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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján az európai uniós csatlakozással

összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül

helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló

T/9132 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A javaslat 70 . §-ában az Idty . 43 . §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, a

jelenlegi (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul, egyben a jelenlegi (3)-(5)

bekezdések számozása (4)-(6) bekezdésre változik :

„(3) Amennyiben a kiutasításra a 32 . ~ (1) bekezdése alapján kerülne sor, a hatóságnak

mérlegelnie kell, hogy a közbiztonság vazy a nemzetbiztonság védelméhez fűződő

érdek meghaladja-e a családi élet védelméhez fűződő érdeket .

(4) [(3)] Ha a külföldi menekültügyi eljárás alatt áll, a visszairányítás, a visszautasítás,

a kiutasítás és a kitoloncolás csak a menekültügyi hatóság kérelmet elutasító jogerős és

végrehajtható határozata alapján hajtható végre . Ha a menekültügyi eljárás során a

kérelmező állampolgársága tekintetében kétség merül fel, a menekültügyi hatóság
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hivatalból vizsgálja a kérelmező állampolgárságát, és szükség szerint külön

határozatban dönt a hontalanság kérdésében ."

INDOKOLÁS

A törvényjavaslat értelmében, az Idty . új 43 . § (1) bekezdésének c) pontja szerint a

visszairányítással, visszautasítással, kiutasítással és kitoloncolással (együttesen :

refoulement) szemben tilalmi okká lép elő a családi élethez való jog, amely az Emberi

Jogok Európai Egyezményének 8 . cikkében is biztosított alapvető jog . Az Emberi

Jogok Európai Egyezményének 3 . cikke alapján a refoulement abszolút tilalma áll

fenn, amennyiben a származási országába való visszaküldés révén a külföldi kínzás,

embertelen, megalázó bánásmód vagy büntetés veszélyének lenne kitéve . Ezzel

szemben az Egyezmény 8 . cikkében a refoulement relatív tilalma fogalmazódik meg .

Az Idty. hatályos és hatályban maradó 32 . § (1) bekezdése azokat az eseteket

fogalmazza meg, amikor a hatóságnak el kell rendelnie a kiutasítást. A 43 . § új (1)

bekezdésének c) pontja alapján, amennyiben a (2) bekezdésben felsorolt szempontok

szerinti vizsgálat révén bebizonyosodott, hogy a külföldi magyar állampolgárral vagy

Magyarországon letelepedési (bevándorlási) engedéllyel rendelkező, illetve

menekültként elismert külföldivel valóságos családi kötelékben él együtt, a kiutasítás

semmiképpen sem rendelhető el . Ez igen visszás helyzetet idézhet elő, hiszen az

következik belőle, hogy veszélyes bűnöző, illetve a köz- és nemzetbiztonságra

veszélyt jelentő külföldi sem távolítható el az országból, amennyiben az a családi

élethez való jogát sértené . A javaslat lehetőséget biztosít a hatóságnak, hogy azokban

az esetekben, amelyekben a kiutasítás egyébként kötelező volna, a családi kötelék

fennállása ellenére mérlegelje, hogy a köz- és nemzetbiztonság védelméhez fűződő

érdek nem erősebb-e, mint a családi élet védelméhez fűződő érdek . Az Emberi Jogok

Európai Bíróságának esetjogában is kikristályosodik, hogy a Bíróság hasonló tesztet

alkalmaz, amikor mérlegeli, hogy külföldi által elkövetett bűncselekmény vagy a

személyével kapcsolatos veszély olyan súlyú-e, hogy a családi kötelék ellenére
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jogszerű a kiutasítás az országból . Ilyen esetben a családi életbe való beavatkozás nem

jelenti az Egyezmény 8 . cikkének sérelmét .

A módosító javaslat szerint amennyiben a kérelmező állampolgársága tekintetében

kétség merül fel az eljárás folyamán, a menekültügyi hatóság hivatalból vizsgálja a

hontalanság kérdését, és szükség szerint külön határozatban dönt. A szabályozás

Magyarország nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettségének teljesítését segíti

elő (A Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2002 .

évi 11. törvény). Hontalan esetében is sor kerülhet menekültkénű elismerő vagy a

menekültkénű elismerést elutasító, de egyben másodlagos védelmet biztosító

határozatra. Mivel az eljárás során kizárt, hogy a menekültügyi hatóság felvegye a

származási országgal a kapcsolatot, a hontalanság igazolásának bizonyítása sokszor

valószínűleg lehetetlenné válna. Menekültkénű elismerés esetén valószínűleg a

hontalanság kérdése nem válna lényegessé . Jogerős és végrehajtható elutasító

határozat esetén azonban nem lenne akadálya annak, hogy a hatóság hivatalból tovább

vizsgálódjon, és külön határozatban döntsön a hontalanság kérdéséről .

Budapest, 2004. március 23 .

Donáth László Dr. Hargitai János
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