TÁJÉKOZTATÓ KEZESEKNEK

Mi a kezes szerepe?
Mint kezes, ön letétbe helyez pénzt és/vagy ígéretet tesz pénzfizetésre azért,
hogy biztosítsa azt, hogy a letartóztatott személy követni fogja a
szabadonbocsátási végzés minden feltételét. Megfontolhatja annak lehetőségét,
hogy lakóhelyet is nyújtson a letartóztatott személynek. A bizottsági tag, aki
tárgyalja az ügyet, dönt majd arról, hogy az ön ajánlata – egyéb feltételek mellett
– megfelelő alternatíváját képezi-e a letartóztatásnak. Ha a személy nem
engedelmeskedik az összes szabadonbocsátási feltételnek, a Kanadai
Határrendészeti Ügynökség (CBSA) megtarthatja a pénzt, amelyet ön letétbe
helyezett és/vagy megígért. Ha ön tudatában van, hogy a személy nem
engedelmeskedik a szabadonbocsátási végzésben foglaltaknak, azért, hogy
megfeleljen felelősségének mint kezes, rögtön értesítenie kell a CBSA-t.
Ki alkalmas kezesnek?
A kezestől elvárt, hogy tanúskodjon a letartóztatási felülvizsgálaton, hogy a
bizottsági tag felmérhesse, hogy alkalmas-e kezesnek. Többek között az
alábbiakat veszi figyelembe:
•
Kanadai állampolgár vagy állandó lakos Kanadában (ha
teljesítési biztosítékot ajánl fel)
•
legalább 18 éves
•
jelen van Kanadában és jelenleg itt él (ha teljesítési
biztosítékot ajánl fel)
•
ismeri a letartóztatott személyt
•
saját akaratából jelentkezett
•
hajlandó a saját pénzét felajánlani
•
felügyelni fogja a letartóztatott személyt
Mennyi pénzre van szükség?
Nincs pontos összeg meghatározva; öntől függ, hogy mennyit hajlandó beadni. A
végső összeget a bizottsági tag fogja meghatározni a tárgyaláson. Két fajta
biztosíték van: letét és garanciák.
Mi az a letét?
Köznyelven készpénz óvadéknak hívják. A tárgyaláson megkérdezik öntől, hogy
honnan szerzi a pénzt. Ez nem lehet a letartóztatott személy pénze. A
letartóztatott személyt nem helyezik szabadlábra, amíg az összeget letétbe nem
helyezték. A letétbe helyezés módját a CBSA adminisztrálja.
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Mi az a garancia?
Köznyelven teljesítési biztosítéknak hívják. Önnek ki kell fizetnie az összeget,
amit megígért, ha a személy nem tartja be a szabadonbocsátási végzés
feltételeit. A CBSA fogja felbecsülni az ön képességét arra, hogy ígéretét
megtartsa. Például, az összeg, amelyet ön képes ajánlani, attól a dokumentált
bizonyítéktól függ, amely bizonyítja az ön jelenlegi vagyoni helyzetét, mint
például bizonyíték arra, hogy saját otthonnal rendelkezik, vagy hogy mennyi az
évi jövedelme. Ha nincs semmi jövedelme vagy vagyona, lehet, hogy nem
jogosult teljesítési biztosítékot felajálni.
Mikor ér véget felelősségem mint kezes?
Minden eset más; nincsen meghatározott időtartam. Mint kezes, ön felelős a
személy felügyeletéért, amíg bevándorlási ügyei véget nem érnek. Egy személy
bevándorlási ügye tarthat akár csak néhány hétig, de eltarthat évekig is. Ön csak
akkor kapja vissza a pénzét, ha a személy, akit felügyel, betartotta a
szabadonbocsátásának összes feltételét. Ha a személy a szabadonbocsátási
végzés bármelyik feltételét megszegi, ön kockáztatja, hogy elveszíti a letétbe
helyezett és/vagy megígért összeget.
Megváltoztathatom-e a feltételeket vagy lemondhatok-e a tisztségemről
mint kezes?
Elvárt, hogy kezes maradjon, amíg a személy bevándorlási ügyei véget nem
érnek. Kivételes esetekben, mint például egy új kezes kinevezésére irányuló
javaslat esetén, a bizottsági tag önt eltávolíthatja. Ezekben a kivételes
esetekben, amikor ön nem kíván már kezes lenni, írásban kell folyamodnia a
Bevándorlási Osztály Nyilvántartásához (Immigration Division Registry);
kérvényének másolatát küldje el a CBSA-hoz és a szóban forgó személynek.
Nincs garancia arra, hogy kérelmét el tudják fogadni. Néha egy új tárgyalás
szükséges, vagy a kérést egyszerűen elfogadják vagy elutasítják, tárgyalás
nélkül.
További források kezesek részére
További információért a letartóztatási felülvizsgálatról, nézze át a Fogvatartási
felülvizsgálati tárgyalás brosúrát, amely az IRB web oldalán található:
http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/detention/Pages/detention.aspx
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