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I. Sissejuhatus – külaskäigu kulg

11. oktoobril 2007 külastas neljast Euroopa Parlamendi saadikust koosnev delegatsioon (vt 
raporti 1. lisas esitatud osalejate nimekiri) Belgia kolme varjupaigataotlejate ja ebaseaduslike 
sisserändajate kinnipidamiskeskust (vt raporti 2. lisas esitatud programm).

Külaskäigu eesmärk oli eelkõige koguda teavet selle kohta, kuidas on varjupaigataotlejaid ja 
sisserändajaid Belgia kinnipidamiskeskustes vastu võetud, ning saada ülevaade järgmiste 
Euroopa määruste ja direktiivide rakendamise kohta varjupaigapoliitika valdkonnas:

– nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/9/EÜ, millega sätestatakse 
varjupaigataotlejate vastuvõtu miinimumnõuded1 („vastuvõtudirektiiv”),

– nõukogu 1. detsembri 2005. aasta direktiiv 2005/85/EÜ liikmesriikides 
pagulasseisundi omistamise ja äravõtmise menetluse miinimumnõuete kohta2

(„menetlusdirektiiv”),
– nõukogu 18. veebruari 2003. aasta määrus (EÜ) nr 343/2003, millega kehtestatakse 

kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes 
liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest3

(„Dublin II määrus”).

Lisaks sooviti vahetada arvamust kodanikuühiskonna esindajatega ning kohtuda 
ametiasutustega. 

Pärast kõnealust külaskäiku toimusid LIBE komisjoni muud sarnased külaskäigud Itaaliasse, 
Hispaaniasse, Prantsusmaale, Maltale, Kreekasse.

Enne keskuste külastamist sai delegatsioon hulgaliselt teavet mitmetelt organisatsioonidelt ja 
valitsusvälistelt organisatsioonidelt, kellele delegatsioon soovib avaldada suurimat tänu. 
                                               
1 ELT L 031, 6.2.2003, lk 0018–0025.
2 ELT L 32, 13.12.2005, lk 0013–0034.
3 ELT L 050, 25.2.2003, lk 0001–0010.
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Eelkõige kuuluvad nende hulka organisatsioon CIRE (pagulaste ja välismaalaste abistamiseks 
mõeldud kooskõlastamise ja algatuste ning koostööorganisatsioon), võrdsete võimaluste ja 
rassismivastase võitluse keskusele, organisatsioonile Piirideta Arstid, ümberasustatud isikuid 
abistavale mittetulundusühingule Aide aux Personnes Déplacées asbl. ja ÜRO Pagulaste 
Ülemkomissarile.

Lisaks pidas delegatsioon 10. oktoobril 2007 koosoleku sisserände- ja varjupaigavaldkonnas 
tegutsevate Belgia organisatsioonide ja valitsusväliste organisatsioonide arvukate esindajatega 
(vt raporti 3. lisas esitatud nimekiri), kellele delegatsioon avaldab tänu koostöö ja 
abivalmiduse eest.

Delegatsioon külastas kolme kuuest Belgia sisserändajate ja varjupaigataotlejate 
kinnipidamiskeskusest: „INAD”, „127” ja „127 a”1.

Euroopa Parlamendi saadikute külaskäik pälvis Belgia ajakirjanduse tähelepanu. Belgia ja 
telekanali Euronews ajakirjanikud soovisid delegatsiooni keskustes saata, kuid nimetatud 
kolme keskuse juhtimise eest vastutav välismaalaste amet ei andnud ajakirjanikele siiski luba 
keskustesse siseneda ja seal fotografeerida.

Seetõttu lepiti kirjutava ja audiovisuaalse pressi ajakirjanikega (eelkõige pressiagentuuriga 
Belga, Euronewsi meeskonna ja RTBF Radioga) kokku, et nad võivad oodata delegatsiooni 
keskuse „127” väljapääsu juures.

18. oktoobril 2007 toimus Euroopa Parlamendis pressikonverents.

Pärast külaskäiku oleks delegatsioon soovinud kohtuda varjupaiga- ja sisserändepoliitika eest 
vastutava siseministri Patrick Dewaeliga. Ministrile tehti sellekohane ettepanek, kuid viimane 
leidis, et on parem, kui kohtumine leiab aset tema ametijärglasega, võttes arvesse, et tema 
täidab ülesandeid ajutiselt.

II. Taust

A. Isikukategooriad, keda võib Belgia kinnipidamiskeskustes kinni pidada

Belgia kinnipidamiskeskustes võetakse vastu mitmesse järgmistesse kategooriasse kuuluvaid 
isikuid:

 Belgias varjupaika taotlenud isikud (vt üksikasju allpool).

 Mõnes muus ELi liikmesriigis varjupaika taotlenud isikud – kui isik taotleb 
varjupaika mõnes teises ELi liikmesriigis või saabub Belgia territooriumile kõnealuse 
riigi kaudu, nõuavad ametiasutused, et varjupaigataotleja võtaks vastu asjaomane 
liikmesriik. Kõnealuse riigi poolt ülevõtmist oodates peetakse isikut kinni Belgia 
kinnipidamiskeskuses.

 Ühenduse kodanikud – kinnipidamiskeskuste iga-aastastest aruannetest ja 
delegatsioonile antud selgitustest nähtub, et Belgia kinnipidamiskeskustes peetakse 

                                               
1 Teised keskused on Vottemi ebaseaduslike sisserändajate keskus (CIV), Merksplasi ebaseaduslike 
sisserändajate keskus (CIM) ning Brugge ebaseaduslike sisserändajate keskus (CIB).
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kinni ühenduse kodanikke, kes soovitakse maalt välja saata. Vastavalt välismaalaste 
ameti esindaja ütlustele külaskäigu ajal on politseil õigus kõnealused kodanikud 
vahistada, kui neid kahtlustatakse pisikuritegudes osalemises või „mustalt” 
töötamises; seejärel viiakse nad maalt väljasaatmiseks kinnipidamiskeskustesse.

 Isikud, kes on viibinud ebaseaduslikult Belgia territooriumil – isikute suhtes, 
kes on kinni peetud Belgia territooriumil ja kellel ei ole olnud nõutud dokumente, 
isikute suhtes, kelle seadusliku viibimise tähtaeg Belgia Kuningriigis on möödunud, 
isikute suhtes, keda peetakse võimalikeks avaliku korra või riigi julgeoleku 
ohustajateks või isikute suhtes, kes tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjatena või 
kellegi alluvuses, kuid ei oma selleks vajalikku luba, võib väljastada territooriumilt 
lahkumise korralduse koos otsusega piiril üleandmise ja seoses sellega vabaduse 
piiramise kohta.

 Isikud, kes on nn „vastuvõetamatud” – isikud, kes on piirilt tagasi saadetud. 
Üldiselt peetakse neid isikuid kinni keskuses „INAD”.

B. Kinnipidamise kestus 

Kui varem võis varjupaigamenetlus kesta aastaid ning lõppeda juba Belgiasse integreerunud 
perekondade väljasaatmisega, näitasid delegatsioonile 2006. aasta kohta esitatud arvandmed 
(kui kohaldati endist menetlust) kiirenenud menetlusprotsessi.

Siiski on alates uue seaduse jõustumisest 2007. aasta juunis kinnipidamistähtajad pikenenud, 
kuna sellest alates võib isikut hoida kinnipidamiskeskuses kogu menetluse vältel, mitte üksnes 
varem kasutusel olnud nn vastuvõetavuse etapi vältel. 

Maksimaalne kinnipidamisaeg on vastavalt 15. detsembri 1980. aasta seadusele 
põhimõtteliselt viis kuud, mida võib pikendada kaheksa kuuni, kui avaliku korra või riigi 
julgeolekuga seotud põhjused seda õigustavad.
Lisaks ei piirata Belgias kinnipidamist praktikas ühegi tähtajaga, kuna juhul, kui isik ei ole 
väljasaatmisotsusega nõus, hakkab jooksma uus tähtaeg.

Peale selle annavad siseministri esitatud arvandmed tegeliku kinnipidamise kestuse kohta 
üksnes osalise ülevaate. Selle põhjuseks on kinnipidamisaja arvutamismeetod. Välismaalaste 
ameti esitatud ainsad arvandmed kujutavad endast keskmist kinnipidamisaega keskuse, mitte 
kinnipeetava kohta. Seega ei ole võetud arvesse isikute tegeliku kinnipidamise kogukestust, 
kuna arvutuses ei kajastata keskustevahelisi üleviimisi. Keskuste vahel toimub aga hulgaliselt 
üleviimisi. Näiteks märgitakse keskuse „127” 2006. aasta aruandes: 
2228 registreeritud isikust 126 on pärit muudest keskustest:
2006. aastal viidi 176 kinnipeetavat üle teise kinnipidamiskeskusse.

Statistikas esineb kolm korda kinnipeetav, kes on enne kodumaale tagasi saatmist viibinud 
kaks kuud keskuses „127”, seejärel kolm kuud keskuses „127 a” ja 24 tundi keskuses 
„INAD”. 
Pädeva asutuse jaoks ei ole tegemist ühe isikuga, keda on kinni peetud kauem kui viis kuud. 
Vastupidi, statistika kohaselt on tegemist kolme isikuga, kelle keskuse kohta väljendatav 
kinnipidamise kestvus on vastavalt kaks kuud, kolm kuud ja 24 tundi. Paradoksaalselt 
võimaldab kõnealune kinnipidamiskeskustes viis kuud viibinud kinnipeetav vähendada 
oluliselt kinnipidamisaegade statistilist pikkust.
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Seega on oluline, et pädev asutus avaldaks kinnipidamisajad kinnipeetava, mitte 
kinnipidamiskeskuse kohta, mis näib ka välismaalaste ameti juhatuse hinnangul tehniliselt 
võimalik.

C. Belgia varjupaigamenetlust käsitlevad märkused

Enne 2007. aasta juunit toimus varjupaiga taotlemise menetlus kahes etapis: välismaalaste 
amet uuris taotluse vastuvõetavust ning pagulaste ja kodakondsuseta isikute peakomissariaat 
tegi otsuse taotluse põhjendatuse kohta.

Pärast endise menetluse suhtes väljendatud ohtrat kriitikat (liiga pikad taotluste läbivaatamise 
tähtajad, süüdistused välismaalaste ameti puuduliku töö kohta jne) ning pärast Euroopa 
Inimõiguste Kohtu (kohtuasi Conka vs. Belgia) süüdimõistvat otsust ning Euroopa Nõukogu 
ja kodanikuühiskonna esindajate hukkamõistu lubati 2000. aastal valdkonda reformida. 

2005. aastal kiideti heaks reformikava ja 1. juunil 2007 jõustus välismaalasi käsitlev täiesti 
uus seadus. Sellest alates käsitletakse kõiki varjupaigataotlusi uue varjupaigamenetluse 
kohaselt. 
Tühistati varjupaigataotluse läbivaatamine kahes etapis (vastuvõetavus ja põhjendatus). 
Välismaalaste amet ei ole enam pädev uurima varjupaigataotluste vastuvõetavust, kuid on 
endiselt pädev tegema otsuseid varjupaigataotleja riigis või kinnipidamiskeskuses viibimise ja 
maalt väljasaatmise kohta.

Varjupaigaküsimustega tegelevad asutused

1. Välismaalaste amet – kuulub siseministeeriumi alla, vastutab välismaalaste riiki 
sisenemise, riigis viibimise, elamaasumise, välismaalaste kinnipidamiskeskuses 
hoidmise ja väljasaatmise eest üldiselt. 

2. Pagulaste ja kodakondsuseta isikute peakomissariaat – vaatab läbi 
varjupaigataotlusi.

3. Välismaalaste apellatsiooninõukogu on pädev kinnitama või muutma pagulaste ja 
kodakondsuseta isikute peakomissariaadi otsuseid.

4. Riiginõukogu – kontrollib üksnes menetluse õiguslikku külge ning ei oma õigust teha 
otsuseid asjaomase varjupaigaküsimustega tegeleva asutuse asemel.

Varjupaigamenetluse etapid

1. Varjupaigataotlus – välismaalane esitab varjupaigataotluse välismaalaste ametile. 
Kui ta siseneb Belgia territooriumile ilma nõutavate dokumentideta, peab ta esitama 
taotluse kas piiril või kaheksa tööpäeva jooksul. 

2. Välismaalaste amet registreerib taotluse ja vestleb isikuga seoses tema isikuandmete, 
päritolu ja reisitrajektooriga. Välismaalaste amet esitab varjupaigataotlejale 
küsimustiku, millesse palutakse märkida varjupaiga taotlemise põhjused ja 
tagasipöördumisvõimalused riiki, kust ta põgenes. Varjupaigataotleja kirjutab 
kõnealusele taotlusele alla ning seejärel esitatakse see koos kõigi dokumentidega 
peakomissariaadile.
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3. Välismaalaste amet määrab kindlaks, milline Euroopa Liidu liikmesriik vastutab 
taotluse läbivaatamise eest vastavalt Dublin II määrusele ning uurib mitmes eri 
riigis ühe ja sama isiku esitatud varjupaigataotlusi.

4. Varjupaigataotluse läbivaatamine – pagulasstaatuse tunnustamises või selle 
tagasilükkamises ning pagulasele täiendava kaitse andmises või sellest keeldumises on 
pädev pagulaste ja kodakondsuseta isikute peakomissariaat. 

5. Kaebuse esitamine välismaalaste apellatsiooninõukogule pagulaste ja 
kodakondsuseta isikute peakomissariaadi otsuse vastu – välismaalaste 
apellatsiooninõukogu on pädev pagulaste ja kodakondsuseta isikute peakomissariaadi 
otsuseid kinnitama või tagasi lükkama. Kaebus tuleb esitada välismaalaste 
apellatsiooninõukogule hiljemalt 15 päeva pärast pagulaste ja kodakondsuseta isikute 
peakomissariaadi otsuse teatavakstegemist. Kaebuse esitamine peatab vaidlusaluse 
otsuse täitmise.

6. Välismaalaste apellatsiooninõukogu otsuste vastu on võimalik edasi kaevata seoses 
nende õiguspärasusega üksnes riiginõukogule („halduslik kassatsioonkaebus”).

Kui isikul on Belgiasse saabumisel kaasas kõik nõutud dokumendid ja kui ta esitab 
varjupaigataotluse, võib ta varjupaigataotluse läbivaatamise ajaks jääda „avatud keskusesse”. 
Avatud keskuseid haldab 2002. aastal loodud föderaalne vastuvõtuamet FEDASIL. 
Teisi varjupaigataotlejaid hoitakse seevastu kõigis territooriumi kinnipidamiskeskustes (välja 
arvatud keskus „INAD”). 

Kinnipidamiskeskustes võidakse hoida järgmisi varjupaigataotlejaid:

 isikuid, kes on esitanud varjupaigataotluse piiril: niisuguses olukorras isikute 
suhtes kohaldatakse kinnipidamismeedet süstemaatiliselt. Neid hoitakse 
kinnipidamiskeskuses varjupaigataotluse kogu menetlemisaja jooksul;

 varjupaigataotlejaid, kes on esitanud taotluse Belgia territooriumil ja taotlus on 
tagasi lükatud (sealhulgas riiginõukogule kaebuse esitanud isikud), isegi kui nad on 
kogu varjupaigamenetluse jooksul viibinud avatud keskuses; 

 isikuid, kes on esitanud varjupaigataotluse kinnipidamiskeskuses: nad on kinni 
peetud seoses nende ebaseadusliku riigis viibimisega. Kinnipidamiskeskusesse 
saabudes esitavad nad varjupaigataotluse ja jäävad sinna kogu menetluse ajaks;

 isikuid, kes on esitanud varjupaigataotluse mõnes teises ELi liikmesriigis, või 
isikuid, kes on esitanud Belgias teise taotluse.

III. Kohtumine valitsusväliste organisatsioonidega

Valitsusväliste organisatsioonide hinnangul tekitab välismaalaste halduskorras kinnipidamine 
Belgias tõsiseid probleeme seoses põhiõiguste ja inimväärikuse austamisega. Nad tuletavad 
meelde, et vastavalt inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsioonile peab 
vabadus olema reegel ja kinnipidamine erand. Kuid varjupaigamenetluse reformiga on 
varjupaigataotlejate kinnipidamise võimalused nii piiril kui riigi territooriumil 
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märkimisväärselt suurenenud1. Muu hulgas on pikenenud ka kinnipidamise tähtajad, kuna 
nüüd võib isikuid pidada kinni kogu menetluse, mitte üksnes varem kasutusel olnud nn 
vastuvõetavuse etapi vältel2. 

Saadikutega kohtumisel tõstsid valitsusvälised organisatsioonid esile mõningaid probleeme:

1. Laste kinnipidamine
Valitsusvälised organisatsioonid nendivad, et kinnipidamiskeskuses kinnipeetavate laste arv 
on viimastel aastatel muutunud erakordselt murettekitavaks. Kui 2004. aastal oli 152 
kinnipeetud last, siis 2006. aastal oli neid 627. Muu hulgas on see arv madalam kui 
tegelikkuses, kuna arvesse ei võeta Vottemi keskust, kus peeti lapsi kinni 2006. aasta märtsist 
juunini, ega keskust „127”, kus on ka lapsi kinni peetud ja tehakse seda ka praegu.

Valitsusvälised organisatsioonid tuletavad meelde, et niisuguse kinnipidamise 
psühholoogilised tagajärjed lastele on leidnud mitmel korral tõestust, näiteks Universtité 
Libre de Bruxelles’i 1999. aasta uurimuses või ühes siseministeeriumi tellitud uurimuses, 
milles kinnitatakse selgelt, et lastega perekondade kinnipidamine on lapse õiguste ja tema 
heaolu seisukohast tänapäeva tingimustes vastuvõetamatu. Laste kinnipidamine on praegu 
pigem reegel kui viimane erandlik meede. Teatavate rühmade puhul toimub kinnipidamine 
automaatselt, eriti perekondade puhul, kelle suhtes kohaldatakse Dublini konventsiooni. 
Selles kontekstis on kinnipidamine toimunud tõepoolest automaatselt ja muutunud 
iseenesestmõistetavaks3. 

Uurimusi on viimastel kuudel kinnitanud mitmed aruanded, näiteks Flandria komissari 
uurimus lapse õiguste kohta4 ning organisatsiooni Piirideta Arstid uurimus5.

2. Kinnipidamise kestus
Valitsusväliste organisatsioonide kohaselt peetakse Belgias hoolimata seaduses sätestatud 
viiekuulisest maksimaalsest kinnipidamistähtajast inimesi mõnikord tegelikult palju kauem 
kinni. Teatavad isikud on viibinud eri kinnipidamiskeskustes vaheaegadeta juba üle aasta. Nii 
pikkade kinnipidamiste psühholoogilised mõjud inimestele on laastavad. 

3. Õiguslik ebakindlus
Paljud kinnipeetavad ei saa eri menetlustest päris täpselt aru. Oma külaskäikude ajal on 
valitsusvälised organisatsioonid märganud puudusi kinnipeetavate teavitamises, 
õigusabiprobleeme või teatavate menetluste puudulikkust. 
                                               
1 15. detsembri 1980. aasta seaduse (mis käsitleb välismaalaste sisenemist riiki, riigis viibimist, elama 
asumist ning riigist väljasaatmist) artikli 74/6 lõige 1a. Vähemalt 15 olukorda võimaldab pidada varjupaiga 
taotleja kinni kohe pärast taotluse esitamist.
2 15. detsembri 1980. aasta seaduse (mis käsitleb välismaalaste sisenemist riiki, riigis viibimist, elama 
asumist ning riigist väljasaatmist) artikli 74/6 lõige 2. Kui varem ei tohtinud kinnipidamise tähtaeg menetluse 
ajal olla pikem kui kaks kuud, siis praegu võib varjupaigataotlejat teatavatel juhtudel pidada kinni kuni 3 kuud ja 
15 päeva, ilma et tema suhtes oleks tehtud täitmisele kuuluvat otsust.
3 „Etude portant sur les alternatives à la détention de familles avec enfants dans les centres fermés en vue 
de leur éloignement. Partie 2 : Vision et recommendations” (Uurimus, milles käsitletakse alternatiive lastega 
perede hoidmisele kinnipidamiskeskustes maalt väljasaatmise eesmärgil) 

http://corporate.skynet.be/mensenruimte/SumResearch/downloads/News/CentreAlternative/deel_2_visi
e_FR.pdf, lk 19. 
4 Kinderrechtencommissariaat „Heen en retour: Kinderrechten op de 
Vlucht”
5 Piirideta Arstid, „Le coût humain de la detention” (Kinnipidamise tagajärjed inimestele).
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Keskustes puuduvad tõlgid. Mõnikord kasutatakse telefoni teel suulise tõlke teenust, kuid 
mõnikord on tõlkideks teised kinnipeetavad, kes peavad hakkama saama haldusalaste või 
juriidiliste tekstide tõlkimisega.

Õiguslikku ebakindlust põhjustavad muu hulgas:
 keskuste sotsiaalteenuste sõltuvus: tegemist on siseministeeriumist sõltuvate ametnikega, 

kelle ülesanne on kinnipeetavaid teavitada, kuid ka valmistada neid ette võimalikuks 
tagasisaatmiseks1;

 migrantide puudulik teavitamine: kinnipeetavatele jagatavad teabelehed menetluste kohta 
ei ole ajakohastatud (mitu kuud pärast uue varjupaigamenetluse jõustumist puudus seda 
käsitlev mitmekeelne teabeleht) ning kinnipeetavatele ei anta alati teavet kättesaadavate 
õiguskaitsevahendite kohta. Neid väiteid on kinnitanud ka ÜRO Pagulaste Ülemkomissar;

 õigusabiprobleemid. 

Kinnipeetaval on õigus esitada peatav hagi territooriumilt lahkumise otsuse vastu. Hagi on 
peatav üksnes juhul, kui see esitatakse 24 tunni jooksul alates kinnipidamisest. Kuid
teatavates keskustes (nt „127 a”) võib riikliku advokaadi määramiseks kuluda rohkem kui 
kolm või neli päeva, võttes kinnipeetavalt üliolulise võimaluse esitada peatav hagi. Nii 
lühike tähtaeg tõstatab ka küsimuse seoses selle tõhususega (Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni artikkel 13).

4. Varjupaigataotlejate vahistamine
Valitsusvälised organisatsioonid toovad välja viisi, kuidas isikuid mõnikord vahistatakse: 
varjupaigataotleja kutsutakse koos pereliikmetega kohale süütuna näival halduslikul põhjusel 
(kutse täiendada teatavaid dokumente jne). Kui ta ilmub välismaalaste ametisse, vahistatakse 
ta ning viiakse kinnipidamiskeskusesse, kuigi kohalekutsumine ei lasknud niisugust võimalust 
aimata. 

Niisuguse Belgia ametiasutuste praktika mõistis juba hukka Euroopa Inimõiguste Kohus 
kohtuasjas Conka,2:kus kohus märkis, et [Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni] artikliga 5 ei ole kooskõlas asjaolu, et kavandatud väljasaatmisoperatsiooni 
raames ning lihtsuse ja tõhususe nimel otsustab haldusasutus inimesi kohalekutsumise kaudu 
teadlikult tüssata (isegi kui nad viibivad riigis ebaseaduslikult), et neilt hõlpsamalt vabadust 
võtta. Eelkõige, kui on tegemist riigis seaduslikult viibivate isikutega.

Nn Dublini menetluse raames (vt eespool) vahistati ootamatult isegi need isikud, kes mitme 
kuu jooksul käisid regulaarselt kohal, ning peeti kinni ettekäändel, et nad ei pruugi alluda 
piirilesaatmise meetmele.

Euroopa Parlamendi delegatsiooni külaskäigu ajal kinnitasid kõnealust praktikat migrandid 
ise, eelkõige üks noor naine, kes vahistati sel viisil koos lastega ning saadeti 
kinnipidamiskeskusesse.

                                               
1 2. augusti 2002. aasta kuningliku dekreedi (millega määratakse kindlaks kinnipidamiskeskuste suhtes 
kohaldatav kord ja nende tööeeskirjad) artikkel 68. Ametnike värbamise eest vastutava avaliku sektori asutuse 
(Selor) avaldatud tööpakkumises kinnipidamiskeskustesse sotsiaaltöötajate leidmiseks on kirjutatud: „kodumaale 
tagasisaatmise eest vastutava ametnikuna valmistate teie kinnipeetavaid vestluste abil ette väljasaatmiseks, et see 
võiks toimuda tõhusalt ja inimväärsetes tingimustes.”
2 Kohtuasi Conka vs. Belgia nr 51564/99 (3. sektsioon) (kahes keeles), EIÕK 2002 – I – (5.2.02).
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5. Kinnipidamiskeskustes esinevad sageli meditsiinilised ja psühholoogilised 
probleemid

Valitsusväliste organisatsioonide väitel peetakse regulaarselt kinni raskelt haigeid inimesi 
ning teiste haigused on seotud otseselt nende kinnipidamisega. Tuleb rõhutada meditsiini- ja 
sotsiaalteenuste sõltumatuse puudumist ning asjaolu, et psühholoogid on samal ajal ka 
keskuse juhatuse liikmed. 

6. Kinnipidamistingimused
Lisaks hoonete mahajäämusele on tugevalt tunda vanglakeskkonda: alaline valvurite 
kohalolek, okastraadid, videovalve ja eeskirjad karistuste kohta, mis võivad viia ka 
arestikambrisse paigutamiseni. Õues viibimise võimalused on väga piiratud (ligikaudu kaks 
tundi päevas), samuti suhtlemine välismaailmaga (kinnipidamiskeskusest välja on võimalik 
helistada telefonikaardiga, kuid vastu saab kõnesid võtta üksnes advokaadilt).

Veel üks probleem, mis valmistab sageli suuri raskusi kinnipeetavatele, kellest mõned on 
elanud Belgias juba aastaid ja kellel on tekkinud riigis tuttavaid, seisneb selles, et lennujaama 
lähedal asuvates keskustes on lähedaste külaskäigud keelatud.

Valitsusvälised organisatsioonid kaebavad ka oma keskuste külastamise õiguse ebakindluse 
üle – kõnealune õigus sõltub siseministeeriumi suvast ning ametnikud võivad selle 
põhjenduseta ära võtta, mis valitsusväliste organisatsioonide sõnutsi võib nende tegevust 
takistada. Valitsusvälistel organisatsioonidel puudub juurdepääs keskusesse „INAD”.

7. Surve ja vägivald seoses väljasaatmisega1

Väljasaatmist iseloomustab peamiselt läbipaistmatus. Väliskontroll peaaegu puudub, 
sisekontroll on juhuslik, puudub videovalve ning tõhusad kaebevõimalused on peaaegu 
nullilähedased. Valitsusvälised organisatsioonid viitavad arvukatele vägivallajuhtumitele 
väljasaatmise ajal.

IV. Kirjeldus halduskorras kinnipidamise keskuste külastamisest

A. Keskus „INAD” (Zaventemi lennujaam)

Keskus „INAD” asub lennujaama Bruxelles-National hoonetes. See avati, et võtta vastu nn 
„vastuvõetamatuid”, st mehi, naisi ja lapsi, kellele ei ole antud õigust riigi territooriumile 
siseneda ning kes ootavad territooriumilt lahkumist ilma sinna sisenemata.

Keskus avati pärast Belgiale osaks saanud kriitikat seoses Belgia territooriumile sisenemise 
luba mitteomavate isikute majutustingimuste (põrandal olevatel madratsitel) ja 
hügieenitingimustega.

Keskuses „INAD” võib kinni pidada järgmisi isikuid:

                                               
1 Väljavõtted aruande „Centres fermés pour étrangers: Etat des lieux” (ülevaade välismaalaste 
kinnipidamiskeskustest) kokkuvõttest, http://www.liguedh.be/medias/579_etat_des_lieux_centres_fermes.pdf
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 isikud, kelle suhtes on langetatud väljasaatmisotsus põhjusel, et neil puuduvad nõutud 
dokumendid riigi territooriumile sisenemiseks või et nende reisieesmärk ei ole 
piirivalvele selge1. Nad peetakse kinni, oodates et neid transportinud lennuettevõte 
viib nad tagasi;

 isikud, kes viibivad riigis ebaseaduslikult ning kelle võib hõlpsasti välja saata;
 eitava vastuse saanud varjupaigataotlejad, keda on peetud kinnipidamiskeskuses ning 

kes on viidud üle keskusesse „INAD” mõned tunnid enne nende väljasaatmist.

2006. aasta aruande kohaselt, mille Belgia asutused delegatsioonile üle andsid, on keskuses 
„INAD” elanud üle 200 ELi kodaniku (Maltalt, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Poolast, 
Ühendkuningriigist, Ungarist, Slovakkiast, Tšehhist, Lätist, Leedust).

Näib, et põhimõtteliselt ei jää kinnipeetavad keskusesse „INAD” kauaks, kuid kui nende 
suhtes langetatakse väljasaatmisotsus, võivad nad sinna kauemaks jääda.

Keskuse seisukord

Keskus on väga väike. See on korteri suurune ning suhteliselt väikeste ruumidega, milleks on 
koridor, elutuba, köök ja kaks väikest magamisruumi (üks meeste ja üks naiste jaoks), milles 
mõlemas on umbes viisteist nari. Aknad avanevad lennuvälja perroonile, kuid need ei ole 
avatavad. Kinnipeetavatel puudub õues käimise võimalus.

Valitsusvälistel organisatsioonidel ja külastajatel puudub juurdepääs keskusesse „INAD”, ka
seetõttu, et keskus asub lennujaamas. ÜRO Pagulaste Ülemkomissar avaldas delegatsioonile 
oma kahetsust seoses korrapärase juurdepääsu puudumisega keskusesse „INAD”. 

Puuduvad sotsiaaltöötajad. „INADi” saabuvate laste jaoks ei ole ette nähtud mingeid 
infrastruktuure.

Delegatsioon leiab, et majutuse materiaalsed tingimused ei vasta kinnipidamisnõuetele, igal 
juhul mitte rohkem kui mõneks tunniks; delegatsioon toetab seega Euroopa Nõukogu 
piinamise tõkestamise komitee järeldusi viimases „INADit” käsitlevas aruandes.

Näib, et valmimas on uue keskuse projekt.

Arutelud ametiasutustega

Arutelude ajal ametiasutuste esindajate ja eelkõige välismaalaste ameti esindajaga kirjeldas 
viimane ühele saadikute esitatud küsimusele vastates, et väljasaatmise ajal pannakse 
põgenemise kahtlustamise korral või ohutuse huvides närvilise või agressiivsena tunduvatel 
isikutel käed raudu. Käeraudu kasutatakse ka juhul, kui isikuid transporditakse ühest 
keskusest teise või keskusest lennujaama.

Raportööri küsimusele, millistesse riikidesse isikud saadetakse, vastati, et transiidiriiki või 
päritoluriiki. Näiteks toodi Aafrikast pärit isiku juhtum, kes saabub Belgiasse Liibüa kaudu. 
Välismaalaste ameti esindaja selgitas, et niisugusel juhul saadetakse isik vastavalt 
lennuettevõtjate vastutusega seotud konventsioonidele transiidiriiki Liibüasse (Chicago 
konventsioon).
                                               
1 Vt allpool sisserändajate ütlused.
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Arutelu käigus välismaalaste transiidialale paigutamise küsimuse üle esitas välismaalaste 
ameti esindaja delegatsioonile mõned selgitused. 

Kui isik saabub piirile, langetatakse tema suhtes eraldi otsused: väljasaatmisotsus ja sel 
eesmärgil kinni pidamise otsus. Kui kohtu nõukoda otsustab, et kõnealune kinnipidamine on 
ebaseaduslik ja isik tuleb vabastada, otsustab välismaalaste amet „vabastada” kõnealuse isiku 
riikliku lennujaama transiidialale.

Delegatsiooni arvates on kõnealune praktika vastuvõetamatu: isikud on transiidialal ilma 
saatjata, nad peavad magama lennujaama pinkidel või isegi põrandal ning neil ei ole isegi 
võimalik duši all käia. Tegelikult asendatakse üks kinnipidamisviis teisega. Euroopa 
Inimõiguste Kohus on langetanud muu hulgas otsuseid, et transiidiala võib pidada 
kinnipidamiskohaks1.

Lisaks muudab kõnealuse „vabastamise” ebaveenvus ebatõhusaks seadusega ette nähtud 
apellatsiooni esitamise võimaluse kinnipidamiskeskuses („INAD”) hoidmise otsuse vastu, mis 
on vastuolus Euroopa inimõiguste konventsiooniga. Kinnipeetavaid teavitatakse sellest, et 
võimalik vabastamine lõpeb transiidialale viimisega, mis tekitab paljude kinnipeetavate 
hulgas hirmu vabastamistaotluse esitamise ees, mida neile seadusega võimaldatakse.
Niisuguse tegevuse kohta on esitanud ulatuslikult kaebusi juba Belgia valitsusvälised 
organisatsioonid, advokaadid, Belgia föderaalne ombudsman; ka Brüsseli esimese astme 
kohus leidis 2003. aastal lihtmenetluse korras, et Belgia teguviis sarnaneb maskeraadile. 
Kohtu hinnangul on õigusriigi põhimõtete kohaselt vastuvõetamatu ja vastukäiv asjaolu, et 
Belgia saadab [välismaalase] teise kinnipidamiskohta (transiidialale), kus elamistingimused 
on ebainimlikud ja alandavad, lootes, et [kõnealune isik] otsustab täita väljasaatmisotsuse
„vabatahtlikult”.
Viimases aruandes Belgia kohta soovitas Euroopa piinamise tõkestamise komitee2, et Belgia 
ametiasutused võtaksid viivitamata vajalikke meetmeid niisuguse tegevuse täielikuks 
lõpetamiseks. Raportöör on soovitustega täielikult nõus ja palub välismaalaste ametilt 
selgitusi niisuguse tegevuse kohta, võttes arvesse, et saadikute teadmiste kohaselt leidis 2007. 
aasta septembris aset 3 transiidialale „vabastamise” juhtumit. 
Muu hulgas mõistis Euroopa Inimõiguste kohus Belgia käitumise hiljuti hukka 24. jaanuari 
2008. aasta kohtuotsuses3 kahe Palestiina kodaniku „vabastamise” eest Brüsseli lennujaama 
transiidialale. Kohus leidis, et transiidialale viimise puhul oli tegemist kinnipidamisega, et 
kõnealune kinnipidamine oli ebaseaduslik ning et tegemist oli ebainimliku ja alandava 
kohtlemisega. 

Sisserändajate ütlused

Külaskäigu ajal viibis keskuses vaid kolm isikut. Kahel neist, kes olid pärit Kongost ja 
Rwandast, olid olemas Belgiasse sisenemiseks nõutavad dokumendid (õppeviisa, 
reisidokumendid, raha jne), kuid nende suhtes oli langetatud väljasaatmisotsus, kuna nende 
reisi eesmärk ei olnud piirivalvuritele „selge”. Nad olid kinni peetud seniks, kui nende 
kasutatud lennuettevõtja nad tagasi viib.

                                               
1 6. novembri 1980. aasta kohtuasi Guzzardi vs. Itaalia, 25. juuni 1996. aasta kohtuasi Amuur vs. 
Prantsusmaa ja 27. novembri 2003. aasta kohtuasi Shamsa vs. Poola.
2 http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2006-15-inf-fra.htm paragraph 49
3 Kohtuasi RIAD ja IDIAB vs. BELGIA (uurimised nr 29787/03 ja 29810/03).
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Nagu kahe kõnealuse isiku puhul, antakse isikule, kelle suhtes langetatakse territooriumile 
sisenemist keelav otsus,

 dokumendivorm keelava otsuse põhjendusega,
 otsus kinnipidamiskeskuses hoidmise kohta.

Keelava otsuse põhjenduse märgivad dokumendivormile piiripunkti kontrolliteenistuse 
ametnikud ning see on kirjutatud hollandi keeles. Välismaalane peab vormile alla kirjutama. 
Delegatsioon väljendas imestust selle üle, et välismaalasele ei anta kõnealuse vormi tõlget, 
isegi kui ta räägib ühte kahest ülejäänud Belgia ametlikust keelest, s.o prantsuse või saksa 
keelt. 
Otsus kinnipidamiskeskuses hoidmise kohta on välja antud nii hollandi kui prantsuse keeles, 
kuid selles viidatakse väljasaatmisotsusele, mis on üksnes hollandikeelne. 

Isikul on 24 tundi, et esitada ülikiiresti hagi väljasaatmisotsuse vastu (peatav mõju). Kui 
välismaalaste apellatsiooninõukogu ei ole teinud oma otsust teatavaks 72 tunni jooksul, on 
väljasaatmine uuesti võimalik.

Isikutele, kes soovivad advokaadi abi, annavad keskuse ametnikud telefoniraamatu. 
Vastuvõtulauas on avalik telefon, kuid sellega ei saa pidada diskreetsemaid vestlusi. 
Advokaadid, kes soovivad oma kliendiga kohtuda, peavad seda tegema lennujaama politsei 
tööruumides, kuhu nende klient toimetatakse keskusest „INAD” politseieskordiga.

B. „Transiidikeskus 127” (Melsbroek)

Keskus asub Melsbroekis, sõjaväelennuvälja kõrval. 
Keskus on ehitatud kokkupandavatest konteineritest (ligikaudu 20 voodiga magamisruumid, 
ühisruum, köök, söögituba ja vastuvõturuumid). Väike osa keskusest (juhatuse, 
sotsiaalteenuste ja meditsiiniteenuste osutamiseks ette nähtud ruumid) on juurde ehitatud. 
Keskusel on väike õu, kuid värske õhu käes viibimiseks ettenähtud aeg on väga lühike. 
Keskus on piiratud võrede ja okastraadiga.

Keskus on vana. See rajati 1988. aastal ajutisena. Delegatsioon märgib, et kõnealune „ajutine” 
olukord on kestnud juba 20 aastat. Juba aastaid lubatakse luua uus keskus, mis asendaks 
keskusi „INAD” ja „127”. Siseminister Patrick Dewael asetas nurgakivi juba mitu kuud 
tagasi, kuid ehitamine algab hinnanguliselt 2009. aastal ja uus keskus peaks valmima 2010. 
aastal.

Keskuses peetakse kinni mehi, naisi, saatjatega lapsi, varjupaigataotlejaid ja ebaseaduslikult 
riigis viibivaid isikuid.

Viimases aruandes, mis käsitleb keskuse olukorda 2006. aastal, esitatakse mõned arvandmed:

2006. aastal registreeriti kokku 2132 kinnipeetavat, kõnealune arv on võrreldes eelnevate 
aastatega pidevalt kasvanud.
Kinnipeetavate hulgas oli 558 naist, 152 saatjaga ja 31 saatjata alaealist. 
Saatjata alaealiste keskmine kinnipidamisaeg oli 2006. aastal 25,2 päeva, millest kõige lühem 
periood kestis 1 päeva ja kõige pikem 66 päeva.
2006. aastal oli kinnipeetavate keskmine vanus 27 aastat. Keskuse kõige noorem elanik oli 
kolmekuune ja kõige vanem 64aastane.
Üks isik vabastati transiidialale ja 3 isikut põgenes.
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Aruande kohaselt peeti kõnealuses keskuses 2006. aastal kinni sadu Euroopa Liidu 
kodanikke: 321 Poola, 12 Tšehhi, 11 Ungari, 10 Slovakkia, 5 Läti, 2 Eesti kodanikku, 1 
kodanik Saksamaalt ja 1 Sloveeniast.

Külaskäigu ajal keskusesse „127” rääkis välismaalaste ameti esindaja delegatsioonile, et 
liikmesriikide kodanikud on paigutatud keskusesse „127”, kuna neid kahtlustatakse
pisikuritegudes osalemises või „mustalt” töötamises. Kõnealuste isikute vangistamine ilma 
süüdistuseta tekitab palju küsimusi. Saadikud küsitlesid sel teemal keskuse ametnikke ning 
leiavad, et on vaja täiendavaid selgitusi: kui tegemist on kurjategijatega, peab toimuma 
õigusemõistmine, kui tegu on süütute isikutega, tuleb nad vabastada.

Perekondade ning saatjatega või saatjateta laste kinnipidamine tekitab kinnipidamiskoha 
täielikku ülerahvastatust arvestades tõsiseid probleeme: lapsed magavad ühes ja samas ruumis 
täiskasvanutega, kes ei kuulu nende perekonda.

Pereliikmeid ega sõbrad ei tohi kinnipeetavaid külastada, kuna keskus asub lennujaama 
territooriumil. Neid külastavad valitsusväliste organisatsioonide liikmed. 

Migrantide ütlused

Isikud, kellega kohtuti, näitasid delegatsioonile oma lapsi ja väitsid, et see ei ole koht laste 
jaoks, kuna nad peavad elama ja magama samas ruumis võõraste täiskasvanutega ning 
kuulevad pidevalt täiskasvanute vestlusi. 

Teatavad isikud kaebasid lennukite maandumisel ja õhkutõusmisel tekkiva müra üle, mis on 
mõnikord kõrvulukustav.

Üks Rwandast pärit noormees kirjeldas tema suhtes kohaldatud menetlust, kurtes, et tal ei 
lubatud täita välismaalaste ametilt saadud küsimustikku ise ning et selle täitnud ametnik tegi 
vigu, mis määrasid kogu järgneva menetluskäigu.

Belgia õigusaktides nähakse ette, et välismaalaste amet registreerib taotluse, kuulab isiku üle 
ja „annab välismaalasele küsimustiku, kuhu viimane peab märkima varjupaigataotluse 
esitamise põhjused ning võimalused tagasipöördumiseks riiki, kust ta põgenes”1.
Varjupaigataotleja kirjutab avaldusele alla ning seejärel esitatakse see peakomissariaadile 
koos kõigi dokumentidega.
Seaduses ei sätesta miski, et varjupaigataotleja eest peavad küsimustiku täitma ametnikud. 
Kuid valitsusväliste organisatsioonide ütluste kohaselt, kellega kohtuti, täidavad praktikas 
varjupaigataotlejate eest küsimustiku välismaalaste ameti ametnikud. Seda tehakse tõlgi abil, 
kuid taotlejal ei ole õigust võtta advokaati. Välismaalaste ameti ametnikuga vesteldes 
kaebasid varjupaigataotlejad nende kohtlemise pealiskaudsuse ja kinnipidamiskeskuste 
halbade elamistingimuste üle (müra, ruumide temperatuur).

Ramadanist peetakse kinni, sel perioodil on inimestel võimalik süüa varem või hiljem.

C. „Kodumaale tagasitoimetamise keskus 127 a” (Steenokkerzeel)

                                               
1 15. detsembri 1980. aasta seaduse artikkel 51/10.
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Kõnealune keskus asub Steenokkerzeelis, samuti lennujaama kõrval. Keskust ümbritseb kaks 
väga kõrget metallist piirdeaeda ja mitu okastraadirida. Keskus sarnaneb väga 
vanglaasutusele. Akende ees on trellid. 

Keskusel on kaks hoonet. Esimeses hoones asub sotsiaal-, haldus- ja meditsiinipersonal ning 
arestikamber. Siseõue kaudu on võimalik pääseda migrantidele mõeldud hooneni, mis asub 5 
meetri kõrguse rauast okastraadiga kaetud tara taga.

Keskuses on nii riigis ebaseaduslikult elavaid isikuid, varjupaigataotlejaid, mehi, naisi kui ka 
saatjaga või saatjata lapsi.

Arvandmed1

2006. aastal oli Steenokkerzeeli kodumaale tagasitoimetamise keskuses „127 a” registreeritud 
kokku 2228 isikut (1691 täiskasvanut ja 537 last), arvestamata 520 isikut, kes olid viibinud 
seal vaid ühe öö. 2005. aastal oli vastav näitaja 2196. 

Naised moodustasid kinnipeetavatest 22,58 %, lapsed 24,10 %, ülejäänud olid mehed. 2006. 
aastal elas keskuses kokku 4 saatjata last.

Kõnealuses keskuses peeti kinni ka ELi kodanike (Eestist, Ungarist, Lätist, Poolast, 
Slovakkiast, Tšehhist – 2006. aastal kokku 212 täiskasvanut ja 81 last).

Keskmine kinnipidamisaeg oli 2006. aastal 16,08 päeva. Kõige lühem kinnipidamine kestis 
vähem kui ühe päeva ning kõige pikem kuus ja pool kuud.
2006. aastal oli keskmine kinnipeetavate arv päevas 96,83.

Keskuses on sotsiaaltöötajad ja kasvatajad. Teatavad valitsusvälised organisatsioonid võivad 
migrante külastada, kuid viimased ei tohi võtta vastu oma pereliikmeid või sõpru. 

Migrantide ütlused

Paljud migrandid kaebavad piisavate meditsiiniteenuste puudumise üle – raskused arsti juurde 
saamisel või temaga suhtlemisel tõlgi puudumise tõttu, pinnapealsed arstlikud kontrollid. Eriti 
valmistas neile nördimust ühe naise olukord, kes on viiendat kuud rase ja kellel on 
probleemne rasedus ning kellega ka delegatsioon kohtus.

Väikelaste vanematele valmistab muret pediaatri puudumine meditsiinipersonali hulgas. 
Migrandid kaebavad valuvaigistite saamise üle kõigi haiguste vastu ning selle üle, et neile ei 
anta väljakirjutatud ravimi kohta teavet, vaid öeldakse üksnes, mitu korda päevas nad peavad 
kõnealust ravimit võtma. Niisugune tegevus rikub kõigi patsientide õigusi, eriti raskes 
olukorras patsientide puhul, kuna neil ei ole võimalust valida muud arsti.

Kinnipeetavad selgitavad, et neile tekitab hirmu eelkõige ühe noore varjupaigataotleja 
ootamatu surm 2007. aasta septembris, mille kohta juhatus andis migrantide sõnul 
kinnipeetavatele väga vähe selgitusi. 

Teabe puudumine menetluse edenemise kohta ja eesootavate meetmete kohta halvendab 
kinnipeetavate enesetunnet. 
                                               
1 Välismaalaste ameti 2006. aasta aruanne keskuse „127 a” kohta.
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Migrantide ütlusi kinnitab muu hulgas 2006. aasta aruanne, kus viidatakse 
– näljastreikidele, millest võtsid osa kümned inimesed, mõnikord terved keskuse 

osakonnad, sealhulgas lapsed. Näljastreikide eesmärk oli kaebuste või pretensioonide
esitamine või tavaliselt jagatava vähese toidu vastu protesteerimine;

– kolmele enesetapukatsele 2006. aastal.

V. Raportööri märkused

Süstemaatiline kinnipidamine

Raportöör rõhutab kõigepealt, et tema arvates on ajutine halduskorras kinnipidamine juba 
oma olemuselt inimõiguste rikkumine ning et õiguslikust seisukohast on halduskorras 
kinnipidamise mõiste vastuvõetamatu. Tegelikult on siin tegemist haldusliku iseloomuga 
rikkumise eest (ebaseaduslik riiki sisenemine või elamisloa kehtivuse lõpp) vabaduse 
võtmisega, mille kestus on sageli ebaproportsionaalne.
Seetõttu ei tohi ajutiseks kinnipidamiseks mõeldud keskusi lubada ja need tuleks sulgeda. See 
oleks esimene meede, mis võimaldaks mõelda konkreetselt muu vastuvõtuviisi peale.
Eriti vastuvõetamatu on varjupaigataotlejate sel viisil kohtlemine – neid mehi, naisi ja 
mõnikord ka lapsi, kes põgenevad raskete olukordade eest ja paluvad Euroopas varjupaika, ei 
tohi sulgeda struktuuridesse, kus rikutakse üksikisiku vabadusi ja põhiõigusi.
Raportöör leiab seetõttu, et varjupaigataotlejate suhtes ei tohiks ühelgi juhul (nagu nähakse 
ette rahvusvahelistes konventsioonides) kohaldada halduskorras kinnipidamist. Välismaalaste 
kinnipidamine on seotud põhivabadusega ning peaks olema erand, mitte reegel, nagu kinnitab 
Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktika.
Lisaks näib, et Belgias peetakse varjupaigataotlejaid piiril kinni süstemaatiliselt ja üldises 
korras (sealhulgas neid, kes taotlevad varjupaika Dublini menetluse raames), olenemata 
sellest, kes need välismaalased on (perekonnad, lapsed) ja kui suureks peetakse võimalust, et 
nad välismaalaste ametisse kunagi ei pöördugi.
Uue seaduse jõustumisest alates on varjupaigataotlejate kinnipidamise võimalused 
märgatavalt suurenenud. See rikub Genfi konventsiooni aluspõhimõtet, mille kohaselt ei 
tohiks varjupaigataotlejaid karistada ebaseadusliku riiki sisenemise või selles viibimise eest. 
Oma aruandes nõukogule ja Euroopa Parlamendile vastuvõtudirektiivi kohaldamise kohta1

tuletab ka Euroopa Komisjon meelde, et direktiivi kohaselt on kinnipidamine siiski erand 
vaba liikumise õigusest, mida võib kasutada „kui see osutub vajalikuks”, ja et automaatne 
kinnipidamine ilma kõnealuse isiku konkreetse olukorra hindamiseta on direktiiviga 
vastuolus.
Varjupaigamenetluse nõuetekohase läbiviimise tingimused kinnipidamiskeskuses puuduvad: 
lisaks kinnipidamisest tingitud tugevale psühholoogilisele survele on seal äärmiselt raske 
suhelda välismaailmaga, saada sotsiaal- või õigustalituse sõltumatut arvamust, vajalikku 
teavet menetluse kohta (Interneti-ühendus puudub) jne.
Tegeliku ligipääsu puudumisel advokaadile on praktiliselt võimatu esitada hagi nõutavas 
vormis ja (väga lühikese) ettenähtud tähtaja jooksul, seda enam, et välismaalaste 
apellatsiooninõukogu menetlus on kirjalik, mis jätab varjupaigataotlejale väga vähe võimalusi 
kohtuistungil suuliselt märkuste tegemiseks. Liiga lühikesed tähtajad tekitavad tõsist muret.

                                               
1 Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 
2003/9/EÜ, millega sätestatakse varjupaigataotlejate vastuvõtu miinimumnõuded, kohaldamise kohta, 
(KOM(2007) 745 lõplik).
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Kinnipidamise kestus

Kinnipidamise kestus on väga oluline, võttes arvesse, millised võivad olla pikaajalise 
kinnipidamise mõjud kinnipeetavale. 
Kui võtta arvesse juba Euroopa Nõukogu soovitusi selle kohta, et niisuguse kinnipidamise 
kestuse piirmääraks peaks olema üks kuu, on vaadeldud kinnipidamisajad liialt pikad.1

Praktikas ei piira Belgias kinnipidamist ükski tähtaeg, kuna uus tähtaeg algab siis, kui isik ei 
ole väljasaatmisotsusega nõus.
Hiljutises Euroopa Komisjoni tellitud aruandes2 märgitakse samuti, et seoses 
kinnipidamistähtajaga tekib küsimus, kas – arvestades direktiivi kohaldatavust 
kinnipidamiskeskustes peetavate varjupaigataotlejate suhtes – võib seaduses sätestatud kahe 
kuu pikkust kinnipidamisaega (mida võib pikendada kaheksa kuuni) käsitleda võimalikult 
lühikese ja põhjendatud ajavahemikuna.
Alaealiste kinnipidamine

Belgias hoitakse kinnipidamiskeskustes saatjaga ja saatjata lapsi. Valitsusväliste 
organisatsioonide hinnangul kinnipeetavate laste hulk suureneb.
Laste kinnipidamisega rikutakse rahvusvahelist lapse õiguste konventsiooni,3 rääkimata 
koolikohustuse täitmise takistamisest. Euroopa Inimõiguste Kohus mõistis Belgia hiljuti süüdi 
ühe alaealise kinnipidamise ja tagasisaatmise eest4. Kohus käsitles ebainimliku kohtlemisena 
järgmist tegevust: alaealise kinnipidamist täiskasvanute jaoks mõeldud keskuses, 
kinnipidamist täiskasvanutega samades tingimustes, võtmata arvesse alaealise eakohaseid 
vajadusi ja äärmist haavatavust.

Komisjoni aruandes nõukogule ja Euroopa Parlamendile vastuvõtudirektiivi5 kohaldamise 
kohta on Belgia riikide hulgas, kes keelduvad andmast kinnipeetavatele alaealistele 
juurdepääsu haridusele või muudavad selle tegelikkuses võimatuks või väga piiratuks. 
Komisjon tuletab aruandes meelde, et see on vastuvõtudirektiiviga vastuolus. 
Vastuvõtudirektiivis sätestatakse, et „liikmesriigid võivad anda varjupaigataotlejate 
alaealistele lastele ja alaealistest varjupaigataotlejatele juurdepääsu oma haridussüsteemile 
sarnastel tingimustel oma kodanikega seniks kuni väljasaatmismeedet nende või nende 
vanemate suhtes ei pöörata tegelikult täitmisele. Sellist õpet võib anda majutuskeskustes6.”

Komisjon märgib samuti, et teatavates liikmesriikides, sealhulgas Belgias, puudub 
haavatavate varjupaigataotlejate tuvastamismenetlus, ning et „võib siiski olla tõsiseid 
kahtlusi, kuidas praegu liikmesriikides ilma sellise vahendita erivajadustega inimesi 
tuvastatakse, ja kas seda üldse tehakse”. Aruandes sätestatakse järgmist:
„Tõsiseid probleeme võib tekkida neis liikmesriikides, mis ei välista erivajadustega 

                                               
1 Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee soovitus nr 1547.
2 Euroopa Komisjoni tellimusel koostatud Belgiat käsitlev aruanne vastuvõtudirektiivi kohaldamise
kohta, et aidata koostada komisjoni aruannet nõukogule ja Euroopa Parlamendile kõnealuse direktiivi 
(KOM(2007) 745 lõplik) kohaldamise kohta.
3 Rahvusvaheline lapse õiguste konventsioon, mille võttis vastu ja avas allakirjutamiseks, 
ratifitseerimiseks ja ühinemiseks ÜRO Peaassamblee oma 20. novembri 1989. aasta resolutsiooniga 44/25 – vt 
http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm 
4 EIÕK, 12.10.2006, nr 13178/03, Mubilanzila Mayeka ja Kaniki Mitunga vs. Belgia.
5 Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 
2003/9/EÜ, millega sätestatakse varjupaigataotlejate vastuvõtu miinimumnõuded, kohaldamise kohta, 
KOM(2007) 745 lõplik
6 Vastuvõtudirektiivi artikkel 10.
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varjupaigataotlejate kinnipidamist.”
„Arvestades nende erilist olukorda, tuleks haavatavate varjupaigataotlejate kinnipidamist 
kaaluda ainult viimase abinõuna asjakohaselt põhjendatud juhtudel1.”

Raportöör rõhutab, et alaealisi ei tohiks ühelgi juhul kinni pidada ning et kunagi ei tohiks 
loobuda seadmast esikohale lapse huve. Riik, kes ei kaitse lapsi, on vastuolus meie kõige 
olulisemate väärtustega.

Migrantide puudulik teavitamine

Kuigi vastuvõtudirektiivis ja menetlusdirektiivis sätestatakse selgelt kinnipeetavate 
migrantide teavitamise kohustus, nähtub kinnipeetavate ütlustest, et neil on väga puudulikud 
teadmised ja arusaamine menetluste, õiguste, kättesaadavate õiguskaitsevahendite või selle 
kohta, mis nendega juhtub. Puudulikku teavitamist oli kõige selgemini näha keskuses „127 a”.

Keskusesse „INAD” puudub juurdepääs nii valitsusvälistel organisatsioonidel, külastajatel 
kui advokaatidel, viimased võivad migrandiga rääkida politseijaoskonnas. 
Ometi rõhutatakse menetlusdirektiivis ja vastuvõtudirektiivis, et advokaatidel, ÜRO Pagulaste 
Ülemkomissaril ja valitsusvälistel organisatsioonidel peab olema abi osutamiseks juurdepääs 
keskustesse, kus varjupaigataotlejaid majutatakse. Piiranguid niisugusele juurdepääsule võib 
kehtestada üksnes keskuste (mitte lähedal asuva lennujaama) ja ruumide ning 
varjupaigataotlejate julgeoleku eesmärgil. Menetlusdirektiivis sätestatakse, et piiranguid võib 
kehtestada üksnes juhul, kui „juriidilise nõustaja või muu nõustaja juurdepääsu ei piirata 
seejuures märkimisväärselt või ei muudeta juurdepääsu päris võimatuks2.”

Teistesse külastatud keskustesse („127” ja „127 a”) on valitsusvälistel organisatsioonidel küll 
juurdepääs, kuid kaootiliselt; migrantide sõpradel või teistel külastajatel puudub keskustesse 
juurdepääs.
Komisjoni tellitud hiljutises aruandes3 märgitakse, et enamikul kinnipeetavatest puudub 
vastuvõtu- või teabebrošüür. Suur osa kinnipeetavatest ei tea, et neil on õigus esitada kaebus. 
Neil ei ole alati võimalik kasutada suulise tõlke teenust. Teatavates kinnipidamiskeskustes on 
probleem meditsiinilise valveteenuse tagamisega. Paljud kinnipeetavad kaebavad nende 
vaimse tervise kontrolli puudumise üle. Probleeme täheldatakse ka seoses õigusabi iseloomu 
ja kvaliteediga. Isegi kui ei teki probleeme haldustasandil, võib probleeme tekitada omakorda 
psühhosotsiaalne tasand. Lõpetuseks ei tagata kinnipidamiskeskuses viibivatele 
varjupaigataotlejatele perekondlikku ühtsust.
Lisaks tekitab kinnipidamiskeskustes probleeme alaealiste koolikohustuse eiramine ning 
vastupidiselt rahvusvahelise lapse õiguste konventsiooni artiklile 37 c hoitakse neid koos 
täiskasvanutega.

                                               
1 Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi
2003/9/EÜ, millega sätestatakse varjupaigataotlejate vastuvõtu miinimumnõuded, kohaldamise kohta –
KOM(2007) 745 lõplik.
2 Menetlusdirektiivi artikkel 16.
3 Euroopa Komisjoni tellimusel koostatud Belgiat käsitlev aruanne vastuvõtudirektiivi kohaldamise 
kohta, et aidata koostada komisjoni aruannet nõukogule ja Euroopa Parlamendile kõnealuse direktiivi 
(KOM(2007) 745 lõplik) kohaldamise kohta.
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VI. Järeldused

1. Teatavate varjupaigataotlejakategooriate (eriti Dublini menetluse alla kuuluvate 
isikute) süstemaatiline kinnipidamine, võtmata arvesse isegi iga kinnipeetava konkreetset 
olukorda, on a fortiori vastuvõetamatu. Olukord on seda šokeerivam, et kinni peetakse ka 
haavatavamaid isikuid (lapsi, rasedaid naisi, imikutega perekondi ja isegi raskesti haigeid 
jne).

2. Ülerahvastatuse, müra, mitmesuguse surve, vanglakeskkonna ja kinnipeetavate koos 
elamise sunni tõttu osutub kinnipidamine, mis on mõnikord väga pikk (teatavatel juhtudel 
rohkem kui viis kuud) kinnipeetavate jaoks raskeks lisakatsumuseks.

3. Ühenduse kodanike kinnipidamine on seletamatu ja kujutab endast põhiõiguste 
rikkumist, kuna vabadusekaotus on haldusrikkumise korral (näiteks kommuuni elanikuks 
mitteregistreerimine) ebaproportsionaalne karistus. Belgia ametiasutuste esitatud arvandmed 
on seda murettekitavamad, et nad kinnitavad sadu niisuguseid juhtumeid.

4. Kõigil välisriigi kodanikel, kelle kohta Belgia ametiasutused otsuseid langetavad, 
peaks olema õigus suulise tõlke teenuse kasutamisele ja õigus saada neid käsitlevad otsused 
keeles, millest nad aru saavad. Seda enam hämmastab asjaolu, et kõnealuseid otsuseid ei 
tõlgita mõnikord isegi kõigisse Belgia ametlikesse keeltesse.

Delegatsioon soovitab Belgia valitsusel:

1. Anda selgemat teavet, eriti seoses:

– ühenduse kodanike kinnipidamisega Belgia kinnipidamiskeskustes;

– hiljutiste andmetega (2007. aasta), mis käsitlevad keskustes kinnipidamiste üksikasjalikke, 
mitte „keskmisi” näitajaid.

2. Selgitada oma seisukohta, eriti:

– kas valitsus kavatseb praktikas jätkata (isegi laste) automaatset kinnipidamist, hoolimata 
arvukatest aruannetest, mis näitavad selle tõsiseid tagajärgi;

– millisel juhul lubab valitsus käeraudade kasutamist kinnipeetavate transportimiseks 
kinnipidamiskeskusesse;

– valitsuse tõlgendust Chicago konventsioonist tulenevate rahvusvaheliste kohustuste kohta ja 
valitsuse seost rahvusvaheliste inimõiguste kaitse vahenditega;

– pisikuritegudes osalenud või „mustalt” töötanud isikute kinnipidamiskeskustesse viimise 
praktika õiguslikke aluseid;

– meetmeid, mis on võetud, et uurida 2006. aasta aruandes kajastatud enesetapukatsete 
motivatsioone ja asjaolusid.

3. Võtta olulisi ja kiireloomulisi õiguslikke ja regulatiivseid meetmeid, eriti:
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– lõpetada ühenduse kodanike kinnipidamine;

– pikendada territooriumilt lahkumise kohustuse vastu peatava hagi esitamise tähtaega 
(praegu 24 tundi) ja välismaalaste apellatsiooninõukogu otsuse langetamise tähtaega (72 
tundi), vältides igal juhul võimalust siduda välismaalaste apellatsiooninõukogu vaikimine 
välismaalase väljasaatmisega;

– lõpetada väljasaatmise hõlbustamiseks kasutatavad ebaseaduslikud kohalekutsumised, mille 
on juba hukka mõistnud Euroopa Inimõiguste Kohus;
– lõpetada välisriikide kodanike paigutamine transiidialale, mille Euroopa Inimõiguste Kohus 
on hiljuti samuti hukka mõistnud;

– näha ette kõigi ja eriti kinnipeetavate alaealiste juurdepääs haridusele;
– näha valitsusvälistele organisatsioonidele ette korrapärane, reguleeritud ja mitte juhuslik 
juurdepääs kõikidele keskustele (sealhulgas keskusele „INAD”) ja seda menetluse igas etapis, 
et nad saaksid anda nõu ühelt poolt kinnipeetavatele ja teiselt poolt ÜRO Pagulaste 
Ülemkomissarile;

– teha kõik vajalik, et keskuste sotsiaalteenistused ei sõltuks enam siseministeeriumist ning et 
keskuse arstid ei sõltuks enam kinnipidamiskeskuse juhatusest;

– näha kõigis keskustes ette kõnealuste keskuste haldustalitusest sõltumatud tõlgid ja 
kultuurivahendajad.
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ANNEXE 1

Parlement Européen
Commission des libertés civiles, de la justice 

et des affaires intérieures
Délégation en Belgique 

11 octobre 2007 

LISTE DES PARTICIPANTS

Membres de la Commission LIBE

Martine ROURE – Chef de délégation
Giusto CATANIA - Rapporteur
Jean LAMBERT

Frieda BREPOELS (hors quota)

Assistants 

Pauline CHAIGNE (assistante de Martine ROURE)
Edoardo BOGGIO (assistant de Giusto CATANIA)
Matthias DIEPENDAELE (assistant de Frieda BREPOELS)

Groupes politiques

Adam ISAACS (PPE) 
Annie LEMARCHAL (PSE)
Anders RASMUSSEN (ALDE)
Jean-Luc ROBERT (VERTS)
Chiara TAMBURINI (GUE)

Secrétariat de la Commission LIBE

Ana DUMITRACHE

Journaliste du Parlement (émission Parlamento, Euronews)

Andreas ROGAL

Interprètes 

IT : D. FUMAGALLI ; F. DI ROSSO; NL: BOERSMA J; et SIMONS K.; FR: GOOSSESNS 
VAERE; GOOSSENS GALLE
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2. LISA

Euroopa Parlament
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni 

delegatsioon Belgias
11. oktoober 2007 

Programmi projekt 4

14.00–14.45 Bussisõit Euroopa Parlamendist kinnipidamiskeskusesse „INAD” 
(Zaventemi lennujaam)

14.45–15.30 Kinnipidamiskeskuse „INAD” külastamine

15.30–16.00 Sõitmine transiidikeskusesse „127” Melsbroekis

16.00–17.00 Keskuse „127” külastamine

17.00–17.30 Sõitmine kodumaale tagasitoimetamise keskusesse „127 a” 
Steenokerzeelis

17.30–19.00 Keskuse „127 a” külastamine

19.00–19.30 Tagasisõit Euroopa Parlamenti
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ANNEXE 3

Parlement Européen
Commission des libertés civiles, de la justice 

et des affaires intérieures
Délégation en Belgique 

11 octobre 2007 

LISTE D’ORGANISATIONS QUI ONT PARTICIPE A LA PREPARATION DE LA 
DELEGATION ET A LA REUNION PREPARATOIRE DU 10/10/2007

CIRE (Coordination et Initiatives pour et 
avec les Réfugiés et Etrangers)

Cédric Vallet

Vluchtelingenwerk Vlaanderen Pieter Stockmans

UNHCR
Protection Unit

Christine Flamand

Centre pour l’égalité des chances et pour 
la lutte contre le racisme

Caroline Stainier

Ligue des droits de l'Homme asbl Pierre-Arnaud Perrouty

Médecins Sans Frontières
Artsen Zonder Grenzen

Pierre Ryckmans: °
Alice Rousseaux: °
Benoit De Gryse: °

Caritas international België Belgique Mathieu Beys

Jesuit Refugee Service (JRS) - Belgium   Edouard Jadot

Comité Belge d'Aide aux Réfugiés
Belgische Comité voor Hulp aan 
Vluchtelingen

Mathilde Henkinbrant

Aide aux Personnes Déplacées asbl Régine Thiebaut

IOM Anne-Christine Roisin

Amnesty International EU Office Kris Pollet

AEDH Mélanie Bartezen
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