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I. Bevezetés - A látogatás menete

Négy európai képviselőből álló küldöttség (lásd a résztvevők mellékelt listáját – 1. melléklet) 
keresett fel 2007. november 11-én Belgiumban három, menedékkérőket és illegális 
bevándorlókat fogva tartó zárt központot. (lásd a mellékelt programot – 2. melléklet)

A látogatás célja mindenekelőtt az információgyűjtés volt arról, hogy hogyan fogadják a 
menedékkérőket és bevándorlókat a belgiumi zárt központokban, és megvizsgálják a 
menedékjogra vonatkozó európai rendeletek és irányelvek végrehajtását, melyek nevezetesen:
- a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról szóló, 2003. január 

27-i 2003/9/EK tanácsi irányelv1 (befogadási irányelv),
- a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások 

minimumszabályairól szóló, 2005. december 1-jei 2005/85/EK tanácsi irányelv2 (eljárási 
irányelv),

- egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog 
iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi 
rendelet3 (Dublin II rendelet).

Ezenkívül a misszió alkalmat adott a civil társadalommal való eszmecserére és a 
hatóságokkal való találkozásra.

E látogatás a LIBE Bizottság Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban, Máltán, 
Görögországban tett más hasonló utazásait követte.

                                               
1 Hivatalos Lap L 031., 2003.2.6., 0018 – 0025. o.
2 Hivatalos Lap L 326., 2005.12.13., 0013 – 0034. o.
3 Hivatalos Lap L 050., 2003.2.25., 0001 - 0010. o.
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A központok felkeresése előtt a küldöttség sok információt kapott több szervezettől és nem 
kormányzati szervezettől, amelyeknek a küldöttség szeretné kifejezni hálás köszönetét: 
különösen a CIRE-nek (Együttműködés és kezdeményezések a menekültekért és 
külföldiekért, és velük együtt), az Esélyegyenlőségi és a rasszizmus elleni küzdelemmel 
foglalkozó ügynökségnek, az Orvosok Határok Nélkül szervezetnek, a lakóhelyük 
elhagyására kényszerült személyeket segítő non profit szervezetnek és az UNHCR-nek (az 
Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztossága).

A küldöttség 2007. október 10-én értekezletet is tartott a Belgiumban a bevándorlás és a 
menedék terén aktív szervezetek és nem kormányzati szervezetek számos képviselőjével (lásd 
a mellékelt listát – 3. melléklet), amelyeknek közreműködésükért és rendelkezésre állásukért a 
küldöttség köszönetét fejezi ki.

A küldöttség három, bevándorlókat és menedékkérőket fogva tartó központot keresett fel: az 
„INAD”, a „127” és a „127a” központot, vagyis a belgiumi hat zárt központ közül4 hármat.

Az európai képviselők látogatását figyelemmel kísérte a belga sajtó. Belga újságírók és az 
Euronews csatorna újságírói követni akarták a képviselőket a központokon belülre. Azonban 
az újságírók belépését és a központokon belül képek készítését nem engedélyezte a három 
központ irányításáért felelős Idegenrendészeti Hivatal.

Ezért abban állapodtak meg az írott és az audiovizuális sajtó (különösen a Belga 
Hírügynökség, az Euronews forgatócsoportja, az RTBF Rádió) újságíróival, hogy a „127” 
központ előtt megvárhatják a küldöttséget.

2007. október 18-án sajtótájékoztatót tartottak az Európai Parlamentben.

A látogatást követően a küldöttség találkozni kívánt a menekült- és bevándorlási politikáért 
felelős belügyminiszterrel, Patrick Dewael úrral. Ilyen javaslattal fordultak a miniszter úrhoz, 
aki azonban úgy vélte, hogy mivel ő csak ideiglenesen tölti be e tisztséget, megfelelőbb volna 
e találkozót utódjával megtartani.

II. Háttér

A. A belga zárt központokban fogva tartható személyek csoportjai
A belga zárt központok különböző csoportokba tartozó személyeket fogadhatnak:

 Belgiumban menedékjog iránti kérelmet benyújtott személyek (a részleteket 
lásd lent)

 az EU más tagállamában menedékjog iránti kérelmet benyújtott személyek -
ha egy személy az EU egy másik tagállamában menedékjog iránti kérelmet nyújt be, 
vagy ezen az országon keresztül éri el a belga területet, a hatóságok felkérik ezt az 
országot, hogy gondoskodjon az érintett személyről. Amíg arra várnak, hogy az adott 
ország átvegye, e személyt egy belgiumi zárt központban tartják.

                                               
4 A többi: az illegális bevándorlók vottemi központja (CIV), az illegális bevándorlók merksplasi 
központja (CIM), az illegális bevándorlók bruges-i központja (CIB).
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 közösségi polgárok - a központok éves jelentéseiből és a küldöttség által kapott 
magyarázatokból kitűnik, hogy kiutasításra váró közösségi polgárokat tartanak fogva 
belga zárt központokban. Az Idegenrendészeti Hivatal illetékese által a küldöttség 
látogatása alkalmával tett nyilatkozatok szerint a rendőrség feltartóztathat ilyen 
személyeket, ha fennáll annak a gyanúja, hogy „kisebb bűncselekményekben” vettek 
részt, vagy „feketén” dolgoztak; ezt követően zárt központokba szállítják őket 
kiutasításuk céljából.

 belga területen jogellenesen tartózkodó személyek - belga területen elfogott, 
szükséges dokumentumokkal nem rendelkező személyek, azon személyek, akiknek a 
Királyságban való jogszerű  tartózkodási ideje lejárt, azon személyek, akik sérthetik a 
közrendet vagy a nemzetbiztonságot, illetve azon személyek, akik szakmai 
tevékenységet önállóan vagy alárendeltségben, az ehhez szükséges engedély nélkül 
gyakorolnak,  a határon történő átadásukról kiutasítást elrendelő határozatot 
kaphatnak, esetleg erre irányuló  szabadságelvonásról szóló határozattal együtt.

 ún. „befogadhatatlan” személyek: a határra való érkezésükkor visszairányítási 
intézkedést hoztak velük szemben. Általában az „INAD” központban tartják őket 
fogva.

B. A fogva tartás időtartama

Míg a múltban egy menekültügyi eljárás több évig tarthatott, és Belgiumban már 
beilleszkedett családok kiutasításához vezethetett, a küldöttségnek bemutatott 2006-os adatok 
(amikor még a régi eljárást alkalmazták) nagyobb gyorsaságot mutatnak.

Az új törvény 2007. júniusi hatálybalépése óta azonban a fogva tartás határideje növekedett, 
mivel ezentúl az eljárás egésze, és nem csupán a korábban az elfogadhatósági szakasznak 
nevezett szakasz történhet zárt központban.

A fogva tartás időtartamát az 1980. december 15-i törvény elvileg 5 hónapra korlátozza, azzal 
a lehetőséggel, hogy a fogva tartás időtartama elérheti a nyolc hónapot, ha a közrendet vagy a 
nemzetbiztonságot érintő indokok azt igazolják.
Ezen kívül a gyakorlatban Belgiumban a fogva tartást nem korlátozzák semmilyen 
határidővel, mivel új határidő kezdődik, ha egy személy tiltakozik a kiutasítása ellen.

Egyébként a fogva tartás időtartamára vonatkozóan a belügyminiszter által közölt adatok csak 
a valóság egy részének felelnek meg. Ez a fogva tartás időtartamának számítási módjából 
ered. Az Idegenrendészeti Hivatal által közölt adatok csak a központonkénti áltagos fogva 
tartási időtartamokra vonatkoznak és nem a fogva tartottankénti átlagos időtartamokra. Tehát
nem veszik figyelembe a fogva tartás teljes időtartamát, amelyet egy személynek el kell 
viselnie, mivel a központok közötti áthelyezéseket nem veszik számításba. Márpedig sok 
áthelyezés van a központok között. Példaképpen, a „127a” központ 2006. évi jelentése 
megjegyzi, hogy 
A bejegyzett 2 228 személy közül 126 más központokból érkezett:
2006-ban 176 ott tartózkodót helyeztek át másik központba.

Az a fogva tartott, aki 2 hónapot tölt a „127” központban, majd 3 hónapot a „127a” 
központban és 24 órát az „INAD”-ban, hazaszállítása előtt három alkalommal jelenik meg a 
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statisztikákban.
Az adminisztráció számára nem egy személyről van szó, aki több mint 5 hónapot tartottak 
fogva. Éppen ellenkezőleg, statisztikailag 3 egyénről van szó, akiknek a fogva tartási ideje –
központonként jelenik meg – 2 hónap, 3 hónap és 24 óra. Paradox módon ennek a fogva 
tartottnak köszönhetően, aki 5 hónapot töltött zárt központokban, a közigazgatás jelentősen 
csökkentheti a fogva tartási időtartamokra vonatkozó statisztikákat.
Fontos lenne tehát, hogy a közigazgatás fogva tartottanként, és nem csak központonként tegye 
közzé a fogva tartási időtartamokat, ami technikailag az Idegenrendészeti Hivatal 
Főigazgatósága szerint is lehetségesnek tűnik.

C. A belgiumi menekültügyi eljárásra vonatkozó észrevételek

2007. június előtt a menekültügyi eljárás két szakaszban zajlott: az Idegenrendészeti Hivatal
(IH) megvizsgálta a kérelem elfogadhatóságát, és a Menekültek és Hontalanok Hivatala 
(MHH) bírálta el a kérelem megalapozottságát.

Miután a régi eljárást számos kritika (nagyon hosszú az ügyiratok kezelési határideje, az 
Idegenrendészeti Hivatal funkciózavaraira vonatkozó vádak) érte, és az Emberi Jogok Európai 
Bírósága, az Európa Tanács és a civil társadalom elítélte (Conka kontra Belgium ügy), 
ígéretet tettek az eljárás 2000-re megvalósítandó reformjára.

2005-ben jóváhagytak egy reformtervezetet, és 2007. június 1-jén teljes egészében hatályba 
lépett a külföldiekről szóló új törvény. Ettől kezdve minden menedékjog iránti kérelmet az új 
menekültügyi eljárás szerint kezelnek.
Eltörölték a menedékjog iránti kérelem két szakaszban (elfogadhatóság és megalapozottság) 
történő vizsgálatát. Az Idegenrendészeti Hivatal már nem rendelkezik hatáskörrel a 
menedékjog iránti kérelmek elfogadhatóságának vizsgálatát illetően, de továbbra is illetékes a 
menedékkérő tartózkodására, zárt központban való tartására és kitoloncolására vonatkozó 
határozat meghozatalában.

A menekültügyi hatóságok

1. Az Idegenrendészeti Hivatal (IH) - a Belügyminisztériumhoz tartozik, általában a 
külföldieknek az országba való belépésével, tartózkodásával, zárt központba való 
helyezésükkel és fogva tartásukkal, kitoloncolásukkal foglalkozik.

2. A Menekültek és Hontalanok Hivatala (MHH) - a menedékjog iránti kérelmeket 
vizsgálja.

3. A Külföldiek jogvitáival foglalkozó tanács rendelkezik hatáskörrel az MHH 
határozatainak megerősítésére vagy megváltoztatására.

4. Az Államtanács - csupán az eljárás törvényességi felügyeletét látja el,  de határozatot 
nem hozhat a megtámadott menekültügyi szerv helyett.

A menekültügyi eljárás szakaszai

1. a menedékjog iránti kérelem - A külföldi az Idegenrendészeti Hivatalnál nyújtja be a 
menedékjog iránti kérelmét. Ha a szükséges papírok nélkül lép be Belgiumba, 
kérelmét a határon vagy 8 munkanapon belül kell benyújtania.
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2. Az IH nyilvántartásba veszi a kérelmet, és meghallgatja a személyt, e meghallgatás 
az érdekelt személyazonosságára, származására és útvonalára korlátozódik. Az IH egy 
kérdőívet ad a menedékkérőnek melyben jeleznie kell a menedékjog iránti kérelem 
indokait és az általa elhagyott országba való visszatérés lehetőségeit. A menedékkérő 
aláírja a nyilatkozatot, majd a teljes ügyirattal együtt továbbítják azt a Menekültek és 
Hontalanok Hivatalának.

3. Az IH meghatározza, hogy a Dublin II rendelet értelmében az Európai Unió melyik 
tagállama illetékes a kérelem vizsgálatára, és megvizsgálja a menedékjog iránti 
többszörös kérelmeket.

4. A menedékjog iránti kérelem vizsgálata - A Menekültek és Hontalanok Hivatala
(MHH) rendelkezik hatáskörrel a menekültként való elismerésre vagy elutasítására, 
valamint a kiegészítő védelmi jogállás megadására vagy megtagadására.

5. Az MHH határozata elleni jogorvoslat iránti kérelem benyújtása a Külföldiek 
jogvitáival foglalkozó tanácsnál - a Tanács rendelkezik hatáskörrel arra, hogy
megerősítse vagy megváltoztassa az MHH határozatait. A jogorvoslat iránti 
kérelmeket az MHH határozatáról szóló értesítést követő 15 napon belül kell 
benyújtani a Külföldiek jogvitáival foglalkozó tanácsnál. A jogorvoslat iránti kérelem 
benyújtása felfüggeszti a vitatott határozat végrehajtását.

6. A Külföldiek jogvitáival foglalkozó tanács határozata ellen csak jogszerűségi 
jogorvoslattal („igazgatási megsemmisítés”) lehet élni az Államtanács előtt.

Ha egy személy az összes szükséges dokumentummal érkezik Belgiumba, és menedékjog 
iránti kérelmet nyújt be, a menedékjog iránti kérelme vizsgálatának időtartama alatt „nyitott 
központban” maradhat. A nyitott központokat a 2002-ben létrehozott FEDASIL, szövetségi 
befogadási iroda kezeli. 
Ezzel szemben a többi menedékkérőt Belgium zárt központjaiban (kivéve az „INAD” 
központot) tartják fogva.

Ezekben a zárt központokban a következő menedékkérők lehetnek:

 azok a személyek, akik a határon nyújtottak be menedékjog iránti kérelmet – az 
ilyen helyzetben lévő személyekre módszeresen alkalmaznak fogva tartási intézkedést. 
A menedékjog iránti kérelem vizsgálati eljárásának teljes időtartama alatt fogva tartják 
őket;

 azok a menedékkérők, akik Belgium területén nyújtottak be menedékjog iránti 
kérelmet, és azt elutasították (beleértve azokat a személyeket is, akik jogorvoslati 
kérelmet nyújtottak be az Államtanácsnál), még akkor is, ha nyitott központban voltak 
a menekültügyi eljárás teljes időtartama alatt;

 azok a személyek, akik zárt központokban nyújtották be menedékjog iránti 
kérelmüket: mivel jogszerűtlen volt a tartózkodásuk, e személyeket fogva tartották. 
Amikor már zárt központban vannak, menedékjog iránti kérelmet nyújtanak be, és ott 
is maradnak az eljárás időtartama alatt.
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 azok a személyek, akik az EU egy másik tagállamában nyújtottak be menedékjog 
iránti kérelmet, vagy azok a személyek, akik egy második kérelmet nyújtanak be 
Belgiumban.

III. Találkozó a nem kormányzati szervezetekkel

A nem kormányzati szervezetek számára az alapvető jogok és az emberi méltóság tisztelete
szempontjából komoly problémákat jelent a külföldiek belgiumi igazgatási fogva tartásának 
gyakorlata. Emlékeztetnek arra, hogy az emberi jogok és alapvető szabadságok európai 
egyezménye szerint a szabadságnak kell lennie a szabálynak, és a fogva tartásnak a 
kivételnek. A menekültügyi eljárás reformja óta jelentősen megnőttek a menedékkérők 
határon vagy Belgium területén való fogva tartásának lehetőségei5. Egyébként a fogva tartási 
határidők is növekedtek, mivel ezentúl az eljárás egésze és nem csak a korábban az 
elfogadhatósági szakasznak nevezett szakasz történhet zárt központban.6

A képviselőkel való találkozás során a nem kormányzati szervezetek kiemeltek bizonyos 
problémákat:

1. Gyermekek fogva tartása
A nem kormányzati szervezetek megállapítják, hogy az utóbbi években rendkívül aggasztó 
arányban nőtt az zárt központokban fogva tartott gyermekek száma. Míg 2004-ben 152 fogva 
tartott gyermek volt, addig 2006-ban 627. Ez az adat egyébként elmarad a tényleges
számoktól, mivel a vottemi központot veszik figyelembe, amelyben 2006. június óta tartanak 
fogva gyermekeket, a „127” központot, ahol korábban is tartottak és még most is tartanak 
fogva gyermekeket, viszont nem..

E szervezetek emlékeztetnek arra, hogy többször bizonyították már az ilyen fogva tartás 
gyermekre gyakorolt pszichológiai utóhatásait: 1999-ben a Brüsszeli Szabad Egyetem egy 
tanulmányával és egy, a Belügyminisztérium által megrendelt tanulmánnyal, amelynek 
megállapítása világos: „a gyermekek jogai és jólétük szempontjából, a jelenlegi körülmények 
között elfogadhatatlan a gyermekes családok fogva tartása. A gyermekek fogva tartását 
jelenleg inkább önkényes intézkedésként alkalmazzák, mintsem kivételes végső intézkedésként. 
Egyes csoportok, különösen a Dublini megállapodás hatálya alá tartozó családok esetében a 
fogva tartás automatikus. Ebben az összefüggésben a fogva tartást ténylegesen automatikussá 
és ezáltal banálissá tették.”7. 

E tanulmányokat az utóbbi hónapokban újból megerősítették egyéb jelentések, közülük a 

                                               
5  A külföldiek országba való belépéséről, tartózkodásáról, zárt központba való helyezéséről és 
kitoloncolásáról szóló, 1980. december 15-i törvény 74/6. cikkének (1a) bekezdése. Nem kevesebb, mint 15 
helyzet teszi lehetővé, hogy a menedékkérőt kérelme benyújtásától kezdve fogva tartsák.
6  A külföldiek országba való belépéséről, tartózkodásáról, zárt központba való helyezéséről és 
kitoloncolásáról szóló, 1980. december 15-i törvény 74/6. cikkének (2) bekezdése. Míg korábban az eljárás során 
a fogva tartás határideje nem haladhatta meg a szorosan vett 2 hónapot, addig ma egyes esetekben egy 
menedékkérőt 3 hónap és 15 napig is fogva lehet tartani, anélkül, hogy végrehajtható határozatot kapna.
7 Kitoloncolásuk érdekében a gyermekes családok zárt központokban való tartásának alternatíváiról szóló 
tanulmány. 2. rész: Jövőkép és javaslatok”, 

http://corporate.skynet.be/mensenruimte/SumResearch/downloads/News/CentreAlternative/deel_2_visi
e_FR.pdf ,  p.19.
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gyermekek jogainak flamand biztosa8 és az Orvosok Határok Nélkül9 jelentései.

2. Fogva tartási időtartamok
A nem kormányzati szervezetek szerint Belgiumban – annak ellenére, hogy a törvényben 
legfeljebb 5 hónap fogva tartási időt írnak elő – a fogva tartások ténylegesen néha sokkal 
hosszabbak. Egyesek már folyamatosan több mint egy évet töltöttek különböző zárt 
központokban. Az ilyen hosszú fogva tartás egyénre gyakorolt pszichológiai hatása igen 
káros.

3. Jogbizonytalanság
Számos fogva tartott számol be a különböző eljárásokkal szembeni tanácstalanságáról. 
Látogatásaik alkalmával a nem kormányzati szervezetek megállapítják a fogva tartottak 
hiányos tájékoztatását, jogi segítségnyújtási problémákat és egyes eljárások hiányosságait.
Nincsenek tolmácsok a központokban. Időnként telefonos tolmácsolási szolgáltatást vesznek 
igénybe, de olykor a fogva tartottak közül tolmácsol valaki a többi fogva tartott számára, az 
igazgatási vagy jogi szövegek fordításából eredő valamennyi nehézséggel együtt.

Néhány jogbizonytalanságot okozó tényező:
 A központok szociális szolgáltatásai nem függetlenek: a Belügyminisztériumhoz tartozó 

tisztviselőkről van szó, akiknek feladata a fogva tartottak tájékoztatása, de az „esetleges 
kitoloncolás előkészítése” is10.

 A bevándorlóknak nyújtott információk hiányosságai: Az eljárásról szóló, a fogva 
tartottaknak adott tájékoztató füzetek nem naprakészek (több hónappal a hatálybalépés
után még nincs az új törvényről több nyelven rendelkezésre álló tájékoztató füzet), és nem 
mindig adnak tájékoztatást a fogva tartottaknak a jogorvoslati lehetőségekről. E 
megállapításokat az UNHCR is megerősíti.

 A jogi segítségnyújtással kapcsolatos problémák.
A fogva tartottaknak joguk van a terület elhagyására vonatkozó kötelezettségükkel 
szembeni felfüggesztő hatályú jogorvoslathoz. Ez valójában csak akkor felfüggesztő 
hatályú, ha a letartóztatás 24 óráján belül nyújtják be. Egyes központokban (pl. a „127a”) 
három-négy napnál is tovább tarthat kirendelt ügyvéd kijelölése, ami hivatalból 
megfosztja a fogva tartottakat e rendkívül fontos, felfüggesztő hatályú jogorvoslat 
lehetőségétől. E rövid határidő a hatékonyság kérdését is felveti (az emberi jogokról szóló 
európai egyezmény 13. cikke).

4. A menedékkérők letartóztatása
A nem kormányzati szervezetek szóvá teszik a letartóztatások esetenként tapasztalható 
módját: a kérelmezőt egy jelentéktelen igazgatási indokkal behívják a családtagjaival együtt: 
felkérik, hogy egészítse ki az ügyiratát stb. Amikor a kérelmező megjelenik az 
Idegenrendészeti Hivatalban, letartóztatják, és egy zárt központba szállítják, miközben az 

                                               
8 Kinderrechtencommissariaat „Heen en retour : Kinderrechten op de Vlucht”
9 Orvosok Határok Nélkül, „A fogva tartás emberi ára”.
10 A zárt központokra alkalmazandó rendszer és működési szabályok meghatározásáról szóló, 2202. 
augusztus 2-i királyi rendelet 68. cikke. A tisztviselők felvételével foglalkozó közszolgálat (Selor) zárt 
központokba szociális segítőknek szóló állásajánlata kifejti: „hazatelepítéssel foglalkozó tisztviselőként a 
beszélgetések során úgy kell felkészíteni a külföldit a kitoloncolására, hogy az hatékonyan és emberséges 
körülmények között legyen megvalósítható.”
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idézésből ennek még a lehetősége sem tűnik ki.

A belga hatóságok e gyakorlatát már elítélte az Emberi Jogok Európai Bírósága a Conka-
ügyben11:. A Bíróság kimondta, hogy „annak ellenére, hogy jogellenes helyzetben vannak, 
nem egyeztethető össze az 5. cikkel [Európai egyezmény az emberi jogokról], hogy egy 
eltervezett kitoloncolás keretében, továbbá könnyebbségre és hatékonyságra törekedve a 
hatóságok szándékosan megtévesztenek személyeket egy idézés célját illetően azért, hogy 
könnyebben megfoszthassák őket a szabadságuktól”. Még inkább igaz ez, ha jogszerűen 
tartózkodó személyekről van szó.

Az úgynevezett Dublin eljárás (lásd fent) keretében még azokat a személyeket is, akik több 
hónapon keresztül rendszeresen megjelennek a beidézések nyomán, váratlanul letartóztatják, 
és fogva tartják azzal az indokkal, hogy nem feltétlenül vetik alá magukat a kitoloncolással 
történő kiutasításra vonatkozó intézkedésnek.

Az EP küldöttségének látogatásakor e gyakorlatokat megerősítették a bevándorlók 
elbeszélései és különösen egy fiatal nő története, akit ily módon tartóztattak le a gyermekeivel 
együtt, mielőtt zárt központba vitték.

5. Visszatérő orvosi és pszichológiai problémák a zárt központokban
A nem kormányzati szervezetek szerint rendszeresen tartanak fogva a súlyosan beteg 
személyeket, másoknál pedig a fogva tartásukhoz közvetlenül kapcsolódóan fejlődnek ki 
betegségek. Hangsúlyozni kell, hogy az orvosi és szociális szolgálatok nem függetlenek, 
továbbá hogy pszichológusok e feladatuk mellett a központ vezetőségének is tagjai.

6. Fogva tartási körülmények
A lepusztultságból eredő problémákon kívül különösen a következők jellemzik a börtönök 
világát: az őrök kiterjedt jelenléte, szögesdrótok, videokamerás megfigyelés és akár az 
elkülönítésig terjedő szankciórendszer. Nagyon korlátozottak a kijárási lehetőségek 
(körülbelül naponta két óra) és a külvilággal való kapcsolattartás lehetőségei (telefonkártya 
vásárlásával lehet kívülre telefonálni, de az ügyvéd kivételével mástól érkező telefonhívás 
nem fogadható).

További probléma, amelyet nagyon nehéz megélniük a fogva tartottaknak, hogy közülük 
egyesek évek óta élnek Belgiumban, és kapcsolatokat alakítottak ki az országban, azonban 
hozzátartozóik nem látogathatják meg őket a repülőtér melletti központokban.

A nem kormányzati szervezetek arra is panaszkodnak, hogy bizonytalan a központokba 
látogatásra irányuló joguk,  – e jog a belügyminiszter mérlegelésétől függ, és az igazgatás azt 
bármikor indokolás nélkül visszavonhatja–, ami a nem kormányzati szervezetek állítása 
szerint gyengítheti a tevékenységüket. A nem kormányzati szervezetek nem juthatnak be az 
„INAD” központba.

                                               
11 Conka kontra Belgium 51564/99. sz. ügy (3. szakasz) (bil.) EJEB 2002 – I – (02.02.5.).
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7. A kiutasítások körüli nyomásgyakorlás és erőszak12

A kiutasítások alapvető jellemzője a homályosságuk. A külső ellenőrzés szinte nem is létezik; 
a belső ellenőrzések szórványosak; nincs videokamerás megfigyelés, és szinte nulla a 
tényleges lehetősége annak, hogy egy panasz eredményes legyen. A nem kormányzati 
szervezetek arról számolnak be, hogy a kitoloncolások során számos esetben alkalmaznak 
erőszakot.

IV. A hatósági fogva tartó központokban tett látogatás leírása

A. AZ „INAD” központ (zaventemi repülőtér)

AZ „INAD” központ a brüsszeli nemzeti repülőtér épületén belül található. Azért nyitották, 
hogy fogadják (az úgynevezett) „befogadhatatlanokat”, vagyis olyan férfiakat, nőket és 
gyermekeket, akiknek az országba való belépését elutasították, és arra várnak, hogy belépés 
nélkül elhagyják a területet.

A központot azután nyitották meg, hogy korábban Belgiumot kritikák érték azon 
elszállásolási (földön elhelyezett matracokon) és higiéniai körülmények miatt, amelyek között 
az országban be nem fogadott személyeknek kellett élniük.

Az „INAD” központban a következő személyeket lehet fogva tartani:

 azok a személyek, akikre kitoloncolási határozat vonatkozik, mivel nem rendelkeznek 
az országba lépéshez szükséges dokumentumokkal, vagy mert az utazásuk „célja” nem 
világos a határrendészet számára13. Addig tartják e személyeket fogva, amíg az a 
légitársaság, amelyikkel odautaztak, vissza nem viszi őket;

 jogellenesen tartózkodó személyek, akik könnyen kitoloncolhatónak minősülnek;
 elutasított menedékkérők, akiket zárt központokban tartottak fogva, és kiutasításuk 

előtt néhány órával az „INAD” központba szállítottak.

A belga hatóságok által a küldöttségnek átadott 2006. évi jelentés is kimutatja, hogy több mint 
200 uniós polgár tartózkodott az „INAD” központban (Málta, Németország, Franciaország, 
Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lettország, Litvánia).

Úgy tűnik, hogy elvileg az „INAD” központban fogva tartott személyek nem tartózkodnak ott 
sokáig, de ha tiltakoznak a visszairányítási határozat ellen, akkor lehet, hogy tovább maradnak 
ott.

A központ állapota

A központ kicsi. Lakás méretű, és viszonylag kis helyiségekből áll: egy előszoba, egy nappali, 
egy konyha és két kis hálószoba (egy a férfiak, egy a nők részére), mindkét szobában mintegy 
tizenöt ágy van egymásra helyezve. A repülőtéri kifutópályára néző ablakok vannak, de 
azokat nem lehet kinyitni. A fogva tartottak nem mehetnek ki a szabad levegőre.
                                               
12 „Zárt központok külföldiek számára, helyzetfelmérés” című jelentés összefoglalásának részletei, 
http://www.liguedh.be/medias/579_etat_des_lieux_centres_fermes.pdf
13 Lásd alább a közvetlen tanúvallomást. 
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Sem a nem kormányzati szervezetek, sem a látogatók nem mehetnek be az „INAD” 
központba, amiatt sem, hogy a központ a repülőtéren belül található. Az UNHCR kifejezte 
sajnálatát a küldöttségnek amiatt, hogy nincs rendszeres hozzáférésük az „INAD”-hoz.

Nincsenek szociális segítők. Az „INAD”-ba érkező gyermekek számára nincs semmilyen 
infrastruktúra.

A küldöttség úgy véli, hogy a szállás fizikai körülményei nem megfelelőek a fogva tartáshoz, 
és semmi esetre sem alkalmasak néhány óránál több időre; e tekintetben csatlakozik az 
Európa Tanács kínzással és egyéb embertelen vagy megalázó bánásmóddal vagy ilyen 
büntetéssel foglalkozó európai bizottsága (CPT bizottság) „INAD”-ról szól utolsó 
jelentésének következtetéseihez.

Úgy tűnik, hogy folyamatban van egy új központ tervezése.

Beszélgetések a hatóságokkal

A hatóságok és különösen az Idegenrendészeti Hivatal képviselőivel folytatott beszélgetések 
folyamán egy feltett kérdés nyomán a Hivatal kifejtette a képviselők előtt, hogy a kitoloncolás 
során az idegesnek vagy agresszívnak tűnő személyeket megbilincselik, ha szökés veszélye 
áll fenn vagy egyéb okokból. Az egyik központból egy másikba, vagy valamelyik központból 
a repülőtérre szállított személyeket is megbilincselik.

Az előadó megkérdezte, hogy melyik országokba toloncolják ki e személyeket: a 
tranzitországba vagy a származási országukba. Egy olyan személy esetét említették meg, aki 
Afrikából Líbián keresztül érkezett Belgiumba. A Hivatal képviselője elmondta, hogy ilyen 
esetben az érintett személyt a légitársaságok felelősségéről szóló egyezmények (Chicagói 
Egyezmény) értelmében a tranzit országba, Líbiába küldik.

A külföldiek tranzitövezetbe történő helyezésének kérdéséről folyt beszélgetések egyike során 
az Idegenrendészeti Hivatal képviselője néhány magyarázattal szolgált a küldöttségnek.

Amikor egy személy megérkezik a határra, két önálló határozatot kap, egy visszairányítási 
határozatot, és az e célból történő fogva tartásról szóló határozatot. Ha a tanács úgy határoz, 
hogy a fogva tartás jogellenes, és szabadon kell engedni a személyt, az Idegenrendészeti 
Hivatal határoz arról, hogy e személyt a nemzeti repülőtér tranzitövezetében kell „szabadon 
engedni”.

A küldöttség elfogadhatatlannak tartja ezt a gyakorlatot: a személyek kíséret nélkül 
tartózkodnak a tranzitövezetben; a repülőtér székein vagy a földön kell aludniuk, anélkül 
hogy zuhanyozhatnának. Valójában az egyik fajta fogva tartást egy másikkal váltják fel. Az 
Emberi Jogok Európai Bírósága határozata szerint egyébként egy tranzitövezetet lehet fogva 
tartási helynek tekinteni14)

Ezenkívül, e „szabadon bocsátás” elrettentő hatása miatt a törvény által a zárt központban 
való tartásról („INAD”) szóló határozat ellen előírt jogorvoslat lehetősége nem tényleges, ami 
ellentétes az emberi jogokról szóló európai egyezménnyel. A fogva tartottakat arról 
                                               
14 Guzzardi kontra Olaszország ítélet, 1980. november 6., Amuur kontra Franciaország ítélet, 1996. június 
25. és Shamsa kontra Lengyelország, 2003. november 27.
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tájékoztatják, hogy a lehetséges szabadulás a tranzitövezetbe helyezéshez vezet, ami sokakat 
eltántorít közülük attól, hogy a törvény által előírt, szabadlábra helyezés iránti kérelmet 
benyújtsák.

Ezt a gyakorlatot már sokszor vitatták a belga nem kormányzati szervezetek, az ügyvédek, a 
belga szövetségi ombudsman; a brüsszeli elsőfokú bíróság is megállapította 2003-ban, 
gyorsított eljárásban ítélkezve, hogy a belga állam hivatali bűncselekményt követett el, amely 
egy „színjátékhoz” hasonlít. A bíróság úgy ítéli meg, hogy elfogadhatatlan, és a jogállammal 
ellentétes, hogy „a belga állam [a külföldit] egy másik őrzött helyre (a tranzitövezetbe) 
szállítja, ahol az életkörülmények embertelenek és megalázóak, mindezt abban a reményben, 
hogy [e személy] úgy határoz, hogy ’önként’ teljesíti a visszairányítási határozatot”.
A Belgiumról szóló utolsó jelentésében a kínzások megelőzésével foglalkozó európai 
bizottság15 is javasolta, hogy a belga hatóságok azonnal hozzák meg azokat az intézkedéseket, 
amelyek e gyakorlat végleges felfüggesztéséhez szükségesek. Az előadó teljes mértékben 
csatlakozik e javaslatokhoz, és kéri az Idegenrendészeti Hivatalt, hogy tegye világossá e 
gyakorlatokat, mivel a képviselők ismeretei szerint 2007. szeptemberben 3 „szabadon 
bocsátási” eset történt a tranzitövezetben.
Egyébként az Emberi Jogok Európai Bírósága a 2008. január 24-i ítéletében16 elítélte 
Belgiumot , amiért két palesztin állampolgárt „bocsátott szabadon” a brüsszeli repülőtér 
tranzitövezetében. A Bíróság úgy vélte, hogy a tranzitövezetbe való helyezés valójában fogva 
tartás, és e fogva tartás jogellenes, továbbá embertelen és megalázó bánásmód.

Bevándorlók tanúvallomásai

A látogatás időpontjában csak három személy volt a központban. Közülük kettő, egy kongói 
és egy ruandai származású, rendelkezett a Belgiumba lépéshez szükséges dokumentumokkal 
(tanulmányi célú vízum, úti okmány, pénz stb.), de visszairányítási határozat vonatkozik 
rájuk, mert az utazásuk célja „nem volt világos” a határrendészet számára. Addig tartják e 
személyeket fogva, amíg az a légitársaság, amelyikkel odautaztak, vissza nem viszi őket.

Amint e két személy esetében, ha valaki az országba való belépést elutasító határozatot kap, 
akkor kap

 egy kérdőívet, amely megjelöli az indokot,
 egy zárt központban való tartásról szóló határozatot.

A holland nyelvű kérdőívet a határellenőrzési szolgálat tisztviselői töltik ki. A külföldinek alá 
kell írnia. A küldöttséget meglepte, hogy a külföldi számára nem fordítják le a kérdőívet, még 
abban az esetben sem, ha a külföldi beszéli Belgium két másik hivatalos nyelve közül 
valamelyiket, a franciát vagy a németet.
Az zárt központban való tartásról szóló határozat holland és francia nyelvű , de a 
visszairányítási határozaton alapul, amely kizárólag holland nyelvű.

Az adott személynek 24 órája van, hogy rendkívüli sürgősséggel jogorvoslat iránti kérelmet 
nyújtson be a kitoloncolási határozat ellen (felfüggesztő hatály). Ha a Külföldiek jogvitáival 
foglalkozó tanács 72 órán belül nem nyilatkozik, újból lehetővé válik a kiutasítás.

Azoknak, akik ügyvéd segítségét szeretnék igénybe venni, a központ hatóságai adnak egy 

                                               
15  http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2006-15-inf-fra.htm paragraph 49
16 RIAD és IDIAB kontra BELGIUM ügy ( 29787/03. és 29810/03. számú keresetek).
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telefonkönyvet. A recepciónál van egy nyilvános telefon, de onnan lehetetlen bizalmasan 
telefonálni. Az ügyvédek a repülőtéri rendőrség helyiségeiben találkozhatnak ügyfelükkel, 
akit rendőri kísérettel vezetnek oda az „INAD” központból.

B. A „127 tranzit központ” (Melsbroek)

Ez a központ Melsbroekben van, a katonai repülőtér mellett.
Előre gyártott konténerekből építették (kb. 20 ágyas hálószobák, közös helyiség, konyha, 
étkező és beszélő). Egy kis rész (igazgatóság, szociális szolgálat, orvosi szolgálat) épült 
rendes építőanyagból. Van egy kis udvar, de korlátozzák a szabad levegőn tölthető időt. A 
központot rácskerítés és szögesdrót veszi körül.

A központ elhasznált. 1988-ban készült, amikor ideiglenes intézkedésként építették. A 
küldöttség megállapítja, hogy ez az „átmeneti” helyzet 20 éve tart. Több éve jelezték, hogy az 
„INAD” és a „127” központ helyett egy új központot hoznak létre. Az alapkövet néhány 
hónapja a belügyminiszter tette le, de az építés megkezdését 2009. márciusra tervezik, és az új 
központ 2010-ben lesz működőképes.

A központban fogva tartott személyek: férfiak, nők és gyermekek kísérővel, menedékkérők és 
jogszerűtlenül tartózkodó személyek.

A központ helyzetéről szóló 2006. évi utolsó jelentés kimutat néhány számszerű adatot:

Összesen 2 132 fogva tartott volt bejegyezve 2006-ban, ez a szám az előző évekhez képest 
folyamatosan emelkedik.
E személyek közül 558 nő, 152 kiskorú kísérővel, és 31 kísérő nélküli kiskorú.
2006-ban a kísérő nélküli kiskorúak átlagos tartózkodási ideje 25,2 nap, a legrövidebb időszak 
1 nap, a leghosszabb 66 nap volt.
A központban az átlagéletkor 27 év volt 2006-ban. A központban tartózkodó legfiatalabb 
személy három hónapos volt, a legidősebb 64 éves.
Egy személyt helyeztek szabadlábra a tranzitövezetben, 3 személy megszökött.

A jelentés szerint 2006-ban több száz európai uniós polgárt tartottak fogva e központban: 
Lengyelország: 321, Csehország: 12, Magyarország: 11, Szlovákia: 10, Lettország: 5, 
Észtország: 2, Németország: 1, Szlovénia: 1.

A „127” központ meglátogatásakor az Idegenrendészeti Hivatalt képviselő hölgy elmondta a 
küldöttségnek, hogy a tagállamok állampolgárait akkor zárják be a „127” központba, ha 
kisebb bűncselekményekkel vagy fekete munkával „gyanúsítják” őket. Sok kérdést vet fel az, 
hogy ezeket a személyeket mindenféle ítélethozatal nélkül zárják be. A képviselők kérdezték 
e témáról a központ hatóságait, és úgy vélik, hogy további magyarázatokra van szükség: ha 
bűnelkövetőkről van szó, az igazságszolgáltatásnak kell eljárnia, ha pedig ártatlan 
személyekről van szó, akkor szabadon kell őket bocsátani.

A családok, a kísérővel lévő és kíséret nélküli gyermekek jelenléte súlyos problémákat okoz, 
mivel e helyre a kellemetlen összezártság jellemző: a gyermekek ugyanabban a hálószobában 
alszanak, mint a nem a családjukhoz tartozó felnőttek.

A fogva tartottak azért sem fogadhatják családtagjaik vagy barátaik látogatását, mert a 
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központ a repülőtéren belül található. A nem kormányzati szervezetek tagjai meglátogatnák 
őket.

A bevándorlók tanúvallomásai

Azok akikkel a küldöttség tagjai találkoztak, azzal mutatják meg a gyermekeiket, hogy a 
központ nem nekik való hely, idegen felnőttekkel élnek és alszanak közös helyen , és 
folyamatosan hallják a felnőttek veszekedéseit.

Egyesek panaszkodnak a repülőgépek felszállásakor és leszállásakor keletkező zaj miatt, ami 
időnként fülsiketítő.

Egy ruandai fiú elmeséli az esetében indított eljárása menetét, és arra panaszkodott, hogy nem 
tudta saját maga kitölteni az Idegenrendészeti Hivatal által neki adott kérdőívet, valamint, 
hogy az a tisztviselő, aki ezt megtette, hibákat vétett benne, ami valószínűleg meghatározta az 
eljárás további menetét.

A belga jogszabály előírja, hogy az IH nyilvántartásba veszi a kérelmet, meghallgatja a 
személyt, és „átad a külföldinek egy kérdőívet, amelyben felkérik, hogy közölje a menedékjog 
iránti kérelme benyújtásának indokait, valamint az általa elhagyott országba való 
visszatérésének lehetőségeit”17. Ezt a nyilatkozatot aláírja a menedékkérő, majd a teljes 
ügyirattal együtt benyújtja a Menekültek és Hontalanok Hivatalának.
A törvényben semmi sem jelzi, hogy a tisztviselőknek kell a menedékkérők nevében 
kitölteniük a kérdőívet.
Úgy tűnik, hogy a nem kormányzati szervezetek szerint, akikkel a küldöttség találkozott, a 
menedékkérők helyett az Idegenrendészeti Hivatal tisztviselői töltik ki a kérdőívet. Ezt egy 
tolmács segítségével végzik, de a menedékkérőnek nincs joga ügyvédhez. A menedékkérők 
panaszkodnak a velük szemben alkalmazott elbánás gyorsított jellege miatt, valamint 
kifogásolják az Idegenrendészet Hatóság tisztviselőjével folytatott beszélgetés során az zárt 
központban uralkodó rossz körülményeket (zaj, környező hőmérséklet).

A Ramadán gyakorlatát tiszteletben tartják: ebben az időszakban az embereknek lehetőségük 
van arra, hogy korábban vagy később egyenek.

C. A „127a. hazatelepítési központ” (Steenokkerzeel)

Ez a központ Steenokkerzeelben van, szintén a repülőtér mellett. Két nagyon magas 
fémkerítéssel és több sor szögesdróttal van körbevéve. Nagyon erős börtön jellege van. Az 
ablakokon rácsok vannak.

A központ két épületből áll. Az első épületben található a szociális, igazgatási és orvosi 
személyzet, valamint a fegyelmi elzárásra szolgáló zárka. Egy belső udvaron áthaladva 
találjuk a bevándorlóknak fenntartott épületet, több sor, 5 méter magas vasszögesdrót-fonat 
mögött.

A központban egyidejűleg vannak az országban jogszerűtlenül tartózkodók, menedékkérők, 
férfiak, nők, kísérővel lévő és kíséret nélküli gyermekek.

                                               
17  1980. december 15-i törvény 51/10. cikke
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Számok18

2006-ban összesen 2 228 személy (1 691 felnőtt és 537 gyermek) volt bejegyezve a 
steenokkerzeeli „127a” hazatelepítési központban (nem számítva azokat, akik csak egy 
éjszakát töltöttek ott), szemben a 2005. évi összesen 2 196-tal.

A fogva tartottak 22,58 %-a nő, a 24 gyermek a fogva tartottak 10 %-a, a többi férfi. 2006-ban 
4 kísérő nélküli gyermek tartózkodott ebben a központban.

Ebben a központban is tartottak fogva  uniós állampolgárokat (Észtország, Magyarország, 
Lettország, Lengyelország, Szlovákia, Csehország – 212 felnőtt és 81 gyermek 2006-ban).

2006-ban az átlagos tartózkodási idő 16,08 nap volt. A legrövidebb tartózkodás: egy napnál 
kevesebb; a leghosszabb tartózkodás: 6 és fél hónap.
A 2006–-os év egészét tekintve naponta átlagosan 96,83 főt tartottak fogva..

A központban két szociális és nevelési segítő van. Egyes nem kormányzati szervezetek 
meglátogathatják a bevándorlókat, de családjuk vagy barátaik viszont nem.

Bevándorlók tanúvallomásai

Sok bevándorló panaszkodik a megfelelő orvosi ellátás hiányára - nehéz az orvossal 
találkozni, vagy tolmácsolás hiányában vele kommunikálni, valamint gyorsak a vizsgálatok. 
Különösen annak az 5 hónapos várandós nőnek a helyzete felháborító, akivel találkozott a 
küldöttség, és aki nehézen viseli a terhességet.

A fiatal gyermekek szülei aggódnak amiatt, hogy nincs gyermekorvos az orvosi csapatban.
A bevándorlók arra panaszkodnak, hogy mindenre és a semmire is fájdalomcsillapítót kapnak, 
nem tájékoztatják őket a számukra felírt gyógyszerekről, csak azt mondják meg nekik, hogy 
naponta hányszor kell szedniük. Ez a gyakorlat sérti minden beteg jogát, különösen a nehéz 
helyzetben lévőkét, mivel nincs lehetőségük arra, hogy másik orvost válasszanak.

A fogva tartottak elmondják, hogy egy fiatal menedékkérő 2007. szeptemberben 
bekövetkezett halála óta még jobban félnek, és a bevándorlók elmondása szerint a vezetőség 
nagyon rosszul kommunikált velük erről az esetről.

Rontja a fogva tartottak közérzetét, hogy nincs ismeretük az ügyük alakulásáról és arról, hogy 
mi vár rájuk.

A bevándorlók elmondásait egyébként alátámasztja a 2006. évi jelentés, amely a 
következőkről számol be:

- tíz személy tartott éhségsztrájkot, időnként a központ teljes szárnyai, köztük 
gyermekek is. Ezen éhségsztrájkok célja az volt, hogy panasszal vagy kifogással 
éljenek, vagy tiltakozzanak a rendszerint kevés élelem miatt;

- három öngyilkossági kísérlet volt 2006-ban.

                                               
18 Az IH 2006. évi jelentése a “127a” központról
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V. Az előadó észrevételei

Módszeres fogva tartás

Az előadó egyúttal hangsúlyozza, hogy szerinte az ideiglenes igazgatási őrizet jellege 
önmagában felelős az emberi jogok megsértésért, és jogi szempontból elfogadhatatlan az 
igazgatási őrizet fogalma. Ugyanis egy igazgatási jellegű vétségért (jogszerűtlen beutazás egy 
országba vagy a tartózkodási engedély érvényességének lejárta) személyes szabadság 
elvonását jelentő büntetést írnak elő, ráadásul gyakran aránytalan időtartamban.
Ezért tekintik az ideiglenes fogva tartásra szolgáló központokat elviselhetetlen helyeknek, 
amelyeket be kellene zárni. Ez lenne az első lépés ahhoz, hogy konkrét módon lehessen újra 
gondolni egy más fogadási módot.
Különösen elfogadhatatlan, hogy a menedékkérőkkel ily módon bánnak: ezeket a férfiakat, 
nőket és néha gyermekeket, akik nehéz helyzetekből menekülnek, és menedéket kérnek 
Európában, nem lehet fogva tartani olyan szerkezetekben, amelyek sértik a személyes 
szabadságot és az alapvető jogokat.
Az előadó ezért úgy véli, hogy a menedékkérőket semmilyen esetben sem lehet (ahogy a 
nemzetközi egyezmények előírják) igazgatási őrizetbe venni. A külföldiek elzárása alapvető 
szabadságot sért, és kivételnek kell maradnia, nem szabálynak, amint ezt az Emberi Jogok 
Európai Bíróságának joggyakorlata is megerősíti.
Ezenkívül úgy tűnik, hogy Belgium rendszeresen és általánosan alkalmazza a menedékkérők 
fogva tartását a „Dublin” eljárás keretében, akárki legyen is a külföldi (családok, gyermekek), 
és bármi is legyen a kockázata annak, hogy kivonják magukat az Idegenrendészeti Hatóság 
alól.
Az új törvény óta a menedékkérők fogva tartásának lehetőségei egyértelműen szaporodtak. Ez 
sérti a genfi egyezmény alapelvét, amely szerint a menedékkérőt nem szabadna a jogellenes 
beutazásáért vagy tartózkodásáért büntetni.
A Tanácsnak és az Európai Parlamentnek készített, a befogadási irányelv alkalmazásáról 
szóló jelentésében19 a Bizottság is emlékeztet arra, hogy az irányelv a szabad mozgás 
szabályához képest kivételnek tekinti a fogva tartást, amelyet csak akkor lehet alkalmazni, ha 
„az szükségesnek bizonyul”, valamint, hogy az érintett személy helyzetének értékelése nélkül a 
fogva tartás automatikus alkalmazása ellentétes az irányelvvel.
Az zárt központban nincsenek meg a menekültügyi eljárás szabályszerű lebonyolításának 
feltételei: a fogva tartás tényéből eredő erős pszichikai nyomáson túl rendkívül nehéz a 
külvilággal kommunikálni, független szociális vagy jogi szolgálat véleményét beszerezni, az 
eljáráshoz hasznos információkat gyűjteni (nincs internetcsatlakozás) stb.
Ügyvédhez való tényleges hozzáférés hiányában gyakorlatilag lehetetlen a megkívánt 
formában és (nagyon rövid) határidőn belül benyújtani a jogorvoslat iránti kérelmet, annál is 
inkább, mert a Külföldiek jogvitáival foglalkozó tanács előtti eljárás írásbeli eljárás, és 
nagyon kevés lehetőséget hagy a menedékkérőnek, hogy szóbeli észrevételeket tegyen a 
tárgyaláson. A nagyon rövid határidők jelentik az aggodalmak fő okát.

A fogva tartás időtartama

A fogva tartás időtartama komoly tét azon hatások tekintetében, amelyeket egy hosszú fogva 
tartás okozhat annál, aki azt elszenvedi.
                                               
19 A Bizottság jelentése Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a menedékkérők befogadása 
minimumszabályainak megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/9/EK irányelv alkalmazásáról -
COM(2007) 745 végleges
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Ez az időtartam már eleve túlzott, ha figyelembe vesszük az Európa Tanács ajánlásait, amely 
azt javasolta, hogy az ilyen típusú fogva tartást egy hónapra korlátozzák20. Gyakorlatilag az 
ilyen elzárást Belgiumban semmilyen határidővel nem korlátozzák, mivel új határidő 
kezdődik, ha egy személy tiltakozik a kiutasítás ellen.
Az Európai Bizottság által megrendelt friss jelentés21 is megjegyzi, hogy:
A fogva tartás időtartamát illetően az a kérdés merül fel az irányelvnek az zárt központokban 
fogva tartott menedékkérőkre való alkalmazhatósága tekintetében, hogy vajon a két hónapos 
jogszerű fogva tartási idő (nyolc hónapig meghosszabbítható) tekinthető-e ésszerű, a lehető 
legrövidebb időszaknak.
Kiskorúak elzárása

Belgiumban kísérővel lévő és kísérő nélküli gyermekeket tartanak fogva az zárt 
központokban. A nem kormányzati szervezetek szerint a számok növekedni fognak.
A gyermekek fogva tartása sérti a gyermekek jogairól szóló nemzetközi egyezményt22, a 
megszakított iskoláztatásról nem is beszélve. Belgiumot nemrég elítélte  az Emberi Jogok 
Európai Bírósága egy kiskorú fogva tartásáért és visszairányításáért23. A Bíróság embertelen 
bánásmódként ítélte meg a következő tényezőket: fogva tartás eredetileg felnőttek számára 
készített központban, fogva tartás a felnőttekével azonos körülmények között anélkül, hogy 
figyelembe vennék a kiskorú korát és rendkívüli sebezhetőségét.

A Bizottság Tanácsnak és az Európai Parlamentnek készített, a befogadási irányelv 
alkalmazásáról szóló jelentésében24 Belgium azon országok között szerepel, amelyek 
megtagadják az oktatáshoz való hozzáférést a fogva tartott kiskorúaktól, illetve a 
gyakorlatban lehetetlenné, vagy nagyon korlátozottá teszik azt. A Bizottság emlékeztet arra,
hogy ez ellentétes a befogadási irányelvvel. A befogadási irányelv ugyanis előírja, hogy A 
tagállamok a menedékkérők kiskorú gyermekeinek és a kiskorú menedékkérőknek a befogadó 
tagállam állampolgáraihoz hasonló feltételekkel biztosítják a részvételt az oktatási 
rendszerben addig, amíg velük vagy szüleikkel szemben ténylegesen nem foganatosítanak 
kiutasítási intézkedést. Az oktatást a befogadóállomásokon lehet biztosítani.25

A Bizottság azt is megjegyzi, hogy egyes tagállamok, köztük Belgium, nem rendelkeznek 
semmilyen, a sérülékeny menedékkérők azonosítására alkalmas eljárással, és megjegyzi, hogy 
komoly kételyek lehetnek azzal a móddal kapcsolatban, ahogyan a különleges igényeket 
támasztó személyeket azonosítják, és azzal kapcsolatban, hogy e személyek ténylegesen olyan 
tagállamokban vannak, amelyek nem rendelkeznek ilyen eszközzel. E jelentés szerint:
Súlyos problémák merülhetnek fel azokban a tagállamokban, amelyek nem tiltják meg a
különleges igényeket támasztó menedékkérők fogva tartását.
Különleges helyzetük miatt a sérülékeny menedékkérők fogva tartását végső megoldásnak kell 

                                               
20 Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1547. ajánlása
21 Az Európai Bizottság nevében a befogadási irányelv alkalmazásáról Belgiumról készült jelentés az 
ugyanezen irányelv alkalmazásáról szóló, a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek készítendő COM(2007) 745 
végleges jelentés szerkesztéséhez
22 A gyermekek jogairól szóló nemzetközi egyezmény, amelyet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése az 
1989. november 20-i 44/25. határozatában fogadott el, és nyitott meg aláírásra, megerősítésre és csatlakozásra, és 
1990. szeptember 2-án lépett hatályba - lásd http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm
23 EJEB, 2006/10/12, 13178/03. sz., Mubilanzila Mayeka és Kaniki Mitunga kontra Belgium.
24 A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a menedékkérők befogadása 
minimumszabályainak megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/9/EK irányelv alkalmazásáról -
COM(2007) 745 végleges.
25 Befogadási irányelv 10. cikk.
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tekinteni, kellően igazolt esetekben.26

Az előadó hangsúlyozza, hogy semmilyen esetben sem volna szabad a kiskorúakat fogva 
tartani, és sohasem szabad szem elől téveszteni a gyermek mindenek fölött álló érdekét. Az az 
állam, amely nem védené a gyermekeket, a legnagyobb értékeinkkel fordulna szembe.

A bevándorlók hiányos tájékoztatása

Amíg a befogadási irányelv és az eljárási irányelv a fogva tartott bevándorlók tájékoztatására 
vonatkozó világos kötelezettségeket ír elő, a fogva tartottak tanúvallomásaiból az tűnik ki, 
hogy nagyon rosszul ismerik és értik az eljárásokat, a jogokat, a lehetséges jogorvoslatokat, 
vagy csak egyszerűen azt, ami velük történni fog. A tájékoztatás hiánya főleg a „127a” 
központban érződik.

Az „INAD”-ot illetően elmondható, hogy sem a nem kormányzati szervezetek, sem a 
látogatók, sem pedig az ügyvédek nem juthatnak be ebbe a központba; az ügyvédek a 
rendőrállomáson beszélhetnek a bevándorlóval.
Az eljárási irányelv és a befogadási irányelv azonban külön kiemeli, hogy az ügyvédeknek, az 
UNHCR-nek vagy a nem kormányzati szervezeteknek e személyek segítése érdekében, be 
kell tudniuk jutni azokba a központokba, ahol a menedékkérőket elszállásolták. E belépés 
csak a központok (és nem a szomszédos repülőtér) és a helyiségek, valamint a menedékkérők 
biztonsága céljából korlátozhatók. Az eljárási irányelv előírja, hogy csak akkor lehetségesek 
korlátozások, ha ezzel a jogi vagy egyéb tanácsadó belépését nem korlátozzák jelentősen, 
illetve nem teszik lehetetlenné.27

A többi meglátogatott központba – „127” és „127a” – bejuthatnak a nem kormányzati 
szervezetek, de ez egy bizonytalan jog; a bevándorlók barátai vagy más látogatói nem 
léphetnek be.
A Bizottság által rendelt friss jelentés 28 megjegyzi, hogy az ott tartózkodók többsége nem 
rendelkezik befogadási vagy tájékoztató füzettel. Az ott lévők nagy többsége nem tudja, hogy 
joga van panaszt tenni. Továbbra sem juthatnak tolmácshoz. Néhány zárt központban 
problémát jelent az orvosi szolgálatok számára a folyamatos készenléti rendszer 
megszervezése. Számos ott tartózkodó panaszkodik arra, hogy nem ellenőrzik a lelki 
egészségüket. Problémák figyelhetők meg a jogi segítség jellegét és minőségét illetően. Még 
ha nem is jelentkezik semmilyen probléma az igazgatási keretet illetően, a pszichoszociális 
keret már problémát okoz. Végül nem biztosított a zárt központban tartott menedékkérők 
családi egységének tiszteletben tartása.
Ezenkívül, az zárt központokban problémát okoz a kiskorúak iskoláztatása, és a gyermekek 
jogairól szóló nemzetközi egyezmény 37. cikkével ellentétben, a kiskorúakat a felnőttekkel 
együtt tartják fogva.

                                               
26 A Bizottság jelentése Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a menedékkérők befogadása 
minimumszabályainak megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/9/EK irányelv alkalmazásáról -
COM(2007) 745 végleges.
27 Eljárási irányelv 16 cikk.
28 A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a menedékkérők befogadása 
minimumszabályainak megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/9/EK irányelv alkalmazásáról -
COM(2007) 745 végleges
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VI. Következtetések

1. A menedékkérők egyes csoportjainak módszeres fogva tartása - különösen a „Dublin” 
esetek, anélkül, hogy figyelembe vennék azon személyek konkrét helyzetét, akikre a fogva 
tartási intézkedés vonatkozik, még inkább elfogadhatatlan. A helyzet annál inkább 
megbotránkoztató, ha sérülékeny személyeket (gyermekek, várandós nők, családok 
csecsemőkkel, súlyos betegek stb.) tartanak fogva.

2. A kellemetlen összezártság, a zaj, a különféle nyomásgyakorlások, a börtönvilág és a 
fogva tartottak kényszerű együttélése következtében az esetenként igen hosszú (bizonyos 
esetekben 5 hónapnál hosszabb) fogva tartás a fogva tartottakat sújtó további megpróbáltatás.

3. A közösségi polgárok fogva tartása elfogadhatatlan, és az alapvető jogok megsértését 
jelenti, mivel a szabadságtól való megfosztás aránytalan, ha csak egy egyszerű igazgatási 
szabálysértést követnek el (például nem jelentkeznek be az önkormányzatnál). A belga 
hatóságok által szolgáltatott adatok annál is inkább aggasztóak, mivel mintegy száz esetet 
mutatnak ki.

4.  Minden olyan külföldi állampolgár esetében, akire a belga hatóságok határozata 
vonatkozik, tiszteletben kell tartani a tolmácshoz való jogot, valamint az ahhoz való jogot, 
hogy az őt érintő határozatokat egy általa értett nyelven kapja meg,. Még elképesztőbb az a 
megállapítás, hogy e határozatok fordítását időnként nem is valamely belgiumi hivatalos 
nyelven adják.

A küldöttség a következőket javasolja a belga kormánynak:

1. Adjon világosabb tájékoztatást különösen a következőkről:

- közösségi polgárok fogva tartása belga központokban.

- friss adatok (2007. év) a központokban való fogva tartás számairól részletekkel és nem csak 
„átlagban”.

2. Tegye világossá álláspontját különösen a következőket illetően:

- továbbra is folytatni óhajtja-e az automatikus fogva tartás gyakorlatát, főleg gyermekek 
esetében, a súlyos következményeket jelző számos jelentés ellenére.

- milyen esetekben engedélyezi a bilincs használatát a fogva tartottak zárt központba való 
szállításához.

- hogyan értelmezi a Chicagói Egyezményből eredő nemzetközi kötelezettségeket és ezen 
értelmezésnek az emberi jogok védelmének nemzetközi eszközeivel való kapcsolatát.

- azon gyakorlat jogi alapjai, amely szerint „kis jogsértéseket” elkövető vagy „feketén” 
dolgozó személyeket tartanak fogva a központokban.
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- a 2006. évi jelentésben alátámasztott öngyilkossági kísérletek indokainak vizsgálata céljából 
hozott intézkedések.

3. Hozzon fontos és azonnali törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, különösen 
annak érdekében, hogy:

- mindenekelőtt a közösségi polgárok fogva tartását megszüntessék.

- módosítsa az ország elhagyására vonatkozó kötelezettség elleni, felfüggesztő hatályú 
jogorvoslatok határidejét (jelenleg 24 óra) és a Külföldiek jogvitáival foglalkozó tanács 
határozata elleni, felfüggesztő hatályú jogorvoslatok határidejét (72 óra), mindenképpen 
elkerülve azt, hogy a Külföldiek jogvitáival foglalkozó tanács hallgatását a külföldi 
kiutasításának lehetőségéhez kapcsolják.

- szüntesse meg a kiutasítások jobb lebonyolítását szolgáló jogellenes idézések gyakorlatát, 
mely gyakorlatot már elítélte az Emberi Jogok Európai Bírósága.

- szüntesse meg a külföldi állampolgárok tranzitövezetbe való helyezésének gyakorlatát, 
amelyet nemrég szankcionált az Emberi Jogok Európai Bírósága is.

- írja elő minden kiskorú oktatáshoz való hozzáférését, különösen azokét, akiket fogva 
tartanak.

- írjon elő rendszeres, szabályozott és nem önkényes belépési lehetőséget azon nem 
kormányzati szervezetek és az UNHCR számára, amelyek állandó belépést szeretnének annak 
érdekében, hogy valamennyi központban (ideértve az „INAD” központot is) tanácsot adjanak 
a fogva tartottaknak, az eljárás különböző szakaszaiban.

- tegye meg a szükséges lépéseket azért, hogy a központok szociális szolgálatai ne függjenek 
többé a Belügyminisztériumtól, valamint, hogy a központok orvosai ne függjenek többé a zárt 
központ vezetésétől.

- tegye kötelezővé valamennyi központban a tolmácsok, valamint a központok 
igazgatóságától független kulturális közvetítők jelenlétét.
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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. MELLÉKLET

Európai Parlament
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

belgiumi küldöttség
2007. október 11. 

Programtervezet 4

14:00 – 14:45: Utazás busszal az Európai Parlamentből az „INAD” központba 
(Zaventem repülőtér)

14:45 – 15:30 Látogatás az INAD központban

15:30 – 16:00 Utazás a melsbroeki „127” tranzit központba

16:00 – 17:00 Látogatás a „127” központban

17:00 – 17:30 Utazás a steenokerzeeli „127a” hazatelepítési központba

17:30 - 19:00 Látogatás a „127a” központban

19:00 – 19:30 Visszautazás az Európai Parlamentbe
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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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