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I. Въведение – Протичане на посещението

Делегация от четирима членове на ЕП (вж. приложения списък с участници –
Приложение 1) посети на 11 октомври 2007 г. центрове за търсещи убежище и 
незаконни имигранти с ограничен достъп в Белгия (вж. приложената програма –
Приложение 2).

Посещението имаше за цел да бъде събрана информация за начина, по който търсещите
убежище и мигрантите са настанени в центровете с ограничен достъп в Белгия и да се 
изготви доклад за прилагането на регламентите и европейските директиви за убежище, 
като например:
- Директива 2003/9/EО на Съвета от 27 януари 2003 г. за определяне на минимални 

стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище1 (директива относно 
приемането),

- Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 декември 2005 г. относно минимални норми 
относно процедурата за предоставяне или отнемане на статут на бежанец в 
държавите-членки2 (директива относно процедурата),

- Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на
критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за 
разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки 
от гражданин на трета страна3 (регламент „Дъблин II“).

Освен това, мисията беше повод за размяна на гледни точки с представители на 
гражданското общество и среща с представители на компетентните органи. 

Това посещение е осъществено след други подобни посещения на комисията LIBE в 
                                               
1 Официален вестник  L 031 от 06/02/2003 стр. 0018 – 0025
2 Официален вестник  L 326 от 13/12/2005 стр. 0013 – 0034
3 Официален вестник  L 050 от 25/02/2003 стр. 0001 - 0010
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Италия, Испания, Франция, Малта и Гърция.

Преди да посети центровете делегацията получи доста информация от редица 
организации и НПО, на които делегацията иска да изкаже своите най-големи 
благодарности, а именно КИБЧ (Координация и инициативи в полза и с участието на
бежанците и чужденците), Центъра за равни възможности и борбата срещу расизма, Лекари 
без граници, Асоциация „Помощ на разселени лица“ и ВКБООН (Върховния
комисариат на ООН за бежанците).

Делегацията също така проведе заседание на 10 октомври 2007 г. с участието на 
представители на редица организации и НПО, работещи активно в областта на 
имиграцията и предоставянето на убежище в Белгия (вж. приложения списък –
Приложение 3), на които делегацията изказва своите благодарности за оказаното 
сътрудничество и тяхната добронамереност.

Делегацията посети три центъра за задържане на имигранти и лица, търсещи убежище, 
а именно центровете „INAD”, „127” и „127 bis”, които са три от шестте центрове с 
ограничен достъп в Белгия4.

Посещението на членовете на ЕП беше отразено в белгийската преса. Белгийски 
журналисти и информационният канал Euronews изразиха желание да придружат 
делегацията в центровете. Достъпът на журналистите, както и снимането вътре в 
центровете, обаче, не бе разрешено от Службата за чужденци, която е отговорна за 
управлението на трите центъра. 

Поради това бе договорено с журналистите от печатните и електронните медии (и по-
конкретно от информационната агенция Belga, Euronews и RTBF Radio), че могат да 
изчакат делегацията на изхода на център „127”.

На 18 октомври 2007 г. в Европейския парламент се състоя пресконференция. 

След посещението делегацията отправи искане за среща с министъра на вътрешните 
работи, отговарящ по  въпросите на политиката на убежище и имиграцията, г-н Patrick 
Dewael. Министърът прецени, че с оглед временното заемане на длъжността от негова 
страна,  е по-добре тази среща да се проведе с неговия приемник.

II. Контекст

A. Категории лица, които могат да бъдат задържани в  белгийските 
центрове за задържане

Белгийските центрове с ограничен достъп приемат няколко категории лица: 

 лица, поискали убежище в Белгия (вж. подробностите по-долу)

 лица, поискали убежище в страна извън ЕС – когато едно лице поиска 
убежище в страна извън ЕС или навлезе на белгийска територия през тази 

                                               
4 Останалите са центърът за незаконни имигранти Vottem (CIV), центърът за незаконни имигранти 
Merksplas (CIM), центърът за незаконни имигранти Bruges (CIB).
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страна, органите изискват от тази страна да поеме отговорността за въпросното 
лице. Докато чака да бъде върнато в тази страна, лицето остава в центъра с 
ограничен достъп в Белгия.

 граждани на Общността – от годишните доклади за центровете, както и от
обясненията, получени от делегацията, става ясно, че граждани на Общността са
задържани в белгийски центрове с ограничен достъп с цел експулсирането им. 
Според изявленията на отговорното лице от Службата за чужденци пред
делегацията, такива граждани могат да бъдат арестувани от полицията по 
подозрение, че са участвали в „дребни престъпления”или че са работили „на 
черно”; по-късно те биват отвеждани в центрове с ограничен достъп с цел 
експулсирането им.

 лица, пребивавали незаконно на белгийска територия – може да се 
издаде заповед за напускане на територията с решение за предаване на 
границата и за лишаване от свобода на лица, задържани на белгийски територия, 
когато не притежават необходимите документи; лица, чийто срок за престой в 
кралството е изтекъл; лица, за които се счита, че могат да застрашат 
обществения ред или националната сигурност или лица, които упражняват 
самостоятелно или в подчинено отношение спрямо други лица професионална 
дейност, без да притежават необходимото разрешително за това.

 т.нар. „недопустими”лица: при пристигането им на границата, те подлежат 
на мярка за извеждане извън граница. По правило те биват задържани в център 
„INAD”.

Б. Продължителност на задържането

Докато в миналото една процедура за убежище е можела да отнеме няколко години и
накрая се е стигало до експулсиране на семейства, които вече са се интегрирали в 
Белгия, представените на делегацията данни за 2006 г. (когато се е прилагала старата 
процедура) показват ускоряване на темпото.

Но с влизането в сила на новия закон през юни 2007 г., сроковете за задържане са се 
увеличили, тъй като занапред цялата процедура, а не само това т.нар.„фаза на 
допустимост“, може да се извърши в центъра с ограничен достъп.

Периодът на задържане като цяло е ограничен от закона от 15 декември 1980 г. на 5 
месеца, с възможност да достигне осем месеца, когато това е оправдано въз основа на 
съображения относно обществения ред или националната сигурност. 
Освен това, на практика в Белгия затварянето не е ограничено с никакъв срок, тъй като
когато едно лице отправи възражение срещу експулсирането си, започва да тече нов 
срок. 

При все това, данните за продължителността на задържането, представени от 
министъра на вътрешните работи, съответстват само на част от действителността. Това 
следва от начина на изчисляване на продължителността на задържане. Единствените 
данни, съобщени от Службата за чужденци, са средната продължителност на задържане 
от центъра, а не средната продължителност на задържане на едно задържано лице. Не 
се взема предвид общата реална продължителност на задържане за едно лице , като 
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прехвърлянето между центровете също не е включено в този срок,  докато
прехвърлянията между центровете са често явление. Например докладът за 2006 г. за 
център „127 bis”сочи, че: 
От 2 228-те регистрирани лица, 126 идват от други центрове:
През 2006 г. 176 временно пребиваващи са били прехвърлени в друг център за 
задържане.

Едно задържано лице, което е прекарало 2 месеца в център „127”, след това 3 месеца в 
център „127 bis”и 24 часа в „INAD”, преди да бъде репатрирано, ще присъства в 
статистическите данни 3 пъти. 
За администрацията не става въпрос за лице, което е било задържано повече от 5 
месеца. Точно обратното, от статистическа гледна точка се касае за 3 лица, за които 
сроковете за задържане, появяващи се за 1 център, ще бъдат съответно 2 месеца, 3 
месеца, 24 часа. Парадоксално е, че благодарение на същото задържано лице, което е 
прекарало 5 месеца в центрове за задържане, администрацията може да занижи
значително статистическите данни относно продължителността на задържане. 
Поради това е важно администрацията да публикува продължителността на задържане 
на едно задържано лице, а не само на един център, което според главната дирекция на 
Службата за чужденци технически е изпълнимо.

В. Забележки относно процедурата за убежище в Белгия

Преди юни 2007 г. процедурата за искане на убежище протичаше в два етапа: Службата 
за чужденци (СЧ) разглежда допустимостта на молбата, а Главният комисариат за 
бежанците и лицата без гражданство (ГКБЛГ) се произнася по основателността на 
молбата.

Вследствие на многобройните критики срещу старата процедура (дълги срокове за 
обработване на досиета, обвинения за неправилно функциониране на Службата за 
чужденци и т.н.) и след присъда на Европейския съд по правата на човека (делото 
„Conka срещу Белгия“), критики от страна на Съвета на Европа, както и на 
гражданското общество, беше обещана реформа през 2000 г.

През 2005 г. беше одобрен план за реформа и на 1 юни 2007 г. влезе в сила напълно нов 
закон за чужденците. Оттогава всички молби за убежище се разглеждат според новата 
процедура за убежище. 
Разделянето на два етапа (на допустимост и на основание) при разглеждането на 
молбата за убежище е премахнато. Службата за чужденци вече не е компетентна за 
разглеждането на допустимостта на молбите за убежище, а остава компетентна само 
при вземането на решение за престой, задържане в центъра за задържане и извеждане 
на молителя от убежището. 

Инстанции по предоставяне на убежище

1. Служба за чужденци (СЧ) – подчинена на министъра на вътрешните работи, 
управлява достъпа до територията, престоя, установяването, задържането на 
чужденеца в център за задържане, като цяло връщането на чужди граждани.

2. Главен комисариат за бежанците и лицата без гражданство (ГКБЛГ) –
разглежда молбите за убежище.
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3. Съвет по съдебните спорове относно чужденци (СССЧ) е компетентен при 
потвърждаването или изменението на решенията на ГКБЛГ.

4. Държавен съвет – осъществява единствено контрол на законността на 
процедурата, без да взима решение вместо обжалваното искане за убежище.

Етапи на процедурата за убежище

1. Молба за предоставяне на убежище – Чужденецът подава своята молба за 
предоставяне на убежище в Службата за чужденци. Ако влиза в Белгия без 
необходимите документи, той трябва да подаде своята молба или на границата,
или в срок от 8 работни дни. 

2. СЧ регистрира молбата и провежда изслушване на лицето, ограничено до 
неговата самоличност, произход и изминатия от него път. СЧ дава на лицето, 
търсещо убежище, въпросник, в който да посочи мотивите, поради които иска 
убежище и възможностите за завръщане в страната, която е напуснало. Тази 
декларация се подписва от търсещия убежище, след което се предава на Главния 
комисариат заедно с пълното досие. 

3. СЧ определя коя е държавата-членка на Европейския съюз, която е 
компетентна за разглеждането на молбата въз основа на регламент Дъблин ІІ 
и разглежда различните молби за убежище.

4. Проучване на молбата за убежище - Главният комисариат за бежанците и 
лицата без гражданство (ГКБЛГ) е компетентен да признае или отхвърли 
качеството на бежанец, както и да предостави или откаже статут на субсидиарна 
закрила. 

5. Обжалване пред Съвета по съдебните спорове относно чужденци (СССЧ) на 
решението на ГКБЛГ - Съветът по съдебните спорове относно чужденци е 
компетентен да потвърди или измени решенията на ГКБЛГ. Обжалването пред 
СССЧ трябва да се извърши в срок от 15 дни след обявяване решението на 
ГКБЛГ. Обжалването отменя изпълнението на спорното решение.

6. Решенията на СССЧ подлежат на обжалване единствено по отношение на 
законността („административна касация”) пред Държавния съвет.

Когато едно лице пристигне в Белгия с всички необходими документи, ако е подало 
молба за предоставяне на убежище, то може да остане в „отворен център”, докато трае 
разглеждането на молбата за убежище. Отворените центрове се управляват от 
FEDASIL, Федералната агенция за приемане, която бе основана през 2002 г. 
За сметка на това, останалите молби за предоставяне на убежище се задържат във 
всички центрове  за задържане на територията (с изключение на център „INAD”). 

В центровете с ограничен достъп могат да бъдат настанявани следните лица, търсещи 
убежище:
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 лица, подали молба за убежище на границата – лица в такава ситуация 
систематично подлежат на мярка за задържане. Те биват задържани през целия 
период на процедурата по разглеждане на молбата за убежище;

 лица, търсещи убежище, които са подали молбата си на територията на 
Белгия и които са отхвърлени (включително лица, обжалвали пред Държавния 
съвет), дори и да са преминали цялата процедура за убежище в център за 
настаняване; 

 лица, подали молба за убежище в център за задържане: лица, които 
пребивават незаконно, тези лица са задържани. Когато са настанени в център за 
задържане, те подават молба за убежище и остават там, докато трае процедурата.

 лица, подали молба за убежище в страна извън ЕС или лица, подали втора 
молба в Белгия.

III. Среща с НПО

За НПО практиката на административно задържане на чужденци в Белгия създава 
сериозни проблеми по отношение  зачитането на основните права и човешкото 
достойнство. Те припомнят, че съгласно Европейската конвенция за защита правата на 
човека и основните свободи, свободата трябва да бъде основно правило, а задържането 
трябва да бъде изключение. Впрочем,  след извършването на реформата в процедурата 
за убежище, възможностите за задържане на лицата, търсещи убежище на границата, 
както и на територията, определено нараснаха5. От друга страна, сроковете за 
задържане бяха увеличени, тъй като занапред цялата процедура, а не само това, което 
по-рано се наричаше фаза на допустимост, може да се извършва в центъра за 
задържане.6

По време на срещата с депутатите, НПО откроиха следните проблеми: 

1. Задържане на деца
НПО констатират, че броят на задържаните деца в център за задържане напоследък  е 
придобил изключително обезпокояващ размер. Докато през 2004 е имало 152 
задържани деца, през 2006 г. те са 627. От друга страна, броят е по-нисък от
действителния, тъй като не се взима под внимание центърът Vottem, в който бяха 
задържани лица от март до юни 2006 г., нито център “127”, където бяха задържани и 
все още се задържат деца.

Те припомнят, че психологическите последици върху детето от едно такова задържане 
са доказани нееднократно: от едно проучване на Свободния университет в Брюксел 
през 1999 г. и от едно проучване, възложено от министъра на вътрешните работи, в 
което ясно се посочва: „задържането на семейства с деца, от гледна точка на 
правата на детето и неговото благополучие, е недопустимо при сегашните 
обстоятелства. Сега задържането на деца по-скоро се прилага по произволен начин, а 
                                               
5   Член 74/6, §1 б от Закона от 15 декември 1980 г. относно достъпа до територията, престоя, 
установяването и депортирането на чужди граждани. Над 15 ситуации позволяват задържането на 
лицето, търсещо убежище, още от подаването на молбата. 
6   Член 74/6, §2 от Закона от 15 декември 1980 г. относно достъпа до територията, престоя, 
установяването и депортирането на чужди граждани. Въпреки че досега срокът за задържане в процес на 
процедура не може да надвишава 2 месеца, днес в някои случаи лице, търсещо убежище, може да бъде 
задържано до 3 месеца и 15 дни, без да е получило обвързващо решение. 
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не като крайна мярка на изключение. За някои групи задържането става 
автоматично, най-вече за семейства, които попадат под ударите на прилагането на 
Дъблинската конвенция. В този контекст, затварянето наистина беше 
автоматизирано и поради това беше нещо обичайно” 7. 

Тези проучвания бяха потвърдени отново през последните месеци и от други доклади, 
включително и този на фламандския комисар по правата на детето8 и на „Лекари без 
граници”9.

2. Продължителност на задържането
Според НПО, в Белгия, въпреки определения в закона максимален срок за задържане от 
5 месеца, понякога на практика задържанията траят по-дълго време. Така някои хора са 
прекарали повече от една година без прекъсване в различни центрове за задържане. 
Психологическите последици от продължителните  задържания също така са пагубни за 
хората.

3. Правна несигурност
Много задържани лица споделят, че се чувстват объркани по отношение на различните 
процедури. По време на посещенията си НПО констатират липса на информираност  на 
задържаните лица, проблеми относно правната защита или неприлагане на някои 
процедури.
В центровете няма преводачи. Понякога се прибягва към услугите на служба за превод
по телефона, но в повечето случаи някои лица, които вече са задържани в центъра,
превеждат на останалите, с всички произтичащи трудности при превода на 
административни и правни текстове.
Сред точките, произтичащи от тази правна несигурност, са:

 зависимостта на социалните служби в центровете: става въпрос за длъжностни лица, 
подчинени на министерството на вътрешните работи, чиято работа е да информират 
задържаните лица, но също така „да ги подготвят за евентуално връщане”10.

 недостатъчна информираност на мигрантите: брошурите с информация относно 
процедурите, които да се предоставят на задържаните лица, не са актуални (няколко 
месеца след влизането в сила на новата процедура за убежище няма налична 
брошура на няколко езика), а и невинаги задържаните лица получават информация 
за това, че могат да обжалват. Тези констатации са потвърдени и от ВКБООН.

 проблеми, свързани с правната помощ. 

Задържаното лице има право на обжалване със суспенсивно действие срещу 
задължението да напусне територията. То действително е суспенсивно, ако е 

                                               
7 Проучване върху алтернативите при задържане на семейства с деца в затворените центрове с цел 
депортирането им. Част 2 : Представяне и препоръки,

http://corporate.skynet.be/mensenruimte/SumResearch/downloads/News/CentreAlternative/deel_2_visi
e_FR.pdf ,  стр. 19.
8 Kinderrechtencommissariaat « Heen en retour : Kinderrechten op de Vlucht »
9 „Лекари без граници”, „Човешката цена на задържането”.
10 Член 68 от Кралско постановление от 2 август 2002 г. относно режима и правилата на 
функциониране на затворените центрове, Обявата за работа за социални работници в затворените 
центрове, публикувана в Публичната служба за наемане на работа на длъжностни лица (Selor) уточнява: 
„като длъжностно лице, отговорно за репатрирането, вие ще подготвяте, чрез провеждане на срещи, 
пребиваващите лица за депортирането  им по най-ефикасния начин и при хуманни условия.”
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направено в срок от 24 часа от задържането. Впрочем, в някои центрове (напр. 
център „127 bis”) назначаването на адвокат pro-deo може да отнеме над три до 
четири дни, лишавайки служебно задържаните лица да се възползват от обжалване
със суспенсивно действие, което може да бъде много важно. Такъв един кратък срок 
поражда и въпроса, свързан с неговата ефективност (член 13 от ЕКПЧ).

4. Арестуване на лица, търсещи убежище
НПО констатират начина, по който понякога са арестувани лицата: лицето, търсещо 
убежище, се призовава заедно с членовете на семейството си по незначителен 
административен повод: покана да попълни досието и т.н. Докато се яви в Службата за 
чужденци, търсещият убежище е арестуван и отведен в център за задържане, въпреки че 
от призоваването не става ясно за съществуването на  такава възможност.

Тази практика на белгийски власти вече бе осъдена от Европейския съд по правата на 
човека в делото Conka11 : Съдът уточни: „че тя е в нарушение на член 5 [ЕКПЧ], тъй 
като в рамките на планираната операция за експулсиране, а също и поради удобство 
или ефективност, администрацията умишлено е решила да въведе в заблуда лицата, 
дори тези, които пребивават незаконно, с цел призоваването им и лишаването им от 
свобода”. Най-вече, когато става въпрос за лица, които пребивават незаконно.

В рамките на т.нар. „процедура Дъблин“ (вж. по-горе), дори лица, които в продължение 
на доста месеци редовно са се отзовавали на поканата за явяване, са арестувани 
внезапно и задържани с мотив, че рискуват да не се подчинят на мярката за отвеждане 
до границата.

По време на посещението на делегацията на ЕП тези практики бяха потвърдени от 
разказите на мигранти, и най-вече от свидетелството на млада жена, която е била 
арестувана заедно с децата си именно по този начин, преди да бъде отведена в център
за задържане. 

5. Медицински и психологични проблеми в центровете с ограничен достъп
Според НПО, редовно се задържат лица със сериозни заболявания, а други развиват 
патологии, свързани пряко с тяхното задържане. Трябва да се подчертае липсата на 
независимост на медицинските и социалните служби, както и фактът, че психолозите 
съвместяват своята функция с функцията на член от управата на центъра. 

6. Условия на задържане
Освен проблемите, свързани с износеното състояние на инфраструктурата, 
затворническият елемент присъства до голяма степен: засилено присъствие на 
надзиратели, огради от бодлива тел, видеонаблюдение и режим на наказания, който 
може да достигне и до изолация. Възможностите за излизане са доста ограничени 
(около два часа на ден), както и тези за контакт с външния свят (възможно е да се 
телефонира навън чрез плащане на телефонна карта, но не може да се приеме обаждане 
без адвокат).

Допълнителен проблем е, че много често животът на задържаните лица, някои от които 

                                               
11 Дело Conka срещу Белгия № 51564/99 (Sect. 3) (bil.) CEDH 2002 – I – (5.02.02).
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от години живеят в Белгия или са създали връзки в страната, е много труден: не са 
възможни посещения от близки хора в центровете, разположени близо до летището.

НПО се оплакват и от несигурността на тяхното право на посещение на центровете –
това право зависи от министъра на вътрешните работи и може да бъде оттеглено без 
мотивиране от страна на  администрацията, нещо, което – по думите на самите НПО –
може да доведе до обезсилване на тяхната дейност. НПО нямат право на достъп до 
център „INAD”.

7. Натиск и насилие при експулсирането12

Основната характеристика на експулсирането е неговата непрозрачност. Външен 
контрол почти не съществува; вътрешният контрол е спорадичен; няма 
видеонаблюдение и реалната възможност за оплакване е сведена почти до нула. НПО 
докладват за доста случаи на насилие по време на експулсирането.

IV. Описание на посещението в центровете за 
административно задържане

A. Център ”INAD” (летище „Zaventem“)

Центърът „INAD” се намира вътре в сградите на летище „Bruxelles-National“. Той е 
създаден с цел настаняването на (т.нар.) „недопустими лица”, т.е. мъже, жени и деца, на 
които е отказан достъп до територията и които очакват да напуснат територията, без да 
влизат.

Открит е вследствие на критиките, на които преди това бе подложена Белгия относно 
условията на подслон (настаняване на дюшеци направо на земята) и хигиена, при които 
трябваше да живеят лицата, които не са приети в Белгия.

В центъра „INAD” могат да бъдат задържани следните лица: 

 лица, които подлежат на решение за връщане с мотив, че не притежават 
необходимите документи, за да влязат на територията или защото мотивът на 
тяхното пътуване според граничните полицаи „не е ясен”13. Лицата са 
задържани, чакайки авиокомпанията, която ги е превозвала, да ги върне обратно;

 незаконно пребиваващи лица, за които се счита, че могат лесно да бъдат 
експулсирани;

 търсещи убежище лица, чиито молби са отхвърлени, които са задържани в 
център за задържане и са преместени в центъра „INAD” няколко часа преди 
експулсирането им.

Докладът за 2006 г., който беше предаден на делегацията от белгийските власти, касае 
също над 200 граждани на ЕС, които са били в „INAD” (Малта, Германия, Франция, 
Полша, Великобритания, Унгария, Словакия, Чехия, Латвия, Литва).

                                               
12 Извлечение от резюмето на доклад „Центрове за задържане на чужденци. Състояние на местата”, 
http://www.liguedh.be/medias/579_etat_des_lieux_centres_fermes.pdf
13 вж. по-долу за преки показания. 
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Изглежда, че по принцип задържаните в центъра „INAD”  лица не остават там за дълго, 
но ако оспорят решението за връщане, рискуват да останат там за по-дълго време. 

Състояние на центъра

Центърът е съвсем малък. Размерът му  е колкото на един апартамент и се състои от 
сравнително малки помещения: антре, всекидневна, кухня и две малки спални (една за 
мъжете и една за жените), всяка с около петнадесетина легла, поставени едно върху 
друго. Прозорците гледат към пистата на летището, но не се отварят. Задържаните лица 
нямат право да излизат навън.

Нито НПО, нито посетителите имат право на достъп до център „INAD”, което се дължи 
и на факта, че центърът се намира вътре в летището. ВКБООН изрази пред делегацията 
своето съжаление относно липсата на  редовен достъп до „INAD”.

Няма социални помощници. Не е предвидена никаква инфраструктура за децата, които 
пристигат в „INAD”.

Делегацията счита, че материалните условия на подслон не са подходящи за 
задържането,  във всеки случай  за не повече от няколко часа; в този смисъл 
делегацията се присъединява към заключенията от последния доклад за „INAD” на 
ЕКПИ към Съвета на Европа.

Според наличната информация,  предвижда се проект за нов център.

Дискусии с компетентните органи

По време на дискусиите с представителите на компетентните органи и по-специално с 
представителката на Службата за чужденци, в отговор на зададен въпрос същата описа, 
че при експулсиране на лица, който изглеждат нервни или агресивни, се поставят 
белезници, ако съществува риск да избягат или поради съображения за сигурност. 
Белезници се слагат и на лица при преместване от един център в друг или от един 
център към летището.

Докладчикът попита към кои страни са връщани лицата: към транзитни страни или към 
страните на техния произход. Беше припомнен случаят с лице, пътуващо за Белгия, 
идвайки от Африка и минавайки през Либия. Представителката на Службата за 
чужденци разказа, че в такъв случай лицата се изпращат в Либия, транзитната страна, 
въз основа на конвенциите, свързани с отговорността на авиокомпаниите (Чикагска 
конвенция)

По време на дискусията по въпроса за поставянето на чужденците в транзитна зона, 
представителката на Службата за чужденци направи някои обяснения за делегацията.

Когато едно лице пристигне на границата, то получава две различни решения, едно 
решение за връщане и едно решение за задържане за тази цел. Ако Камарата за 
съветване реши, че това задържане е незаконно и че това лице трябва да бъде 
освободено, Службата за чужденците решава да „освободи” това лице в транзитната 
зона на националното летище. 
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Делегацията счита, че тази практика е недопустима: лицата се намират в транзитната 
зона без придружители; те трябва да спят по седалките на летището или дори на земята, 
без да имат възможност да си вземат душ. На практика, един вид задържане се заменя с 
друго. Европейският съд по правата на човека реши, че една транзитна зона може да се 
счита като място на задържане14)

Освен това, разубеждаващата последица от това „освобождаване” прави неефективно 
обжалването, предвидено от закона срещу решението за оставянето в център за 
задържане („INAD”). Това противоречи на Европейската конвенция за правата на 
човека. Задържаните лице са уведомени, че евентуално освобождаване ще доведе до 
поставянето им в транзитна зона. Това в значителна степен ги обезкуражава да подадат 
жалба за освобождаване, предвидена от закона. 
Практиката бе подложена на редица критики от страна на белгийските НПО, 
адвокатите, белгийския федерален омбудсман; първоинстанционният съд в Брюксел, 
заседаващ по бързото производство, през 2003 г. счете, че белгийската държава е 
извършила фактическо действие, окачествено като „фарс”. Нещо, което е недопустимо 
и противоречи на правовата държава; според съда това означава, че „Белгийската 
държава поставя [чужденеца] в друго затворено място (транзитната зона), в което 
условията на живот са нехуманни и унизителни, надявайки се, че [това лице] ще реши 
да изпълни „доброволно” заповедта за връщане”.
В последния си доклад за Белгия Европейският комитет за предотвратяване на 
изтезанията15 препоръча също белгийските власти да вземат незабавно необходимите 
мерки за окончателното прекратяване на тази практика. Докладчикът отново се 
позовава на препоръките и отправя молба към Службата за чужденци за премахване на 
тези практики, като се има предвид, че според членовете на ЕП през  септември 2007 г. 
е имало 3 случая на „освобождаване” в транзитната зона. 
От друга страна, съвсем наскоро Белгия беше осъдена от Европейския съд по правата 
на човека с решение от 24 януари 2008 г.16 за това, че „освободи” двама палестински 
граждани в транзитната зона на летище Брюксел. Съдът прецени, че поставянето в 
транзитната зона представлява задържане и че това задържане е незаконно или 
представлява нехуманно и унизително отношение. 

Свидетелства на мигрантите

По време на посещението в центъра се намираха само трима души. Двама от тях, с 
произход от Конго и Руанда,  притежаваха необходимите документи, за да влязат в 
Белгия (виза за обучение, документ за пътуване, пари и т.н.), но бяха обект на решение 
за връщане, тъй като според граничните полицаи мотивът за тяхното пътуване „не е 
ясен”. Те бяха задържани и чакаха авиокомпанията, с която са пътували, да ги върне 
обратно. 

Както в случая на тези две лица, когато някой получи решение за отказ да влезе на 
територията на страна, той получава:

 формуляр, в който е посочен мотивът,
 решение за настаняване в център с ограничен достъп.

                                               
14 Решение Guzzardi срещу Италия, 6 ноември 80, Amuur срещу Франция, 25 юни 1996 и Shamsa 
срещу Полша, 27 ноември 2003
15  http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2006-15-inf-fra.htm paragraph 49
16 Дело RIAD и IDIAB срещу БЕЛГИЯ (Жалби №№  29787/03 и 29810/03).
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Формулярът се попълва от длъжностните лица от службата за граничен контрол и се 
съставя на нидерландски език. Чужденецът трябва да подпише документа отдолу. 
Делегацията установи с изненада, че чужденецът не получава превод на този формуляр, 
дори в случаите, когато чужденецът говори един от другите два официални езика в 
Белгия – френски и немски.
Решението за настаняване в център за задържане се изготвя на нидерландски и френски 
език, но се базира на решението за връщане, което е съставено единствено на 
нидерландски език.

Лицето разполага с 24 часа, за да обжалва спешно решението за връщане (суспенсивно
действие). Ако Съветът по съдебните спорове относно чужденци (СССЧ) не се 
произнесе в срок от 72 часа, отново е възможно експулсиране. 

Управата на центъра предоставя телефонен указател на лицата, които искат да бъдат 
защитавани от адвокат. В приемната има обществен телефон, но не е възможно човек 
да се обади от него. Адвокатите, които желаят да се срещнат със своя клиент, трябва да 
направят това в полицейските участъци на летището, където е отведен клиентът им с 
полицейски ескорт от центъра „INAD”.

B. “Транзитният център 127” (Melsbroek)

Този център се намира в Melsbroek, до военно летище. 
Той е построен от сглобяеми контейнери (спални с около 20 легла, обща зала, кухня, 
столова и приемни). Една малка част (дирекция, социална служба, медицинска служба) 
е зидана. Има малък двор, но времето за излизане на въздух е ограничено. Центърът е 
ограден с железни решетки и бодлива тел.

Центърът е много стар. Датира от 1988 г., когато е построен като временна мярка. 
Делегацията констатира, че това „временно” положение трае вече 20 години. От 
няколко години е обявено създаването на нов център, който да замести „INAD”и "127". 
Първата копка е направена от министъра на вътрешните работи P. Dewael преди 
няколко месеца, но строежът ще започне през март 2009 г., а новият център ще 
заработи през 2010 г.

Лица, задържани в центъра: мъже, жени и деца с придружител, лица, търсещи убежище 
и незаконно пребиваващи лица. 

В последния доклад относно положението на центъра през 2006 г. са посочени някои 
цифри:

През 2006 г. са регистрирани общо 2 132 задържани лица, цифрата нараства постоянно 
в сравнение с предишни години. 
Сред лицата има 558 жени, 152 непълнолетни лица с придружител и 31 непълнолетни
лица без придружител.
През 2006 г. средната продължителност на престоя на непълнолетните лица без 
придружител  е била 25,2 дни, най-краткият период е бил 1 ден, а най-дългият – 66 дни.
През 2006 г. средната възраст е била 27 години. Най-младият пребиваващ в центъра е 
бил  на възраст 3 месеца, а най-възрастният – на 64 години.
Едно лица е било освободено в транзитната зона, 3 лица са избягали.
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Според доклада, през 2006 г. в този център са били задържани стотици граждани на 
Европейския съюз: Полша: 321, Чехия: 12, Унгария: 11, Словакия: 10, Латвия: 5, 
Естония: 2, Германия: 1, Словения: 1.

По време на посещението на център „127”, представителката на Службата за чужденци 
заяви пред делегацията, че гражданите на държавите-членки са били задържани в 
център „127” когато са „заподозрени” за дребни престъпления или за работа „на 
черно”. Задържането на тези лица, без да има произнесена присъда, повдига много 
въпроси. Делегатите отправиха въпроси към управата на центъра за това и смятат, че са 
необходими допълнителни обяснения: ако става въпрос за престъпници, трябва да се 
даде ход на правосъдието, ако се касае за невинни хора, те трябва да бъдат освободени.

Присъствието на семейства, на деца с придружител или деца без придружител създава 
сериозни проблеми, имайки предвид крайно ограниченото пространство на 
съжителство, която характеризира мястото за задържане: децата спят в едни и същи 
спални помещения с възрастни, които не принадлежат към тяхното семейство. 

Задържаните лица не могат да бъдат посетени от членовете на тяхното семейство или
от приятели поради факта, че центърът е разположен вътре в летището. Според 
информацията, те могат да бъдат посещавани от представители на НПО. 

Свидетелства на мигрантите

Лицата, с които се срещнахме, показват децата си на делегацията, като заявяват, че това 
не е място за тях, че те живеят и спят с възрастните чужденци и слушат непрекъснато 
дискусиите на възрастните.

Някои лица се оплакват от шума на приземяващите се и излитащи самолети, понякога 
шумът е оглушителен. 

Едно момче от Руанда разказва за протичането на процедурата по неговия случай и се 
оплаква, че не е могло да попълни въпросника, който му е даден от Службата за 
чужденци и че длъжностното лице, което го е попълнило, е направило грешки, които 
по-късно могат да предопределят следващите етапи от процедурата. 

Белгийското законодателство предвижда СЧ да регистрира молбата, да изслуша лицето 
и „връчва на чужденеца въпросник, в който същият трябва да изложи мотивите, които 
да го накарали да подаде молба за убежище, както и възможностите за завръщане в 
страната, която е напуснал”17. Тази декларация се подписва от вносителя на молбата, 
след което се предава на Главния комисариат заедно с пълното досие.
Никъде в закона не е посочено, че длъжностните лица трябва да попълват въпросника 
от името на лицата, търсещи убежище. 
Впрочем, според  казаното от НПО, с които бяха осъществени срещи, изглежда че на 
практика длъжностните лица от Службата за чужденци попълват въпросника вместо 
лицата, търсещи убежище. Това става с помощта на преводач, но лицето няма право на 
адвокат. Търсещите убежище се оплакват от прибързания начин, по който се работи с 
тях, и от лошите условия в центровете за задържане (шум, стайна температура) по 
време на срещата с длъжностното лице от Службата за чужденци

                                               
17  член 51/10 от закона от 15 декември 1980



PE404.456v01-00 14/23 PV\714008BG.doc

BG

Обичаите на Рамадана се зачитат: хората имат възможност  да се хранят по-рано/късно 
през този период.

В. „Център за репатриране 127 bis” (Steenokkerzeel)

Този център се намира в Steenokkerzeel, също до летището. Заобиколен е от две много 
високи метални огради и от няколко редици бодлива тел. Впечатлението за затвор е 
много силно. На прозорците са поставени решетки. 

Центърът се състои от две сгради. В първата сграда се намира социалният, 
административният и медицинският персонал, както и килията за дисциплинарна 
изолация. След като се мине през вътрешен двор, се достига до сграда за мигранти, 
разположена зад редовете от телена мрежа с бодлива тел на височина от 5 метра.

В центъра също така се натъкваме на лица, задържани поради незаконно пребиваване, 
както и на търсещи убежище мъже, жени, деца с или без придружител.

Цифри18

През 2006 г. в центъра за репатриране „127 bis” в Steenokkerzeel са регистрирани общо 
2 228 лица (1 691 възрастни и 537 деца) (без да броим 520 лица, които са прекарали там 
само една нощ), а през 2005 г. общият брой е бил 2 196.

Жените представляват 22,58 % от задържаните; децата – 24,10 %, останалата част са 
мъже. През 2006 г. в центъра са пребивавали 4 деца без придружител. 

И в този център са били задържани граждани на държави-членки на ЕС (Естония, 
Унгария, Латвия, Полша, Словакия, Чехия – 212 възрастни и 81 деца през 2006 г.).

През 2006 г. средната продължителност на престоя е 16,08 дни. По-кратък престой: по-
малко от един ден; по-дълъг престой: 6 месеца и половина.
За цялата 2006 г. броят на задържаните лица  средно на ден е 96,83.

В този център има социални работници и възпитатели. Някои НПО могат да посещават 
мигрантите, но те не могат да бъдат посещавани от техните семейства или приятели.

Свидетелства на мигрантите

Много мигранти се оплакват от липсата на подходящи медицински грижи – трудности 
при срещи с лекар или общуването с него поради липса на преводач, ускорени 
визитации. Те са възмутени от ситуацията на една  бременна в петия месец жена, с 
която делегацията се срещна и чиято бременност протича при трудни условия.

Родителите на малки деца са обезпокоени от липсата на педиатър в медицинския екип. 
Мигрантите се оплакват, че за всичко получават успокоителни лекарства, не са 
информирани за вида на медикаментите, които им се предписват, казват им само по 
колко пъти на ден да вземат даденото лекарство. Тази практика нарушава правата на 
всеки пациент и най-вече на пациентите в затруднено положение, защото нямат право 
да изберат друг лекар. 
                                               
18 Доклад на СЧ за 2006 година относно център „127 bis„127 bis”127 bis”127 bis”
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Задържаните лица обясняват, че са много изплашени след смъртта на млад човек, 
търсещ убежище, който починал през септември 2007 г., и за която смърт, по думите на 
мигрантите, ръководството  на центъра предоставило много малко информация на 
задържаните лица.  

Липсата на информация за състоянието на техните досиета и за това какво ги очаква 
подкопава морала на задържаните лица.

Думите на мигрантите са подкрепени с доводи от годишния доклад за 2006 година, 
който уведомява

- за гладни стачки на десетина души, а понякога на цели крила на центъра, сред 
които и деца. Целта на тези стачки е да предизвика подаване на жалби и 
оплаквания или да се протестира срещу недостатъчната храна, която обикновено 
получават; 

- за трите опита за самоубийство през 2006 г.

V. Наблюдения на докладчика

Систематично задържане

Най-напред докладчикът подчертава, че според него самият характер на временното
административно задържане е причина  за нарушаване на правата на човека и
понятието за административно задържане е неприемливо от юридическа гледна точка. 
В действителност, за нарушение от административен характер (незаконно влизане в 
страната или изтекъл срок на документ за престой), се предвижда наказание лишаване 
от свобода за срок, който често е несъразмерен.
Поради тази причина центровете за временно задържане са считани за места, които не 
могат да бъдат толерирани и следователно трябва да бъдат затворени. Това би било 
първата стъпка, посредством  която конкретно да се обмисли нов начин за приемане. 
Като цяло е недопустимо лицата, търсещи убежище, да се третират по такъв начин: 
тези мъже, жени и понякога деца, които са избягали от тежките ситуации в други 
страни и търсят убежище в Европа, не могат да бъдат затваряни в структури, които 
нарушават личната свобода и представляват посегателство върху основните права. 
Следователно докладчикът счита, че лицата, търсещи убежище, не трябва в никакъв 
случай (както е предвидено от международните конвенции) да подлежат на 
административно задържане. Изолирането на чужденци засяга основна свобода и
трябва да остане изключение, а не правило, както се потвърждава от съдебната 
практика на Европейския съд по правата на човека. 
Освен това, изглежда Белгия по систематичен и широко разпространен начин 
практикува задържането на лица, търсещи убежище, на границата, както и на лица, 
търсещи убежище в рамките на процедурата „Дъблин”, независимо какви са тези 
чужденци (семейства, деца) и независимо от риска дали могат да се изплъзнат от 
Службата за чужденци.
С новия закон възможността на задържане на лицата, търсещи убежище, силно нарасна. 
Това нарушава основния принцип на Женевската конвенция, според който търсещите
убежище не трябва да бъдат санкционирани за това, че са влезли незаконно или 
престоят им е незаконен. 
В своя доклад до Съвета и до Европейския парламент за прилагането на Директивата 
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относ приемането19, Европейската комисията припомня също така, че съгласно 
директивата задържането е изключение от общото правило за свободно 
придвижване, което би могло да се използва само когато „се окаже необходимо“, 
автоматичното задържане без преценяване на ситуацията при въпросното лице е в 
противоречие с директивата.
Условията за надлежно протичане на процедурата за убежище не са спазени в центъра 
за задържане: наред със силния психологически натиск от самото задържане, твърде 
затруднено е общуването с външния свят, получаването на становище от независима 
социална или правна служба, получаването на необходимата информация за 
процедурата (няма връзка с интернет) и т.н.
При липса на реален достъп до адвокат, практически е невъзможно да се обжалва 
процедурата в предвидените форми и срокове (съвсем кратки), а процедурата пред
СССЧ е писмена процедура, в която е оставено много малко място за лицето, търсещо 
убежище, за да формулира устно забележки при изслушването. Тези кратки срокове са 
основната причина за безпокойство. 

Продължителност на задържането

Продължителността на задържането е важен въпрос, имайки предвид последиците, 
които едно продължително задържане може да има за задържаното лице.
Ако се вземат предвид препоръките на Съвета на Европа, според който този вид 
задържане трябва да е ограничено на един месец20, значи продължителността е 
наистина прекомерна.  На практика, в Белгия задържането не е ограничено със срок, 
тъй като, когато едно лице отправи възражение срещу своето експулсиране, започва да 
тече нов срок.
Скорошен доклад, възложен от Европейската комисия21, сочи също, че:
Що се касае до срока за задържане, имайки предвид приложимостта на директивата 
за търсещите убежище, задържани в центрове за задържане, възниква въпросът дали 
продължителността на законното задържане от два месеца (с възможност да се 
удължи до осем месеца) може да се смята като разумен период  и възможно най-
кратък срок.

Задържане на непълнолетни лица

В центровете за задържане в Белгия са задържани деца с или без придружител. Според 
НПО, техният брой нараства.
Задържането на деца нарушава Международната конвенция за правата на детето22, без 
да споменаваме факта  че те прекъсват образованието си. Наскоро Белгия бе 
осъдена от Европейския съд по правата на човека за задържането и връщането на 
непълнолетно лице23. Съдът счете  че следните елементи са проява на нехуманно 

                                               
19 Доклад на Комисията до Съвета и до Европейския парламент за  прилагането на Директива 
2003/9/ЕО от 27 януари 2003 г. за определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, 
търсещи убежище в държавите-членки - COM(2007) 745 окончателен
20 Препоръка 1547 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
21 Доклад за Белгия, възложен от Европейската комисия за прилагането на Директивата относно 
приемането, с цел да послужи за изготвяне на доклад на Комисията до Съвета и до Европейския 
парламент за прилагане на същата директива COM(2007) 745 окончателен
22 Международна конвенция за правата на детето, приета и отворена за подписване, ратифициране 
и съгласуване от Общото събрание на ООН в Резолюция 44/25 от 20 ноември 1989 г., влязла в сила на 2 
септември 1990 г. – вж. http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm 
23 CEDH, 12/10/06, № 13178/03, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga срещу Белгия.
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отношение: задържане в център, първоначално предназначен за възрастни, задържане 
при същите условия като възрастен, без да се вземат предвид нуждите на неговата 
възраст и неговата крайна уязвимост. 

В своя доклад до Съвета и до Европейския парламент за прилагането на Директивата 
относно приемането 24, Белгия е сред страните, които отказват достъп по образование 
на непълнолетни, които са задържани или това е невъзможно или доста ограничено на 
практика. Комисията припомня, че това противоречи на Директивата относно 
приемането. Директивата относно приемането действително предвижда, че 
Държавите-членки предоставят на малолетните деца на лицата,търсещи убежище и 
на малолетните лица, търсещи убежище достъп до образователната система, при 
условия аналогични с тези, които са предвидени за гражданите на държавата-членка 
по приемането, докато не бъде изпълнена една мярка за експулсиране от 
територията срещу тях или срещу техните родители. Обучението може да бъде 
предоставено в центровете за настаняване.25

Комисията също така отбелязва, че някои държави-членки, сред които и Белгия, нямат 
определена процедура за идентифициране на уязвимите лица, търсещи убежище и 
отбелязва, че може да има сериозни съмнения относно това как и дали лицата със 
специфични потребности действително се идентифицират в държави-членки без 
такъв инструмент. Според този доклад:
Сериозни проблеми биха могли да възникнат в държавите-членки, които не изключват 
задържането на търсещи убежище със специфични потребности.
С оглед на тяхното особено положение, задържането на уязвими лица, които търсят 
убежище трябва да се счита само за крайна мярка в надлежно обоснован случай.26

Докладчикът подчертава, че в никакъв случай не трябва да се задържат непълнолетни 
лица и че висшият интерес на детето винаги трябва да се взима под внимание. Държава, 
която не закриля децата, не би се съобразявала с нашите най-високи ценности.

Липса на информираност у мигрантите 

Въпреки че Директивата относно приемането и Директивата относно процедурата 
налагат ясни задължения за информираност на задържаните мигранти, от 
свидетелствата на задържаните лица проличава лоша осведоменост и разбиране на 
процедурите, правата, възможните обжалвания, или просто за това какво следва да се 
случи. Ниската информираност се усеща най-вече в център “127 bis”.

Що се отнася до „INAD”, нито НПО, нито посетителите, нито адвокатите имат достъп 
до този център; адвокатите могат да говорят с мигрантите в полицейския участък.
Директивата относно процедурата и Директивата относно приемането наблягат върху 
факта, че адвокатите, ВКБООН или НПО трябва да имат достъп до центровете, в които 
са настанени лицата, търсещи убежище, с цел да им се окаже помощ. Ограниченията за 
                                               
24 Доклад на Комисията до Съвета и до Европейския парламент за прилагането на Директива 
2003/9/ЕО от 27 януари 2003 г. за определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, 
търсещи убежище в държавите-членки - COM(2007) 745 окончателен.
25 Чл. 10, Директива относно приемането.
26 Доклад на Комисията до Съвета и до Европейския парламент за прилагане на Директива 
2003/9/ЕО от 27 януари 2003 г. за определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, 
търсещи убежище в държавите-членки - COM(2007) 745 окончателен.
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достъп могат да бъдат наложени само с оглед сигурността на центровете (а не на 
съседното летище), на помещенията и на самите лица, търсещи убежище. Директивата 
относно процедурата предвижда, че  тези ограничения не са възможни, само ако 
достъпът до юридически или друг съветник не е ограничен по начин, който го прави 
невъзможен.27

В другите посетени центрове – „127” и „127 bis”, НПО имат право на достъп, но то е 
временно; приятелите или другите посетители на мигранитте нямат достъп до тях. 
Скорошен доклад, възложен от Комисията28 сочи, че преобладаващата част от 
пребиваващите не разполагат с брошура или информация относно приемането. Една 
голяма част от обитателите не знаят, че имат право да подадат жалба. Невинаги 
имат достъп до преводач. Организацията на системата за медицински грижи създава 
проблеми в някои центрове за задържане. Мнозина от  пребиваващите се оплакват от 
липсата на внимание към тяхното психично здраве. Наблюдават се и проблеми, 
свързани с вида и качеството на правната защита. Дори ако няма проблем на ниво 
административна рамка, може да възникне проблем с психосоциалната рамка. И 
накрая, не е гарантирано зачитането на целостта на семействата на търсещите
убежище, които са задържани в центровете за задържане. 
Освен това, в центровете за задържане обучението на непълнолетните  лица е 
проблематично и те биват затваряни с възрастните в нарушение на  член 37в от 
Международната конвенция за правата на детето. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. Систематичното задържане на някои категории лица, търсещи убежище –
именно случаите „Дъблин”, без дори да се взема предвид конкретната ситуация при 
лицата, които подлежат на мярка за задържане, е абсолютно неприемливо. Ситуацията 
е още по-шокираща, когато се задържат уязвими лица (деца, бременни жени, семейства 
с бебета, хора, страдащи от сериозни заболявания и т.н.).

2. Разнородността, шумът, различните методи за натиск, затворническата среда и 
съжителството между задържани лица, понякога за доста дълго време (в някои случаи 
над 5 месеца) представляват жестоко допълнително изпитание, наложено на 
задържаните лица. 

3. Задържането на гражданите от Общността е необяснимо и представлява 
нарушаване на основните права, тъй като лишаването от свобода не е съразмерно, 
когато е допуснато обикновено административно нарушение (например липсата на 
регистрация в общината). Данните, предоставени от белгийските власти, са доста 
тревожни, тъй като се съобщава за стотици случаи.

4. Правото на преводач и на получаване на решения на език, който чуждестранният  
гражданин разбира, трябва да се зачита за всеки чуждестранен гражданин, за когото е 

                                               
27 Член 16 Директива относно процедурата.
28 Доклад за Белгия, възложен от Европейската комисия за прилагането на Директива относно 
приемането, за да послужи за изготвяне на доклад на Комисията до Съвета и до Европейския парламент 
за прилагане на същата директива COM(2007) 745 окончателен 



PV\714008BG.doc 19/23 PE404.456v01-00

BG

взето решение от белгийските власти. Учудваща е констатацията, че понякога дори не 
се предоставя превод на някой от официалните езици в Белгия.

Делегацията препоръчва на белгийското правителство да:

1. Предостави по-ясна информация относно: 

- затварянето на граждани на Общността в белгийските центрове.

- актуални данни (за 2007 година) относно броя на задържанията в центровете в 
подробности, а не само като „средни”стойности.

2. Изясни позицията си относно:

- дали възнамерява да продължи практиката на автоматично задържане, дори на деца, 
въпреки многобройните доклади, в които се посочват сериозните последици.

- в кои случаи разрешава използването на белезници при транспортиране на 
задържаните лица до център за задържане.

- своето тълкуване на международните си задължения, произтичащи от Чикагската 
конвенция и своя доклад с международните инструменти за защита на правата на 
човека.

- правните основания на практиката в центровете да се затварят лица, извършили 
„дребни престъпления” или работещи „на черно”.

- предприетите мерки за разследване на мотивите и обстоятелствата около опитите за 
самоубийство, документирани в доклада за 2006 г.

3. Предприеме  значителни и спешни законодателни и регулаторни мерки, а именно:

- да прекрати задържането особено на граждани на Общността.

- да измени сроковете за суспенсивно обжалване срещу задължението за напускане на 
територията (в момента 24 часа) и за произнасяне на Съвета по съдебни спорове
относно чужденци - СССЧ (72 часа), като се избягва възможността мълчанието от 
страна на СССЧ да се свързва с възможността за експулсиране на чужденеца. 

- да преустанови практиката на незаконни призовавания с цел пристъпване към 
експулсиране, практика, която вече е осъдена от Европейския съд по правата на човека. 
- да прекрати санкционираната наскоро от Европейския съд по правата на човека 
практика на поставянето на чуждестранни граждани в транзитна зона.

- да предвиди достъп до образование за всички непълнолетни лица, особено на тези, 
които са задържани. 
- да предвиди редовен, регламентиран и неограничен достъп на НПО и на ВКБООН, 
които желаят да влязат по всяко време, с цел да предоставят съвети на задържаните 
лица, във всички центрове (включително центъра „INAD”) и по време на различните 
етапи на процедурата.
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- да направи всичко необходимо с цел социалните услуги в центровете да не са  на 
подчинение на министерството на вътрешните работи и лекарите в центъра вече да не 
бъдат  на подчинение на управата на центъра за задържане. 

- да предвиди присъствието в центровете на устни преводачи и културни медиатори, 
които да не са на подчинение на администрацията на самите центрове. 
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