Legacy [Örökség] tényadatlap

2012. december 15-én a Kanadában beadott menekültvédelmi kérvények meghatározásának rendszere
megváltozott, hogy tartalmazza az új szabályozott időkorlátozásokat a tárgyalásra vonatkozóan (30, 45 és
60 nap) minden új kérvény esetében. Ekkor közel 32 000 kérvény —amit a Kanadai Bevándorlási és
Menekültügyi Minisztérium [Immigration and Refugee Board of Canada (IRB)] „legacy claims” [örökség
kérvények]-nek hív — volt várólistán az előző rendszerből, amelyekre kapacitás szerint került sor.
A Minisztérium méltányolja azon nehézségeket, amelyeket az eljárási késedelmek okoztak a
kérvényezőknek és családtagjaiknak. Ezen oknál fogva, 2017. áprilisában az IRB bejelentette a Legacy
Task Force (Task Force) [Örökség munkacsoport] létrehozását, hogy eljárjanak az összes fennmaradó
örökség üggyel kapcsolatban 2019. május 1-jéig. A munkacsoport 2017. május 8-án kezdett el működni.
2017. június 20-án az IRB nyilvánosságra hozott egy hírközleményt és létrehozott egy YouTube videót,
amiben arra kéri az örökség kérvényezőket, hogy vegyék fel a kapcsolatot az IRB-vel, hogy beütemezzék
tárgyalásukat, és hogy frissítsék információikat a Folytatási szándék formanyomtatványon [Intention to
Proceed Form], ha szükséges.
A Munkacsoport 2017. szeptember 18-án kezdte el az ügyek meghallgatását és 2017. november 30-ra 4444
örökség ügy maradt még befejezetlenül. A fennmaradó ügyek közül több mint 200 esetében a döntést
meghozták és folyamatban van a kérvényezők értesítése postai úton, és további 979 kérvényező jelenleg
vár beütemezett tárgyalására december és 2018 májusa között, és további esetek kerülnek hozzáadásra
folyamatosan. A fennmaradó függőben lévő örökség kérelmeket megtárgyalják és véglegesítik, amint lehet.
A Munkacsoport arra kéri azon kérvényezőket, akik nem vették fel a kapcsolatot az IRB-vel, hogy
beütemezzék tárgyalásukat, hogy tegyék azt meg minél hamarabb, hogy ügyüket lezárhassák.
Felkészülési bemutatók [Ready Tours] menekültügyi kérelmezőknek
Az IRB együttműködik néhány nem állami szervezettel (NGO), hogy segítsen a menekültügyi
kérelmezőknek felkészülni közelgő tárgyalásukra a Felkészülési bemutatókon keresztül. Ezek a bemutatók
ingyenesek és a vancouveri, torontói és montreáli irodáinkban tartják meg őket. További információkért,
kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Felkészülési bemutatót az Ön körzetében megszervező NGO-val.

További információk



Az örökség kérelmezőknek frissíteniük kell információikat a Folytatási szándék
formanyomtatványon, szükség szerint.
Az örökség kérelmezők továbbra is használják a Személyes Adatok Formanyomtatványát (PIF)
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Nézze át a Nemzeti Dokumentációs Csomagban [National Documentation Package] található olyan
információkat, amelyek vonatkoznak kérvényére.
Mindig informálódjon, hogy mit kell tennie az IRB-vel kapcsolatban, beleértve a tárgyaláson való
megjelenést, hogy elmagyarázza helyzetét és elmondja történetét. Egy IRB döntésthozó fogja
eldönteni, hogy megadják-e Önnek a menekültstátuszt.



Jogában áll, hogy ügyvéd képviselje Önt a tárgyalás során, akit saját költségén kell kifizetnie.
Mindazonáltal sok tartomány nyújt jogi segélyszolgálatot. Ez tartalmazhatja a jogi információ,
tanács, segítség és képviselet nyújtását a jogosult kérvényezők számára. A szolgáltatásokkal és a
jogosultsággal kapcsolatos részletes információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a jogi
segélyszolgáltató egységgel tartományában.



Azok az örökség kérelmezők, akiknek további kérdéseik vannak, vegyék fel a kapcsolatot a Legacy
Hivatallal az 1-833-534-2292-es telefonszámon.
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