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Headnote:
Wyniki analizy j?zykowej wykonanej przez zewn?trzn? firm? eksperck? powinny by? oceniane
w kontek?cie ca?okszta?tu zebranego w sprawie materia?u dowodowego oraz z
uwzgl?dnieniem zasady rozstrzygania w?tpliwo?ci na korzy?? cudzoziemca, tak?e w
odniesieniu do ustalenia kraju pochodzenia
Pewne nie?cis?o?ci o charakterze szczegó?owych nadaj? wr?cz zeznaniom rys prawdziwo?ci.
Jest to ewidentne zw?aszcza, gdy we?mie si? pod uwag?, ?e cudzoziemka jest osob? prost? i
nie posiada ?adnego wykszta?cenia.

Facts:
Post?powanie uchod?cze w sprawie trwa?o ponad dwa lata. Szef Urz?du do Spraw
Cudzoziemców zakwestionowa? pochodzenie cudzoziemki z Darfuru w Sudanie, opieraj?c si? na
pionierskiej metodzie ustalania kraju pochodzenia cudzoziemców o niepotwierdzonej to?samo?ci
? ekspertyzie szwedzkiej firmy Verified AB. Firma specjalizuje si? w okre?laniu rejonu
pochodzenia cudzoziemca na podstawie analizy j?zykowej oraz oceny znajomo?ci topografii
regionu.
Z ostatecznego raportu przedstawionego przez firm? wynika?o, ?e cudzoziemka pos?uguje si?
odmian? j?zyka angielskiego, która jest ?raczej niespójna? z deklarowanym przez ni? krajem
pochodzenia, czyli Sudanem. J?zyk suahili, którym równie? pos?uguje si? cudzoziemka, zosta?
uznany za ?raczej zgodny? z tanza?sk?, a nie suda?sk? odmian? suahili. Zewn?trzna firma
ekspercka stwierdzi?a równie?, ?e cudzoziemka nie zna topografii regionu, w którym zgodnie z
deklaracj? mieszka?a. Proszona o wymienienie miast regionu, wskaza?a oprócz miast
znajduj?cych si? w Sudanie, tak?e miasta po?o?one w Czadzie.
Na tej podstawie Szef Urz?du do Spraw Cudzoziemców wykluczy? pochodzenie cudzoziemki z
Sudanu przyjmuj?c, ?e jej krajem pochodzenia jest Kenia lub Tanzania. Tym samym odmówi? jej
wszelkich form ochrony i postanowi? o wydaleniu. Organ odwo?awczy uchyli? zaskar?on? decyzj?
w cz??ci i udzieli? cudzoziemce ochrony uzupe?niaj?cej.

Decision & Reasoning:
W sprawie nie ma wystarczaj?cych podstaw, aby zakwestionowa? pochodzenie cudzoziemki z
Sudanu. Wyniki analizy j?zykowej powinny by? oceniane w kontek?cie ca?okszta?tu zebranego w
sprawie materia?u dowodowego oraz z uwzgl?dnieniem zasady rozstrzygania w?tpliwo?ci na
korzy?? cudzoziemca. Istotn? okoliczno?ci? jest fakt wychowania cudzoziemki przez tanza?sk?
rodzin? oraz przebywanie w o?rodku prowadzonym przez misjonarzy, gdzie zamieszkiwa?y osoby
o ró?nym pochodzeniu. T?umaczy to pos?ugiwanie si? przez cudzoziemk? j?zykiem wskazuj?cym
na tanza?skie pochodzenie i nie mo?e uzasadnia? zakwestionowania jej pochodzenia z Sudanu.
Co wi?cej, wymienienie przez cudzoziemk? miast le??cych zarówno w Sudanie, jak i Czadzie nie
mo?e by? interpretowane na jej niekorzy??, poniewa? zeznawa?a ona, ?e zamieszkiwa?a cz???
Sudanu granicz?c? z Czadem. Nale?y uwzgl?dni? specyfik? granic pa?stw afryka?skich, brak
wykszta?cenia wnioskodawczyni.
Pewne nie?cis?o?ci o charakterze szczegó?owych nadaj? wr?cz tym zeznaniom rys
prawdziwo?ci. Jest to ewidentne zw?aszcza, gdy we?mie si? pod uwag?, ?e cudzoziemka jest
osob? prost? i nie posiada ?adnego wykszta?cenia.

Outcome:
Udzielenie ochrony uzupe?niaj?cej cudzoziemce

Observations/Comments:

Opinia bieg?ego jest tylko jednym z dowodów w sprawie, a organ pierwszej instancji potraktowa?
j? jako dowód decyduj?cy, nie zwracaj?c uwagi na twierdzenia cudzoziemki ? które by?y spójne
przez ca?y czas d?ugotrwa?ego post?powania. Dowód w postaci opinii bieg?ego, zw?aszcza ?e
zawiera tak niejednoznaczne konstatacje, nie mo?e mie? pierwsze?stwa przed zeznaniami
cudzoziemca.

Attachment(s):
RdU 246_1_S_13.pdf[1]
National / Other Legislative Provisions:
Poland - Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Act
on granting protection to foreigners in the territory of the Republic of Poland) - Art 15 § 2 [2]
Links:
[1] https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/RdU%20246_1_S_13.pdf
[2] https://www.asylumlawdatabase.eu/pl/taxonomy/term/8065

