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Problemy prawne w dochodzeniu statusu 
uchodźcy przez ofiary przemocy domowej

Streszczenie:

W artykule zostały zaprezentowane wyzwania dla międzynarodowych i wewnętrznych 
regulacji prawnych oraz praktyki przyznawania statusu uchodźcy ofiarom przemocy do-
mowej. Rozważania zostały oparte na Konwencji dotyczącej statusu uchodźców oraz do-
kumentach wydanych przez organizacje międzynarodowe, a także orzecznictwie i usta-
wodawstwie wybranych jurysdykcji. Autorka opisuje przeszkody w nadawaniu statusu 
uchodźcy ofiarom przemocy domowej spowodowane sformułowaniem definicji legalnej 
„uchodźcy”. Zgodnie z definicją, wnioskodawca musi obawiać się prześladowań ze wzglę-
du na „rasę, religię, narodowość, przynależność do określonej grupy społecznej lub z po-
wodu przekonań politycznych”. Wykazanie związku między państwem a wnioskodawcą, 
wyłączenie możliwości ucieczki wewnętrznej, regulacje proceduralne oraz różnice so-
cjokulturowe stanowią dodatkowe przeszkody w uzyskaniu ochrony międzynarodowej.

Słowa kluczowe: przemoc domowa, uchodźcy, konwencja genewska, Organizacja 
Narodów Zjednoczonych 

1. Wstęp

Problem uchodźstwa staje kwestią coraz bardziej złożoną i trudną do uregulowania. 
Zgodnie z Konwencją genewską z 1951 roku dotyczącą statusu uchodźców i zawierającą 
podstawową dla prawa międzynarodowego definicję uchodźcy, statusem tym może zo-
stać objęta osoba, która z obawy przed prześladowaniem przebywa poza granicami pań-
stwa obywatelstwa i nie może korzystać z jego ochrony. Pomijając dodatkowe przesłanki 

1  Autorka jest studentką IV roku prawa w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Hu-
manistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.
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pozytywne i negatywne rozpatrywane w myśl Konwencji w przypadku nadawania 
statusu uchodźcy, ta podstawowa definicja jest dość generalna. Nie można jednak nie 
zwrócić uwagi na fakt, że w pospolitym rozumieniu termin uchodźca wiąże się z tymi, 
którzy opuszczają swój kraj z powodu konfliktów zbrojnych. To potoczne rozumienie 
terminu uchodźcy, zakreślone zdecydowanie węziej niż robi to artykuł 1 Konwencji 
genewskiej z 1951 roku, dobrze oddaje sposób w jaki termin „uchodźstwo” zostaje 
wyjaśniony przez popularną encyklopedię internetową Wikipedię2 czy Onet Portal 
Wiedzy3. Niezrozumienie dla konstrukcji prawnej statusu uchodźcy potęguje szum 
medialny towarzyszący kryzysowi migracyjnemu ostatnich lat, którego produktem 
jest chociażby oksymoroniczna fraza „nielegalni uchodźcy”. 

Konflikty zbrojne nie są dziś największym zagrożeniem dla życia i dobrobytu ludzi, 
wkrótce też ucieczka przed nimi przestanie być najbardziej powszechnym powodem 
składania wniosków o przyznanie statusu uchodźcy. Dzisiaj osoby poszukujące bez-
pieczeństwa to coraz częściej mężczyźni uciekający przed prześladowaniem ze wzglę-
du na tożsamość seksualną (Czeczenia), dziewczynki, które chcą korzystać z edukacji 
bez narażania własnego życia (Nigeria), a jeszcze do niedawna rodziny, których pra-
wa reprodukcyjne były ograniczane przez politykę jednego dziecka (Chiny). Należy 
wspomnieć też o zjawisku uchodźstwa klimatycznego, które nie jest w żaden sposób 
objęte ochroną Konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców ze względu na brak 
elementu prześladowania. Uchodźstwo klimatyczne to problem jak najbardziej realny 
i jak podaje Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu w 2050 roku będzie dotyczył 
około 150 milionów osób4.

Powyższe przykłady wskazują jedynie na pewne trendy, natomiast truizmem będzie 
stwierdzenie, że każdy wnioskodawca w procedurze uchodźczej stanowi indywidualny 
i złożony przypadek. Konstrukcja statusu uchodźcy zaproponowana przez Konwencję 
genewską z 1951 roku nie jest narzędziem idealnym do rozpoznania różnorodnych 
spraw, które już dziś stanowią wyzwanie dla wewnętrznych systemów prawnych i spo-
łeczności międzynarodowej. Sama zresztą Konwencja od momentu jej przyjęcia miała 
na celu ochronę jedynie konkretnych przypadków uchodźstwa, ograniczonych czasowo 
oraz terytorialnie do tych spowodowanych zdarzeniami sprzed 1951 roku i zaistniałymi 
przede wszystkim w Europie. Chociaż stanowiła ona krok naprzód, biorąc pod uwagę 
definiowanie uchodźcy nie przez przynależność do grupy narodowościowej, ale przez 
indywidualne wskazanie (osoba, która…), jej celem była przede wszystkim ochrona 

2  „Proces opuszczania stałego miejsca zamieszkania przez osoby zagrożone prześladowaniami, będący-
mi wynikiem konfliktów zbrojnych – zewnętrznych i wewnętrznych, polityki państwa itp.”; Wikipedia, 
hasło: Uchodźstwo, https://pl.wikipedia.org/wiki/Uchod%C5%BAstwo, 22.08.2017.

3  „Zjawisko wymuszonej migracji, masowego opuszczania terenów zamieszkania przez ludność, to-
warzyszące wojnom, wszelkim konfliktom wewnętrznym i zewnętrznym, rewolucjom itp.”; Onet Por-
tal Wiedzy, hasło: uchodźstwo, http://portalwiedzy.onet.pl/83170„„uchodzstwo,haslo.html, 22.08.2017.

4  Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Wniosek o rekomendacje z 23.10.2006 r., Doc. 11084 
The Problem of Environmental Refugees: 1 https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML. 
asp?FileID=11438&lang=EN, 22.08.2017.
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ofiar II wojny światowej5. Dopiero Protokół Nowojorski z 1967 roku uczynił z Konwencji 
genewskiej podstawę, zdawałoby się, uniwersalnej ochrony prawnej uchodźców, jednak 
jak się okazuje, istnieją przypadki, których ona nie obejmuje.

Powyższe rozważania są tłem dla tematu niniejszego artykułu. Ofiary przemocy 
domowej, którym państwo pochodzenia z różnych powodów nie jest w stanie zapewnić 
ochrony lub nie zapewnia jej w sposób celowy, to szczególna kategoria wnioskodaw-
ców o przyznanie statusu uchodźcy. Mogą oni napotykać liczne problemy prawne, 
które wynikają z samego sformułowania definicji uchodźcy w Konwencji genewskiej 
z 1951 roku, a także z prawa wewnętrznego państwa, w którym starają się o przyznanie 
ochrony, w tym prawa proceduralnego. Celem tej pracy jest sformułowanie i opisanie 
tych problemów.

Przemoc domową rozumiem jako termin równoznaczny z przemocą w rodzi-
nie, w sposób jaki definiuje ją ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie, tzn. jako 

jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające pra-
wa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebez-
pieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wol-
ność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, 
a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

Należy przy tym podkreślić, że rozumienie przemocy domowej jest uwarunkowa-
ne kulturowo6, a przez to poziom ochrony przed nią jest różny w różnych miejscach 
na świecie. To również powoduje przeszkody dla starających się o status uchodźcy ofiar 
przemocy domowej. Przemoc w rodzinie wiąże się w dużej mierze z dyskryminacją 
i przemocą względem kobiet, jednak problem ten obejmuje również (w mniejszej skali) 
dzieci oraz mężczyzn.

To jak ważnym i dużym problemem jest przemoc domowa, pokazują statystyki. 
Zgodnie z danymi WHO, 30% kobiet na świecie doświadczyło przemocy ze strony 
partnera7. Wiele z nich nie znajdzie pomocy w kraju pochodzenia, a sytuacja niektórych 
będzie na tyle poważna, że zmusi je do poszukiwania ochrony poza granicami swojego 
państwa. Koniecznym jest więc zgłębienie i wyeliminowanie problemów, z jakimi mogą 
się spotykać w swoich staraniach o nadanie statusu uchodźcy. 

2. Kategoria grupy społecznej a ofiary przemocy domowej

Jednym z powodów, przez który Konwencja genewska z 1951 roku nie spełniła swojego 
zadania stanowienia uniwersalnej ochrony dla uchodźców, jest sposób w jaki została 
w niej skonstruowana definicja uchodźcy. Zgodnie z artykułem 1 Konwencji uchodźcą 

5  A. Potyrała, Współczesne uchodźstwo: próby rozwiązania międzynarodowego problemu, Poznań 2005, 
s. 59.

6  S.D. Herzberger, Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej, Warszawa 2002, s. 49.
7  WHO, Violence against women, listopad 2016, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/, 
22.08.2017.
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jest ten, kto jest prześladowany jedynie z powodów w nim wymienionych, tzn. ze wzglę-
du na swoją rasę, religię, narodowość, przynależność do określonej grupy społecznej lub 
z powodu przekonań politycznych8. Przynależność do co najmniej jednej z tych pięciu 
kategorii jest warunkiem koniecznym do przyznania statusu uchodźcy. 

Tak sformułowana definicja uchodźcy jest krytykowana jako zawężająca pojęcie 
uchodźcy i arbitralnie pozbawiająca ochrony znaczną część tych, którzy jej poszukują. 
Niektórzy uważają, że artykuł 1 powinien zostać zmodyfikowany, np. przez dodanie 
dodatkowych kategorii takich jak prześladowanie ze względu na płeć, orientację seksu-
alną czy wiek (występujące w prawie wewnętrznym niektórych państw9), inni zupełnie 
zrezygnowaliby z enumeratywnego wyliczenia powodów prześladowania w definicji le-
galnej uchodźcy. Hathaway zauważa, że Konwencja genewska pozbawia ochrony ofiary 
generalnego terroru i przemocy, i pyta: „Czy osoba, która jest torturowana z powodu 
przynależności rasowej zasługuje na ochronę bardziej niż ta, która jest ofiarą dyktatora 
niedyskryminacyjnie torturującego obywateli swojego państwa”?10

Tak skonstruowana definicja uchodźcy jest również problemem dla poszukujących 
ochrony ofiar przemocy domowej prześladowanych z różnych powodów, nie zawsze 
wpisujących się w katalog Konwencji lub też bez bliżej określonego powodu. Proble-
mem nie jest tylko brak jednego z pięciu powodów prześladowania, ale także niechęć 
do uznawania jego występowania. Zauważa się, że prześladowanie kobiet rzadko kiedy 
jest uznawane za motywowane religijnie, politycznie czy rasowo, przy czym w przypad-
kach takich jak sprzeciwianie się noszeniu hidżabu, protestowanie przeciwko polityce 
państwa zezwalającej na obrzezanie kobiet czy gwałt na tle konfliktu etnicznego jak 
najbardziej te powody prześladowania są obecne11.

Jeśli uznawane za uchodźców, ofiary przemocy domowej najczęściej otrzymują 
ochronę z powodu prześladowania określonej grupy społecznej, do której przypi-
suje się im przynależność. Takie rozumowanie może budzić kontrowersje. Zgodnie 
z definicją socjologiczną „grupa społeczna” to „zbiorowość ludzi zespolonych więzią 
społeczną, przejawiającą się w poczuciu łączności, przynależności grupowej i dzia-
łaniu na rzecz realizacji wspólnych celów”12. To, czy takie zbiorowości jak „kobiety” 
czy „ofiary przemocy domowej” tworzą grupy społeczne w tym rozumieniu jest dys-
kusyjne. Interpretacja tego pojęcia użytego w Konwencji genewskiej poszła w nieco 
innym kierunku.

W użyciu są dwie główne interpretacje pojęcia „grupa społeczna”. Jedna z nich opiera 
się na cechach chronionych (protected characteristics), tzn. określa grupę społeczną 

8  Art. 1.A.2) Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. 
(Dz.U. z 1991, Nr 119, poz. 515).

9  E. Feller, Refugee protection in international law: UNHCR’s global consultations on international pro-
tection, Cambridge 2003, s. 20.

10  Tłumaczenie autorskie; A. Bolesta, Forced migration and the contemporary world: challenges to the in-
ternational system, Białystok 2003, s. 32.

11  E. Feller, op.cit., s. 68–69.
12  Encyklopedia PWN, hasło: grupa społeczna, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/grupa-spoleczna; 
3908299.html, 22.08.2017.
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jako zbiór ludzi o cesze trwałej lub tak ważnej dla ludzkiej godności, że jednostka nie 
powinna być zmuszona do jej zmiany. Druga koncepcja opiera się na społecznym po-
strzeganiu (social perception), według której grupę społeczną tworzą ludzie o wspólnej 
cesze, która wyróżnia ich od reszty społeczeństwa13. Chociaż wciąż kontrowersyjne, 
jedno lub drugie rozumienie „grupy społecznej” pozwoliło ofiarom przemocy domowej 
niejednokrotnie otrzymać status uchodźcy. 

Taka interpretacja cieszy się również poparciem znaczących instytucji. W 1984 roku 
Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której określił, że kobiety, które doświadczyły 
okrutnego lub nieludzkiego traktowania ze względu na rzekome przekroczenie spo-
łecznych obyczajów powinny być uznawane za członków określonej grupy społecznej 
na potrzeby procedur uchodźczych14, co w 1985 r. potwierdził Komitet Wykonawczy 
UNHCR15. Zgodnie ze stanowiskiem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w ka-
tegorii grupy społecznej mieszczą się przypadki prześladowania ze względu na płeć16. 
Niektóre państwa, takie jak Irlandia czy RPA, dookreślają termin „grupa społeczna” 
w swoich ustawodawstwach, wymieniając płeć czy orientację seksualną jako mogące 
charakteryzować daną grupę społeczną17.

W ten sposób dokonano zdecydowanego postępu w ochronie osób prześladowa-
nych ze względu na płeć, co pośrednio pomaga uzyskać status uchodźcy ofiarom prze-
mocy domowej. Mało prawdopodobne jednak jest, że sama kategoria „ofiar przemocy 
domowej” zostanie uznana za grupę społeczną w rozumieniu Konwencji genewskiej. 
Zgodnie z wytycznymi UNHCR wspólną cechą grupy społecznej nie może być jedynie 
ryzyko bycia prześladowanym18. Zakaz takiej tautologicznej interpretacji jest rów-
nież często podkreślany w orzecznictwie. Ofiary przemocy domowej łączy właściwie 
jedynie cecha bycia prześladowanymi, co nie pozwala na określenie ich jako gru-
py społecznej. Ciekawej interpretacji podobnego problemu dokonuje natomiast Sąd 
Najwyższy Australii, na przykładzie osób leworęcznych, wyjaśniając, że nie tworzą 
oni grupy społecznej, ale zaczęliby ją tworzyć, gdyby stali się grupą prześladowaną, 
co zaczęłoby ich odróżniać od reszty społeczeństwa19. Zgodnie z tym rozumowaniem 
można stwierdzić na przykład, że żony nie są grupą społeczną, ale mogłyby się nią 
stać będąc ofiarami przemocy domowej (grupą społeczną byłyby wtedy żony, a nie 
ofiary przemocy domowej).

Orzecznictwo różnych państw pokazuje, że wnioski ofiar przemocy w rodzinie 
o nadanie statusu uchodźcy zaczynają być traktowane bardziej poważnie. Nie dzieje 

13  E. Feller, op.cit., s. 17.
14  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 13.10.1984 r., On the application of the Geneva Convention re-
lating to the status of refugees, OJ C 127, 14.5.1984, s. 137.

15  A. Potyrała, op.cit., s. 61.
16  Ibidem.
17  E. Feller, op.cit., s. 20.
18  UNHCR: Guidelines on International Protection: Membership of a Particular Social Group, Genewa 
2002, HCR/GIP/02/02.

19  Wyrok Sądu Najwyższego Australii z 24.02.1997 r., Applicant A. v. Minister of Immigration and Eth-
nic Affairs, 190 CLR 225 at 264; 142 ALR 331, www.eresource.hcourt.gov.au.
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się to jednak bez licznych kontrowersji. Dla amerykańskiego systemu sprawiedli-
wości znaczącą sprawą było Matter of R-A-20, w której ofiara przemocy domowej 
w 2009 roku uzyskała status uchodźcy po 14 latach od złożenia wniosku. Grupa 
społeczna została określona jako „Gwatemalskie kobiety, które związały się z Gwa-
temalczykami, którzy uważają, że kobiety powinny żyć pod męską dominacją”21. 
Wcześniej sprawa była odrzucana ze względu na brak prześladowania z powodu 
przynależności do określonej grupy społecznej. Podobna sytuacja miała miejsce 
w brytyjskich sprawach Shah i Islam, w których ostatecznie wypowiedziała się Izba 
Lordów, przyznając status uchodźcy dwóm kobietom, prześladowanym przez lo-
kalną społeczność ze względu na rzekome dokonanie zdrady małżeńskiej. Kobiety 
zostały określone jako przynależące do grupy „pakistańskich kobiet”22. Lordowie 
zabrali również głos w ważnej sprawie dotyczącej interpretacji Konwencji genewskiej, 
uznając, że wykazanie, że nie wszyscy członkowie grupy społecznej są zagrożeni 
prześladowaniem nie jest wystarczające dla nieprzyznania statusu uchodźcy23. Od-
powiedzieli w ten sposób na pytanie, które można zadawać sobie przy interpretacji 
Konwencji: czy wszyscy członkowie określonej grupy społecznej muszą być prześla-
dowani, żeby mówić o prześladowaniu ze względu na przynależność do tej grupy? 
Jest to ważne pytanie, szczególnie w przypadkach ofiar przemocy domowej, gdzie 
prześladowana grupa społeczna jest najczęściej określana bardzo szeroko, np. „ko-
biety”. Inną kwestię, również dotyczącą grupy społecznej „pakistańskich kobiet”, 
rozwiązał Sąd Najwyższy Australii w sprawie Khawar, przyznając, że wielkość tak 
określonej grupy nie powinna być przeszkodą w przyznaniu statusu uchodźcy24. 
W zupełnie przeciwnym kierunku niż poprzednie wyroki pod względem zakreślenia 
grupy społecznej poszedł natomiast wyrok w sprawie Aguirre-Cervantes, gdzie grupa 
społeczna, do której przynależała torturowana przez ojca ofiara, została określona 
jako „bliska rodzina tego ojca”25.

Kolejna kwestia interpretacyjna to znalezienie ogniwa (nexus) pomiędzy przyna-
leżnością do określonej grupy społecznej a prześladowaniem, tzn. wykazanie, że prze-
śladowanie następuje z powodu przynależności do danej grupy. Tak jak wspomniałam 
wcześniej, często trudno zidentyfikować powody, z których ofiary przemocy domo-
wej są prześladowane. To, w jaki sposób może być badana ta przesłanka, pokazuje 

20  Decyzja Board of Immigration Appeals USA z 11.06.1999 r., Matter of R-A-, 22 I. & N. Dec. 906 
(BIA 1999), www.justice.gov.

21  Decyzja Prokuratora Generalnego USA z 25.09.2008 r., Matter of R-A- , Respondent, 24 I&N Dec. 629 
(A.G. 2008), www.justice.gov.

22  Połączone wyroki Izby Lordów z 25.03.1999 r., Islam (A.P) v. Secretary of State for the Home Depart-
ment, Regina v. Immigration Appeal Tribunal and another ex parte Shah (A.P.) (conjoined appeals), 2 A.C. 
629 (1999), www.publications.parliament.uk.

23  Ibidem.
24  Wyrok Sądu Najwyższego Australii z 11.04.2002 r., Minister for Immigration and Multicultural Affairs 
v. Khawar, [2002] HCA 14, S128/2011, www.eresources.hcourt.gov.au.

25  Wyrok Sądu Apelacyjnego USA (obwód nr 9) z 21.03.2001 r., Aguirre-Cervantes v. Immigration 
and Naturalization Service, 242 F.3d 1169, www.caselaw.findlaw.com.
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nowozelandzki wyrok w sprawie ofiary przemocy domowej pochodzącej z Iranu26. 
Sąd, uznając ją za członkinię grupy społecznej jaką są „kobiety”, zbadał powód prze-
śladowania jej zarówno przez torturującego ją męża, jak i nieinterweniujących w tej 
sprawie organów państwowych. W pierwszym przypadku sąd doszedł do wniosku, 
że mąż nie prześladował swojej żony ze względu na to, że była częścią grupy społecznej 
„kobiety”, w drugim natomiast uznał, że Iran akceptował w tym przypadku przemoc 
domową właśnie ze względu na to, że wnioskodawczyni jest kobietą. Wykazanie tego 
ogniwa jest niezbędne do nadania statusu uchodźcy.

3. Prześladowanie ofiar przemocy domowej przez państwo  
a przez podmioty niepaństwowe

Konwencja genewska dotycząca statusu uchodźców wymaga, żeby uchodźca przebywał 
poza granicami państwa pochodzenia „na skutek uzasadnionej obawy przed prześlado-
waniem”27. Powszechne jest rozumienie tej przesłanki jako subiektywno-obiektywnej, 
tzn. zawierającej w sobie indywidualne odczuwanie obawy przez uchodźcę (element 
subiektywny) oraz konieczność racjonalnego jej uzasadnienia (element obiektywny). 
Konwencja nie definiuje pojęcia „prześladowanie”, a doktryna i orzecznictwo są w tej 
kwestii mniej zgodne i ugruntowane niż w przypadku pojęcia „uzasadnionej obawy”. 
Według niektórych badaczy, np. Shacknove’a, występowanie prześladowania nie po-
winno być warunkiem koniecznym do przyznania statusu uchodźcy28. Powodu poszu-
kiwania ochrony dopatruje on w bardziej generalnie sformułowanym zerwaniu więzi 
zaufania pomiędzy państwem a jego obywatelem poprzez niezapewnianie mu podsta-
wowej ochrony, czy to na skutek prześladowania, czy też niewydolności państwa lub 
innych powodów. Propozycja Shacknove’a wydaje się wpisywać w aktualne potrzeby 
redefiniowania pojęcia uchodźcy. 

Zgodnie z interpretacją UNHCR, prześladowanie jest zagrożeniem lub naruszeniem 
podstawowych praw29. Ważnym z pytań, szczególnie w kontekście tematu tego artyku-
łu, jest to, czy prześladowanie musi być dokonywane przez państwo pochodzenia, a więc 
czy mogą za nim stać podmioty niepaństwowe. Sama Konwencja nie daje odpowiedzi 
na to pytanie, a praktyka dość niedawno zaczęła je rozpatrywać. Podręcznik UNHCR 
podaje, że prześladowanie jest przypisywane przede wszystkim władzom państwowym, 
ale może być również wynikiem działań części populacji30. Orzecznictwo od przełomo-
wego kanadyjskiego wyroku w sprawie Ward31 przyjmuje tezę, że państwo pochodzenia 
26  Decyzja Refugee Status Appeals Authority Nowej Zelandii z 16.08.2000 r., No. 71427/99, 71427/99, 
www.refworld.org.

27  art. 1. A.2) Konwencji dotyczącącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. 
(Dz.U. z 1991, Nr 119, poz. 515).

28  A. Bolesta, op.cit., s. 24.
29  A. Potyrała, op.cit., s. 60.
30  UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, Genewa 1992, HCR/
IP/4/Eng/REV.1 .

31  Podmiotem bezpośrednio prześladującym była Irlandzka Narodowa Armia Wyzwoleńcza, a pań-
stwo pochodzenia nie zapewniło jej ofierze ochrony. Wyrok Sądu Najwyższego Kanady z 30.06.1993 r., 



Problemy prawne w dochodzeniu statusu uchodźcy przez ofiary przemocy domowej

109 

nie musi być bezpośrednim prześladowcą. Zgodnie z wyrokiem w sprawie Horvath32 
niezapewnienie przez państwo ochrony jest mostem pomiędzy prześladowaniem doko-
nanym przez podmiot niepaństwowy a tym dokonanym przez państwo. Można uznać, 
że jest to przypadek państwowego prześladowania przez zaniechanie.

Ofiary przemocy domowej poszukujące ochrony poza swoim państwem to ofiary 
prześladowania dokonanego przez podmioty niepaństwowe. Są to podmioty o tyle 
nietypowe, że nie są zorganizowaną częścią populacji, ani rewolucjonistami czy grupą 
terrorystyczną sprawującą kontrolę nad terytorium, jak ma to miejsce w większości 
spraw, w których prześladowcą nie jest państwo. W sprawach związanych z przemo-
cą domową prześladowcami są grupy tak małe jak najbliższe rodziny czy jednostki, 
np. mąż, siostra, rodzic. Niezapewnienie przez państwo ochrony przed tego rodzaju 
przemocą może być postrzegane jako prześladowanie w rozumieniu Konwencji. Tego 
typu sprawy są bardziej skomplikowane i wymagają udowodnienia większej ilości prze-
słanek niż sprawy, w których bezpośrednim prześladowcą jest państwo. Konieczne 
jest tu przedstawienie dużej ilości, często niełatwo dostępnych dowodów oraz rzetelne 
informacje na temat państwa pochodzenia.

Na czym powinno polegać owo niezapewnienie ochrony przed przemocą domową 
przez państwo? Zarówno działania zamierzone, takie jak akceptacja przemocy w ro-
dzinie przez władze czy zachęcanie do niej, jak i niezamierzone, np. niewydolność pań-
stwa w radzeniu sobie ze zgłoszeniami aktów przemocy, powinny być ocenianie jako 
niezapewnienie ochrony. Często prawo może zapewniać ochronę ofiarom przemocy 
domowej, ale praktyka władz będzie odbiegać od tego, co postanowione w ustawodaw-
stwie (np. Opuz przeciwko Turcji33). Konieczne jest więc też nie tylko powierzchowne 
zbadanie regulacji dotyczących zapobiegania przemocy w rodzinie, ale także faktycz-
nych działań państwa na różnych jego poziomach. 

W zasadzie całkowicie pozostawione do decyzji organu pozostaje, jaki poziom 
zapewnienia ochrony przez państwo przed prześladowaniem przez osoby trzecie 
należałoby uznać za konieczny. Zgodnie z jedną z propozycji, ochrona powinna 
być na tyle skuteczna, żeby strach przed prześladowaniem nie mógł być uznany 
za uzasadniony34. Wydaje się ona być słuszna, ale znów na tyle generalna, że mało 
użyteczna w badaniu poszczególnych spraw. Czy ofiara przemocy domowej musi 
zgłosić się na policję? Jeśli tak, to ile razy, żeby można było uznać, że władze nie po-
dejmą żadnych działań? W kanadyjskim wyroku Smith35 przytoczona została teza, 

Canada (Attorney General) v. Ward, Supreme Court of Canada [1993] 2 SCR 689, www.asylumlawdata 
base.eu.

32  Wyrok Izby Lordów z 06.07.2000 r., Horvath v. Secretary of State for the Home Department, UK Ho-
use of Lords, [2000], 3 All ER 577, www.publications.parliament.uk.

33  Tureckie przepisy nie są dyskryminacyjne względem ofiar przemocy domowej. Powodem prześla-
dowania było tu działanie policji oraz prokuratury, które nie wykazały się należytą starannością w ba-
daniu przypadków przemocy zgłaszanych przez ofiarę. Wyrok ETPC z 09.06.2009 r., Opuz v. Turkey, 
nr 33401/02, www.hudoc.echr.coe.int.

34  E. Feller, op.cit., s. 333.
35  Wyrok Sądu Federalnego Kanady z 1999 r., Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Smith, 
Federal Court of Canada (Trial Division), [1999] 1 FC 310, www.asylumlawdatabase.eu.



Monika de Silva

110 

że ofiara prześladowań powinna zgłosić się o pomoc co do zasady więcej niż raz, ale 
jednocześnie ważne są inne okoliczności sprawy. Bardzo trafna teza, mogąca być 
wykorzystywana w wielu sprawach dotyczących ofiar przemocy domowej, została 
natomiast postawiona w wyroku Ward. Zgodnie z nią wnioskodawca nie może być 
zmuszany do ryzykowania własnym życiem, poszukując ochrony państwa jedynie 
po to, aby udowodnić jego nieefektywność.

4. Istnienie alternatywy wewnętrznej ucieczki w sprawach ofiar  
przemocy domowej

Procedury uchodźcze mają na celu również zbadanie, czy w danym przypadku nie 
istnieje alternatywa wewnętrznej ucieczki, to znaczy możliwość ochrony przez prze-
śladowaniem na innym obszarze państwa pochodzenia. Jeżeli bezpośrednim prześla-
dowcą jest państwo, zakłada się najczęściej, że takiego bezpiecznego terytorium nie 
ma. Trudniejsze są natomiast sprawy, w których to bezpośrednim prześladowcą jest 
podmiot niepaństwowy, tak jak w przypadku ofiar przemocy domowej. Można również 
założyć, że skoro państwo, które nie jest w stanie lub nie chce udzielić ochrony osobie 
prześladowanej, to nie udzieli jej również w innym miejscu na terytorium będącym 
pod jego kontrolą. Jednak organy co do zasady nie przyjmują tego założenia i badają 
w takich przypadkach istnienie alternatywy wewnętrznej ucieczki36. 

W przypadkach dotyczących ofiar przemocy domowej często można dojść do myl-
nych wniosków, nie mając pełnego obrazu sytuacji w kraju pochodzenia oraz jego 
uwarunkowań prawnych, społecznych i kulturowych. Logicznym rozumowaniem 
wydaje się stwierdzenie, że ofiara może opuścić swoją rodzinę. Nie w każdej sytuacji 
jest to jednak możliwe – prawo rodzinne niektórych państw nie uznaje rozwodów czy 
przypisuje władzę rodzicielską jedynie mężczyznom, co nie pozwala matkom zabrać 
swoich dzieci od agresywnego ojca. Ofiary przemocy domowej są w takich wypad-
kach pod nieodwołalną i absolutną władzą swojego prześladowcy bez względu na to, 
gdzie na terenie danego państwa się znajdują. Należy również rozważyć to, że sytuacja 
niektórych ofiar po powrocie do kraju może być na wskroś trudna. W wielu pań-
stwach kobiety niebędące pod opieką mężczyzny nie mogą kupować czy wynajmować 
nieruchomości, zawierać kontraktów czy pracować. W ich przypadku trudno mówić 
o tym, że mają one jakąś alternatywę, która powinna być w konkretnym przypadku 
rzeczywista, a nie jedynie hipotetyczna. Inną kwestią jest ostracyzm społeczny, z któ-
rym mogą spotykać się ofiary ze względu na to, że ich działania mogą być uznane 
za zdradę rodziny, a ta dla wielu społeczeństw jest wartością nadrzędną. W końcu, jak 
podkreśla się w rekomendacjach dotyczących analizowania sytuacji wnioskodawców 
o status uchodźcy37, podmioty niepaństwowe, takie jak fundacje czy związki religijne, 

36  E. Feller, op.cit., s. 72.
37  European Council on Refugees and Exiles, Podmioty udzielające ochrony i stosowanie alternatywy 
ochrony wewnętrznej. Raport krajowy: Polska, s. 23, http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/ 
opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=543bc4fa4, 22.08.2017.
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nie powinny być podawane jako instytucje udzielające ochrony, a więc zapewniające 
możliwość ucieczki wewnętrznej.

Szczególnym przypadkiem są dzieci-ofiary przemocy w rodzinie, w przypadku któ-
rych w szczególności należy brać pod uwagę psychologiczne szkody, jakie może wywo-
łać powrót do kraju pochodzenia. Dzieci są szczególnie wrażliwe na zmiany miejsca 
zamieszkania, a młodsze z nich mogą nie pojmować konceptu odległości i być przeko-
nane, że wszędzie w kraju pochodzenia jest niebezpiecznie38. To, jak trudne są depor-
tacje dla dzieci-uchodźców obrazuje zaobserwowany w Szwecji syndrom rezygnacji 
występujący u dzieci, które otrzymały decyzję o wydaleniu39.

5. Kwestie proceduralne w sprawach ofiar przemocy domowej

Konwencja genewska dotycząca statusu uchodźców nie wprowadza żadnych przepisów 
proceduralnych odnośnie dochodzenia ochrony międzynarodowej. W ten sposób zo-
stawia państwom-sygnatariuszom konieczność wypracowania własnego postępowania 
administracyjnego lub sądowego. Zauważa się fakt, że to, w jaki sposób sformułowane 
są przepisy prawa proceduralnego, jest równie ważne co brzmienie artykułów Konwen-
cji. Jak pisze Jacek Chlebny, normy postępowania nie mogą prowadzić do odmowy na-
dania statusu uchodźcy z powodów innych niż wymienione w Konwencji genewskiej40. 
UNHCR podkreśla, że nie tylko interpretacja definicji uchodźcy powinna uwzględniać 
kwestie wrażliwe pod względem płci, ale także przepisy postępowania prowadzącego 
do nadania statusu uchodźcy41.

Jednym z powodów, przez które ofiary przemocy domowej starające się o status 
uchodźcy nie są w stanie go otrzymać, jest brak możliwości przedstawienia wy-
starczających dowodów. Zgodnie z zasadą Ei incumbit probatio qui dicit, non qui 
negat, to na wnioskodawcy w procedurze uchodźczej ciąży obowiązek przedstawie-
nia dowodów popierających jego wniosek. W przypadku ofiar przemocy domowej 
jest to trudne ze względu na szczególną sytuację tych osób jako grupy szczególnie 
wrażliwej oraz z powodu niełatwego do zebrania materiału dowodowego w tego 
typu sprawach. 

Ofiary przemocy domowej mogą kwalifikować się jako członkowie grup szcze-
gólnie wrażliwych z wielu powodów. Ofiarami przemocy w rodzinie padają najczę-
ściej kobiety, a brak pomocy jest najczęściej wynikiem ich dyskryminowania. Te, 
których dotyka przemoc domowa i prześladowanie, często są pozbawione dostępu 
do edukacji. Nierzadkim problemem może być również analfabetyzm. Bez wystar-
czającej pomocy ze strony chociażby pełnomocnika, wnioskodawca ma niskie szanse 
na przedstawienie swojej sprawy i uzyskanie pomyślnej dla niego decyzji. Ofiary 

38  Ibidem, s. 73.
39  The trauma of facing deportation http://www.newyorker.com/magazine/2017/04/03/the-trauma- 
of-facing-deportation, 22.08.2017.

40  J. Sokólska, Refugee protection: tenth anniversary of Poland’s accession to the Geneva Convention, War-
szawa 2002, s. 144.

41  E. Feller, op.cit., s. 349.
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przemocy domowej to także dzieci. W polskim systemie prawnym małoletni nie 
może złożyć wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, może to za niego 
zrobić kurator lub organizacja, jeżeli stwierdzi, że są ku temu podstawy42. Ogranicza 
to możliwość starania się o status uchodźcy przez dzieci, także te będące ofiarami 
przemocy domowej. 

Materiał dowodowy w sprawach dotyczących ofiar przemocy domowej nie jest łatwy 
do przedstawienia. Ofiara może nie dysponować dowodami na zgłaszanie przemocy 
właściwym władzom w państwie pochodzenia, a ono zazwyczaj nie będzie chętne się 
nimi dzielić. Problemem może być też brak dokumentów u wnioskodawcy, co zdecy-
dowanie utrudnia ustalenie tożsamości i pomyślne zakończenie procedury. Dowody 
osobiste oraz paszporty mogą być takim osobom zabierane przez członków rodziny 
albo w ogóle niewydawane przez władze państwowe. Świadkowie, jeśli ich zeznania 
są dostępne, szczególnie ci należący do rodziny ofiary, z różnych powodów mogą nie 
być wiarygodni lub odmawiać składania zeznań – np. dlatego, że nie akceptują decyzji 
ofiary o zostawieniu rodziny, wstydzą się tego, co w niej zaszło lub nie widzą w tych 
wydarzeniach nic złego. W dużej mierze jedyne na czym można opierać swój wniosek 
w tego typu sprawach, to informacje o kraju pochodzenia mające uprawdopodobnić 
konkretny przypadek prześladowania. Ważne jest więc, żeby były one zbierane i przed-
stawiane w sposób rzetelny oraz aktualizowane. 

Kolejną przeszkodą dla ofiar przemocy domowej jest praktyka składania wnio-
sków rodzinnych o udzielenie ochrony międzynarodowej dla kilku członków rodziny, 
zamiast wniosków indywidualnych. Spijkerboer podaje, że o wiele bardziej możliwe 
jest przyznanie kobiecie lub dziecku statusu uchodźcy ze względu na prześladowanie 
pośrednie (bezpośrednio prześladowanym będzie np. ojciec lub mąż) niż ze względu 
na to, że sama lub samo jest podmiotem prześladowania43 jak w przypadku ofiar 
przemocy domowej. Refugee’s Women Legal Group zauważa, że kobiety, które apli-
kują o status uchodźcy z resztą rodziny często nie są nawet przesłuchiwane44, chociaż 
ich sytuacja może stanowić osobną podstawę starania się o ochronę międzynaro-
dową. W związku z powyższym koniecznym wydaje się być pozwolenie każdemu 
wnioskodawcy na osobne złożenie wniosku oraz nacisk na rozpatrywanie każdego 
z nich w sposób indywidualny. To, w jaki sposób są rozpatrywane wnioski rodzin-
ne, pokazuje sprawa polska prowadzona przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. 
Wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej została objęta rodzina ze wzglę-
du na prześladowanie męża w Czeczenii. W toku postępowania odmówiono jednak 
ochrony i wydano decyzję o wydaleniu. Dopiero wniosek złożony indywidualnie 
przez żonę, ze względu na bycie ofiarą przemocy domowej, spowodował rzetelne 

42  Art. 26 p. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2003, Nr 128, poz. 1176).

43  T. Spijkerboer, Gender and refugee status, Dartmouth 2000, s. 19.
44  E. Feller, op.cit., s. 349.
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rozpoznanie jej sytuacji i w tym wypadku udzielenie statusu uchodźcy. Nie jest to jed-
nak częste rozwiązanie dla tego typu spraw45.

6. Relatywizm kulturowy a przemoc domowa

To, co może być trudne w sprawach ofiar przemocy w rodzinie, to również rozpoznanie, 
że mamy do czynienia z przypadkiem przemocy domowej. Uchodźców często mogą 
dotyczyć problemy, które są nietypowe dla państwa przyjmującego, np. niewystępujące 
w kulturze zachodniej, a przez to nierozpoznawane jako przypadki stosowania przemo-
cy w rodzinie. Chodzi tu na przykład o wykupywanie panien młodych, palenie wdów, 
zabójstwa honorowe, obrzezanie i inne praktyki cechujące się przemocą nakierowaną 
na innego członka danej rodziny. Znowu wymagana jest tutaj od organów w procedurze 
uchodźczej duża wiedza na temat praktyk w kraju pochodzenia. 

Drugą kwestią jest relatywizowanie praktyk obecnych w danej kulturze. Zgodnie 
z relatywizmem kulturowym należy bowiem zadać pytanie, czy dokonywane w da-
nym państwie praktyki, będące częścią jego kultury, można uznać za obiektywnie złe, 
a nie tylko złe z punktu widzenia innej kultury. Ten problem wpisuje się w kontekst 
szerszej dyskusji na temat uniwersalności praw człowieka46. Dzisiaj poszukuje się 
balansu pomiędzy zapewnieniem podstawowych praw jednostce a szacunkiem dla 
odmienności kulturowych, jednak postawienie granicy pomiędzy jednym a drugim 
nie jest łatwe. W praktyce, o ile większość uzna zmuszanie dziecka do wzięcia ślubu 
za przemoc domową, o tyle trudno jest podać wiek, od którego wzięcie ślubu jest 
akceptowalne, a poniżej którego nie, szczególnie biorąc pod uwagę, że różne pra-
wodawstwa, a także różne kultury odmiennie określają granicę między dzieckiem 
a dorosłym. Podobnie za przemoc domową zostanie uznane fizyczne pozbawienie 
wolności żony przez męża, jednak kwestia braku możliwości uzyskania rozwodu 
w państwie pochodzenia de jure lub de facto jest już bardziej kontrowersyjna (także 
w państwach zachodnich instytucja rozwodu jest oficjalnie potępiana na przykład 
przez Kościół katolicki).

Problem relatywizmu kulturowego został zauważony przez twórców prawa mię-
dzynarodowego. Komisja Praw Człowieka wezwała strony Międzynarodowego Paktu 
Praw Obywatelskich i Politycznych do zaprzestania używania kultury jako usprawie-
dliwienia dla stosowania przemocy wobec kobiet47. Relatywizm kulturowy jest często 
używany do usprawiedliwiania przemocy w rodzinie, a postawienie jasnej granicy 
pomiędzy praktyką kulturową a uniwersalnie nagannym zachowaniem, nie zawsze 
jest łatwe.

45  Sukces SIP – ochrona uzupełniająca dla ofiary przemocy domowej z Czeczenii, http://interwencja 
prawna.pl/sukces-sip-ochrona-uzupelniajaca-dla-ofiary-przemocy-domowej-z-czeczenii/, 22.08.2017.

46  Na ten temat: E.M. Zechenter, In the name of culture: cultural relativism and the abuse of the individ-
ual, Journal of Anthropological Research 1997, tom 53, nr 3, s. 319–347.

47  E. Feller, op.cit., s. 334.
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7. Podsumowanie

Ofiary przemocy domowej, które nie otrzymują ochrony od państwa pochodzenia, mają 
prawo, tak samo jak inne ofiary prześladowań, ubiegać się o nadanie statusu uchodźcy 
na podstawie Konwencji genewskiej z 1951 roku. W toku procedur uchodźczych bory-
kają się jednak z wieloma problemami. 

Po pierwsze, otrzymanie statusu uchodźcy zależy w ich przypadku od spełnienia 
dużej ilości przesłanek, których występowanie w sprawach ofiar przemocy w rodzinie 
nie zawsze jest oczywiste. Definicja uchodźcy zakłada, że wnioskodawca musi być 
prześladowany jedynie z powodu wymienionych w niej przyczyn. Ofiary przemocy 
domowej najczęściej są zaliczane do kategorii osób, które są prześladowane ze względu 
na przynależność do grupy społecznej, jednak taka interpretacja wydaje się właściwą 
tylko z braku innej możliwości wpisania ofiar przemocy w rodzinie w definicję uchodź-
cy. Kolejny problem definicyjny stanowi to, że ofiary przemocy domowej doświadczają 
bezpośrednio prześladowania ze strony jednostek, a więc podmiotów niepaństwowych. 
Ich związek z pośrednim prześladowaniem przez państwo pochodzenia jest trudny 
do wykazania. Chociaż w wielu przypadkach ofiar przemocy domowej można doszu-
kiwać się alternatywy ucieczki wewnętrznej, do trafnego stwierdzenia jej występowania 
należy wziąć pod uwagę pełny kontekst danej sprawy oraz posiadać rzetelne informacje 
na temat kraju pochodzenia. 

Na poziomie prawa proceduralnego, ofiary przemocy domowej starające się o udziele-
nie ochrony międzynarodowej również doświadczają barier. Konieczne jest zauważenie, 
że wiele z nich, ze względu na przynależność do grupy defaworyzowanych, potrzebuje 
większej pomocy niż inni wnioskodawcy, aby czynnie uczestniczyć w postępowaniu. 
Ciężar dowodu ciąży bowiem na nich, a materiał dowodowy w tego typu sprawach nie 
jest łatwy do zebrania i przedstawienia. Wreszcie, chociaż wnioski rodzinne przyśpie-
szają procedury, nie zawsze pozwalają na dokładne zbadanie sprawy każdego z wnio-
skodawcy i możliwość ocenienia członka rodziny jako ofiary przemocy domowej.

Na poziomach społecznym i kulturowym, które nie są obojętne dla uwarunkowań 
prawnych, pozostają takie problemy jak niepostrzeganie ofiar przemocy domowej jako 
uchodźców w potocznym rozumieniu tego terminu, nieidentyfikowanie form przemo-
cy właściwych innym kulturom niż kultura kraju przyjmującego jako form przemocy 
domowej oraz relatywizowanie problemu przemocy w rodzinie poprzez podkreślanie 
konieczności akceptowania różnic kulturowych w tej kwestii. 

Problemy ofiar przemocy domowej zostają zauważone przez takie instytucje jak 
 UNHCR, Radę Europy oraz Parlament Europejski. Również w orzecznictwie niektó-
rych państw widać trend do bardziej elastycznego interpretowania Konwencji genew-
skiej, a ich prawodawstwa odpowiadają na potrzeby ofiar przemocy domowej oraz 
dyskryminacji ze względu na płeć, poprzez wprowadzenie odpowiednich przepisów. 
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Legal Aspects of Applying for a Status of a Refugee 
by the Victims of Domestic Violence

The article presents challenges to international and national legal regulations and practic-
es of granting refugee status to victims of domestic violence. The basis for the discussion 
are the Convention Relating to the Status of Refugees and documents issued by international 
organizations as well as court rulings and legislation of chosen jurisdictions. The author de-
scribes obstacles to grant a refugee status to a victim of domestic violence caused by formu-
lation of legal definition of „refugee”. According to the definition, applicant has to fear per-
secution for reasons of „race, religion, nationality, membership of a particular social group 
or political opinion”. Demonstrating link between a state and an applicant, excluding internal 
flight alternative, procedural regulations and sociocultural differences are discussed as addi-
tional problems in granting international protection.

Key words: domestic violence, refugees, Geneva Convention, United Nations


