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Samenvatting
Zaak C-925/19 PPU

Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig
artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van
Justitie
Datum van indiening:
18 december 2019
Verwijzende rechter:
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (bestuurs- en
arbeidsrechter Szeged, Hongarije)
Datum van de verwijzingsbeslissing:
18 december 2019
Verzoekende partijen:
SA
SA junior
Verwerende partijen:
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális
Igazgatóság (nationaal directoraat vreemdelingenbeleid, regionale
directie Dél-Alföld
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (nationaal directoraat
vreemdelingenbeleid)

Voorwerp van de procedure in het hoofdgeding
Identiek aan het voorwerp van zaak C-924/19 PPU.
Voorwerp en rechtsgrondslag van het prejudiciële verzoek
Identiek aan het voorwerp en de rechtsgrondslag van zaak C-924/19 PPU.
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SAMENVATTING VAN HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING – ZAAK C-925/19 PPU

Prejudiciële vragen
Identiek aan de in zaak C-924/19 PPU gestelde prejudiciële vragen.
Aangehaalde bepalingen van internationaal, Unie- en nationaal recht
Identiek aan de in zaak C-924/19 PPU aangehaalde bepalingen.
Korte uiteenzetting van de feiten en de procedure in het hoofdgeding
1

Verzoeker SA en zijn minderjarige kind, die de Iraanse nationaliteit bezitten,
hebben op 15 december 2018 een gezamenlijke aanvraag tot toekenning van de
vluchtelingenstatus ingediend in Hongarije, waar zij waren aangekomen via de
route Turkije-Bulgarije-Servië. SA vond Turkije niet veilig en heeft in Bulgarije
een asielverzoek ingediend. In Servië, waar zij ruim twee jaar hadden verbleven,
heeft hij geen asielverzoek ingediend. Als reden voor zijn in Hongarije ingediende
asielverzoek heeft SA aangevoerd dat zijn huwelijk was ontbonden. In Iran was
hij niet aan vervolging, discriminatie, benadeling of wreedheden blootgesteld.

2

De asielautoriteit heeft als verzoekers’ verblijfplaats de transitzone Röszke
(Hongarije) aangewezen. Bij besluit van 12 februari 2019 heeft de asielautoriteit
het asielverzoek van verzoekers niet-ontvankelijk verklaard en hun terugkeer naar
het grondgebied van de Republiek Servië bevolen. De autoriteit heeft haar nietontvankelijkverklaring gebaseerd op § 51, lid 2, onder f), van a menedékjogról
szóló 2007. évi LXXX. törvény (wet LXXX van 2007 inzake het recht op asiel),
aangezien verzoekers in Hongarije waren aangekomen via een land waar zij niet
waren blootgesteld aan een gevaar voor vervolging dat de erkenning van de
vluchtelingenstatus rechtvaardigt, noch aan een gevaar voor ernstige schade dat
als basis zou kunnen dienen voor het verlenen van subsidiaire bescherming dan
wel omdat in de landen van doorreis naar Hongarije een toereikend
beschermingsniveau wordt gewaarborgd.

3

De bevoegde rechterlijke instantie heeft het beroep van verzoekers afgewezen
zonder het inhoudelijk te onderzoeken.

4

Vervolgens heeft de vreemdelingenautoriteit bij besluiten van 27 maart 2019
verzoekers bevolen op een aangewezen locatie, namelijk in de door de
vreemdelingautoriteit beheerde sector van de transitzone Röszke, te verblijven.

5

Nadat Servië had geweigerd verzoekers toe te laten, heeft de
vreemdelingenautoriteit het besluit van de asielautoriteit van 12 februari 2019 bij
besluit van 17 april 2019 gewijzigd en de Islamitische Republiek Iran aangewezen
als land van bestemming van verzoekers. Het bezwaar tegen dit wijzigingsbesluit
werd zonder rechterlijke toetsing afgewezen.
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6

Verzoekers verblijven momenteel nog steeds in de transitzone te Röszke; een met
hoge hekken met prikkeldraad omheind terrein waarop metalen containers staan.
Verzoekers mogen hun sector uitsluitend in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld
om een procedurele handeling bij te wonen of voor doktersbezoek) en onder
politiebegeleiding verlaten en zijn derhalve nagenoeg volledig geïsoleerd van de
buitenwereld. Asielzoekers die in andere sectoren zijn geplaatst mogen hen niet
bezoeken. Bezoekers van buiten, waaronder ook hun juridisch
vertegenwoordigers, mogen zij uitsluitend na voorafgaande toestemming en onder
politiebegeleiding ontvangen in een daartoe bestemde container in de transitzone.
Op 29 maart 2019 heeft het EHRM, op verzoek van verzoekers, een voorlopige
maatregel genomen die Hongarije verplicht om hen in de transitzone voedsel te
verstrekken.

7

Verzoekers hebben twee beroepen ingesteld. In het eerste verzoeken zij om
vernietiging van de beslissing op hun bezwaar tegen de tenuitvoerlegging van het
besluit waarbij het land waarnaar zij moeten terugkeren is gewijzigd en om
inleiding van een nieuwe procedure. In hun tweede beroep verzoeken zij om
vaststelling dat de asielautoriteit heeft nagelaten ten gunste van hen een
verblijfplaats buiten de transitzone aan te wijzen. De twee zaken zijn gevoegd.
Voornaamste argumenten van partijen in het hoofdgeding

8

Identiek aan de in zaak C-924/19 PPU naar voren gebrachte argumenten.
Korte uiteenzetting van de motivering van de verwijzingsbeslissing

9

Komen overeen met de in zaak C-924/19 PPU aangevoerde motivering.
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