prześladowaniem z tego samego 
powodu co wcześniej albo z innego z powodów określonych w art. 2 lit. c) dyrektywy [...] [w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona)], kryterium prawdopodobieństwa, które służy ocenie zagrożenia 
wynikającego z tych innych okoliczności, jest takie samo jak to stosowane przy nadawaniu statusu 
uchodźcy (450).

Niemiecki Federalny Sąd Administracyjny stwierdził, że oceniając, czy dana osoba nadal potrzebuje ochrony 
międzynarodowej w momencie ustania statusu z przyczyn, które nie były istotne przy podejmowaniu pierwotnej 
decyzji, należy ustalić od nowa odpowiednie fakty, a ustalenia zawarte w pierwotnej decyzji o nadaniu statusu 
uchodźcy w tym kontekście nie mają mocy wiążącej (451).

Szersze omówienie kwestii związanych z ciężarem dowodu w kontekście wykluczenia znajduje się w EASO, 
Exclusion: Articles 12 and 17 qualification directive – Judicial analysis [Wykluczenie: art. 12 i 17 dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania – analiza sądowa], wyd. drugie, 2020 r., pkt 1.4 „Ciężar dowodu,” pkt 3.2 „Poważne 
podstawy, aby sądzić” i pkt 4.2.1 „Poważne podstawy”.

Dalsze wskazówki dotyczące dowodu można znaleźć w EASO, Evidence and credibility assessment in the context 
of the common European asylum system – Judicial analysis, [Ocena dowodów i wiarygodności w kontekście 
wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], 2018 r., część 4 „Szczególne zasady i standardy 
mające zastosowanie do oceny dowodów i wiarygodności” oraz pkt 5.6.1 „Ciężar dowodu i obowiązek 
przeprowadzenia indywidualnej oceny”, pkt 5.6.2 „Uzyskanie dowodów wykazujących podstawy do cofnięcia 
ochrony międzynarodowej”, pkt 5.6.3.2 „Cofnięcie, pozbawienie lub odmowa przedłużenia ważności statusu 
ochrony międzynarodowej w wyniku wykluczenia, zniekształcenia lub pominięcia faktów” oraz pkt 5.6.3.3 
„Zagrożenie dla bezpieczeństwa lub społeczności państwa członkowskiego”.

(446) Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht, Niemcy), 2011 r., BVerwG 10 C 2.10, op.cit. (przypis 393 powyżej), pkt 26.

(447) Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht, Niemcy), wyrok z dnia 22 maja 2012 r., BVerwG 1 C 8.11, BVerwG:2012:220512U1C8.11.0, 
pkt 27.

(448) Sąd Najwyższy (Zjednoczone Królestwo), wyrok z dnia 21 listopada 2012 r., Al-Sirri przeciwko Secretary of State for the Home Department, [2012] UKSC 54, 
pkt 75.

(449) TSUE (WI), 2010 r., Abdulla, op.cit. (przypis 24).

(450) Ibid., pkt 91 (dodano wyróżnienie). W wyroku w sprawie Abdulla odnoszono się do dyrektywy w sprawie kwalifikowania, nie do dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania (wersja przekształcona), stąd odniesienie do art. 2 lit. c), a nie art. 2 lit. d), który znajduje się w dyrektywie w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona).

(451) Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht, Niemcy), 2011 r., 10 C 29.10, op.cit. (przypis 213 powyżej), pkt 20.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Evidence%20and%20Credibility%20Assesment_JA_EN_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Evidence%20and%20Credibility%20Assesment_JA_EN_0.pdf
https://www.bverwg.de/310311U10C2.10.0
https://www.bverwg.de/de/220512U1C8.11.0
https://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2012/54.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.bverwg.de/de/221111U10C29.10.0
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7.5. Wykorzystywanie informacji niejawnych, poufnych, 
zastrzeżonych i nieujawnionych
W kontekście decyzji o cofnięciu, pozbawieniu lub odmowie przedłużenia ważności ochrony międzynarodowej 
często pojawia się kwestia postępowania z informacjami niejawnymi, poufnymi, zastrzeżonymi lub 
nieujawnionymi będącymi w posiadaniu państwa członkowskiego i dotyczącymi beneficjenta ochrony 
międzynarodowej. Informacje te mogą pojawić się np. w przypadku skazania osoby za szczególnie poważne 
przestępstwo lub gdy stanowi ona zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa (452).

Kwestie związane z wykluczeniem oraz informacjami poufnymi i niejawnymi zostały omówione w: EASO, 
Exclusion: Articles 12 and 17 qualification directive – Judicial analysis [Wykluczenie: art. 12 i 17 dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania – analiza sądowa], wyd. drugie, 2020 r., pkt 5.2 „Wykorzystywanie informacji 
niejawnych”. Dalsze informacje na temat informacji poufnych i niejawnych znajdują się w EASO, Asylum 
Procedures and the Principle of Non-refoulement – Judicial analysis [Procedury azylowe i zasada non-
refoulement – analiza sądowa], 2018 r., pkt 4.2.6.2 „Pomoc i reprezentacja prawna”. Niemniej jednak kwestię tę 
należy tutaj poruszyć, odnosząc się w szczególności do zakończenia ochrony międzynarodowej.

Prawo każdej osoby do dostępu do akt jej sprawy, przy poszanowaniu uprawnionych interesów poufności oraz 
tajemnicy zawodowej i handlowej, jest częścią prawa do dobrej administracji, określonego w art. 41 ust. 2 karty 
UE, które – jak potwierdził TSUE – odzwierciedla ogólną zasadę prawa UE (453).

Ponadto w art. 23 ust. 1 dyrektywy w sprawie procedur azylowych, akapit pierwszy, wymaga się zapewnienia 
przez państwa członkowskie, aby „doradca lub zastępca prawny dopuszczony lub uprawniony do takiej 
działalności na mocy prawa krajowego, i który udziela pomocy prawnej wnioskodawcy lub reprezentuje go [...], 
korzystał z dostępu do informacji zawartych w aktach wnioskodawcy”. Słowo „wnioskodawca” w tym kontekście 
należy odczytywać w świetle art. 45 ust. 4 dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona), 
który odnosi się do przepisów proceduralnych dotyczących cofnięcia ochrony międzynarodowej. Ponadto TSUE 
w wyroku w sprawie M odnosi się do prawa do sprawiedliwych procedur, a w szczególności prawa wnioskodawcy 
do wypowiadania się „w sposób szczegółowy na temat elementów, które właściwy organ musi uwzględnić” (454).

W niektórych przypadkach państwo członkowskie może jednak nie ujawniać informacji zawartych 
w aktach. W art. 23 ust. 1 dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona), akapit drugi, 
określono wyjątek od ogólnej zasady, jeżeli ujawnienie takich „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”. Wyjątek ten może również mieć 
zastosowanie „w przypadku, gdy mogłoby to zagrozić interesom dochodzenia związanego z rozpatrywaniem 
wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej przez właściwe organy państw członkowskich lub stosunkom 
międzynarodowym państw członkowskich”.

Jeżeli państwo członkowskie powołuje się na wyjątek określony w art. 23 ust. 1, jest ono zobowiązane do 
udostępnienia takich informacji lub źródeł organom, o których mowa w art. 46 (455). Państwo członkowskie musi 
jednak również ustanowić „w prawie krajowym procedury, które gwarantują przestrzeganie praw wnioskodawcy 
do obrony” (art. 23 ust. 1 lit. b)).

W art. 23 ust. 1 zawarto również klauzulę zastrzegającą, która umożliwia państwu członkowskiemu udzielenie 
„dostępu do informacji lub źródeł doradcy lub innego zastępcy prawnemu, których sprawdzono pod względem 
bezpieczeństwa osobowego, o ile informacje te mają znaczenie dla rozpatrzenia wniosku lub podjęcia decyzji 
o cofnięciu ochrony międzynarodowej”. Należy zauważyć, że klauzula ta nie jest bezwzględnie obowiązująca.

(452) Przykładem jest decyzja Rady Stanu (Conseil d’État, Francja), wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r., OFPRA przeciwko Mme B, nr 419722 C, 
FR:CECHR:2019:419722.20190417. Z poufnych dokumentów wynikało, że uchodźczyni nawiązała kontakt na portalach społecznościowych z członkami 
dagestańskich sieci dżihadystycznych, a następnie w 2014 r. udała się do Turcji. Z akt wynikało, że wyszła za mąż za rodaka w Turcji, który zginął podczas 
walk w Syrii po stronie Państwa Islamskiego, i że sama zaangażowała się w działalność grupy.

(453) TSUE, wyrok z dnia 8 maja 2014 r., H. N. przeciwko Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney-General, C-604/12, EU:C:2014:302, 
pkt 49.

(454) TSUE, 2017 r., M przeciwko Minister for Justice and Equality, op.cit. (przypis 422 powyżej), pkt 40. W odniesieniu do sprawiedliwych procedur zob. też TSUE 
(WI), wyrok z dnia 4 czerwca 2013 r., ZZ przeciwko Secretary of State for the Home Department, C-300/11, EU:C:2013:363.

(455) Art. 46 dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona) dotyczący prawa do skutecznego środka zaskarżenia odnosi się do sądów 
i trybunałów.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038388005/
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151965&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187687&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20444462
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137981&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369540
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W przypadku pojawienia się kwestii informacji poufnych lub niejawnych francuska Rada Stanu uznała, że takie 
informacje przekazane stronom mogą zostać uwzględnione (456). Ta zasada jest stosowana we francuskich 
sprawach azylowych (457). Ponadto w 2015 r. wprowadzono przepisy we francuskim Kodeksie wjazdu i pobytu 
obcokrajowców oraz prawa do azylu (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)). 
Z jednej strony, pozwalają one na przekazanie stronom wszelkich elementów, których nie ma w aktach, a które 
sąd może wykorzystać przeciwko skarżącemu. Z drugiej strony, umożliwiają organowi rozstrzygającemu, 
Francuskiemu Urzędowi Ochrony Uchodźców i Bezpaństwowców (Office français de protection des réfugiés 
et apatrides (OFPRA)), odmowę ujawnienia informacji w celu zachowania bezpieczeństwa ich źródła. W takim 
przypadku sąd może jednak wziąć pod uwagę informacje poufne, ale nie może oprzeć swojej decyzji wyłącznie na 
tych elementach (458).

W niektórych państwach członkowskich służby wywiadowcze przekazują sądowi informacje ujawniające fakty, 
daty i dane identyfikacyjne bez ujawniania źródła informacji. Mogą wówczas pojawić się problemy związane 
z kwestią, czy państwo członkowskie może wstrzymać informacje o źródle informacji. Na przykład sądy 
francuskie zdecydowały, że po przedstawieniu takich dowodów sąd przyjmie wyważone podejście i uzna te 
elementy za dopuszczalne, ale jedynie do rozważenia wraz z innymi dowodami (459). Ustawodawstwo francuskie 
stanowi, że w przypadku gdy organ rozstrzygający opiera się na anonimowym źródle w celu zagwarantowania 
bezpieczeństwa tego źródła, musi uzasadnić potrzebę zachowania poufności i przedstawić podsumowanie 
elementów tej informacji (460). Przewiduje również wyraźnie, że sędziowie nie mogą opierać swojego orzeczenia 
wyłącznie na informacjach poufnych (461).

Co istotne, sam fakt znajdowania się w aktach informacji sugerujących, że dana osoba jest osobą poszukiwaną, 
nie musi koniecznie oznaczać uznania przez sąd po dokonaniu pełnej analizy dowodów, iż dana osoba stanowiłaby 
zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub zagrożenie dla społeczności (462).

7.6. Skuteczny środek zaskarżenia
Osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową ma prawo do skutecznego środka odwoławczego w toku 
postępowania dotyczącego oceny kwalifikowania się przez nią do ochrony międzynarodowej, podobnie środek 
ten musi być dostępny również w odniesieniu do decyzji, które mogą skutkować pozbawieniem istniejącego 
statusu beneficjentów ochrony międzynarodowej.

Motyw 50 dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona) stanowi:

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 (463).

W art. 46 dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona) określono prawo do skutecznego 
środka zaskarżenia: Art. 46 ust. 1 lit. c) jest przepisem bezwzględnie wiążącym, który zobowiązuje państwa 
członkowskie do zapewnienia, „aby wnioskodawcy mieli prawo do skutecznego środka zaskarżenia przed sądem 
[...] decyzji o cofnięciu statusu ochrony międzynarodowej zgodnie z art. 45”. Przepis ten należy interpretować 
zgodnie z kartą UE, co podkreślił TSUE w wyroku w sprawie JP, w którym potwierdził:

(456) Rada Stanu (Conseil d’État, France), wyrok z dnia 3 marca 2003 r., Ministre de l’intérieur przeciwko M. X., nr 238662 A; i wyrok z dnia 11 grudnia 2015 r., 
JD, nr 394989, FR:CESEC:2015:394989.20151211.

(457) Rada Stanu(Conseil d’État, Francja), wyrok z dnia 20 lutego 2019 r., M. A.C.B., nr 421212, FR:CECHR:2019:421212.20190220, pkt 3; i 2020 r., M. B., 
nr 425231, M. A.C.B., nr 428140 B, op.cit. (przypis 288 powyżej).

(458) Rada Stanu (Conseil d’État, Francja), wyrok z dnia 19 czerwca 2017 r. OFPRA przeciwko M. A., nr 389868, FR:CECHR:2017:389868.20170619.

(459) Rada Stanu (Conseil d’État, Francja), 2003 r., Ministre de l’intérieur przeciwko M. X., nr 238662, op.cit. (przypis 458 powyżej); 2015 r., JD, nr 394989, op.cit. 
(przypis 458 powyżej).

(460) L. 733-4 CESEDA, op.cit. (przypis 288 powyżej).

(461) Ibid.

(462) Rada Stanu (Francja), 2019 r., OFPRA przeciwko M. G., nr 416013 A, op.cit. (przypis 304 powyżej).

(463) W celu uzyskania więcej informacji na temat definicji „sądu”, zob. wyrok TSUE z dnia 31 stycznia 2013 r., H.I.D., B.A. przeciwko Refugee Applications 
Commissioner and Others, C-175/11, EU:C:2013:45, pkt 83, w którym stwierdza się, że „przy dokonywaniu oceny, czy organ występujący z wnioskiem 
o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym ma charakter sądu lub trybunału w rozumieniu art. 267 TFUE, co jest kwestią wewnętrzną porządku 
prawnego Unii, Trybunał bierze pod uwagę całość okoliczności, a w szczególności podstawę prawną istnienia organu, jego stały lub tymczasowy charakter, 
obligatoryjny charakter jego jurysdykcji, kontradyktoryjność postępowania, stosowanie przez organ przepisów prawa oraz jego niezawisłość” (cytaty 
pominięte).

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008149891?tab_selection=cetat&searchField=ALL&query=238662+&page=1&init=true&dateDecision=
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2015-12-11/394989
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-02-20/421212
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/425231
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042074648?init=true&page=1&query=428140&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2017-06-19/389868
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008149891?tab_selection=cetat&searchField=ALL&query=238662+&page=1&init=true&dateDecision=
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2015-12-11/394989
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030951565/2019-06-10
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-01-30/416013
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19912106
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19912106
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Cechy środka zaskarżenia przewidzianego w art. 46 dyrektywy 2013/32 należy określać zgodnie z art. 47 
karty [UE], zgodnie z którym każdy, czyje prawa i wolności zagwarantowane przez prawo Unii zostały 
naruszone, ma prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem, zgodnie z warunkami przewidzianymi 
w tym artykule (464).

Podczas postępowania odwoławczego zastosowanie mają gwarancje proceduralne. W art. 45 określono 
przepisy proceduralne, których należy przestrzegać, gdy państwo członkowskie rozważa cofnięcie ochrony 
międzynarodowej obywatelowi państwa trzeciego lub bezpaństwowcowi zgodnie z art. 14 lub 19 dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona). Art. 45 dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja 
przekształcona) i przewidziane w nim gwarancje omówiono w pełni w punkcie 7.2 powyżej. Obejmują one 
prawo do otrzymania pisemnej informacji o decyzji o ponownym rozpatrywaniu ochrony międzynarodowej oraz 
możliwość odpowiedzi (465). Ponadto należy przekazać na piśmie decyzję o cofnięciu ochrony międzynarodowej 
zwierającą uzasadnienie faktyczne i prawne oraz informację o trybie odwołania się od decyzji (466).

Państwa członkowskie są zobowiązane zapewnić, aby skuteczny środek zaskarżenia zapewniał pełne rozpatrzenie 
ex nunc zarówno okoliczności faktycznych, jak i kwestii prawnych (467). Prawo wnioskodawcy, uznane w art. 46 
ust. 3, do uzyskania pełnego rozpatrzenia ex nunc przed sądem lub trybunałem nie może jednak umniejszać 
spoczywającego na wnioskodawcy obowiązku współpracy z tym organem (468).

Art. 46 ust. 4 dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona) pozostawia pewien margines 
swobody państwom członkowskim w odniesieniu do ustanawiania rozsądnych terminów dla wnioskodawców 
na skorzystanie z ich prawa do skutecznego środka zaskarżenia. Wprowadzone terminy podlegają jednak 
zastrzeżeniu, że nie mogą uniemożliwiać ani nadmiernie utrudniać wnioskodawcom korzystania z tego 
prawa. Wyznaczanie terminów podlega zasadzie autonomii proceduralnej państw członkowskich, jednak 
w poszanowaniu zasad równoważności i skuteczności (469).

Zasada skutecznego środka zaskarżenia została omówiona szerzej w EASO, Evidence and credibility assessment 
in the context of the Common European Asylum System – Judicial analysis [Ocena dowodów i wiarygodności 
w kontekście wspólnego europejskiego systemu azylowego – analiza sądowa], 2018 r., pkt 3.1 „Rozpatrywanie 
okoliczności faktycznych i kwestii prawnych przez sąd lub trybunał”.

Zob. też EASO, Asylum Procedures and the Principle of Non-refoulement – Judicial analysis [Procedury azylowe 
i zasada non-refoulement – analiza sądowa], 2018 r., część 6 „Prawo do skutecznego środka zaskarżenia”.

(464) TSUE, wyrok z dnia 9 września 2020 r., JP przeciwko Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-651/19, EU:C:2020:681, pkt 27.

(465) Art. 45 ust. 1 lit. a) dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona).

(466) Art. 45 ust. 3 dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona).

(467) Art. 46 ust. 3 dyrektywy w sprawie procedur azylowych (wersja przekształcona). Zob. wyrok TSUE z dnia 19 marca 2020 r., PG przeciwko Bevándorlási 
és Menekültügyi Hivatal, C-406/18, EU:C:2020:216, pkt 28–31; wyrok TSUE z dnia 19 marca 2020 r., LH przeciwko Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, 
C-564/18, EU:C:2020:218, pkt 69–71.

(468) TSUE (WI), wyrok z dnia 25 lipca 2018 r., Alheto przeciwko Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, C-585/16, EU:C:2018:584, pkt 116.

(469) TSUE, 2020 r., JP przeciwko Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, op.cit. (przypis 464 powyżej), pkt 50. Sprawa ta dotyczyła uregulowania 
państwa członkowskiego ustanawiającego dziesięciodniowy zawity termin do wniesienia odwołania od decyzji stwierdzającej niedopuszczalność kolejnego 
wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Evidence%20and%20Credibility%20Assesment_JA_EN_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Evidence%20and%20Credibility%20Assesment_JA_EN_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230786&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19912106
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224583&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2809922
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224583&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2809922
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224585&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2809922
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204382&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20263365
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230786&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19912106
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Załącznik A. Wybrane przepisy 
międzynarodowe
Konwencja dotycząca statusu uchodźców (1951 r.)

Art. 1 ust. C–F – Definicja terminu „uchodźca”

C. Niniejsza Konwencja przestanie obowiązywać w stosunku do każdej osoby określonej przez 
postanowienia ustępu A, jeżeli:

1) dobrowolnie zwróciła się ona ponownie o ochronę państwa, którego jest obywatelem, lub

2) utraciwszy swoje obywatelstwo, ponownie dobrowolnie je przyjęła, lub

3) przyjęła nowe obywatelstwo i korzysta z ochrony państwa, którego obywatelstwo przyjęła, 
lub

4) ponownie dobrowolnie osiedliła się w państwie, które opuściła lub poza którego granicami 
przebywała z powodu obawy przed prześladowaniem, lub

5) nie może dłużej odmawiać korzystania z ochrony państwa swojego obywatelstwa, albowiem 
ustały warunki, w związku z którymi została uznana za uchodźcę. 
Zastrzega się, że postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do uchodźcy określonego 
w punkcie 1 ustępu A tego artykułu, który może powołać się na przekonywające powody 
związane z poprzednimi prześladowaniami, uzasadniające jego odmowę korzystania 
z ochrony państwa, którego obywatelstwo posiada;

6) jest osobą, która nie mając żadnego obywatelstwa może powrócić do państwa, w którym 
miała poprzednio stałe miejsce zamieszkania, ponieważ przestały istnieć okoliczności, 
w związku z którymi została uznana za uchodźcę. 
Zastrzega się, że postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do uchodźcy określonego 
w punkcie 1 ustępu A niniejszego artykułu, który może powołać się na przekonywające 
powody związane z poprzednimi prześladowaniami, uzasadniające jego odmowę powrotu do 
państwa, w którym miał poprzednio swoje stałe miejsce zamieszkania.

D. Niniejsza konwencja nie ma zastosowania do osób, które aktualnie korzystają z ochrony lub pomocy 
organów lub agencji Narodów Zjednoczonych innych niż Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do 
spraw Uchodźców.

Z chwilą gdy taka ochrona lub pomoc zostanie z jakiejkolwiek przyczyny wstrzymana, osoby te 
ipso facto będą korzystały z dobrodziejstw niniejszej konwencji, mimo że ich położenie nie zostało 
ostatecznie uregulowane zgodnie ze stosownymi rezolucjami przyjętymi przez Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych.

E. Niniejsza konwencja nie ma zastosowania do osoby uważanej przez właściwe władze państwa, 
w którym ta osoba się osiedliła, za mającą prawa i obowiązki związane z posiadaniem obywatelstwa 
tego państwa.

F. Postanowienia niniejszej konwencji nie mają zastosowania do osoby, w stosunku do której istnieją 
poważne podstawy, aby sądzić, że:

a) dokonała zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennej, zbrodni przeciwko ludzkości 
w rozumieniu aktów międzynarodowych opracowanych w celu ustanowienia przepisów 
odnoszących się do tych zbrodni;

b) dokonała poważnej zbrodni o charakterze niepolitycznym poza państwem, które ją przyjęło, 
przed uznaniem jej za uchodźcę;

c) jest winną czynów sprzecznych z celami i zasadami Narodów Zjednoczonych.
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Załącznik B. Schematy podejmowania decyzji
Przedstawione poniżej schematy podejmowania decyzji mają na celu dostarczenie wskazówek członkom 
sądów i trybunałów przy rozstrzyganiu spraw dotyczących kwestii związanych z zakończeniem ochrony 
międzynarodowej. Należy zauważyć, że poszczególne podstawy mogą się częściowo pokrywać. Członkom sądów 
i trybunałów zaleca się uwzględnienie tego aspektu w przypadku korzystania ze schematów podejmowania 
decyzji.

W ramach schematów bada się, jakie elementy są niezbędne, aby ustanowić każdą podstawę do zakończenia 
ochrony międzynarodowej. Jeżeli elementy te występują, zakończenie ochrony międzynarodowej jest 
obowiązkowe na wszystkich omawianych tu podstawach z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 14 ust. 4 
i art. 19 ust. 2. Zgodnie z tymi ostatnimi przepisami państwa członkowskie mają swobodę decydowania i należy 
przeanalizować przepisy prawa krajowego w celu ustalenia, czy i w jaki sposób uwzględniono te podstawy 
zakończenia ochrony.

Art. 14 ust. 1 – Cofnięcie, pozbawienie lub odmowa przedłużenia ważności statusu uchodźcy ze względu na 
ustanie okoliczności zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a)–d)

Art. 14 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 lit. a)–d)

W art. 14 ust. 1 zobowiązuje się państwa członkowskie do cofnięcia statusu uchodźcy, pozbawienia tego statusu 
lub odmówienia przedłużenia ważności tego statusu, jeśli dana osoba przestała być uchodźcą zgodnie z art. 11 
ust. 1 lit. a)–f).

Art. 11 ust. 1 lit. a)–d) dotyczy sytuacji, w których działania danego uchodźcy doprowadziły do sytuacji, w której 
status uchodźcy nie jest już konieczny.

Art. 11 ust. 1 lit. a)

Art. 11 ust. 1 lit. a) dotyczy 
sytuacji, w której uchodźca 
„dobrowolnie zwrócił się 
ponownie o ochronę do 
państwa, którego jest 

obywatelem”.

1. Czy uchodźca działał w sposób wskazujący, że „dobrowolnie zwrócił się 
ponownie o ochronę do państwa, którego jest obywatelem”?

a) Uchodźca musi ponownie skorzystać z ochrony.

b) Uchodźca musi działać dobrowolnie.

c) Ochrona musi być zapewniona przez państwo, którego uchodźca 
jest obywatelem.

Art. 11 ust. 1 lit. b)

Art. 11 ust. 1 lit. b) dotyczy 
sytuacji, w których 

uchodźca „utraciwszy 
swoje obywatelstwo, 

dobrowolnie ponownie je 
przyjął”.

1. Czy uchodźca utracił swoje obywatelstwo?

2. Czy uchodźca dobrowolnie ponownie przyjął obywatelstwo?

Art. 11 ust. 1 lit. c)

Art. 11 ust. 1 lit. c) dotyczy 
sytuacji, w których 

uchodźca „przyjął nowe 
obywatelstwo i korzysta 

z ochrony państwa, którego 
obywatelstwo przyjął”.

1. Czy uchodźca przyjął nowe obywatelstwo?

2. Jeśli tak, czy kraj, którego obywatelstwo przyjął, zapewnia skuteczną 
ochronę?
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Art. 11 ust. 1 lit. d)

Art. 11 ust. 1 lit. d) dotyczy 
sytuacji, w których 

uchodźca „dobrowolnie 
ponownie zamieszkał 

w państwie, które opuścił 
lub poza którego granicami 
przebywał z obawy przed 

prześladowaniem”.

1. Czy uchodźca dobrowolnie „ponownie zamieszkał w państwie” 
pochodzenia?

a) Czy uchodźca działał dobrowolnie?

b) Czy uchodźca „ponownie zamieszkał w państwie, które opuścił 
lub poza którego granicami przebywał”?

2. Jeśli tak, czy kraj, którego obywatelstwo przyjął, zapewnia skuteczną 
ochronę?

Art. 14 – Cofnięcie, pozbawienie lub odmowa przedłużenia ważności statusu uchodźcy ze względu na ustanie 
okoliczności zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. e)–f)

Art. 14 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 lit. e) i f)

Art. 14 ust. 1 obliguje państwa członkowskie do cofnięcia statusu uchodźcy, pozbawienia tego statusu lub 
odmówienia przedłużenia ważności tego statusu, jeśli dana osoba przestała być uchodźcą zgodnie z art. 11 ust. 1 
lit. e)–f).

Art. 11 ust. 1 lit. e) i f) dotyczy sytuacji, w których „ustały okoliczności, w związku z którymi [obywatel] został 
uznany [...] za uchodźcę”, w związku z czym nie ma już potrzeby dalszego uznawania statusu uchodźcy.

Art. 11 ust. 1 lit. e)

Art. 11 ust. 1 lit. e) 
dotyczy sytuacji, 

w których obywatel 
państwa trzeciego lub 

bezpaństwowiec przestaje 
być uchodźcą, „albowiem 

ustały okoliczności, 
w związku z którymi został 

uznany za uchodźcę”.

1. Czy dana osoba jest obywatelem państwa trzeciego?

2. Czy „ustały okoliczności, w związku z którymi [obywatel] został uznany 
za uchodźcę”?

a) Porównując fakty, na których opierało się pierwotne uznanie 
statusu uchodźcy, z istniejącymi obecnie, czy doszło do ustania 
okoliczności?

b) Czy okoliczności, które ustały, mają charakter wystarczająco 
„znaczący i trwały”?

3. Czy dana osoba „nie może dłużej odmawiać korzystania z ochrony 
państwa swojego obywatelstwa”?

a) Czy istnieje skuteczna ochrona przed prześladowaniem z powodu 
lub powodów, na których opierało się pierwotne prześladowanie 
zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja 
przekształcona)?

b) Czy taką ochronę zapewnia jeden z podmiotów wymienionych 
w art. 7 ust. 1 lit. a) lub b)?

4. Czy istnieje związek przyczynowy między zmianą okoliczności, 
a niemożliwością odmawiania dłużej przez daną osobę „korzystania 
z ochrony państwa swojego obywatelstwa” obecnie istniejącej?

5. Czy istnieją okoliczności inne niż powód, dla którego wcześniej 
udzielono statusu uchodźcy, uzasadniające obawę przed 
prześladowaniem?

6. Czy istnieją „przekonywające powody związane z poprzednim 
prześladowaniem, uzasadniające odmowę [przez uchodźcę] 
skorzystania z ochrony państwa, którego obywatelstwo posiada”?

a) Jakie były faktyczne okoliczności poprzedniego prześladowania?

b) Jakie byłyby konsekwencje powrotu do kraju pochodzenia?



102 — AS – Zakończenie ochrony międzynarodowej

Art. 11 ust. 1 lit. f)

Art. 11 ust. 1 lit. f) 
dotyczy sytuacji, 

w których obywatel 
państwa trzeciego lub 

bezpaństwowiec przestaje 
być uchodźcą, „albowiem 

ustały okoliczności, 
w związku z którymi został 

uznany za uchodźcę”.

1. Czy dana osoba jest bezpaństwowcem?

2. Czy „ustały okoliczności, w związku z którymi [...] [obywatel] został 
uznany za uchodźcę”?

a) Porównując fakty, na których opierało się pierwotne uznanie 
statusu uchodźcy, z istniejącymi obecnie, czy doszło do ustania 
okoliczności?

b) Czy okoliczności, które ustały, mają charakter wystarczająco 
„znaczący i trwały”?

3. Czy dana osoba może powrócić do państwa poprzedniego miejsca 
zwykłego pobytu?

4. Czy istnieje związek przyczynowy między ustaniem okoliczności 
a zdolnością osoby do powrotu do kraju poprzedniego miejsca 
zwykłego pobytu?

5. Czy istnieją okoliczności inne niż powód, dla którego wcześniej 
udzielono statusu uchodźcy, uzasadniające obawę przed 
prześladowaniem?

6. Czy istnieją „przekonywające powody związane z poprzednim 
prześladowaniem, uzasadniające odmowę [przez uchodźcę] 
skorzystania z ochrony państwa [...] poprzedniego miejsca zwykłego 
pobytu”?

a) Jakie były faktyczne okoliczności poprzedniego prześladowania?

b) Jakie byłyby konsekwencje powrotu do kraju pochodzenia?

Art. 14 ust. 3–4 dyrektywy w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) – Cofnięcie, pozbawienie lub 
odmowa przedłużenia ważności statusu uchodźcy

Art. 14 ust. 3 lit. a)

Art. 14 ust. 3 lit. a) dotyczy osób, którym przyznano status uchodźcy i które powinny były zostać wykluczone 
lub są wykluczone z możliwości otrzymania zgodnie z art. 12. Analogicznie zastosowanie mają schematy 
podejmowania decyzji w EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 qualification directive – Judicial analysis 
[Wykluczenie: art. 12 i 17 dyrektywy w sprawie kwalifikowania – analiza sądowa], wyd. drugie, 2020 r., 
załącznik A.

Art. 14 ust. 3 lit. b)

Art. 14 ust. 3 lit. b) dotyczy cofnięcia statusu uchodźcy po jego nadaniu, jeżeli dane państwo członkowskie ustaliło, 
że dana osoba „zniekształciła lub pominęła fakty, w tym posłużyła się fałszywymi dokumentami, co zadecydowało 
o nadaniu jej statusu uchodźcy”.

Art. 14 ust. 3 lit. b)

Art. 14 ust. 3 lit. b) dotyczy 
sytuacji, w których państwa 
członkowskie cofają status 
uchodźcy, pozbawiają tego 

statusu lub odmawiają 
przedłużenia jego 

ważności, jeżeli dana osoba 
„zniekształciła lub pominęła 

fakty, w tym posłużyła się 
fałszywymi dokumentami, co 
zadecydowało o nadaniu jej 

statusu uchodźcy”.

1. Czy występuje jeden z dwóch elementów charakteryzujących 
zniekształcenie lub pominięcie faktów?

a) Czy wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej opierał się na 
obiektywnie nieprawdziwych oświadczeniach lub dokumentach, 
czy też wnioskodawca pominął stosowne oświadczenia lub 
dokumenty?

Ten pierwszy element zostaje spełniony, gdy wykaże się istnienie 
błędnych lub fałszywych informacji lub dokumentów, takich jak 
podanie fałszywego obywatelstwa, składanie wielu wniosków o azyl lub 
posługiwanie się fałszywą tożsamością.

b) Czy istnieje związek przyczynowy między zniekształceniem lub 
pominięciem faktów a przyznaniem statusu uchodźcy?

Zniekształcenie lub pominięcie faktów musiało zadecydować o nadaniu 
statusu uchodźcy.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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Art. 14 ust. 4 lit. a)

Art. 14 ust. 4 lit. a) umożliwia państwom członkowskim pozbawienie statusu uchodźcy, jeżeli dana osoba zostanie 
uznana za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa członkowskiego.

Art. 14 ust. 4 lit. a)

Art. 14 ust. 4 lit. a) dotyczy 
sytuacji, w których państwa 
członkowskie „mogą cofnąć 

status, pozbawić lub odmówić 
przedłużenia ważności 

statusu nadanego uchodźcy”, 
jeżeli „istnieją racjonalne 

podstawy, by uznać danego 
uchodźcę za zagrożenie dla 
bezpieczeństwa państwa 

członkowskiego, w którym 
przebywa”.

1. Czy istnieją racjonalne podstawy, by uznać uchodźcę za „zagrożenie 
dla bezpieczeństwa państwa członkowskiego, w którym przebywa” 
w rozumieniu art. 14 ust. 4 lit. a)?

a) Jaki jest charakter działań podejmowanych przez daną osobę 
w kraju pochodzenia, w państwie trzecim i na terytorium państwa 
członkowskiego?

b) Jakie jest potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa 
członkowskiego? Bezpieczeństwo państwa członkowskiego 
obejmuje bezpieczeństwo narodowe i porządek publiczny.

c) Czy istnieją racjonalne podstawy, by uznać daną osobę za 
zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa członkowskiego?

d) Czy potrzeba ochrony bezpieczeństwa państwa członkowskiego 
przeważa nad interesem danej osoby w odniesieniu do ochrony 
przed prześladowaniem?

Art. 14 ust. 4 lit. b)

Art. 14 ust. 4 lit. b) umożliwia państwom członkowskim pozbawienie statusu uchodźcy, jeżeli dana osoba zostanie 
uznana za zagrożenie dla społeczności.

Art. 14 ust. 4 lit. b)

Art. 14 ust. 4 lit. b) dotyczy 
sytuacji, w których 

pozbawia się daną osobę 
statusu uchodźcy nadanego 
na mocy dyrektywy, jeżeli 

„dany uchodźca został 
skazany prawomocnym 
wyrokiem za szczególnie 
poważne przestępstwo 
i stanowi zagrożenie dla 

społeczności tego państwa 
członkowskiego”.

1. Czy fakty sprawy budzą potencjalne obawy, takie jak to, że dana 
osoba, którą skazano „prawomocnym wyrokiem za szczególnie 
poważne przestępstwo”, może zostać uznana za „zagrożenie dla 
społeczności” państwa członkowskiego, w którym przebywa, 
w rozumieniu art. 14 ust. 4 lit. b)?

2. Czy popełnione przestępstwo było „szczególnie poważne”?

Ten element należy oceniać indywidualnie dla każdego przypadku, biorąc 
pod uwagę kryteria obejmujące:

• charakter czynu;

• konsekwencje czynu;

• formę procedury stosowaną przy ściganiu takiego przestępstwa;

• charakter kary;

• czy większość jurysdykcji również zakwalifikowałaby dany czyn jako 
poważne przestępstwo.

Popełnienie poważnego przestępstwa nie musi być ograniczone 
terytorialnie ani czasowo.

3. Czy dana osoba była skazana „prawomocnym wyrokiem” w kraju 
pochodzenia, w państwie trzecim lub na terytorium państwa, które ją 
przyjęło?

4. Jakie jest potencjalne zagrożenie dla społeczności państwa 
członkowskiego?

a) Czy istnieje realne ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa, 
innymi słowy, czy istnieje poważne ryzyko, że dana osoba popełni 
w przyszłości porównywalne przestępstwa?

b) Wymagane jest pełne zbadanie wszystkich okoliczności danej 
sprawy.

5. Czy zagrożenie społeczności państwa, które przyjęło daną osobę, 
przeważa nad interesem danej osoby w odniesieniu do ochrony przed 
prześladowaniem?
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Art. 19 ust. 1 – Cofnięcie, pozbawienie lub odmowa przedłużenia ważności statusu osoby potrzebującej 
ochrony uzupełniającej ze względu na ustanie lub zmianę okoliczności zgodnie z art. 16

Art. 19 ust. 1 i art. 16 dotyczą ustania lub zmiany okoliczności będących podstawą otrzymania statusu osoby 
potrzebującej ochrony uzupełniającej.

Art. 19 ust. 1 i art. 16

Art. 19 ust. 1 i art. 16 
dotyczą sytuacji, w których 

zmiana stanu wiedzy 
przyjmującego państwa 

członkowskiego na temat 
sytuacji osobistej danej 
osoby może oznaczać 
zmianę okoliczności.

1. Czy „okoliczności będące podstawą otrzymania statusu osoby 
potrzebującej ochrony uzupełniającej przestały istnieć lub uległy 
zmianie w takim stopniu, że ochrona nie jest już konieczna”?

a) Czy – jeżeli porówna się fakty, na których opierało się pierwotne 
przyznanie statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej, 
z faktami obowiązującymi obecnie – okoliczności przestały istnieć 
lub uległy zmianie „w takim stopniu, że ochrona nie jest już 
konieczna”?

b) Czy zmiana ma charakter wystarczająco „znaczący i trwały”?

2. Czy ochrona nie jest już konieczna?

Czy istnieje skuteczna ochrona zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona) przed poważną 
krzywdą, której ryzyko doprowadziło pierwotnie do przyznania statusu 
osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej?

3. Czy istnieje związek przyczynowy między zmianą okoliczności 
a ustaniem konieczności posiadania statusu osoby potrzebującej 
ochrony uzupełniającej?

4. Czy istnieją inne okoliczności, które powodują rzeczywiste ryzyko 
doznania poważnej krzywdy?

5. Czy istnieją „przekonywające powody związane z poprzednio 
doznaną krzywdą, uzasadniające [...] odmowę [przez daną osobę] 
skorzystania z ochrony państwa, którego obywatelstwo posiada, 
lub[...] poprzedniego miejsca zwykłego pobytu”?

a) Jakie były faktyczne okoliczności poprzednio doznanej poważnej 
krzywdy?

b) Jakie byłyby konsekwencje powrotu do kraju pochodzenia?

c) Czy w ramach oceny tych kwestii można stwierdzić, że stanowią 
one wyjątkowe okoliczności związane z ochroną uzupełniającą, 
które uniemożliwiają racjonalne żądanie powrotu danej osoby?

Art. 19 ust. 2 i art. 17 ust. 3 dotyczą sytuacji, w których osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową 
powinny były zostać wykluczone z możliwości otrzymywania statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej, 
ponieważ opuściły kraj pochodzenia w celu uniknięcia sankcji karnych.

Analogicznie zastosowanie ma schemat podejmowania decyzji w EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 qualification 
directive – Judicial analysis [Wykluczenie: art. 12 i 17 dyrektywy w sprawie kwalifikowania – analiza sądowa], 
wyd. drugie, 2020 r., załącznik A.

Art. 19 ust. 3 lit. a) oraz art. 17 ust. 1 lit. a) i art. 17 ust. 2 dotyczy pierwotnego lub późniejszego wykluczenia 
z możliwości otrzymywania statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej z powodu popełnienia 
przestępstw międzynarodowych. Analogicznie zastosowanie ma schemat podejmowania decyzji w EASO, 
Exclusion: Articles 12 and 17 qualification directive – Judicial analysis [Wykluczenie: art. 12 i 17 dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania – analiza sądowa], wyd. drugie, 2020 r., załącznik A.

Art. 19 ust. 3 lit. a) oraz art. 17 ust. 1 lit. b) i art. 17 ust. 2 dotyczy pierwotnego lub późniejszego wykluczenia 
z powodu popełnienia poważnych przestępstw. Analogicznie zastosowanie ma schemat podejmowania decyzji 
w EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 qualification directive – Judicial analysis [Wykluczenie: art. 12 i 17 dyrektywy 
w sprawie kwalifikowania – analiza sądowa], wyd. drugie, 2020 r., załącznik A.

Art. 19 ust. 3 lit. b) dotyczy sytuacji, w których zniekształcenie lub pominięcie faktów zadecydowało o nadaniu 
statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej. Schemat podejmowania decyzji w odniesieniu do art. 14 
ust. 3 lit. b) powyżej stosuje się analogicznie.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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Załącznik C. Metodyka
Pierwsze wydanie Ending International Protection: Articles 11, 14, 16 and 19 qualification directive (2011/95/EU) – 
Judicial analysis [Zakończenie ochrony międzynarodowej: artykuły 11, 14, 16 i 19 dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania (2011/95/UE)] opublikowano w grudniu 2016 r. W 2018 r. na podstawie umowy szczegółowej 
wdrażającej umowę ramową o świadczenie usług EASO/2017/589 Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów 
ds. Uchodźców i Migracji (IARMJ-Europe) (470) podjęło się przeglądu pierwszej edycji analizy sądowej. Na 
podstawie informacji zwrotnych i analizy treści pierwszego wydania oraz biorąc pod uwagę ustalenia dotyczące 
kluczowych zmian legislacyjnych i orzeczniczych od czasu jego publikacji, IARMJ przygotowało sprawozdanie 
z przeglądu. W sprawozdaniu tym przedstawiono zalecenia dla EASO dotyczące konieczności aktualizacji 
materiałów. Dnia 18 sierpnia 2020 r. IARMJ i EASO zawarły umowę szczegółową, na mocy której IARMJ podjęło 
się dokonania aktualizacji analizy sądowej, w tym oddzielnego towarzyszącego zestawienia orzecznictwa, 
oraz opracowania wytycznych dla osób prowadzących szkolenia sądowe na podstawie zaleceń zawartych 
w sprawozdaniu z przeglądu.

Zespół redakcyjny IARMJ, który składa się wyłącznie z czynnych lub niedawno emerytowanych sędziów 
i członków trybunałów posiadających wiedzę ekspercką w zakresie prawa azylowego lub szkolenia członków 
sądów i trybunałów z krajów UE+, wybrał i mianował dwóch badaczy. Jednemu nich zlecono wykonanie 
aktualizacji analizy sądowej, drugiemu – opracowanie wytycznych dla osób prowadzących szkolenia sądowe. 
Eksperci ds. szkoleń zapewnili wsparcie redakcyjne oraz przygotowali kompilację orzecznictwa i załączników. Ich 
praca odbywała się pod nadzorem i kierownictwem zespołu redakcyjnego. Zespół redakcyjny powołano w celu 
zapewnienia integralności zasady niezawisłości sędziowskiej oraz zagwarantowania, że materiały szkoleniowe 
dla członków sądów i trybunałów są przygotowywane i publikowane pod kierunkiem sędziów. Zespół redakcyjny 
udzielił wskazówek dotyczących aktualizacji materiałów szkoleniowych i podjął wszelkie decyzje dotyczące 
struktury, formatu, stylu i treści materiałów.

Rolą badaczy było przeprowadzenie badań zgodnie z metodyką badawczą zapewnioną przez zespół redakcyjny 
oraz sporządzenie zaktualizowanego nowego wydania analizy sądowej wraz z załącznikami oraz wytycznych 
dla osób prowadzących szkolenia sądowe, zgodnie z instrukcjami określonymi w zakresie zadań. Od każdego 
badacza i eksperta ds. szkoleń wymagano przestrzegania harmonogramu prac i sporządzania projektów zgodnie 
ze standardem publikacji określonym w przewodniku EASO dotyczącym pisania, EASO Writing Tips and Tricks, 
2020 [Wskazówki i porady dotyczące pisania EASO 2020]. Podczas całego procesu opracowywania materiałów 
badacze byli zobowiązani uwzględniać fakt, że są one przeznaczone do użytku sędziów i członków trybunałów. 
W szczególności musieli wziąć pod uwagę, że niezawisłość sędziowska jest naczelną zasadą w rozwoju 
zawodowym sędziów i członków trybunałów oraz że są oni zobowiązani zachowywać troskę o wykładnię 
odpowiednich przepisów prawnych zgodnie z prawem UE i identyfikować trendy w orzecznictwie.

Zespół redakcyjny udostępniał projekty materiałów sędziemu TSUE i sędziemu ETPC występującym we własnym 
imieniu oraz UNHCR. Otrzymane informacje zwrotne zostały uwzględnione przez zespół redakcyjny przy 
opracowaniu ostatecznej wersji materiałów. Aktualizację materiałów zakończono w kwietniu 2021 r.

(470) Wcześniej: Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów Orzekających w Sprawach Uchodźców (IARLJ) i IARLJ-Europe.
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Załącznik D. Źródła pierwotne

1. Prawo UE
1.1. Prawo pierwotne UE

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone 
Traktatem z Lizbony (wejście w życie: 1 grudnia 2009 r.)), Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 47.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (zmieniona dnia 12 grudnia 2007 r. (wejście w życie: 1 grudnia 
2009 r.)), Dz.U C 303 z 26.10.2012, s. 1.

Protokół (nr 21) w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączony do TFUE, Dz.U. C 326 z 7.6.2016, s. 295.

Protokół (nr 22) w sprawie stanowiska Danii, załączony do TFUE, Dz.U. C 326 z 7.6.2016, s. 298.

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U C 326 z 26.10.2012, s. 47.

1.2. Prawo wtórne UE
Dyrektywa Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji 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 w sprawie kwalifikowania).

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.

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), Dz.U. L 337 z 20.12.2011, s. 9 
(dyrektywa w sprawie kwalifikowania (wersja przekształcona)).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur 
udzielania i cofania ochrony międzynarodowej, Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 60 (dyrektywa w sprawie procedur 
azylowych (wersja przekształcona)).

Decyzja Rady (UE) 2015/1523 z dnia 14 września 2015 r. ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony 
międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji, Dz.U. L 239 z 15.9.2015, s. 146.

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.

2. Umowy międzynarodowe o zasięgu powszechnym i regionalnym
2.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych

Konwencja dotycząca statusu uchodźców, 189 Zbiór traktatów ONZ 150, 28 lipca 1951 r. (wejście w życie: 
22 kwietnia 1954 r.).

Protokół dotyczący statusu uchodźców, 606 Zbiór traktatów ONZ 267, 31 stycznia 1967 r. (wejście w życie: 
4 października 1967 r.).

2.2. Rada Europy
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 213 Zbiór traktatów ONZ 222, ETS nr 005, 

4 listopada 1950 (wejście w życie: 3 września 1953 r.).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN%22%202016/C%20202/01
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=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0083&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0083&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0083&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
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
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: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:32015D1523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1954/04/19540422%2000-23%20AM/Ch_V_2p.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1967/10/19671004%2007-06%20AM/Ch_V_5p.pdf
https://www.echr.coe.int/documents/convention_pol.pdf
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3. Orzecznictwo
3.1. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

3.1.1. Wyroki
Wyrok z dnia 3 września 2008 r., Yassin Abdullah Kadi i Al Barakaat International Foundation przeciwko Radzie Unii 

Europejskiej i Komisji Wspólnot Europejskich, sprawy połączone C-402/05 P i C-415/05 P, EU:C:2008:461.

Wyrok z dnia 17 lutego 2009 r., Elgafaji przeciwko Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, EU:C:2009:94.

Wyrok z dnia 2 marca 2010 r., wielka izba (WI), Aydin Salahadin Abdulla i inni przeciwko Bundesrepublik 
Deutschland, sprawy połączone C-175/08, C-176/08, C-178/08 i C-179/08, EU:C:2010:105.

Wyrok z dnia 9 listopada 2010 r., Bundesrepublik Deutschland przeciwko B i D, sprawy połączone C-57/09 
i C-101/09, EU:C:2010:661.

Wyrok z dnia 22 listopada 2012 r., M. M. przeciwko Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-277/11, 
EU:C:2012:744.

Wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r. (WI), Mostafa Abed El Karem El Kott i inni przeciwko Bevándorlási és 
Menekültügyi Hivatal, C-364/11, EU:C:2012:826.

Wyrok z dnia 31 stycznia 2013 r., H.I.D., B.A. przeciwko Refugee Applications Commissioner i in., C-175/11, 
EU:C:2013:45.

Wyrok z dnia 4 czerwca 2013 r., ZZ przeciwko Secretary of State for the Home Department, C-300/11, 
EU:C:2013:363.

Wyrok z dnia 30 stycznia 2014 r., Aboubacar Diakité przeciwko Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, 
C-285/12, EU:C:2014:39.

Wyrok z dnia 8 maja 2014 r., H. N. przeciwko Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney-
General, C-604/12, EU:C:2014:302.

Wyrok z dnia 5 listopada 2014 r., Mukarubega przeciwko Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis, 
C-166/13, EU:C:2014:2336.

Wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r., Boudjlida przeciwko Préfet des Pyrénées-Atlantiques, C-249/13, EU:C:2014:2431.

Wyrok z dnia 18 grudnia 2014 r., Mohamed M’Bodj przeciwko État belge, C-542/13, EU:C:2014:2452.

Wyrok z dnia 24 czerwca 2015 r., H. T. przeciwko Baden-Württemberg, C-373/13, EU:C:2015:413.

Wyrok z dnia 9 lutego 2017 r., M przeciwko Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General, C-560/14, 
EU:C:2017:101.

Wyrok z dnia 4 kwietnia 2017 r., Fahimian przeciwko Bundesrepublik Deutschland, C-544/15, EU:C:2017:255.

Wyrok z dnia 24 kwietnia 2018 r. (WI), MP przeciwko Secretary of State for the Home Department, C-353/16, 
EU:C:2018:276.

Wyrok z dnia 2 maja 2018 r. (WI), K. przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie i H. F. przeciwko Belgische 
Staat, sprawy połączone C-331/16 i C-366/16, EU:C:2018:296.

Wyrok z dnia 25 lipca 2018 r., Alheto przeciwko Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, 
C-585/16, EU:C:2018:584.

Wyrok z dnia 13 września 2018 r., Shajin Ahmed przeciwko Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-369/17, 
EU:C:2018:713.

Wyrok z dnia 4 października 2018 r., Ahmedbekova przeciwko Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za 
bezhantsite, C-652/16, EU:C:2018:801.

Wyrok z dnia 14 maja 2019 r. (WI), M przeciwko Ministerstvo vnitra and X, X przeciwko Commissaire général aux 
réfugiés et aux apatrides, sprawy połączone C-391/16, C-77/17 i C-78/17, EU:C:2019:403.

Wyrok z dnia 23 maja 2019 r., Mohammed Bilali przeciwko Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, C-720/17, 
EU:C:2019:448.

Wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r., Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid przeciwko E.P., C-380/18, 
EU:C:2019:1071.

Wyrok z dnia 19 marca 2020 r., PG przeciwko Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-406/18, EU:C:2020:216.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67611&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20194817
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67611&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20194817
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d530976ccb4e564b3fbac8e6f3faf17788.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSchj0?text=&docid=76788&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751058
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130241&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131971&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20060674
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131971&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20060674
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19912106
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137981&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369540
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147061&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751649
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151965&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151965&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159241&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19794051
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160563&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19794051
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160947&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165215&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9120118
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187687&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20444462
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189542&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9125483
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9937063
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9937063
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204382&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20263365
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206429&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206429&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221510&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224583&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2809922
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Wyrok z dnia 19 marca 2020 r., LH przeciwko Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-564/18, EU:C:2020:218.

Wyrok z dnia 2 kwietnia 2020 r., Komisja przeciwko Polsce, Węgrom i Republice Czeskiej, sprawy połączone 
C-715/17, C-718/17 i C-719/17, EU:C:2020:257.

Wyrok z dnia 9 września 2020 r., JP przeciwko Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-651/19, 
EU:C:2020:681.

Wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r., Secretary of State for the Home Department przeciwko OA, C-255/19, 
EU:C:2021:36.

3.1.2. Opinia rzecznika generalnego
Opinia rzecznika generalnego Jána Mazáka z dnia 15 września 2009 r., Aydin Salahadin Abdulla i in. 

przeciwko Bundesrepublik Deutschland, sprawy połączone C-175/08, C-176/08, C-178/08, i C-179/08, 
EU:C:2009:551.

3.2. Europejski Trybunał Praw Człowieka
Wyrok z dnia 7 lipca 1989 r., Soering przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, nr 14038/88.

Wyrok z dnia 30 października 1991 r., Vilvarajah and Others przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, nr 13163/87, 
13164/87, 13165/87, 13447/87 i 13448/87.

Wyrok (WI) z dnia 28 lutego 2008 r., Saadi przeciwko Włochom, nr 37201/06.

Wyrok z dnia 11 października 2011 r., Auad przeciwko Bułgarii, nr 46390/10.

Wyrok z dnia 15 listopada 2011 r., Al Hanchi przeciwko Bośni i Hercegowinie, nr 48205/09.

Wyrok z dnia 25 kwietnia 2017 r., Krasniqi przeciwko Austrii, nr 41697/12.

Wyrok z dnia 10 października 2019 r., O.D. przeciwko Bułgarii, nr 34016/18.

Wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r., K.I. przeciwko Francji, nr 5560/19.

Decyzja z dnia 14 stycznia 2014 r., Y.A. przeciwko Niderlandom, nr 15439/09.

Decyzja z dnia 8 czerwca 2017 r., M.M. i in. przeciwko Niderlandom, nr 15993/09.

3.3. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
Wyrok z dnia 6 kwietnia 1955 r., Nottebohm Case (Liechtenstein przeciwko Gwatemali) (drugi etap), [1955] Zbiór 

MTS 4, s. 23.

3.4. Sądy i trybunały państw członkowskich
3.4.1. Austria
Najwyższy Sąd Administracyjny (Verwaltungsgerichtshof), wyrok z dnia 25 października 2018 r., Ra 2018/20/0360, 

AT:VWGH:2018:RA2018200360.L01.

Najwyższy Sąd Administracyjny, wyrok z dnia 6 listopada 2018 r., Ra 2018/18/0295, 
AT:VWGH:2018:RA2018180295.L01.

Najwyższy Sąd Administracyjny, wyrok z dnia 31 stycznia 2019 r., Ra 2018/14/0121, 
AT:VWGH:2019:RA2018140121.L01.

Najwyższy Sąd Administracyjny, wyrok z dnia 4 kwietnia 2019 r., Ro 2018/01/0014, 
AT:VWGH:2019:RO2018010014.J00.

Najwyższy Sąd Administracyjny, wyrok z dnia 27 maja 2019 r., Ra 2019/14/0153, AT:VWGH:2019:RA2019140153.
L00.

Najwyższy Sąd Administracyjny, wyrok z dnia 14 sierpnia 2019 r., Ra 2016/20/0038, 
AT:VWGH:2019:RA2016200038.L02.

Najwyższy Sąd Administracyjny, wyrok z dnia 29 sierpnia 2019 r., Ra 2018/19/0522, 
AT:VWGH:2019:RA2018190522.L01.

Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht), wyrok z dnia 27 marca 2014 r., W127 1401780-2, 
AT:BVWG:2014:W127.1401780.2.00.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224585&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2809922
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230786&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19912106
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CD02EC88800AE564AD3D02D2622C0E50?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4334502
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72623&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72623&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57619
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57713
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85276
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106668
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107450
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173103
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196381
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-140959
https://hudoc.echr.coe.int/eng
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/18/018-19550406-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=57582f27-91b4-4ce0-9977-93d8f299227d&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=25.10.2018&BisDatum=25.10.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2018200360_20181025L01
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=f28238a1-a589-4c87-b4b3-3ca5be551b33&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=06.11.2018&BisDatum=06.11.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2018180295_20181106L01
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=aeb188ad-4d81-400d-846d-c6a54ad987fb&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=31.01.2019&BisDatum=31.01.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2018140121_20190131L01
https://www.ris.bka.gv.at/JudikaturRechtssaetze.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_2018010014_20190404J00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=bf331ff4-b9fa-494c-8777-8742a285d3dd&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=27.05.2019&BisDatum=27.05.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2019140153_20190527L01
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=a660010a-ddc4-4e0c-9af3-3980cff0d990&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=14.08.2019&BisDatum=14.08.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2016200038_20190814L03
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=58896dd0-3ff9-423c-b67e-b8acbc689d94&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=&BisDatum=21.10.2020&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=2018%2f19%2f0522&Dokumentnummer=JWR_2018190522_20190829L02
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Dokumentnummer=BVWGT_20140327_W127_1401780_2_00&ResultFunctionToken=eda36c58-87b2-400d-b3b2-fb6d5e0ee323&Position=1&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W127+1401780-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.04.2016&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Federalny Sąd Administracyjny, wyrok z dnia 24 lipca 2014 r., G307 1406174-1, AT:BVWG:2014:G307.1406174.1.00.

3.4.2. Belgia
Sąd ds. Cudzoziemców (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen / Conseil du contentieux des étrangers (RVV/CCE)), 

wyrok z dnia 24 czerwca 2010 r., nr 45.396.

Sąd ds. Cudzoziemców, wyrok z dnia 24 czerwca 2014 r., nr 126.144.

Sąd ds. Cudzoziemców, wyrok z dnia 17 sierpnia 2017 r., nr 190.672.

Sąd ds. Cudzoziemców, wyrok z dnia 9 maja 2018 r., nr 203.723.

Sąd ds. Cudzoziemców, wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r., nr 205.570.

Sąd ds. Cudzoziemców, wyrok z dnia 20 marca 2019 r., nr 218.531.

Sąd ds. Cudzoziemców, wyrok z dnia 6 lutego 2020 r., nr 232.289.

Sąd ds. Cudzoziemców, wyrok z dnia 7 grudnia 2020 r., nr 245.482.

Sąd ds. Cudzoziemców, wyrok z dnia 7 grudnia 2020 r., nr 245.502.

3.4.3. Bułgaria
Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z dnia 19 lipca 2017 r., nr 9661.

3.4.4. Czechy
Najwyższy Sąd Administracyjny (Nejvyšší správní soud, wyrok z dnia 31 marca 2011 r., nr 4 Azs 60/2007-136, A. S. 

przeciwko  Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Najwyższy Sąd Administracyjny, wyrok z dnia 18 kwietnia 2013 r., nr 1 Azs 3/2013-27, V. P. przeciwko Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych.

Najwyższy Sąd Administracyjny, wyrok z dnia 14 lutego 2018 r., nr 1 Azs 402/2017-48, A. N. 
przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Najwyższy Sąd Administracyjny, wyrok z dnia 8 marca 2018 r., nr 10 Azs 341/2017-54, V. N. i A. N. 
przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Najwyższy Sąd Administracyjny, wyrok z dnia 16 maja 2018 r., nr 7 Azs 169/2018-23, V. S. przeciwko Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych.

Najwyższy Sąd Administracyjny, wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r., nr 5 Azs 189/2015-127, M. 
przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Najwyższy Sąd Administracyjny, wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r., nr 5 Azs 297/2018-51, A. M.
przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

3.4.5. Estonia
Sąd Okręgowy (Ringkonnakohtud, wyrok z dnia 22 kwietnia 2020 r., X, Y, Q i W (Afganistan) przeciwko Zarządowi 

Policji i Straży Granicznej (Politsei- ja Piirivalveameti) (streszczenie w języku angielskim).

3.4.6. Finlandia
Najwyższy Sąd Administracyjny (Korkein hallinto-oikeus, wyrok z dnia 25 listopada 2020 r., KHO:2020:129.

Najwyższy Sąd Administracyjny (Korkein hallinto-oikeus, wyrok z dnia 25 listopada 2020 r., KHO:2020:130 
(streszczenie w języku angielskim).

3.4.7. Francja
Rada Stanu, wyrok z dnia 13 stycznia 1989 r., 78055, FR:CESSR:1989:78055.19890113.

Rada Stanu, wyrok z dnia 3 marca 2003 r., Ministre de l’intérieur przeciwko M. X., nr 238662 A.

Rada Stanu, wyrok z dnia 30 lipca 2003 r., Mlle X., nr 220082, FR:CESJS:2003:220082.20030730.

Rada Stanu, wyrok z dnia 8 lutego 2006 r., Association d’accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés en 
France, nr 277258, FR:CESSR:2006:277258.20060208.

Rada Stanu, wyrok z dnia 15 maja 2009 r., OFPRA przeciwko M. G., nr 288747, FR:CESSR:2009:288747.20090515.

Rada Stanu, wyrok z dnia 18 czerwca 2014 r., M.B., nr 362703, FR:CESJS:2014:362703.20140618.

Rada Stanu, wyrok z dnia 11 grudnia 2015 r., JD, nr 394989, FR:CESEC:2015:394989.20151211.

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Dokumentnummer=BVWGT_20140724_G307_1406174_1_00&ResultFunctionToken=4651e496-08ff-4c5a-884f-f7f30dc12a8d&Position=1&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=24.07.2014&BisDatum=24.07.2014&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a45396.an_.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/A126144.AN.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/A190672.AN.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a203723.an_.pdf
https://www.rvv-cce.be/nl/arr/proc/volle-rechtsmacht?search_arr=+205570
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a218531.an_.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a232289.an_.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a245482.an_.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a245502.an_.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2007/0060_4Azs_0700_20110517032244_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2007/0060_4Azs_0700_20110517032244_prevedeno.pdf
https://iudictum.cz/355/1-azs-3-2013-27
https://iudictum.cz/355/1-azs-3-2013-27
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/1-azs-402-2017-48
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/1-azs-402-2017-48
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/10-azs-341-2017-54
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/10-azs-341-2017-54
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/7-azs-169-2018-23
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/7-azs-169-2018-23
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0189_5Azs_1500127_20200424091612_20200512084018_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0189_5Azs_1500127_20200424091612_20200512084018_prevedeno.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/5-azs-297-2018-51
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/5-azs-297-2018-51
https://caselaw.easo.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=1371
https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1606134135468.html
https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1606134736564.html
https://caselaw.easo.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=1424&returnurl=/pages/searchresults.aspx
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/1989-01-13/78055
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008149891?tab_selection=cetat&searchField=ALL&query=238662+&page=1&init=true&dateDecision=
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008181900
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008260441
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008260441
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000020868736
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000029107658
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2015-12-11/394989
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Rada Stanu, wyrok z dnia 28 listopada 2016 r., M.C.B., nr 389733, FR:CECHR:2016:389733.20161128.

Rada Stanu, wyrok z dnia 19 czerwca 2017 r., OFPRA przeciwko M. A., nr 389868, 
FR:CECHR:2017:389868.20170619.

Rada Stanu, wyrok z dnia 30 stycznia 2019 r., OFPRA przeciwko M. G., nr 416013 A, 
FR:CECHR:2019:416013.20190130.

Rada Stanu, wyrok z dnia 20 lutego 2019 r., M.A.C.B., nr 421212, FR:CECHR:2019:421212.20190220.

Rada Stanu, wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r., OFPRA przeciwko Mme B., nr 419722 C, 
FR:CECHR:2019:419722.20190417.

Rada Stanu, wyroki z dnia 19 czerwca 2020 r., OFPRA przeciwko M. A. C., nr 416032 i 416121 A, 
FR:CECHR:2020:416032.20200619.

Rada Stanu, wyrok z dnia 29 listopada 2019 r., M.K., nr 421523, FR:CECHR:2019:421523.20191129.

Rada Stanu, wyrok z dnia 19 czerwca 2020 r., nr 422740 C, FR:CECHR:2020:422740.20200619.

Rada Stanu, wyrok z dnia 19 czerwca 2020 r., OFPRA przeciwko M. B. A., nr 425231 i OFPRA przeciwko M. A. C. B, 
nr 428140 B, FR:CECHR:2020:425231.20200619.

Rada Stanu, wyrok z dnia 1 lipca 2020 r., OFPRA przeciwko M. D., nr 423272 A, FR:CECHR:2020:423272.20200701.

Krajowy Sąd ds. Azylu (Cour nationale du droit d’asile, CNDA), wyrok z dnia 24 września 2009 r., OFPRA 
przeciwko G., nr 633282/08013386 ([w:] CNDA, Contentieux des réfugiés: Jurisprudence du Conseil d’État et de 
la Cour nationale du droit d’asile, 2009 r., s. 20–21).

Krajowy Sąd ds. Azylu, wyrok z dnia 8 października 2009 r., M. T., nr 701681/097100.

Krajowy Sąd ds. Azylu, wyrok z dnia 1 marca 2011 r., OFPRA przeciwko S., nr 10004319.

Krajowy Sąd ds. Azylu, wyrok z dnia 20 października 2011 r., M. K., nr 10010000 R.

Krajowy Sąd ds. Azylu, wyrok z dnia 7 maja 2013 r., OFPRA przeciwko M. A., nr 12021083.

Krajowy Sąd ds. Azylu, wyrok z dnia 24 lipca 2013 r. Mlle L. M., nr 12002308 C+ ([w:] CNDA, Contentieux des 
réfugiés – Jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d’asile, s. 121–122).

Krajowy Sąd ds. Azylu, wyrok z dnia 5 października 2015 r., M. Z., nr 14033523 C+.

Krajowy Sąd ds. Azylu, wyrok z dnia 8 kwietnia 2016 r., M. S., nr 15031759.

Krajowy Sąd ds. Azylu, wyrok z dnia 6 lipca 2017 r., M. Q., nr 16032301 R.

Krajowy Sąd ds. Azylu, wyrok z dnia 25 maja 2018 r., M. A.L., nr 17047809 C+ ([w:] CNDA, Contentieux du droit 
d’asile – Jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d’asile, s. 206–210).

Krajowy Sąd ds. Azylu, wyrok z dnia 14 września 2018 r., M. H., nr 16029914.

Krajowy Sąd ds. Azylu, wyrok z dnia 28 września 2018 r., M. K., nr 17021629 C+.

Krajowy Sąd ds. Azylu, wyrok z dnia 17 października 2018 r., M. K. S., nr 18001386 C+.

Krajowy Sąd ds. Azylu, wyrok z dnia 28 listopada 2018 r. M. M., nr 15003496 C+.

Krajowy Sąd ds. Azylu, wyrok z dnia 21 grudnia 2018 r., Messrs A et Mmes A., nr 17010844, 17010847, 17010845, 
17010848, 18044574, 18044573, 18044575 i 18044576 C.

Krajowy Sąd ds. Azylu, wyrok z dnia 31 grudnia 2018 r., M. O., nr 17013391 R.

Krajowy Sąd ds. Azylu, wyrok z dnia 31 stycznia 2019 r., M. Z., nr 18014132 C+.

Krajowy Sąd ds. Azylu, wyrok z dnia 12 marca 2019 r., Mme B., nr 17028590 C+.

Krajowy Sąd ds. Azylu, wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r., M. A., nr 16037707 C.

Krajowy Sąd ds. Azylu, wyrok z dnia 28 czerwca 2019 r., M. T. alias S. et Mme K. épouse T., nr 18024910–18024911 C.

Krajowy Sąd ds. Azylu, wyrok z dnia 26 lipca 2019 r., M. T., nr 17053942 C+.

Krajowy Sąd ds. Azylu, wyrok z dnia 30 sierpnia 2019 r., M. A., nr 18052314 C+.

Krajowy Sąd ds. Azylu, wyrok z dnia 28 grudnia 2020 r., M. S. przeciwko OFPRA, nr 20012065 C +.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000033499865?tab_selection=cetat&query=%7B(%40ALL%5Bt%22droit+d%27asile%22%5D)%7D&isAdvancedResult=true&dateDecision=28%2F11%2F2016+%3E+28%2F11%2F2016&dateVersement=&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=2&tab_selection=cetat
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2017-06-19/389868
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-01-30/416013
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-02-20/421212
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038388005/
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/416032
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000039434391/
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/422740
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/425231
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042074648?init=true&page=1&query=428140&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-07-01/423272
http://www.cnda.fr/content/download/6015/18175/version/1/file/recueil-2009-_anonymise_.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/6015/18175/version/1/file/recueil-2009-_anonymise_.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/6015/18175/version/1/file/recueil-2009-_anonymise_.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/62453/560366/version/1/file/CNDA%208%20octobre%202009%20OFPRA%20c.%20T.%20n°%2009007100.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/62546/561148/version/1/file/CNDA%201er%20mars%202011%20OFPRA%20c.%20S.%20n°%2010004319.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/64005/576884/version/1/file/CNDA%2020%20octobre%202011%20Mme%20K.%20n°%2010010000%20R.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/62548/561164/version/1/file/CNDA%207%20mai%202013%20OFPRA%20c.%20A.%20n°%2012021083%20C.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/34241/294949/version/3/file/Recueil%202013.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/34241/294949/version/3/file/Recueil%202013.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/52835/466454/version/1/file/CNDA%205%20octobre%202015%20M.%20Z.%20n%C2%B0%2014033523%20C%2B.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/61457/551884/version/1/file/CNDA%208%20avril%202016%20OFPRA%20n%C2%B0%2015031759%20C%2B.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/107453/1079111/version/1/file/CNDA%20GF%206%20juillet%202017%20M.%20Q.%20n°%2016032301%20R.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/154762/1566623/version/1/file/Recueil%202018.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/154762/1566623/version/1/file/Recueil%202018.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/144994/1470779/version/1/file/CNDA%2014%20septembre%202018%20M.%20H.%20n°16029914%20C.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/148188/1501548/version/1/file/CNDA%2028%20septembre%202018%20M.%20K.%20n°17021629%20C%2B.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/148189/1501551/version/1/file/CNDA%2017%20octobre%202018%20M.%20K.%20S.%20n°18001386%20C%2B.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/150720/1526332/version/1/file/CNDA%2028%20novembre%202018%20M.%20M.%20n°15003496%20C%2B.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/152521/1544513/version/1/file/CNDA%2021%20décembre%202018%20Famille%20A.%20n°s%2017010844-17010845%20et%20suivants%20C.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/152522/1544516/version/1/file/CNDA%2031%20décembre%202018%20GF%20M.%20O.%20n°17013391%20R.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/156005/1579218/version/1/file/CNDA%2031%20janvier%202019%20M.%20Z.%20n°18014132%20C%2B.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/158620/1605207/version/1/file/CNDA%2012%20mars%202019%20Mme%20B.%20n°17028590%20C%2B.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/162328/1643005/version/1/file/CNDA%2011%20avril%202019%20M.%20A.%20n°16037707%20C.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/164301/1659337/version/1/file/CNDA%2028%20juin%202019%20OFPRA%20c.%20M.%20T.%20alias%20S.%20et%20Mme%20K.%20épouse%20T.%20n°s%2018024910-18024911%20C.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/166107/1670774/version/1/file/CNDA%2026%20juillet%202019%20M.%20T.%20n°17053942%20C%2B.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/166108/1670777/version/1/file/CNDA%2030%20août%202019%20M.%20A.%20n°18052314%20C%2B.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/178371/1754032/version/1/file/CNDA%2028%20décembre%202020%20M.%20S.%20n°20012065%20C%2B.pdf
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Komisja Odwoławcza ds. Uchodźców (Commission des recours des réfugiés), decyzja z dnia 18 października 1999 r., 
Molina, nr 336763.

Komisja Odwoławcza ds. Uchodźców, decyzja z dnia 17 lutego 2006 r., M. O., nr 02008530/406325 R.

3.4.8. Niemcy
Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht), wyrok z dnia 2 grudnia 1991 r., 9 C 126/90.

Federalny Sąd Administracyjny, wyrok z dnia 1 listopada 2005 r., 1 C 21.04, DE:BVerwG:2005:011105U1C21.04.0.

Federalny Sąd Administracyjny, wyrok z dnia 26 lutego 2009 r., 10 C 50.07, BVerwG:2009:260209U10C50.07.0 
(tłumaczenie na język angielski).

Federalny Sąd Administracyjny, wyrok z dnia 24 lutego 2011 r., 10 C 3.10, DE:BVerwG:2011:240211U10C3.10.0 
(tłumaczenie na język angielski).

Federalny Sąd Administracyjny, wyrok z dnia 31 marca 2011 r., 10 C 2.10, MN 23, 
DE:BVerwG:2011:310311U10C2.10.0 (tłumaczenie na język angielski).

Federalny Sąd Administracyjny, wyrok z dnia 1 czerwca 2011 r., 10 C 25.10.

Federalny Sąd Administracyjny, wyrok z dnia 7 lipca 2011 r., 10 C 26.10, DE:BVerwG:2011:070711U10C26.10.0.

Federalny Sąd Administracyjny, wyrok z dnia 22 listopada 2011 r., 10 C 29.10, DE:BverwG:2011:221111U
10C29.10.0.

Federalny Sąd Administracyjny, wyrok z dnia 22 maja 2012 r., 1 C 8.11, BVerwG:2012:220512U1C8.11.0.

Federalny Sąd Administracyjny, wyrok z dnia 19 listopada 2013 r., 10 C 27.12, MN 17, DE:BVerwG:2013:191113U
10C27.12.0.

Federalny Sąd Administracyjny, wyrok z dnia 27 lipca 2017 r., 1 C 28.16, DE:BVerwG:2017:270717U1C28.16.0.

Wyższy Sąd Administracyjny Badenii-Wirtembergii (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg), wyrok z dnia 
5 listopada 2007 r., A 6 S 1097/05.

Wyższy Sąd Administracyjny Dolnej Saksonii (Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht), wyrok z dnia 11 sierpnia 
2010r., 11 LB 405/08.

Bawarski Wyższy Sąd Administracyjny (Verwaltungsgerichtshof Bayern), wyrok z dnia 18 października 2010 r., 
11 B 09.30050.

Wyższy Sąd Administracyjny Szlezwik-Holsztyn (Verwaltungsgerichtshof Schleswig-Holstein), wyrok z dnia 
21 czerwca 2012 r., 1 LB 10/10.

3.4.9. Grecja
Niezależna Komisja Odwoławcza, 3. IAC, wyrok z dnia 26 listopada 2020 r., nr 7591/20.

Niezależna Komisja Odwoławcza, 19. IAC, wyrok z dnia 23 lutego 2021 r., nr 212103/2021.

3.4.10. Irlandia
Sąd Najwyższy (Supreme Court), wyrok z dnia 19 czerwca 2020 r., M. A. M. (Somalia) przeciwko Minister for 

Justice and Equality i K. N. (Uzbekistan) i in. przeciwko Minister for Justice and Equality, [2020] IESC 32.

Sąd Najwyższy (High Court), wyrok z dnia 1 grudnia 2010 r., Gashi przeciwko Minister for Justice, Equality and Law 
Reform, [2010] IEHC 436.

Sąd Najwyższy, wyrok z dnia 1 marca 2012 r., Morris Ali przeciwko Minister for Justice, Equality and Law Reform, 
[2012] IEHC 149.

Sąd Najwyższy wyrok z dnia 1 listopada 2012 r., Adegbuyi przeciwko Minister for Justice and Law Reform, [2012] 
IEHC 484.

Sąd Najwyższy, wyrok z dnia 27 stycznia 2014 r., Nz.N. przeciwko Minister for Justice and Equality, [2014] IEHC 31.

Sąd Najwyższy wyrok z dnia 18 marca 2014 r., Hussein przeciwko Minister for Justice and Law Reform, [2014] 
IEHC 130.

Sąd Najwyższy, wyrok z dnia 29 lipca 2016 r., T.F. (Nigeria) przeciwko Minister for Justice and Equality i in., [2016] 
IEHC 551.

http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=de&ent=011105U1C21.04.0
https://www.bverwg.de/de/260209U10C50.07.0
https://www.bverwg.de/en/260209U10C50.07.0
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=en&ent=240211U10C3.10.0
https://www.bverwg.de/en/240211U10C3.10.0
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=310311U10C2.10.0&lang=EN
www.bverwg.de/en/310311U10C2.10.0
https://urteile-gesetze.de/rechtsprechung/10-c-25-10
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=en&ent=070711U10C26.10.0
https://www.bverwg.de/de/221111U10C29.10.0
https://www.bverwg.de/de/220512U1C8.11.0
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=191113U10C27.12.0
https://www.bverwg.de/270717U1C28.16.0
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=VGH+Baden-W%FCrttemberg&Art=en&Datum=2007-11&Seite=1&nr=9608&pos=17&anz=19
https://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=MWRE100002560&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
https://openjur.de/u/486731.html
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/bcv/page/bsshoprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE130001581&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
https://www.bailii.org/ie/cases/IESC/2020/2020IESC32.html
https://www.bailii.org/ie/cases/IESC/2020/2020IESC32.html
https://www.courts.ie/acc/alfresco/bf2e19f9-3cb0-49f4-a65a-942b04aeb87f/2010_IEHC_436_1.pdf/pdf
https://www.courts.ie/acc/alfresco/bf2e19f9-3cb0-49f4-a65a-942b04aeb87f/2010_IEHC_436_1.pdf/pdf
https://www.courts.ie/acc/alfresco/ff7c7c81-d0b0-419b-9246-829c0e8cbb47/2012_IEHC_149_1.pdf/pdf
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2012/H484.html
https://www.courts.ie/acc/alfresco/a5972f99-df90-47f5-966e-cbd41f55a144/2014_IEHC_31_1.pdf/pdf
https://www.courts.ie/acc/alfresco/e69eaf33-1a83-436b-b525-a37986fd1d19/2014_IEHC_130_1.pdf/pdf
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2016/H551.html
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2016/H551.html
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Sąd Najwyższy, wyrok z dnia 20 stycznia 2017 r., S.A.S. i in. przeciwko Minister for Justice and Equality and 
Another, [2017] IEHC 163.

Sąd Najwyższy, wyrok z dnia 27 stycznia 2017 r., B. A. i in. przeciwko International Protection Appeals Tribunal, 
[2017] IEHC 36.

Sąd Najwyższy, wyrok z dnia 15 marca 2019 r., P.A.F. (Nigeria) przeciwko International Protection Appeals Tribunal 
and the Minister for Justice and Equality, [2019] IEHC 204.

3.4.11. Niderlandy
Rada Stanu (Raad van State), wyrok z dnia 15 czerwca 2016 r., 201508135/1/V3, NL:RVS:2016:1773 (tłumaczenie 

na język angielski).

3.4.12. Polska
Naczelny Sąd Administracyjny, wyrok z dnia 23 lutego 2016 r., sprawy połączone II OSK 1492/14, II OSK 1561/14, 

II OSK 1562/14.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z dnia 21 grudnia 2010 r., V SA/Wa 383/10.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, decyzja z dnia 16 maja 2013 r., V SA/Wa 2684/12 (tłumaczenie na 
język angielski).

3.4.13. Słowenia
Sąd Konstytucyjny, wyrok z dnia 15 października 2015 r., U-I-U-I-189/14, Up-663/14 (tłumaczenie na język 

angielski).

Sąd Najwyższy, wyrok z dnia 5 września 2013 r., I Up 309/2013 (tłumaczenie na język angielski).

3.4.14. Szwecja
Sąd Apelacyjny ds. Migracji, wyrok z dnia 13 czerwca 2011 r., UM 5495-10, MIG 2011:13 (streszczenie w języku 

angielskim).

3.5. Zjednoczone Królestwo
Sąd Najwyższy (Supreme Court), wyrok z dnia 21 listopada 2012 r., Al-Sirri przeciwko Secretary of State for the 

Home Department, [2012] UKSC 54.

Izba Lordów (House of Lords), wyrok z dnia 10 marca 2005 r., R (Hoxha) przeciwko Special Adjudicator, [2005] 
UKHL 19.

Sąd Apelacyjny (Anglia i Walia) [Court of Appeal (England and Wales)], wyrok z dnia 18 grudnia 2008 r., DL (DRC) 
przeciwko Entry Clearance Officer; ZN (Afganistan) przeciwko Entry Clearance Officer, [2008] EWCA Civ 1420.

Sąd Apelacyjny (Anglia i Walia), wyrok z dnia 26 czerwca 2009 r., EN (Serbia) przeciwko Secretary of State for the 
Home Department, [2009] EWCA Civ 630.

Sąd Apelacyjny (Anglia i Walia), wyrok z dnia 12 lutego 2016 r., RY (Sri Lanka) przeciwko Secretary of State for the 
Home Department, [2016] EWCA Civ 81.

Sąd Apelacyjny (Anglia i Walia), wyrok z dnia 22 czerwca 2017 r., Secretary of State for the Home Department 
przeciwko MM (Zimbabwe), [2017] EWCA Civ 797.

Sąd Apelacyjny (Anglia i Walia), wyrok z dnia 2 maja 2018 r., Secretary of State for the Home Department 
przeciwko MA (Somalia), [2018] EWCA Civ 994.

Sąd Apelacyjny (Anglia i Walia), wyrok z dnia 29 lipca 2019 r., Secretary of State for the Home Department 
przeciwko MS(Somalia), [2019] EWCA Civ 1345.

Sąd Apelacyjny (Anglia i Walia), wyrok z dnia 9 października 2019 r., Secretary of State for the Home Department 
przeciwko KN (DRC), [2019] EWCA Civ 1665.

Sąd Apelacyjny (Anglia i Walia), wyrok z dnia 10 października 2019 r., Secretary of State for the Home Department 
przeciwko JS (Uganda), [2019] EWCA Civ 1670.

Sąd Wyższej Instancji (Anglia i Walia) [High Court (England and Wales)] wyrok z dnia 22 listopada 2000 r., 
R przeciwko Special Adjudicator ex parte Azizi, CO/3493/2000 (nieopublikowany).

Sąd Apelacyjny ds. Imigracji (Immigration Appeal Tribunal), wyrok z dnia 7 lutego 2005 r., SB (cessation and 
exclusion) Haiti, [2005] UKIAT 36.

https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2017/H163.html
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2017/H163.html
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2017/H36.html
https://www.courts.ie/acc/alfresco/51105057-5439-4e6c-81ec-c2f95c7b2cdf/2019_IEHC_204_1.pdf/pdf
https://www.courts.ie/acc/alfresco/51105057-5439-4e6c-81ec-c2f95c7b2cdf/2019_IEHC_204_1.pdf/pdf
https://www.courts.ie/acc/alfresco/51105057-5439-4e6c-81ec-c2f95c7b2cdf/2019_IEHC_204_1.pdf/pdf
https://www.refworld.org/cases,NTL_COS,57b319134.html
https://www.refworld.org/cases,NTL_COS,57b319134.html
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-21-december-2010-v-sawa-38310#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/PL_14.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-16-may-2013-iv-sawa-268412
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-16-may-2013-iv-sawa-268412
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/slovenia-constitutional-court-republic-slovenia-15-october-2015-judgment-u-i-u-i-18914
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/slovenia-constitutional-court-republic-slovenia-15-october-2015-judgment-u-i-u-i-18914
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/slovenia-supreme-court-republic-slovenia-5-september-2013-i-3092013#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/UM%205495-10.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/sweden-migration-court-appeal-13-june-2011-um-5495-10#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/sweden-migration-court-appeal-13-june-2011-um-5495-10#content
https://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2012/54.html
https://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2012/54.html
https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2005/19.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2008/1420.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2008/1420.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2009/630.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2009/630.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/81.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/81.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2017/797.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2017/797.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1345.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1345.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1665.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1665.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1670.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1670.html
https://moj-tribunals-documents-prod.s3.amazonaws.com/decision/pdf_file/38166/2005_ukiat_00036_sb_haiti.pdf
https://moj-tribunals-documents-prod.s3.amazonaws.com/decision/pdf_file/38166/2005_ukiat_00036_sb_haiti.pdf


 AS – Zakończenie ochrony międzynarodowej — 113

Sąd ds. Azylu i Imigracji (Asylum and Immigration Tribunal), wyrok z dnia 28 czerwca 2007 r., RD (Ustanie statusu, 
ciężar dowodu, procedura) Algeria, [2007] UKAIT 66.

Sąd Wyższej Instancji (Wydział ds. Imigracji i Azylu) [Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber)], wyrok 
z dnia 21 lutego 2011 r., KK i in. (Obywatelstwo:Korea Północna) Korea CG, [2011] UKUT 92(AC).

Sąd Wyższej Instancji (Wydział ds. Imigracji i Azylu), wyrok z dnia 24 listopada 2017 r., ES przeciwko Secretary of 
State for the Home Department, odwołanie nr RP/00039/2016.

Sąd Wyższej Instancji (Wydział ds. Imigracji i Azylu], wyrok z dnia 1 listopada 2019 r., SB (cofnięcie statusu 
uchodźcy; obozy IDP) Somalia, [2019] UKUT 358.

3.6. Sądy i trybunały państw niebędących państwami członkowskimi
3.6.1. Kanada
Sąd Federalny (Federal Court), Kanada (Minister of Employment and Immigration) przeciwko Obstoj, [1992] 2 F.C. 

739 (C.A.)

Wydział Orzekający Sądu Federalnego (Federal Court Trial Division), wyrok z dnia 15 lutego 1995 r., Shahid 
przeciwko Kanadzie(Minister of Citizenship and Immigration, 89 F.T.R. 106 (TD).

Sąd Federalny, wyrok z dnia 12 sierpnia 2004 r., Suleiman przeciwko Kanadzie (Minister of Citizenship and 
Immigration), 2004 FC 1125, [2005] 2 FCR 26.

Sąd Federalny, wyrok z dnia 19 stycznia 2012 r., Cadena Cabrera, Sandra Luz przeciwko Minister of Public Safety 
and Emergency Preparedness, 2012 FC 67.

Sąd Federalny, wyrok z dnia 13 marca 2019 r., Suleiman przeciwko Minister of Citizenship Immigration, 2019 FC 
313.

3.6.2. Norwegia
Sąd Najwyższy (Norges Høyesterett), wyrok z dnia 23 marca 2018 r., Organ odwoławczy ds. imigracyjnych 

przeciwko A, B i C, HR-2018-572-A, nr 2017/1659 (tłumaczenie na język angielski).

Sąd Najwyższy, wyrok z dnia 3 lutego 2021 r., A, B, C i Norweska Organizacja ds. Osób Ubiegających się o Azyl 
(NOAS) przeciwko organowi odwoławczemu ds. imigracyjnych (Urząd Prokuratora Generalnego), HR-2021-
203-A, nr 20-121835SIV-HRET ( ).

https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2007-ukait-66
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2007-ukait-66
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2011-ukut-92
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2011-ukut-92
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/rp-00039-2016
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/rp-00039-2016
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2019-ukut-358
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2019-ukut-358
https://ca.vlex.com/vid/shahid-v-can-m-681017253
https://ca.vlex.com/vid/shahid-v-can-m-681017253
https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2004/2004fc1125/2004fc1125.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2004/2004fc1125/2004fc1125.html?resultIndex=1
http://canlii.ca/t/fq6g5
http://canlii.ca/t/fq6g5
http://canlii.ca/t/hzbhh
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2018/avgjorelser-mars-2018/saknr-2017-1659.anonymisertpdf.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2018/avgjorelser-mars-2018/saknr-2017-1659.anonymisertpdf.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/decisions-in-english-translation/hr-2018-572-a.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2021/februar-2021/hr-2021-203-a.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2021/februar-2021/hr-2021-203-a.pdf


114 — AS – Zakończenie ochrony międzynarodowej

Załącznik E. Wybrana bibliografia

1. Oficjalne publikacje
1.1. Unia Europejska

EASO, Article 15(c) Qualification Directive (2011/95/EU) – A judicial analysis, 2014.

EASO, An introduction to the Common European Asylum System for courts and tribunals – A judicial analysis, 2016.

EASO, Qualification for International Protection (Directive 2011/95/EU) – Judicial analysis, 2016.

EASO, Asylum Procedures and the Principle of Non-refoulement – Judicial analysis, 2018.

EASO, Evidence and credibility assessment in the context of the Common European Asylum System – Judicial 
analysis, 2018.

EASO, Poradnik praktyczny EASO:Kwalifikowanie do objęcia ochroną międzynarodową, 2018.

EASO, Detention of applicants for international protection in the context of the Common European Asylum System, 
2019.

EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 qualification directive – Judicial analysis, wyd. drugie, 2020.

EASO, Reception of applicants for international protection (Receptions Conditions Directive 2013/33/EU) – Judicial 
analysis, 2020.

EASO, Vulnerability in the context of applications for international protection – Judicial analysis, 2021.

Komisja Europejska, Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie minimalnych standardów dla kwalifikacji i statusu 
obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub osób, które, z innych powodów, potrzebują 
ochrony międzynarodowej, COM(2001) 510 final, 12.9.2001.

1.2. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców
UNHCR, Podręcznik UNHCR dotyczący zasad i trybu ustalania statusu uchodźcy zgodnie z Konwencją dotyczącą 

statusu uchodźcy z 1951 r. oraz Protokołem dodatkowym do niej z 1967 r., 1979, wydany ponownie w 2019 r., 
HCR/1P/4/ENG/REV.4.

UNHCR, Komitet Wykonawczy, Konkluzja nr 18 Dobrowolna repatriacja, (XXXI), 1980.

UNHCR, Note on cessation clauses, 30 maja 1997 r., EC/47/SC/CRP.30.

UNHCR, Note on burden and standard of proof in refugee claims, 16 grudnia 1998 r.

UNHCR, The Cessation Clauses: Guidelines on their application, 26 kwietnia 1999 r.

UNHCR, Asylum processes (fair and efficient asylum procedures), Globalne konsultacje w sprawie ochrony 
międzynarodowej, EC/GC/01/12, 31 maja 2001 r.

UNHCR, Guidelines on International Protection: Cessation of refugee status under Article 1C(5) and (6) of the 
1951 Convention relating to the Status of Refugees (the ‘ceased circumstances’ clauses), 10 lutego 2003 r., 
HCR/GIP/03/03.

UNHCR, Background note on the application of the exclusion clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to 
the Status of Refugees, 4 września 2003 r.

UNHCR, Note on the cancellation of refugee status, 22 listopada 2004 r.

UNHCR, UNCHR annotated comments on the EC Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum 
standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as 
persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted (OJ L 304/12 of 
30.9.2004), 28 stycznia 2005 r.

UNHCR, UNCHR comments on the European Commission’s proposal for a directive of the European Parliament 
and of the Council on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless 
persons as beneficiaries of international protection and the content of the protection granted (COM(2009)511, 
21 October 2009), 29 lipca 2010 r.

UNHCR, A Thematic Compilation of Executive Committee Conclusions, wyd. siódme, czerwiec 2014.

UNHCR, Podręcznik dotyczący ochrony bezpaństwowców, 30 czerwca 2014 r.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-Qualification-Directive-201195EU-A-judicial-analysis.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/QIP%20-%20JA.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-evidence-and-credibility-assesment-ja_en.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-evidence-and-credibility-assesment-ja_en.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-Guide-for-international-protection_PL.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-qualification-for-international-protection-2018.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Detention-JA-EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vulnerability_JA_EN.pdf
https://www.statewatch.org/media/documents/news/2002/dec/com2001_0510en01.pdf
https://www.statewatch.org/media/documents/news/2002/dec/com2001_0510en01.pdf
https://www.statewatch.org/media/documents/news/2002/dec/com2001_0510en01.pdf
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://www.refworld.org/docid/47fdfaf1d.html
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3338.html
http://www.refworld.org/docid/3c06138c4.html
http://www.refworld.org/docid/3c06138c4.html
https://www.refworld.org/docid/3b36f2fca.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3f5857d24.html
https://www.refworld.org/docid/3f5857d24.html
https://www.refworld.org/docid/3f5857d24.html
http://www.refworld.org/docid/41a5dfd94.html
https://www.refworld.org/docid/4200d8354.html
https://www.refworld.org/docid/4200d8354.html
https://www.refworld.org/docid/4200d8354.html
https://www.refworld.org/docid/4200d8354.html
https://www.refworld.org/docid/4c503db52.html
https://www.refworld.org/docid/4c503db52.html
https://www.refworld.org/docid/4c503db52.html
https://www.refworld.org/docid/4c503db52.html
http://www.unhcr.org/53b26db69.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=54c0b8844


 AS – Zakończenie ochrony międzynarodowej — 115

2. Inne publikacje
Europejska Sieć Migracyjna (ESM), Beneficiaries of international protection travelling to and contacting authorities 

of their country of origin: challenges, policies and practices in the EU Member States, Norway and Switzerland: 
EMN Synthesis, listopad 2019.

Fitzpatrick, J. i Bonoan, R., „Cessation of refugee protection”, [w:] Feller, E., Türk, V. i Nicholson, F. (red.), Refugee 
Protection in International Law: UNHCR’s global consultations on international protection, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2003, s. 491–544.

Foster, M. i Lambert, H., International refugee law and the protection of stateless persons, Oxford University Press, 
Nowy Jork, 2019.

Fripp, E., Nationality and statelessness in the international law of refugee status, Bloomsbury, 2016.

Goodwin-Gill, G.S. i McAdam, J., The Refugee in International Law, wyd. trzecie, Oxford University Press, Nowy 
Jork, 2007.

Grahl Madsen, A., The Status of Refugees in International Law, A.W. Sijthoff, 1966.

Hailbronner, K. i Thym, D. (red.) EU Immigration and Asylum Law: A commentary, wyd. drugie, C. H. Beck, 
Bloomsbury Publishing PLC, Monachium, 2016.

Hathaway, J.C., „The right of states to repatriate former refugees”, Ohio State Journal on Dispute Resolution, t. 20, 
nr 1, 2005, s. 175–216.

Hathaway, J.C., The Rights of Refugees under International Law, Cambridge University Press, 2005.

Hathaway, J.C. i Foster, M., The Law of Refugee Status, wyd. drugie, Cambridge University Press, Cambridge, 2014.

Kneebone, S. i O’Sullivan, M., „Article 1C”, [w:] Zimmermann, A. (red.), The 1951 Convention Relating to the Status 
of Refugees and its 1967 Protocol, Oxford University Press, Nowy Jork, 2011., s. 481.

Kraft, I., „Article 11, Qualification Directive 2011/95/EC”, [w:] Hailbronner, K. i Thym, D. (red.), EU Immigration and 
Asylum Law: A commentary, wyd. drugie, C. H. Beck, Bloomsbury Publishing PLC, Monachium, 2016, s. 1191–
1199, część D III.

Kraft, I., „Article 14, Qualification Directive 2011/95/EC”, [w:] Hailbronner, K. i Thym, D. (red.), EU Immigration and 
Asylum Law: A commentary, wyd. drugie, C. H. Beck, Bloomsbury Publishing PLC, Monachium, 2016, s. 1225–
1233, część D III.
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—  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 
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