DOPLŇUJÍCÍ MATERIÁL
Nový kanadský azylový systém
V prosinci 2012 Kanada zavedla nový azylový system, jehož cílem je zrychlit vyřizování o přidělení
statute uprchlíka a odradit od zneužívání azylového systému. Do praxe bylo za tímto účelem uvedeno
několik nových opatření, včetně vytvoření seznamu Určených zemí původu (Designated Country of
Origin) a zkrácení lhůt pro vyřízení těchto žádostí.
Určené země původu jsou země, z nichž běžně nepocházejí uprchlíci, země, jež dodržují lidská práva a
nabízejí ochranu státu. V současné době je na kanadském seznamu Určených zemí původu 37 zemí
včetně České republiky a většiny dalších členských zemí Evropské unie.
Žádosti o azyl od občanů určené země původu jsou posouzeny rychleji. Takové žádosti jsou posouzeny
do 30-45 dnů od přijetí Kanadskou radou pro přistěhovalectví a uprchlíky (IRB).
Od zavedení nového systému došlo k významnému poklesu počtu žádostí o azyl ze všech zemí a
nejvýrazněji ze zemí na seznamu určených zemí původu.
Od 15. prosince 2012 do 22. října 2013 bylo z téměř 8 300 žadatelů o azyl v rámci nového azylového
systému pouze něco přes 600 od občanů z určených zemí původu. To představuje podíl osm procent ze
všech podaných žádostí o azyl. Pro srovnání – během tří let před zavedením nového systému
představovaly azylové žádosti ze zemí, jež jsou nyní na seznamu určených zemí původu, více než
čtvrtinu všech podaných žádostí.
Ze všech žádostí o azyl od občanů zemí na seznamu určených zemí původu, které IRB projednala a
uzavřela, jich navíc 93 % zamítla, nebo je žadatelé sami stáhli nebo se nedostavili k jejich projednání.
Cílem opatření spojených se seznam určených zemí původu je odradit od zneužívání uprchlického
systému lidmi, kteří pocházejí ze zemí, jež jsou obecně považovány za bezpečné. Žádosti žadatelů o azyl
z určené země původu jsou vyřízeny rychleji. Bude tak zajištěno, aby získali rychle ochranu lidé, kteří to
potřebují, a aby lidé, kteří podají nepodloženou žádost, byli rychle poslání domů pomocí zrychleného
řízení.
Žadatelé o azyl z určených zemí původu, kteří splňují podmínky pro to, aby byla jejich žádost
projednána, mají nadále nárok na spravedlivý proces u nezávislé Rady pro přistěhovalectví a uprchlíky
(IRB) a mohou se proti zamítnutí své žádosti odvolat k Federálnímu soudu. Neúspěšní žadatelé o azyl z
určených zemí původu se však nemohou odvolat k Odvolacímu odboru pro uprchlíky IRB. Zároveň se
automaticky neodkládá výkon rozhodnutí o povinnosti opustit Kanadu v případě, že se žadatel o azyl z
určené země původu rozhodne odvolat proti zamítnutí Federálním soudem. To znamená, že takoví lidé
mohou být přinuceni opustit kanadské území v době, kdy ještě probíhá jejich odvolací řízení před

Federálním soudem; mohou však požádat Federální soud o souhlas s odkladem výkonu rozhodnutí o
povinnosti opustit Kanadu.
Žadatelé z určených zemí původu nemají nárok žádat o pracovní povolení, dokud není jejich azylová
žádost schválena Radou pro přištěhovalectví a uprchlíky nebo dokud není jejich žádost bez rozhodnutí
posuzována déle než 180 dní. Na žadatele z určených zemí původu se navíc nově vztahuje tříletá lhůta,
kdy nemohou podat žádost o posouzení rizik před vydáním rozhodnutí o povinnosti opustit Kanadu po
vydání finálního rozhodnutí IRB.
Kritéria pro zařazení na seznam bezpečných zemí původu
Zařazení není automatické.
Daná země musí splnit jedno ze dvou kvantitativních kritérií či limitů obsažených v ministerském
nařízení. Přezkoumání se spouští na základě podílu odmítnutých, žadatelem stažených a „opuštěných“
žádostí. Podíl zamítnutých žádostí (patří sem i žadatelem stažené a „opuštěné“ žádosti) ve výši 75 % a
více může spustit přezkoumání. Podobně i podíl žadatelem „opuštěných“ a stažených žádostí ve výši 60
% a výše může spustit přezkoumání.
Pro žadatele ze zemí s nízkým počtem žádostí o azyl se používají kvalitativní kritéria, jež zahrnují:
 existence nezávislého soudnictví;
 uznání základních demokratických práv a svobod, včetně mechanismů nápravy pro případ, že
jsou tato práva a svobody porušovány;
 existence organizací občanské společnosti.
Ačkoliv z těchto zemí může přijít malý počet žadatelů o azyl, může být přesto vhodné tyto země označit
jako určené země původu na základě principu, že obecně nejsou považovány za země, jež produkují
uprchlíky.
Jakmile je rozhodnuto o tom, že se daná země přezkoumá, kanadské ministerstvo občanství a
přistěhovalectví může provést přezkoumání ve spolupráci s dalšími vládními úřady. Finální rozhodnutí o
tom, jestli zařadit nějakou zemi na seznam určených zemí původu, činí ministr občanství a
přistěhovalectví.

-2-

