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Projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti.

Uprchlíci a právo
• Ženevská úmluva o právním postavení
uprchlíků
• Primární právo EU
• Dublinské nařízení

Ženevská úmluva
• Uprchlík =
osoba, která se nachází mimo svou vlast a má
oprávněné obavy před pronásledováním z
důvodů rasových, náboženských nebo
národnostních nebo z důvodů příslušnosti k
určitým společenským vrstvám nebo i
zastávání určitých politických názorů, je
neschopna přijmout, nebo vzhledem ke shora
uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti

Ženevská úmluva
• Pronásledování =
ohrožení života a svobody z důvodů rasy,
náboženství, národnosti, politických názorů a
příslušnosti k určité společenské skupině

Ženevská úmluva
• Článek 31:
1. Smluvní státy se zavazují, že nebudou stíhat pro
nezákonný vstup nebo přítomnost takové
uprchlíky, kteří přicházejíce přímo z území, kde
jejich život nebo svoboda byly ohroženy ve
smyslu článku 1, vstoupí nebo jsou přítomni na
jejich území bez povolení, za předpokladu, že se
sami přihlásí bez prodlení úřadům a prokáží dobrý
důvod pro svůj nezákonný vstup nebo
přítomnost.

Ženevská úmluva
• Článek 31:
2. Smluvní státy nebudou na pohyb takových
uprchlíků uplatňovat jiná omezení, než jaká jsou
nezbytná, a taková omezení budou uplatněna
pouze do té doby, než jejich postavení v zemi
bude upraveno, nebo než obdrží povolení vstupu
do jiné země. Smluvní státy povolí takovým
uprchlíkům rozumnou lhůtu a poskytnou všechny
potřebné prostředky k získání povolení vstupu do
jiné země.

Ženevská úmluva
• Článek 32:
1. Smluvní státy nesmí vyhostit uprchlíka zákonně se
nacházejícího na jejich území, kromě případů odůvodněných
státní bezpečností nebo veřejným pořádkem.
2. Vyhoštění takového uprchlíka bude provedeno pouze na
základě rozhodnutí přijatého zákonnou cestou. S výjimkou
závažných důvodů vyžadovaných státní bezpečností, bude
uprchlíkovi dána možnost předložit důkazy o jeho nevině,
odvolat se a být právně zastoupen před oprávněným úřadem
nebo osobou či osobami zvláště tímto úřadem ustanovenými.
3. Smluvní státy umožní takovému uprchlíkovi dostatečnou
lhůtu k získání zákonného povolení vstupu do jiné země.
Během této lhůty mohou smluvní státy uplatnit jakákoliv
vnitřní opatření, jež mohou být potřebná.

Ženevská úmluva
• Článek 33:
1. Žádný smluvní stát nevyhostí jakýmkoli způsobem
nebo nevrátí uprchlíka na hranice zemí, ve kterých by
jeho život či osobní svoboda byly ohroženy na základě
jeho rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité
společenské vrstvě či politického přesvědčení.
2. Výhody tohoto ustanovení však nemohou být
požadovány uprchlíkem, který z vážných důvodů může
být považován za nebezpečného v zemi, ve které se
nachází, nebo který poté, co byl usvědčen konečným
rozsudkem ze zvláště těžkého trestného činu,
představuje nebezpečí pro společnost této země.

Primární právo EU
• Dokumenty definující pravomoci daného
společenství
• Od 1. 12. 2009
- Smlouva o EU
- Smlouva o fungování EU

Primární právo EU a migrace
• Článek 2 SEU: Unie je založena na hodnotách úcty k
lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti,
právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv
příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné
členským státům ve společnosti vyznačující se
pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí,
spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.
• Článek 3 SEU: Unie poskytuje svým občanům prostor
svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve
kterém je zaručen volný pohyb osob ve spojení s
vhodnými opatřeními týkajícími se ochrany vnějších
hranic, azylu, přistěhovalectví a předcházení a potírání
zločinnosti.

Primární právo EU a migrace
• Článek 67 SFEU: Unie zajišťuje, že na vnitřních
hranicích neprobíhá kontrola osob, a rozvíjí
společnou politiku v oblasti azylu,
přistěhovalectví a ochrany vnějších hranic,
která je založena na solidaritě mezi členskými
státy a je spravedlivá vůči státním
příslušníkům třetích zemí. Pro účely této hlavy
se s osobami bez státní příslušnosti zachází
jako se státními příslušníky třetích zemí.

Primární právo EU a migrace
• Článek 77 SFEU:
1. Unie rozvíjí politiku s cílem: a) zajistit, aby
osoby bez ohledu na svou státní příslušnost
nebyly kontrolovány při překračování vnitřních
hranic; b) zajistit kontrolu osob a účinný
dohled nad překračováním vnějších hranic; c)
postupně zavést integrovaný systém řízení
vnějších hranic.

Primární právo EU a migrace
• Článek 77 SFEU:
2. Pro účely odstavce 1 přijímají Evropský parlament a
Rada řádným legislativním postupem opatření týkající
se: a) společné politiky v oblasti víz a jiných
krátkodobých povolení k pobytu; b) kontrol, jimž
podléhají osoby překračující vnější hranice; c)
podmínek, za kterých požívají státní příslušníci třetích
zemí v Unii po krátkou dobu svobody pohybu; d)
veškerých opatření nezbytných pro postupné zavedení
integrovaného systému řízení vnějších hranic; e)
neprovádění kontrol osob bez ohledu na jejich státní
příslušnost při překračování vnitřních hranic.

Primární právo EU a migrace
• Článek 78 SFEU:
1. Unie vyvíjí společnou politiku týkající se azylu,
doplňkové ochrany a dočasné ochrany s cílem
poskytnout každému státnímu příslušníkovi třetí
země, který potřebuje mezinárodní ochranu,
přiměřený status a zajistit dodržování zásady
nenavracení. Tato politika musí být v souladu s
Ženevskou úmluvou o právním postavení
uprchlíků ze dne 28. července 1951, Protokolem
týkajícím se právního postavení uprchlíků ze dne
31. ledna 1967 a ostatními příslušnými
smlouvami.

Primární právo EU a migrace
• Článek 78 SFEU:
2. Pro účely odstavce 1 přijímají Evropský
parlament a Rada řádným legislativním
postupem opatření týkající se společného
evropského azylového systému.

Primární právo EU a migrace
• Článek 78 SFEU:
3. Ocitnou-li se jeden nebo více členských
států ve stavu nouze v důsledku náhlého
přílivu státních příslušníků třetích zemí, může
Rada na návrh Komise přijmout ve prospěch
dotyčných členských států dočasná opatření.
Rada rozhoduje po konzultaci s Evropským
parlamentem.

Dublinské nařízení
• Nařízení Rady (ES) č. 604/2013 ze dne 26.
června 2013, kterým se stanoví kritéria a
postupy pro určení členského státu
příslušného k posuzování žádosti o azyl
podané státním příslušníkem třetí země v
některém z členských států

Dublinské nařízení
• Hlavním smyslem nařízení je, aby občané ze
třetích zemí nežádali o azyl ve více zemích, ale
aby podali jednu jedinou žádost v jednom
státě. Dotyčný stát danou žádost posoudí a
rozhodne o ní, ostatní členské státy dané
rozhodnutí respektují.

Dublinské nařízení
• Určení jediného státu odpovědného za
přezkoumání žádosti o azyl bývá taktéž
označováno jako tzv. „one chance only
principle“, tedy „princip jedné šance“.

Dublinské nařízení a další dokumenty
• Směrnice Rady č. 2005/85/ES ze dne 1.
prosince 2005 o minimálních normách pro
řízení v členských státech o přiznávání a
odnímání postavení uprchlíka, která stanovuje
minimální normy pro řízení ve členských
státech o přiznávání a odnímání postavení
uprchlíka

Dublinské nařízení a další dokumenty
• Směrnice Rady č. 2004/83/ES ze dne 29.
dubna 2004 o minimálních normách, které
musí splňovat státní příslušníci třetích zemí
nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli
žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která
z jiných důvodů potřebuje mezinárodní
ochranu, a o obsahu poskytované ochrany

Dublinské nařízení - problémy
•
•
•
•

Pro dobré časy
Nelze v praxi donutit státy, aby jej dodržovaly
Rozdíly v azylových procedurách
Rozdíly v sociálních standardech

Děkuji za pozornost

