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Zem?, kde bylo rozhodnutí vydáno:
Czech Republic
Zem? ?adatele:
Ukraine
Datum vydání rozhodnutí:
28-11-2008
?íslo rozhodnutí:
5 Azs 46/2008-71
Název soudu:
Nejvy??í správní soud
Klí?ová slova -hlavní:
Dopl?ková ochrana
Vá?né újma
Zjevn? ned?vodná ?ádost
Zrychlené ?ízení
Pou?ítá ustanovení evropských p?edpis? (práva EU):
Council of Europe Instruments > EN - Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms [1] > Article 3 [2]
European Union Law > EN - Asylum Procedures Directive, Council Directive 2005/85/EC of 1
December 2005 [3] > Art 23 [4] > Art 23.4 [5] > Art 23.4 (i) [5]
European Union Law > EN - Asylum Procedures Directive, Council Directive 2005/85/EC of 1
December 2005 [3] > Art 23 [4] > Art 23.4 [5] > Art 23.4 (j) [5]
Council of Europe Instruments > EN - Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms [1] > Article 8 [6]
Council of Europe Instruments > EN - Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms [1] > Article 9 [7]
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 [8] > Art
13 [9]
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 [8] > Art
18 [10]

Shrnutí :
Posouzení ?ádosti jako zjevn? ned?vodné vy?aduje t?ístup?ový test: (1) zda hrozí st??ovateli
vyho?t?ní nebo vydání k trestnímu stíhání do ciziny, (2) zda mohl ?adatel podat ?ádost d?íve a
(3) zda je z postupu ?adatele patrné, ?e ?ádost podal ?pouze? s cílem vyhnout se hrozícímu
vyho?t?ní nebo vydání.
?lánek 9 Evropské úmluvy o lidských právech nemá na rozdíl nap?. od ?l. 3 a ?l. 8 té?e úmluvy
extrateritoriální ú?inky. Navrácení jednotlivce do zem?, kde mu hrozí omezení jeho nábo?enské
svobody, které nedosahuje intenzity zásahu do jeho práv podle ?l. 3 úmluvy, není v rozporu s
úmluvou. Takové navrácení nem??e ani prima facie p?edstavovat vá?nou újmu pro ú?ely
posouzení dopl?kové ochrany.

Skutkový stav :
?adatel p?vodem z Ukrajiny tvrdil, ?e m?l na Ukrajin? autonehodu. Majitel druhého automobilu po
n?m po?adoval náhradu ?kody ve vý?i 10 000 EUR a v této souvislosti ?adateli vyhro?oval.
?adatel se neobrátil na státní orgány, proto?e majitelem po?kozeného auta byl prokurátor
Rovenské oblasti.
V p?ípad? návratu do zem? p?vodu se ?adatel obával (1) napln?ní výhr??ek v souvislosti s
nehodou, (2) mo?ných zdravotních rizik z d?vodu pobytu v oblasti zasa?ené ?ernobylskou havárií
a (3) újmy z d?vodu konverze z pravoslavné víry na evangelickou víru.
Ministerstvo vnitra zamítlo ?ádost jako zjevn? ned?vodnou.
Krajský soud v Ostrav? zamítl ?alobu.
?adatel podal kasa?ní stí?nost k Nejvy??ímu správnímu soudu.

Rozhodnutí a od?vodn?ní:
Nejvy??í správní soud odkázal nejprve na sv?j rozsudek ze dne ze dne 15. 8. 2008, ?j. 5 Azs
24/2008- 48, ve kterém dovodil, ?e z ?l. 13 a 18 kvalifika?ní sm?rnice ve spojení s ?l. 23 odst. 4
písm. i) a j) procedurální sm?rnice vyplývá, ?e ?ádost o mezinárodní ochranu lze posoudit jako
zjevn? ned?vodnou, pokud ?adatel podává ?ádost ?pouze? proto, aby pozdr?el nebo zma?il
výkon d?ív?j?ího anebo blí?ícího se rozhodnutí, které by vedlo k jeho vyho?t?ní.
Pou?ití ustanovení § 16 odst. 2 zákona o azylu (zjevn? ned?vodná ?ádost) vy?aduje t?ístup?ový
test: (1) zda hrozí st??ovateli vyho?t?ní nebo vydání k trestnímu stíhání do ciziny, (2) zda mohl
?adatel po?ádat o ud?lení mezinárodní ochrany d?íve a (3) zda je z postupu ?adatele patrné, ?e
?ádost o mezinárodní ochranu podal ?pouze? s cílem vyhnout se tomuto hrozícímu vyho?t?ní
nebo vydání k trestnímu stíhání do ciziny. Tyto t?i podmínky musí být spln?ny kumulativn?.
V projednávaném p?ípad? st??ovatel pobýval nelegáln? na území ?eské republiky po dobu 3 let,
p?i?em? sám p?ipustil, ?e o mo?nosti podat ?ádost o mezinárodní ochranu ji? del?í dobu v?d?l.
Tyto dva faktory výrazn? sni?ují v?rohodnost st??ovatele, nicmén? samy o sob? nejsou
rozhodující. Soud proto p?istoupil k posouzení námitek ?adatele sm??ujících k aplikaci § 12
(podmínky ud?lení azylu) a § 14a (podmínky ud?lení dopl?kové ochrany) zákona o azylu.
Ve vztahu k tvrzené újm? spojené s konverzí z pravoslavné víry na evangelickou víru Nejvy??í
správní soud zd?raznil, ?e Evropský soud pro lidská práva dosud nikdy nekonstatoval, ?e by

navrácení jednotlivce do zem?, kde mu hrozí omezení jeho nábo?enské svobody, které
nedosahuje intenzity ?l. 3 EÚLP, bylo v rozporu s EÚLP. K obdobnému záv?ru dosp?ly i soudy
jiných smluvních stran EÚLP [srov. nap?. Ullah v Special Adjudicator [2002] EWCA Civ 1856 (16.
12. 2002), [2002] EWCA Civ 1856, [2003] 1 WLR 770, [2003] INLR 74, § 63-64; ?i R v Special
Adjudicator (Respondent) ex parte Ullah [2004] UKHL 26 (17. 6. 2004)] a doktrína (srov. nap?.
JORRO, P., SYMES, P.: Review of Asylum Law & Practice. Lexis Nexis, 2003, str. 403-404).
?lánek 9 Úmluvy toti? nemá na rozdíl nap?. od ?l. 3 a 8 Úmluvy extrateritoriální ú?inky.
Soud uzav?el, ?e ?adatel nesplnil podmínky pro ud?lení azylu. V p?ípad? tvrzené hrozby napln?ní
výhr??ek v souvislosti s nehodou a hrozby mo?ných zdravotních rizik z d?vodu pobytu v oblasti
zasa?ené ?ernobylskou havárií, soud neshledal spojitost s azylov? relevantními d?vody. U
tvrzeného strachu z pronásledování z d?vodu konverze ?adatel neprokázal, ?e by k realizaci této
hrozby (resp. jakou formou) v p?ípad? jeho návratu na Ukrajinu mohlo dojít.
?adatel rovn?? nesplnil podmínky pro ud?lení dopl?kové ochrany: (1) pokud jde o hrozbu vá?né
újmy z d?vodu konverze, vyho?t?ní jednotlivce do zem?, kde mu hrozí omezení jeho nábo?enské
svobody, které nedosahuje intenzity ?l. 3 EÚLP, není v rozporu s EÚLP, nebo? ?l. 9 EÚLP nemá
extrateritoriální ú?inky; (2) pokud jde o mo?ná zdravotní rizika, ?adatel nevyu?il mo?nosti se
p?esunout do jiné ?ásti Ukrajiny; (3) výhr??ek v souvislosti s nehodou nedosahovaly
dostate?ného stupn? intenzity vy?adovaného ?l. 3 EÚLP a ?adatel neunesl d?kazní b?emeno
vy?adované ?l. 3 EÚLP. St??ovatelovy osobní, p?íp. rodinné vazby v ?R nemohly prima facie
p?edstavovat d?vod zabra?ující na základ? ?l. 8 EÚLP vycestování st??ovatele.

Výsledek:
Nejvy??í správní soud zamítl kasa?ní stí?nost ?adatele.

Komentá?e/Poznámky:
Nejvy??í správní soud sice vytkl, ?e podmínky pro zamítnutí ?ádosti jako zjevn? ned?vodné
nebyly zcela spln?ny (v bodu 3), ale kasa?ní stí?nosti st??ovatele nakonec nevyhov?l, proto?e
sám meritorn? p?ezkoumal spln?ní podmínek obou forem ochrany a dosp?l k názoru, ?e je
?adatel nespl?uje.
Nejvy??í správní soud se zabýval mo?nou extrateritoriální aplikací ?l. 9 EÚLP, proto?e zákon o
azylu obsahuje nad rámec kvalifika?ní sm?rnice ?tvrtý d?vod pro ud?lení dopl?kové ochrany ?
rozpor s mezinárodními závazky.
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