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I. Įžanga. Apsilankymo eiga

2007 m. spalio 11 d. keturių Europos Parlamento narių delegacija (dalyvių sąrašas 
pateikiamas 1 priede) aplankė tris Belgijos prieglobsčio prašytojų ir neteisėtų imigrantų 
sulaikymo centrus (lankymo programa pateikiama 2 priede).

Apsilankymo tikslas – surinkti duomenų apie prieglobsčio prašytojų ir neteisėtų imigrantų 
priėmimo Belgijos sulaikymo centruose sąlygas ir patikrinti, kaip įgyvendinamos šios su 
prieglobsčiu susijusios Europos direktyvos ir reglamentai:
- 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyva 2003/9/EB, nustatanti minimalias normas dėl 

prieglobsčio prašytojų priėmimo1 (Priėmimo direktyva),
- 2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos direktyva 2005/85/EB, nustatanti būtiniausius 

reikalavimus dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse2

(Procedūros direktyva),
- 2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 343/2003, nustatantis valstybės 

narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto 
prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus3 (Dublino 
II reglamentas).

Be to, šis apsilankymas buvo proga pasikeisti nuomonėmis su pilietinės visuomenės atstovais 
ir susitikti su valdžios institucijų pareigūnais.

LIBE komiteto atstovai jau yra surengę tokius apsilankymus Italijoje, Ispanijoje, 
Prancūzijoje, Maltoje ir Graikijoje.

Rengdamiesi lankyti centrus, delegacijos nariai susipažino su gausia informacija, kurią jiems 
                                               
1 OL L 031, 2003 2 6, p. 0018–0025.
2 OL L 326, 2005 12 13, p. 0013–0034.
3 OL L 050, 2003 2 25, p. 0001–0010.
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atsiuntė įvairios organizacijos ir nevyriausybinės organizacijos (NVO), ir jie norėtų už tai 
ypač padėkoti CIRE („Pabėgėlių ir svetimšalių globos iniciatyvų koordinavimas“), Lygių 
galimybių ir kovos su rasizmu centrui, organizacijai „Gydytojai be sienų“, pelno nesiekiančiai 
Perkeltųjų asmenų globos organizacijai ir Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiajam 
komisarui (JTPRVK).

2007 m. spalio 10 d. įvyko delegacijos posėdis, kuriame gausiai dalyvavo NVO ir kitų 
Belgijos organizacijų, veikiančių imigracijos ir prieglobsčio srityje, atstovai (atstovų sąrašas 
pateikiamas 3 priede); delegacija visiems dėkoja už bendradarbiavimą ir dalyvavimą.

Delegacija aplankė tris iš šešių4 Belgijos imigrantų ir prieglobsčio prašytojų uždarųjų 
sulaikymo centrų – „INAD“, „127“ ir „127a“.

Europos Parlamento narių apsilankymui daug dėmesio skyrė Belgijos spauda. Belgijos ir 
televizijos kanalo „Euronews“ žurnalistai pageidavo kartu su delegacija apsilankyti centruose, 
tačiau už visų trijų centrų valdymą atsakinga Užsieniečių tarnyba neišdavė jiems leidimo 
patekti į centrus ir filmuoti savo teritorijoje.

Su žiniasklaidos žurnalistais (spaudos agentūros „Belga“, „Euronews“ ir „RTBF Radio“ 
atstovais) buvo susitarta, kad jie vis dėlto galės susitikti su delegacijos nariais šiems išėjus iš 
„127“ centro patalpų.

2007 m. spalio 18 d. Europos Parlamente įvyko spaudos konferencija.

Po apsilankymo delegacija norėjo susitikti su vidaus reikalų ministru Patricku Dewaeliu, 
atsakingu už prieglobsčio ir imigracijos politiką. Jam buvo nusiųstas atitinkamas prašymas, 
tačiau ministras pareiškė einąs šias pareigas tik laikinai, todėl tokį susitikimą tikslinga 
surengti su jį šiose pareigose pakeisiančiu pareigūnu.

II. Bendrosios aplinkybės

A. Grupės asmenų, kurie gali būti laikomi Belgijos uždaruosiuose sulaikymo 
centruose

Į Belgijos uždaruosius centrus priimami šių toliau išvardytų grupių asmenys:

 asmenys, pateikę prašymą dėl prieglobsčio Belgijoje (išsami informacija 
pateikta toliau);

 asmenys, pateikę prašymą dėl prieglobsčio kitoje ES šalyje. Kai asmuo 
pateikia prašymą dėl prieglobsčio kitoje ES šalyje arba patenka į Belgijos teritoriją iš 
šios šalies, valdžios institucijos kreipiasi į šią šalį, prašydamos imtis atsakomybės dėl 
suinteresuotojo asmens. Kol šis asmuo bus atsiimtas, jis apgyvendinamas viename iš 
Belgijos uždarųjų centrų;

 Bendrijos piliečiai. Metinių centrų veiklos ataskaitų duomenimis ir kaip buvo 
paaiškinta delegacijos nariams jų apsilankymo metu, Belgijos uždaruosiuose centruose 

                                               
4 Kiti centrai – Votemo neteisėtų imigrantų sulaikymo centras (pranc. CIV), Merksplaso neteisėtų 
imigrantų sulaikymo centras (pranc. CIM) ir Briugės neteisėtų imigrantų sulaikymo centras (pranc. CIB).
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apgyvendinami Bendrijos piliečiai, kuriuos numatyta išsiųsti iš šalies. Kaip paaiškino 
Užsieniečių tarnybos atstovė, policija, įtardama šiuos piliečius dalyvavusius padarant
„nesunkių nusižengimų“ arba neteisėtai dirbusius, turi teisę juos sulaikyti; vėliau jie 
nukreipiami į uždaruosius centrus, numatant išsiųsti iš šalies;

 neteisėtai gyvenantys Belgijos teritorijoje asmenys. Tai – Belgijos teritorijoje 
sulaikyti asmenys, neturintys reikiamų dokumentų arba kuriems baigėsi nustatytas 
buvimo Belgijos karalystėje terminas, asmenys, galintys trikdyti viešąją tvarką ar 
keliantys grėsmę nacionaliniam saugumui, ir asmenys, be atitinkamų leidimų 
dirbantys arba užsiimantys nepriklausoma profesine veikla. Visiems jiems gali būti
įsakyta palikti šalies teritoriją, o iki nugabenant į pasienį jiems taikomas laisvės 
apribojimas;

 vadinamieji „nepageidaujami“ asmenys. Tai asmenys, kuriems jau pasienyje
taikoma grąžinimo priemonė. Jie paprastai laikomi „INAD“ centre.

B. Sulaikymo trukmė

Anksčiau prieglobsčio suteikimo procedūra galėjo trukti keletą metų ir baigtis išsiuntimu iš 
šalies net ir tų šeimų, kurios jau įsigyveno Belgijos visuomenėje, o delegacijai pateikti 
2006 m. (dar galiojant senajai tvarkai) sukaupti duomenys rodo, kad dabar ji vykdoma vis 
greičiau.

Tačiau, 2007 m. birželį įsigaliojus naujajam įstatymui, sulaikymo trukmė vėl pailgėjo, nes 
dabar visa procedūra, o ne tik jos dalis, anksčiau vadinta prašymo priimtinumo nagrinėjimo 
stadija, gali vykti uždarajame sulaikymo centre.

Pagal 1980 m. gruodžio 15 d. įstatymą sulaikymas negali trukti ilgiau nei 5 mėnesius, 
numatant galimybę pratęsti sulaikymo trukmę iki aštuonių mėnesių, kai tai pateisinama 
viešosios tvarkos ar nacionalinio saugumo sumetimais.
Bet praktiškai Belgijoje sulaikymas gali trukti neribotą laiką, nes naujas terminas pradedamas 
skaičiuoti nuo asmens skundo dėl išsiuntimo iš šalies pateikimo datos.

Be to, Vidaus reikalų ministerijos pateikti duomenys apie sulaikymo trukmę tik iš dalies 
atspindi tikrąją padėtį. Dėl to kalta sulaikymo trukmės apskaičiavimo metodika. Užsieniečių 
tarnybos pateikti skaičiai atitinka konkrečiam centrui, o ne vienam sulaikytajam tenkančią 
vidutinę sulaikymo trukmę. Todėl iš jų neįmanoma nustatyti, kiek iš tikrųjų trunka vieno 
asmens sulaikymas, nes nekaupiama duomenų apie sulaikytųjų perkėlimą iš vieno centro į 
kitą, nors tokių perkėlimų būna labai daug. Pavyzdžiui, „127a“ centro metinės veiklos 
ataskaitos duomenimis:
iš 2 228 įregistruotų asmenų 126 buvo į jį perkelti iš kitų centrų;
2006 m. 176 šio centro sulaikytieji buvo iš jo perkelti į kitą uždarąjį centrą.

Sulaikytasis, prieš jį išsiunčiant praleidęs 2 mėnesius „127“ centre, po to 3 mėnesius „127a“ 
centre ir 24 valandas „INAD“ centre, bus tris kartus įrašytas į statistikos duomenis.
Administracijos požiūriu tai bus ne vienas ilgiau kaip 5 mėnesius išbuvęs sulaikytas asmuo, o 
trys atskiri individai, kurių sulaikymo trukmė atitinkamuose centruose bus 2 mėnesiai, 
3 mėnesiai ir 24 valandos. Paradoksalu, bet taip vienas sulaikytasis, 5 mėnesius išbuvęs 
sulaikymo centruose, suteikia administracijai galimybę nurodyti palankesnius, sulaikymo 
trukmės tendenciją mažėti rodančius statistinius duomenis.
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Todėl labai svarbu, kad administracija sulaikymo trukmę apskaičiuotų vienam sulaikytajam, o 
ne skaičiuotų jos vidurkį vienam centrui. Kaip tvirtino Užsieniečių tarnybos generalinė 
direkcija, techninių galimybių tokiems skaičiavimams atlikti pakanka.

C. Pastabos dėl prieglobsčio procedūros Belgijoje eigos

Iki 2007 m. birželio prieglobsčio procedūra vyko dviem etapais: Užsieniečių tarnyba 
(pranc. OE) išnagrinėdavo prašymo priimtinumą, o Generalinis pabėgėlių ir asmenų be 
pilietybės reikalų komisariatas (pranc. CGRA) pateikdavo savo nuomonę dėl prašymo 
pagrįstumo.

Senoji tvarka buvo nuolat kritikuojama dėl ilgų bylų nagrinėjimo terminų, Užsieniečių 
tarnybai teikiamų priekaištų dėl blogo darbo ir pan. Pagaliau, Europos žmogaus teisių teismui 
priėmus nutartį byloje Conca prieš Belgiją ir nuolat smerkiant Europos Tarybai bei pilietinei 
visuomenei, buvo pažadėta 2000 m. pradėti jos reformą.

Reformos planas buvo patvirtintas 2005 m., o naujasis įstatymas dėl užsieniečių visiškai 
įsigaliojo 2007 m. birželio 1 d. Nuo šios datos visi prieglobsčio prašymai nagrinėjami pagal 
naująją prieglobsčio procedūrą.
Buvo atsisakyta prašymo nagrinėjimo procedūros padalijimo į du etapus (prašymo 
priimtinumo nagrinėjimą ir sprendimą iš esmės). Užsieniečių tarnyba neteko kompetencijos 
nagrinėti prašymo priimtinumą, bet jai palikta kompetencija priimti sprendimus dėl leidimo 
prieglobsčio prašytojui gyventi šalyje, dėl jo buvimo uždarajame centre pratęsimo ir dėl jo
išsiuntimo iš šalies.

Prieglobsčio suteikimo institucijos

1. Užsieniečių tarnyba – pavaldi Užsienio reikalų ministerijai, reguliuoja įvažiavimą į 
šalį, gyvenimą ir įsisteigimą joje, užsieniečių apgyvendinimą uždarajame centre ir jų 
buvimo juose trukmę bei bendrąją užsieniečių išsiuntimo iš šalies tvarką.

2. Generalinis pabėgėlių ir asmenų be pilietybės reikalų komisariatas – nagrinėja 
prieglobsčio prašymus.

3. Užsieniečių ginčų sprendimo taryba (pranc. CCE) yra kompetentinga patvirtinti 
arba pakeisti Generalinio pabėgėlių ir asmenų be pilietybės reikalų komisariato
sprendimus.

4. Valstybės Taryba – vykdo procedūros vyksmo teisėtumo stebėseną, bet neturi teisės 
priimti sprendimą apeidama apskųstą prieglobsčio suteikimo instituciją.

Prieglobsčio procedūros etapai

1. Prieglobsčio prašymas – užsienietis pateikia prieglobsčio prašymą Užsieniečių 
tarnybai. Jei jis pateko į Belgiją neturėdamas reikiamų dokumentų, prašymą privalo 
pateikti pasienyje arba per 8 darbo dienas.

2. Užsieniečių tarnyba įregistruoja prašymą ir atlieka asmens apklausą, per kurią tik 
nustato suinteresuotojo asmens tapatybę, kilmę ir maršrutą. Užsieniečių tarnyba
prieglobsčio prašytojui įteikia klausimyną, kurį jis privalo užpildyti, nurodydamas
prieglobsčio prašymo priežastis ir galimybes grįžti į šalį, iš kurios jis pabėgo. Šis 
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dokumentas, pasirašytas prieglobsčio prašytojo, kartu su visa jo byla perduodamas 
Generaliniam komisariatui.

3. Užsieniečių tarnyba, vadovaudamasi Dublino II reglamentu, nustato Europos 
Sąjungos valstybę narę, atsakingą už prašymo nagrinėjimą, ir nagrinėja 
prašymus, kuriuose prašoma prieglobsčio kelete šalių.

4. Prieglobsčio prašymo nagrinėjimas – Generalinis pabėgėlių ir asmenų be 
pilietybės reikalų komisariatas (CGRA) yra kompetentingas pripažinti ar 
nepripažinti asmenį pabėgėliu ir suteikti arba nesuteikti jam papildomai saugomo 
asmens statusą. 

5. CGRA sprendimų apskundimas Užsieniečių ginčų sprendimo tarybai (CCE) –
Užsieniečių ginčų sprendimo taryba kompetentinga patvirtinti arba pakeisti CGRA 
sprendimus. Skundas CCE turi būti pateiktas per 15 dienų nuo pranešimo apie CGRA 
sprendimą įteikimo datos. Apskundus sprendimą, jo vykdymas sustabdomas.

6. Apeliacinius skundus dėl CCE sprendimų („administracinę kasaciją“) nagrinėti 
įgaliota tik Valstybės Taryba.

Kai visus reikiamus dokumentus turintis asmuo atvyksta į Belgiją ir pateikia prieglobsčio 
prašymą, jis prieglobsčio prašymo nagrinėjimo laikotarpiu gali būti apgyvendintas atvirajame 
sulaikymo centre. Atviruosius centrus valdo 2002 m. įsteigta Federalinė priėmimo agentūra 
FEDASIL.
Visi kiti prieglobsčio prašytojai apgyvendinami šalies teritorijoje esančiuose uždaruosiuose 
sulaikymo centruose (išskyrus „INAD“ centrą).

Uždaruosiuose centruose gali būti apgyvendinti šie prieglobsčio prašytojai:

 asmenys, kurie prieglobsčio prašymą pateikė pasienyje; jiems visiems be išimties 
taikoma sulaikymo priemonė. Jie lieka sulaikyti visą prieglobsčio prašymo 
nagrinėjimo procedūros laikotarpį;

 prieglobsčio prašytojai, Belgijos teritorijoje pateikę prašymus, kurie buvo atmesti
(įskaitant asmenis, pateikusius apeliaciją Valstybės Tarybai), net jei jie visą prašymo 
nagrinėjimo laikotarpį praleido atvirajame centre;

 asmenys, pateikę prieglobsčio prašymus uždarajame sulaikymo centre. Tai 
asmenys, sulaikyti dėl neteisėto gyvenimo šalyje. Apgyvendinti uždarajame centre ir 
čia pateikę prieglobsčio prašymą, jie laikomi jame iki procedūros pabaigos;

 asmenys, pateikę prieglobsčio kitoje ES šalyje prašymą, arba asmenys, pateikę
antrąjį prašymą dėl prieglobsčio Belgijoje.

III. Susitikimas su NVO

NVO požiūriu, administracinis užsieniečių sulaikymas Belgijoje vykdomas ne be rimtų
pagrindinių žmogaus teisių ir orumo pažeidimų. Jos primena, kad pagal Europos pagrindinių 
žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvenciją laisvė turi būti taisyklė, o sulaikymas – išimtis. 
Tuo tarpu, įgyvendinus prieglobsčio suteikimo procedūros reformą, tikimybė, kad prašytojas
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bus sulaikytas pasienyje arba šalies teritorijoje, tapo daug didesnė5. Be to, pailgėjo sulaikymo 
trukmė, nes nuo šiol visa procedūra, o ne tik jos dalis, anksčiau vadinta prašymo priimtinumo 
nagrinėjimo stadija, gali būti vykdoma uždarajame sulaikymo centre6.

Susitikime su Parlamento nariais NVO ypač pabrėžė šias problemas:

1. Vaikų sulaikymas
NVO konstatuoja, kad pastaraisiais metais sparčiai didėjantis vaikų uždaruosiuose centruose 
skaičius verčia nerimauti. Dar 2004 m. jų buvo tik 152, o 2006 – jau 627. Be to, šis skaičius 
neatspindi tikrosios padėties, nes į jį neįtraukti Votemo centre 2006 m. kovo–birželio mėn. 
laikyti ir „127“ centre iki šiol laikomi vaikai.

Jos priminė, kad ne kartą buvo įrodytas psichologinių tokio sulaikymo padarinių vaikams 
pavojus. Tai nustatyta 1999 m. Briuselio laisvojo universiteto tyrime ir Vidaus reikalų 
ministerijos užsakymu atliktame tyrime, kurio išvadose pabrėžta: „Vaikų teisių ir jų gerovės 
požiūriu šeimų su vaikais sulaikymas dabartinėmis sąlygomis yra smerktinas. Šiuo metu 
sprendimas dėl vaikų sulaikymo dažnai priimamas savavališkai, o ne kaip išskirtinė 
priemonė. Kai kurioms asmenų grupėms toks sulaikymas taikomas automatiškai, ypač 
šeimoms, kurioms tenka taikyti Dublino konvenciją. Jų laisvės apribojimas tapo automatiškas, 
todėl įprastinis reiškinys“7.

Šių tyrimų išvadas patvirtino pastaraisiais mėnesiais paskelbti nauji Flandrijos vaikų teisių 
komisaro8 ir organizacijos „Gydytojai be sienų“9 tyrimai.

2. Sulaikymo trukmė
Kaip teigia NVO, nors pagal Belgijos įstatymą sulaikymo trukmė negali būti ilgesnė nei 
5 mėnesiai, tam tikrais atvejais sulaikymas trunka kur kas ilgiau. Kai kurie asmenys praleido 
skirtinguose uždaruosiuose sulaikymo centruose daugiau kaip vienerius metus be pertraukų. 
Psichologiniai tokio ilgo sulaikymo padariniai žmogui būna labai alinantys.

3. Teisinis netikrumas
Daugelis sulaikytųjų skundžiasi prarandą pasitikėjimą savimi, susidūrę su įvairių procedūrų 
gausa. NVO atstovai, lankydami centrus, pastebi informacijos sulaikytiesiems stoką, teisinės 
pagalbos stygių ir tam tikrų procedūrų spragas.

Sulaikymo centruose nėra vertėjų. Kartais kreipiamasi paslaugų į vertėjų telefonu tarnybas, 
bet dažniausiai vieni sulaikytieji verčia kitiems, sunkiai įveikdami administracinę ir teisinę 
dokumentų kalbą.

                                               
5 1980 m. gruodžio 15 d. įstatymo dėl asmenų, kurie nėra piliečiai, patekimo į teritoriją, gyvenimo, 
įsisteigimo joje ir deportavimo 74 straipsnio 6 dalies 1a pastraipa. Numatyta bent 15 aplinkybių, leidžiančių 
nedelsiant sulaikyti prieglobsčio prašytoją jam pateikus prašymą.
6 1980 m. gruodžio 15 d. įstatymo dėl asmenų, kurie nėra piliečiai, patekimo į teritoriją, gyvenimo, 
įsisteigimo joje ir deportavimo 74 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa. Anksčiau sulaikymo trukmė laukiant 
procedūros pabaigos buvo nustatyta ne ilgesnė kaip 2 mėnesiai, o šiandien tam tikrais atvejais prieglobsčio 
prašytojui sulaikymo centre vykdomojo sprendimo tenka laukti iki 3 mėnesių ir 15 dienų.
7 Tyrimas dėl alternatyvių sprendimų, taikytinų vietoje šeimų su vaikais apgyvendinimo uždaruosiuose 
sulaikymo centruose iki jų išsiuntimo iš šalies. 2 dalis. Projektai ir pasiūlymai, p. 19,

http://corporate.skynet.be/mensenruimte/SumResearch/downloads/News/CentreAlternative/deel_2_visi
e_FR.pdf
8 Kinderrechtencommissariaat „Heen en retour: Kinderrechten op de Vlucht“.
9 Organizacija „Gydytojai be sienų“, „Le coût humain de la détention“ („Žmogiškoji laisvės apribojimo 
kaina“).
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Teisinį netikrumą sukelia šie veiksniai:

 centrų socialinėms tarnyboms nesuteiktas nepriklausomumas. Jose dirba Vidaus reikalų 
ministerijos pareigūnai, kurių užduotis – teikti sulaikytiesiems informacijos, bet kartu ir 
„rengti juos galimam išsiuntimui iš šalies“10;

 informacijos spragos migrantams skirtuose leidiniuose. Sulaikytiesiems skirtų apie 
procedūras informuojančių brošiūrų turinys neatnaujinamas (naujoji prieglobsčio 
procedūra galioja jau keletą mėnesių, tačiau apie ją informuojanti keletu kalbų brošiūra 
vis dar neparengta), o informacija apie galimus apeliacinio skundo pateikimo būdus ne 
visuomet pateikiama sulaikytiesiems. Šiuos trūkumus patvirtino ir JTPRVK;

 su teisine pagalba susijusios problemos.

Sulaikytasis turi teisę apskųsti sprendimą palikti šalies teritoriją ir taip sustabdyti 
išsiuntimo iš šalies vykdymą. Sustabdymo galią apeliacija turi tik jei ji pateikta ne vėliau 
kaip per 24 valandas nuo sulaikymo. O tam tikruose centruose (pvz., „127a“) pro deo 
advokato skyrimas gali trukti nuo trijų iki keturių dienų – taip iš sulaikytųjų atimama
galimybė pasinaudoti apeliacijos teise ir, kas jiems labai svarbu, sustabdyti išsiuntimo 
vykdymą. Be to, toks trumpas apeliacijai skirtas terminas verčia abejoti ir jos 
veiksmingumu (Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos
13 straipsnis).

4. Prieglobsčio prašytojų sulaikymas
NVO nurodo, kad tam tikrais atvejais asmenų sulaikymas vyksta taip: prašytojas 
pakviečiamas kartu su šeima atvykti eilinio administracinio formalumo – papildyti bylos 
duomenų ar pan. Jam atėjus į Užsieniečių tarnybą, prašytojas sulaikomas ir vedamas į uždarą 
sulaikymo centrą, nors kvietime nebuvo jokios užuominos apie tokią galimybę.

Šiuos Belgijos valdžios institucijų praktikuojamus veiksmus jau pasmerkė Europos žmogaus 
teisių teismas Conka 11: byloje:„jei administracinė valdžia, numačiusi išsiuntimą ir siekdama 
lengvai ir veiksmingai jį įvykdyti sąmoningai klaidina asmenis, net neteisėtai gyvenančius 
šalyje, nenurodydama tikrojo iškvietimo tikslo, kad galėtų netrukdomai jį sulaikyti, ji 
pažeidžia Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 5 straipsnį“. 
Pažeidimas a fortiori rimtesnis, jei asmuo teisėtai gyvena šalyje.

Vykdant vadinamąją Dublino procedūrą (žr. pirmiau), net asmenys, iki šiol keletą mėnesių 
reguliariai atvykdavę administracijos kvietimu, be įspėjimo sulaikomi ir apgyvendinami
sulaikymo centre motyvuojant šiuos veiksmus įtarimu, kad jie gali nepaklusti sprendimui 
pristatyti juos į pasienį.

EP delegacijos apsilankymo metu migrantai patvirtino, kad tokie veiksmai tapo įprasta 
praktika – viena jauna moteris papasakojo, kad tokiu būdu ji buvo sulaikyta kartu su savo 
vaikais ir nugabenta į uždarąjį centrą.

                                               
10 Pagal 2002 m. rugpjūčio 2 d. Karališkojo dekreto, nustatančio uždarųjų sulaikymo centrų darbo tvarkos 
taisykles, 68 straipsnį viešoji tarnyba, kuriai pavesta atrinkti valstybės pareigūnus (Selor), skelbia uždarųjų 
sulaikymo centrų socialinių darbuotojų darbo pasiūlymus ir juose nurodo: „už grąžinimą atsakingi valstybės 
pareigūnai pokalbiuose su užsieniečiais rengia juos išsiuntimui iš  šalies taip, kad jis vyktų sklandžiai ir 
humaniškai.“
11 Byla Conka prieš Belgiją Nr. 51564/99 (3 skyr.) (dvikalb.) CEDH 2002 – I – (2002 2 5).
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5. Nuolatinės medicininės ir psichologinės problemos, su kuriomis susiduriama 
uždaruosiuose centruose

NVO pastebi, kad centruose neretai laikomi sunkiai sergantys asmenys, o daugeliui 
sulaikytųjų vystosi susirgimai, kurių priežastys tiesiogiai susijusios su jų sulaikymu. Todėl jos 
pabrėžia, kad centruose būtinos nepriklausomos medicinos ir socialinės tarnybos, o tarp 
centrų vadovybės narių turėtų būti profesionalių psichologų.

6. Sulaikytųjų gyvenimo sąlygos
Sulaikytiesiems tenka gyventi apleistose patalpose. Visa aplinka primena įkalinimo įstaigą: 
nuolat budintys sargybiniai, spygliuotos vielos aptvarai, stebėjimo vaizdo kameros ir nustatyta 
tvarka, už kurios pažeidimą numatytos sankcijos, tarp jų ir uždarymas į vienutę. Išeiti iš 
centro leidžiama labai ribotai (iki dviejų valandų per dieną), o ryšio su išorės pasauliu 
galimybės prastos (sulaikytasis gali skambinti iš centro, jei turi telefono mokėjimo kortelę, 
tačiau jam paskambinti gali tik jo advokatas).

Papildomas apribojimas, labai apsunkinantis sulaikytųjų, ypač jau seniai gyvenančių Belgijoje 
ir užmezgusių ryšių joje, gyvenimą – artimiesiems neleidžiama lankyti sulaikytųjų, 
apgyvendintų greta oro uosto esančiuose centruose.

NVO taip pat pasiskundė, kad neužtikrinta jų teisė lankytis centruose. Šią teisę jiems suteikia 
Vidaus reikalų ministerija savo nuožiūra, o administracija gali be paaiškinimo jos nesuteikti. 
NVO tvirtina, kad dėl to labai nukenčia jų veiklos veiksmingumas, juo labiau kad jie negali
lankytis „INAD“ sulaikymo centre.

7. Išsiuntimą iš šalies lydintys spaudimo ir smurto atvejai12

Išsiuntimui iš šalies labiausia būdinga tai, kad jis vyksta neskaidriai. Beveik nevykdoma 
nepriklausoma stebėsena, o vidaus kontrolė atliekama tik retkarčiais; nėra stebėjimo vaizdo 
kamerų, o skundo patenkinimo galimybė yra nykstamai maža. NVO pateikė nemaža 
išsiuntimą lydėjusių smurto atvejų pavyzdžių.

IV. Apsilankymo administracinio sulaikymo centruose aprašymas

A. „INAD“ centras (Zaventemo oro uostas)

„INAD“ centras yra paties Briuselio nacionalinio oro uosto patalpose. Jis buvo įkurtas 
apgyvendinti vadinamiesiems „nepageidaujamiems asmenims“, t. y. vyrams, moterims ir 
vaikams, kuriems nebuvo leista patekti į šalies teritoriją ir kurie sulaikyti, kol bus išsiųsti iš 
šalies.

Šis centras įkurtas todėl, kad anksčiau Belgija sulaukdavo daug kritikos dėl asmenų, kuriems 
nebuvo leista patekti į Belgiją, apgyvendinimo ir higienos sąlygų (jie turėdavo įsikurti ant 
čiužinių, patiestų ant grindų).

„INAD“ centre gali būti apgyvendinti šie asmenys:

                                               
12 Ištraukos i š  ataskaitos „Uždarieji užsieniečių sulaikymo centrai. Dabartinė padėtis“ santraukos. 
http://www.liguedh.be/medias/579_etat_des_lieux_centres_fermes.pdf
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 asmenys, dėl kurių priimtas sprendimas dėl grąžinimo tuo pagrindu, kad jie neturi visų 
reikiamų patekti į teritoriją dokumentų ar kad jų atvykimo tikslas pasienio policijai 
„nepakankamai aiškus“.13. Jie apgyvendinami sulaikymo centre, kol juos atskraidinusi 
oro transporto bendrovė parskraidins juos atgal;

 neteisėtai gyvenantys asmenys, kurių išsiuntimo iš šalies formalumai jau baigti;
 prieglobsčio prašytojai, kurių prašymai atmesti. Jie buvo laikomi uždaruosiuose 

sulaikymo centruose ir perkelti į centrą „INAD“ likus kelioms valandoms iki jų
išsiuntimo iš šalies.

Belgijos valdžios institucijos pateikė EP delegacijai 2006 m. ataskaitą, kurioje yra per 200 ES 
piliečių (iš Maltos, Vokietijos, Prancūzijos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos, Vengrijos, 
Slovakijos, Čekijos, Latvijos ir Lietuvos), kurie buvo laikomi „INAD“ centre, sąrašas.

Paprastai „INAD“ centre asmenys laikomi trumpai, tačiau, jiems apskundus sprendimą dėl 
grąžinimo, jie gali būti čia apgyvendinti ir ilgesniam laikui.

Centro būklė

Centras užima nedidelį plotą. Jis yra buto dydžio ir jo patalpos gana ankštos: holas-
priimamasis, svetainė, virtuvė ir du nedideli miegamieji (vienas vyrams, kitas moterims), 
kurių kiekviename yra apie penkiolika aukštais išdėstytų lovų. Langai yra oro uosto pakilimo 
tako pusėje, tačiau jie neatidaromi. Sulaikytieji neturi galimybės išeiti.

Nei NVO, nei lankytojai negali patekti į „INAD“, be kita ko todėl, kad centras yra oro uosto 
teritorijoje. JTVPRK apgailestaudamas skundėsi EP delegacijai, kad neturi galimybės 
reguliariai lankytis „INAD“ centre.

Socialinių darbuotojų nėra. Vaikams, atgabenamiems į „INAD“, nenumatyta jokios
infrastruktūros.

Delegacija nusprendė, kad tokiomis apgyvendinimo sąlygomis sulaikymas negali būti 
vykdomas, nebent jis truktų tik keletą valandų. Ji pritarė Europos Tarybos komiteto prieš 
kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą išvadoms, pateiktoms 
jo paskutiniame pranešime dėl „INAD“.

Yra duomenų, kad numatyta suprojektuoti ir pastatyti naują centrą.

Diskusija su valdžios institucijomis

Diskusijoje su valdžios institucijų atstovais Užsieniečių tarnybos pareigūnė, atsakydama į 
Parlamento nario klausimą, aiškino, kad išsiuntimo metu asmenims, kurie rodo susijaudinimo 
arba agresyvumo požymių, uždedami antrankiai, siekiant užkirsti kelią pabėgimui arba 
saugumui užtikrinti. Perkeliami iš vieno centro į kitą arba vedami iš centro į oro uostą 
asmenys taip pat surakinami antrankiais.

Pranešėjas uždavė klausimą: į kurią– tranzito ar kilmės – šalį išsiunčiami neįleisti asmenys,
kai, pavyzdžiui, kurios nors Afrikos šalies pilietis atvyksta į Belgiją per Libiją. Užsieniečių 
                                               
13 Toliau pateiktas liudininko pasakojimas.
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tarnybos atstovė atsakė, kad tokiu atveju, laikantis konvencijų dėl oro transporto bendrovių 
atsakomybės (Čikagos konvencija), šis asmuo grąžinamas į tranzito šalį – Libiją. 

Diskutuojant apie užsieniečių sulaikymą tranzito zonoje, Užsieniečių tarnybos atstovė 
paaiškino delegacijos nariams tam tikras detales.

Asmeniui atvykus į pasienį, dėl jo priimami du atskiri sprendimai: sprendimas dėl jo 
grąžinimo ir su šia procedūra susijęs sprendimas jį sulaikyti. Jei Tarybos tribunolas 
nusprendžia, kad sulaikyta neteisėtai ir šį asmenį reikia išlaisvinti, Užsieniečių tarnyba priima 
sprendimą „suteikti laisvę“ šiam asmeniui nacionalinio oro uosto tranzito zonos ribose.

Delegacija nusprendė, kad tokie veiksmai netoleruotini: juk šie asmenys turi likti tranzito 
zonoje niekieno neglobojami; jie priversti nakvoti ant sėdėti skirtų oro uosto suolų arba ant 
grindų, jie negali nusiprausti po dušu. Iš esmės šiuo atveju vienas sulaikymas pakeičiamas 
kitu. Beje, Europos žmogaus teisių teismas nutarė, kad tranzito zona gali būti pripažinta 
sulaikymo vieta14.

Be to, atgrasanti tokio „išlaisvinimo“ perspektyva neskatina asmens apskųsti sprendimą dėl jo 
laikymo uždarame sulaikymo centre („INAD“), o tai pažeidžia Europos žmogaus teisių 
konvencijos nuostatas. Sulaikytiesiems pranešama, kad, jei jie bus paleisti iš centro, pateks į 
tranzito zoną, todėl daugelis jų atsisako pateikti įstatymu numatytą prašymą dėl išlaisvinimo.

Šią praktiką jau viešai smerkė Belgijos NVO, advokatai ir Belgijos federalinis ombudsmenas. 
Briuselio pirmosios instancijos teismas 2003 m. supaprastintos procedūros posėdyje 
nusprendė, kad Belgijos valdžios institucijos taiko jų kompetenciją viršijančias priverstines 
priemones, sukuriančias „veidmainišką“ padėtį. Teismo nuomone, negalima toleruoti teisinės
valstybės principus pažeidžiančios praktikos, kai „Belgijos valdžios institucijos perkelia 
[užsienietį] į kitą uždarą vietą (tranzito zoną), kurioje jis patenka į nežmoniškas ir 
žeminančias sąlygas, tikėdamosi, kad [šis asmuo] savo noru pasirinks išsiuntimą iš šalies“.
Naujausiame savo pranešime dėl padėties Belgijoje Europos komitetas prieš kankinimą15

paragino Belgijos valdžios institucijas nedelsiant imtis reikiamų priemonių tokiai praktikai 
išnaikinti. Pranešėjas pritarė šiai nuostatai ir paprašė Užsieniečių tarnybą pasiaiškinti dėl šių 
priemonių taikymo, nes, Parlamento narių duomenimis, 2007 m. rugsėjo mėn. įvyko trys 
„išlaisvinimo“ perkeliant į tranzito zoną atvejai.
Beje, labai neseniai, 2008 m. sausio 24 d., Europos žmogaus teisių teismas priėmė Belgiją 
smerkiančią nutartį16 dėl dviejų palestiniečių „išlaisvinimo“ perkeliant juos į Briuselio oro 
uosto tranzito zoną. Teismas nusprendė, kad perkėlimas į tranzito zoną iš tikrųjų yra 
nehumaniška ir žeminanti sulaikymo forma.

Migrantų liudijimai

Apsilankymo metu sulaikymo centre buvo tik trys asmenys. Du iš jų – Kongo ir Ruandos 
piliečiai – turėjo visus į Belgiją patekti reikiamus dokumentus (mokslo vizą, kelionės bilietą, 
pinigų ir t. t.), tačiau buvo nuspręsta juos grąžinti, kadangi pasienio policijai jų atvykimo 
tikslas pasirodė „nepakankamai aiškus“. Jie sulaikyti, iki atskraidinusi oro transporto 
bendrovė parskraidins juos atgal.

                                               
14 Sprendimai Guzzardi prieš Italiją, 1980 m. lapkričio 6 d., Amuur prieš Prancūziją, 1996 birželio 25 d., 
ir Shamsa prieš Lenkiją, 2003 m. lapkričio 27 d.
15  http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2006-15-inf-fra.htm paragraph 49
16 Byla RIAD ir IDIAB prieš BELGIJĄ (Ieškiniai Nr. 29787/03 ir 29810/03).
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Kai asmuo supažindinamas su sprendimu neįleisti jo į šalį, (kaip tai įvyko šių dviejų asmenų 
atveju), jam įteikiami:

 nustatytos formos dokumentas, kuriame nurodyta neįleidimo priežastis,
 sprendimas dėl jo sulaikymo uždarajame centre.

Nustatytos formos dokumentą olandų kalba užpildo pasienio kontrolės tarnybos pareigūnas. 
Užsienietis privalo pasirašyti dokumento apačioje. Delegaciją nustebino tai, kad užsieniečiui 
nepateikiamas šio dokumento vertimas, net tuo atveju, kai užsienietis kalba viena iš kitų 
dviejų Belgijos valstybinių kalbų – prancūzų arba vokiečių.
Sprendimas dėl sulaikymo uždarajame centre surašytas olandų ir prancūzų kalbomis, tačiau 
jis remiasi sprendimu dėl grąžinimo, kuris surašytas tik olandų kalba.

Asmeniui skiriamas 24 valandų terminas, per kurį jis nedelsdamas turi apskųsti sprendimą dėl 
jo grąžinimo (skundas turi grąžinimo sustabdymo galią). Jei Užsieniečių ginčų sprendimo 
taryba per 72 valandas nepriima nutarimo dėl skundo, išsiuntimą vėl galima vykdyti.

Asmenims, norintiems pasinaudoti advokato paslaugomis, centro pareigūnai duoda telefonų 
knygą. Priėmimo patalpoje yra telefonas automatas, tačiau kalbėti be liudininkų galimybės 
nėra. Advokatai, pageidaujantys susitikti su savo klientais, priversti su jais bendrauti oro 
uosto policijos patalpose, į kurias iš „INAD“ centro klientus atlydi policijos pareigūnai.

B. „Tranzito centras 127“ (Melsbroeko vietovė)

Šis centras yra Melsbroeko vietovėje, greta karinio oro uosto.
Jis pastatytas iš gamykloje pagamintų surenkamų konteinerinių blokų (20 lovų miegamieji, 
bendroji patalpa, virtuvė, valgykla ir pokalbių kambariai). Likę keli pastatai (direkcija,
socialinė tarnyba, medicinos tarnyba) – plytiniai. Yra mažas kiemas, tačiau pasivaikščiojimo 
laikas ribojamas. Centras aptvertas vieline tvora spygliuotos vielos kraštais.

Centras neremontuotas. Jis pastatytas 1988 m. kaip laikina priemonė. Delegacijos nariai 
konstatavo, kad ši „laikina priemonė“ stovi jau 20 metų. Daugelį metų vis žadama įkurti naują 
centrą, pakeisiantį „INAD“ ir „127“ centrus. Pirmąjį šio centro statybos akmenį vidaus reikalų 
ministras P. Dewael padėjo prieš keletą mėnesių, tačiau statyba bus pradėta tik 2009 m. 
kovo mėn., o veikti naujasis centras pradės tik 2010 metais.

Centre laikomi vyrai, moterys ir lydimi vaikai – prieglobsčio prašytojai ir neteisėtai šalyje 
gyvenantys asmenys.

Naujausioje, 2006 m. parengtoje ataskaitoje apie šio centro veiklą pateikti tokie duomenys:

Iš viso 2006 m. centre buvo įregistruoti 2 132 asmenys. Palyginti su ankstesniais metais,
sulaikytųjų skaičius nuolat didėja.
Moterų buvo 558, vaikų – 152 tėvų lydimi nepilnamečiai ir 31 nelydimas nepilnametis.
Vidutinė nelydimų nepilnamečių buvimo centre trukmė 2006 m. – 25,2 dienos. Trumpiausias 
buvimas – 1 diena, ilgiausias – 66 dienos.
2006 m. sulaikytųjų amžiaus vidurkis – 27 metai; jauniausiam sulaikytajam buvo trys
mėnesiai, vyriausiam – 64 metai.
Vienas asmuo buvo išleistas į tranzito zoną, 3 asmenys pabėgo.

Ataskaitos duomenimis, 2006 m. šiame centre buvo laikomi šimtai Europos Sąjungos šalių 
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piliečių: 321 iš Lenkijos, 12 iš Čekijos, 11 iš Vengrijos, 10 iš Slovakijos, 5 iš Estijos, po vieną
iš Vokietijos ir Slovėnijos.

Apsilankymo „127“ centre metu Užsienio tarnybos atstovė papasakojo delegacijos nariams, 
kad ES valstybių narių piliečiai patenka į „127“ centrą dažniausiai dėl „įtarimų“, susijusių su 
nesunkiais teisės pažeidimais ar neteisėtu darbu. Kilo daug klausimų dėl šių asmenų 
sulaikymo be teismo sprendimo. Parlamento nariai klausinėjo centro vadovybės sulaikymo 
aplinkybių ir nutarė, kad tokiais atvejais būtina aiškintis papildomai: jei asmuo padarė 
nusikaltimą, jis turi būti perduotas teisėsaugai, jei jis nekaltas, jį reikia išlaisvinti.

Šeimų, lydimų ir nelydimų vaikų buvimas centre kelia rimtų problemų, kadangi šiam 
sulaikymo centrui būdingos priverstinio bendro gyvenimo sąlygos – vaikai nakvoja tuose 
pačiuose miegamuosiuose su ne savo šeimos suaugusiaisiais.

Sulaikytųjų neturi teisės lankyti nei šeimos nariai, nei pažįstami, nes centras yra oro uosto 
teritorijoje, į kurią draudžiama patekti. Juos lankyti gali NVO atstovai.

Migrantų liudijimai

Centre apgyvendinti asmenys delegacijos nariams rodė savo vaikus, tvirtindami, kad čia jiems 
ne vieta, nes jie miega vienose patalpose su svetimais suaugusiaisiais ir nuolat tampa jų ginčų 
liudininkais.

Kai kurie sulaikytieji skundėsi lėktuvų kylant ir leidžiantis keliamu kurtinamu triukšmu.

Berniukas iš Ruandos, pasakodamas apie savo procedūrą, skundėsi nepajėgęs pats užpildyti 
klausimyno, kurį jam davė Užsieniečių tarnyba, ir kad jį pildęs pareigūnas padarė klaidų, 
kurios galėjo turėti įtakos visai tolesnei procedūros eigai.

Belgijos teisės aktuose nustatyta, kad Užsieniečių tarnyba įregistruoja prašymą, apklausia 
asmenį ir „įteikia užsieniečiui klausimyną, kuriame jis privalo nurodyti prieglobsčio prašymo 
priežastis ir galimybes grįžti į šalį, iš kurios jis pabėgo“17. Prieglobsčio prašytojui pasirašius šį 
pareiškimą, jis kartu su visa byla perduodamas Generaliniam komisariatui.
Įstatymo nenumatyta, kad klausimyną prieglobsčio prašytojo vardu gali užpildyti pareigūnas.
Tačiau susitikime dalyvavę NVO atstovai sakė, kad neretai Užsieniečių tarnybos pareigūnai 
patys pildo klausimynus prieglobsčio prašytojo vardu. Tai daroma padedant vertėjui, tačiau 
asmeniui draudžiama pasitelkti advokatą. Per pokalbį su Užsieniečių tarnybos atstovu 
prieglobsčio prašytojai skundėsi, kad su jais elgiamasi labai atsainiai, o uždaruosiuose 
sulaikymo centruose blogos gyvenimo sąlygos (triukšmas, kambario temperatūra).

Ramadano tradicija gerbiama ir jos laikomasi – sulaikytieji turi galimybę šiuo laikotarpiu 
valgyti anksčiau arba vėliau.

C. „Grąžinimo centras 127a“ (Steenokkerzeel vietovė)

Šis centras yra Steenokkerzeel vietovėje, taip pat greta oro uosto. Jis aptvertas labai aukšta 
dviejų eilių metaline tvora su spygliuotos vielos kraštais. Jis labai primena kalėjimą, nes ant 
langų yra grotos.

                                               
17   1980 m. gruodžio 15 d. įstatymo 51 straipsnio 10 dalis.
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Centrą sudaro du pastatai. Pirmajame yra socialinių, administracijos ir medicinos darbuotojų 
kabinetai ir nuobaudoms skirta vienutė. Perėjus vidaus kiemą patenkama į migrantams skirtą 
pastatą, atskirtą nuo išorės metalinių pynučių tvoros eilėmis su 5 metrų aukštyje nutiestomis 
spygliuotos vielos eilėmis.

Šiame centre laikomi tiek neteisėtai šalies teritorijoje gyvenę asmenys, tiek ir prieglobsčio 
prašytojai – vyrai, moterys, lydimi ir nelydimi vaikai.

Duomenys skaičiais18

2006 m. Steenokkerzeel grąžinimo centre „127a“ iš viso buvo įregistruoti 2 228 asmenys 
(1 691 suaugęs ir 537 vaikai), neįskaitant 520 asmenų, kurie jame praleido tik po vieną naktį. 
2005 m. šiame centre iš viso buvo įregistruoti 2 196 asmenys. 

Sulaikytų moterų buvo 22,58 proc., vaikų – 24,10 proc., visi kiti – vyrai. 2006 m. centre 
gyveno 4 nelydimi vaikai.

Ir šiame centre 2006 m. buvo laikomi ES valstybių narių piliečiai (212 suaugusiųjų ir 
81 vaikas iš Estijos, Vengrijos, Latvijos, Lenkijos, Slovakijos ir Čekijos).

2006 m. vidutinė buvimo centre trukmė buvo 16,08 dienos. Trumpiausias buvimas – nepilna 
diena, ilgiausias – 6 mėnesiai ir 15 dienų.
Visų 2006 m. sulaikytųjų skaičiaus vidurkis, skaičiuojant vienai dienai – 96,83.

Centre dirba socialiniai darbuotojai ir auklėtojai. Tam tikroms NVO suteikta teisė lankyti 
migrantus, tačiau jų negali lankyti šeimos nariai ar draugai.

Migrantų liudijimai

Daugelis migrantų skundėsi reikiamos medicininės pagalbos stoka – sunku susitikti su 
gydytoju ar susisiekti su juo (taip pat ir dėl vertėjų stokos), o jo vizitai labai skuboti. Ypač 
migrantai piktinosi tuo, kad centre laikoma 5 mėnesius nėščia moteris (su ja susitiko 
delegacijos nariai), kuriai konstatuotas sunkaus nėštumo atvejis.

Mažų vaikų tėvai skundėsi gydytojo pediatro stoka medicinos tarnyboje.
Migrantai teigė, kad jiems paprašius vaistų, dažniausiai duodami tik nuskausminamieji, o kai 
vaistai skiriami gydymui, nepaaiškinama nei jų sudėtis, nei poveikis, nurodoma tik kiek kartų 
per dieną jie turi juos vartoti. Tai paciento teisių pažeidimas, a fortiori tai pažeidžia sulaikytų,
negalinčių pasirinkti kito gydytojo pacientų teises.

Sulaikytieji skundėsi baimės atmosfera, nes 2007 m. šiame centre mirė jaunas prieglobsčio 
prašytojas, o apie jo mirties aplinkybes, pasak migrantų, vadovybės atstovai sulaikytiesiems 
beveik nesuteikė jokių paaiškinimų.

Sulaikytųjų psichinę būklę blogina ir tai, kad jie neinformuojami apie jų bylų nagrinėjimo 
eigą ir yra netikri dėl savo ateities.

Migrantų skundus patvirtina 2006 m. ataskaita, kurioje randama pranešimų apie:

                                               
18 OE ataskaita apie „127a“ centro 2006 m. veiklą.
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- bado streikus, kuriuos skelbė dešimtys asmenų (kartais ištisi centro gyvenamojo 
pastato sparnai), dalyvaujant ir vaikams. Streikais buvo siekiama pateikti skundų ar 
protestuoti dėl mažų gaunamo maisto porcijų;

- 2006 m. įvykusius tris bandymus nusižudyti.

V. Pranešėjo pastabos

Sistemingas sulaikymo taikymas

Pranešėjas iš karto nori pabrėžti, kad, jo manymu, pats administracinio sulaikymo (kad ir 
laikino) pobūdis pažeidžia žmogaus teises, o administracinio sulaikymo sąvoka teisės 
požiūriu yra nepriimtina. Juk šiuo atveju vien už administracinės teisės pažeidimą (neteisėtą 
patekimą į šalį arba gyvenimą joje pasibaigus leidimo galiojimo laikui) asmeniui numatytas 
laisvės atėmimas, dažnai trunkantis nepateisinamai ilgai.
Todėl sulaikymo centrus reikėtų laikyti netoleruotinomis įstaigomis, kurias būtina uždaryti. 
Tai būtų pirmasis veiksmas, užtikrinantis, kad tikrai bus pamąstyta apie kitus priėmimo 
būdus.
Ypač smerktina sulaikymą taikyti prieglobsčio prašytojams: šie vyrai, moterys, kartais ir 
vaikai ištrūksta iš labai sunkios padėties ir prašo prieglobsčio Europoje, todėl negalima 
uždaryti jų į įstaigas, ribojančias jų asmens laisvę ir pažeidžiančias pagrindines žmogaus 
teises.
Todėl pranešėjas mano, kad prieglobsčio prašytojams (kaip numatyta tarptautinėse 
konvencijose) jokiomis aplinkybėmis negalima taikyti administracinio sulaikymo. 
Užsieniečių sulaikymas pažeidžia pagrindinę žmogaus teisę į laisvę, todėl, kaip patvirtina 
Europos žmogaus teisių teismo sprendimai, jis turėtų būti išimtinė priemonė, bet ne taisyklė.
Tačiau Belgijoje sistemingai ir plačiu mastu taikoma visų prieglobsčio prašytojų sulaikymo 
pasienyje praktika. Sulaikomi ir atvykstantys pagal „Dublino procedūrą“ (šeimos, vaikai), 
visus vienodai įtariant ketinimais nepaklusti Užsieniečių tarnybos nurodymams.
Įsigaliojus naujajam įstatymui, tikimybė, kad prieglobsčio prašytojas bus sulaikytas, labai 
padidėjo. Visa tai pažeidžia Ženevos konvenciją, pagal kurią prieglobsčio prašytojų negalima 
bausti vien už neteisėtą patekimą į šalį arba gyvenimą joje.
Europos Komisija savo ataskaitoje Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Priėmimo direktyvos 
taikymo19 primena, kad „pagal direktyvą sulaikymas yra bendrosios laisvo judėjimo taisyklės 
išimtis, kuri gali būti taikoma tik tada, kai „tai būtina“, konkretaus asmens sulaikymas be 
jokio padėties vertinimo prieštarauja direktyvai.“
Uždarasis sulaikymo centras neužtikrina sklandžios prieglobsčio procedūros eigos, nes be jau 
vien dėl sulaikymo atsiradusio stipraus psichologinio streso, sulaikytajam labai sudėtinga 
bendrauti su išorės pasauliu, pasinaudoti nepriklausomos socialinės ar teisinės tarnybos 
padėties vertinimu, rinkti procedūrai reikalingą informaciją (nėra galimybės naudotis 
internetu) ir kt.
Nesant galimybės susitikti su advokatu, praktiškai neįmanoma laiku (nustatyti labai trumpi 
terminai) pateikti tinkamos formos skundą, juo labiau kad CCE procedūra vykdoma raštu, 
paliekant prieglobsčio prašytojui labai nedaug galimybių išdėstyti savo pastabas pareigūnams 
žodžiu. Pirmiausia reikėtų pasirūpinti šių per trumpų terminų persvarstymu.

                                               
19 Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvos 
2003/9/EB, nustatančios minimalias normas dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo, taikymo (COM(2007) 745 
galutinis).
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Sulaikymo trukmė

Sulaikymo trukmė yra labai svarbus veiksnys, nes ji nulemia poveikį, kurį ilgalaikis laisvės 
apribojimas gali padaryti sulaikytajam.
Atsižvelgus į Europos Tarybos rekomendacijas, kuriose raginama apriboti sulaikymo trukmę 
iki vieno mėnesio20, galima teigti, kad šiuo metu ji tikrai per ilga. Belgijoje ji praktiškai nėra 
apribota, nes naujas sulaikymo laikotarpis pradedamas skaičiuoti, kai tik asmuo paprieštarauja
jo išsiuntimui iš šalies.
Neseniai Europos Komisijos užsakymu atliktame tyrime21 pabrėžiama:
Svarstant direktyvos taikymo galimybes uždaruosiuose sulaikymo centruose apgyvendintiems 
prieglobsčio prašytojams, kyla klausimų dėl sulaikymo trukmės – ar teisės aktų nustatyta 
dviejų mėnesių trukmė (su galimybe pratęsti ją iki aštuonių mėnesių) gali būti laikoma 
trumpiausiu pagrįstu sulaikymo laikotarpiu.

Nepilnamečių sulaikymas

Belgijoje tiek lydimi, tiek ir nelydimi vaikai apgyvendinami uždaruosiuose centruose. NVO 
duomenimis, vaikų skaičius juose nuolat auga.
Vaikų sulaikymas prieštarauja Tarptautinei vaiko teisių konvencijai22, be to, nutraukiamas jų 
mokymas. Neseniai Belgija Europos žmogaus teisių teismo nutartimi buvo nuteista už vienos 
nepilnametės sulaikymą ir išsiuntimą iš šalies23. Teismas pabrėžė, kad su ja buvo elgiamasi 
nehumaniškai: ji buvo laikoma suaugusiesiems skirtame centre, vienodomis su suaugusiais
asmenimis sąlygomis, neatsižvelgiant į jos amžiui būdingus poreikius ir pažeidžiamumą.

Komisija savo ataskaitoje Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Priėmimo direktyvos taikymo24

Belgiją mini tarp šalių, kurios nepripažįsta sulaikytųjų nepilnamečių teisės mokytis arba 
sudaro sąlygas, kurioms esant neįmanoma įgyvendinti teisės mokytis arba teisė mokytis labai 
ribojama praktikoje. Komisija primena, kad tai prieštarauja Priėmimo direktyvos nuostatoms, 
kur numatyta: „Valstybės narės nepilnamečiams prieglobsčio prašytojų vaikams bei 
nepilnamečiams prieglobsčio prašytojams garantuoja galimybę naudotis švietimo sistema 
tomis pačiomis sąlygomis kaip ir priimančios valstybės narės piliečiams iki tol, kol jiems arba 
jų tėvams bus realiai pritaikyta išsiuntimo priemonė. Toks mokymas gali būti vykdomas 
apgyvendinimo centruose.“25

Komisija taip pat pažymi, kad tam tikros valstybės narės, taip pat ir Belgija, neturi jokios 
pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų nustatymo procedūros, ir pastebi, kad „gali kilti rimtų 
abejonių, kaip ir ar iš tikrųjų nustatomi ypatingų poreikių turintys asmenys valstybėse narėse, 
kuriose tokios priemonės nėra.“
Ataskaitoje teigiama: „Rimtų problemų gali kilti valstybėse narėse, kurios leidžia sulaikyti 
ypatingų poreikių turinčius prieglobsčio prašytojus.
                                               
20 Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos rekomendacija Nr. 1547.
21 Europos Komisijos užsakymu atliktas tyrimas dėl Priėmimo direktyvos taikymo Belgijoje, rengiant 
Komisijos ataskaitą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl šios direktyvos (COM (2007) 745 galutinis) taikymo.
22 Tarptautinė vaiko teisių konvencija, kurią Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė ir pateikė 
pasirašyti, ratifikuoti ir prisijungti savo 1989 m. lapkričio 20 d. rezoliucija Nr. 44/25, įsigaliojusi 1990 m. 
rugsėjo 2 d. Žr: http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm 
23 EŽTT, 2006 10 12, Nr. 13178/03, Mubilanzila Mayeka ir Kaniki Mitunga prieš Belgiją.
24 Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvos 
2003/9/EB, nustatančios minimalias normas dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo, taikymo (COM(2007) 745 
galutinis).
25 Prieglobsčio direktyvos 10 straipsnis.
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Atsižvelgiant į ypatingą pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų padėtį, jų sulaikymas turi būti 
laikomas vienintele išeitimi tinkamai pagrįstais atvejais.“26

Pranešėjas pabrėžia, kad nepilnamečiams jokiu būdu negalima taikyti laisvės apribojimo, nes 
pagrindinės vaiko teisės visuomet turi būti apsaugotos. Valstybė, kuri negina vaikų, negerbia 
mūsų visų pamatinių vertybių.

Informacijos migrantams stoka

Nors Priėmimo direktyva ir Procedūrų direktyva įpareigoja informuoti sulaikytus migrantus, 
pačių sulaikytųjų apklausa rodo, kad jie labai blogai žino ir nepakankamai supranta procedūrų 
eigą, savo teises, apskundimo galimybes ir apskritai, ko jie turėtų tikėtis. Informacijos stoka 
ypač pastebima „127a“ centre.

Į „INAD“ centrą neįleidžiami nei NVO atstovai, nei lankytojai, nei advokatai; pastarieji turi 
galimybę bendrauti su migrantais policijos skyriuje.
Tačiau ir Procedūrų direktyvoje, ir Priėmimo direktyvoje pabrėžta, kad advokatams, JTPRVK 
ar NVO atstovams turi būti suteikta teisė užeiti į sulaikymo centrus teikiant paramą 
sulaikytiesiems. Apsilankymai gali būti ribojami tik tiek, kiek būtina centrų (bet ne greta 
esančių oro uostų), patalpų ir prieglobsčio prašytojų saugai užtikrinti. Procedūrų direktyvoje 
numatyta: apribojimai taikomi taip, kad „patarėjo teisės klausimais arba kito patarėjo 
galimybė įeiti nėra griežtai ribojama arba neįmanoma.“27

NVO atstovai turi galimybę įeiti į kitus delegacijos lankytus centrus – „127“ ir „127a“, tačiau 
ši galimybė neužtikrinta, o migrantų draugai ir kiti lankytojai neįleidžiami.
Neseniai Komisijos užsakymu atliktame tyrime28 pažymėta, kad dauguma centre 
apgyvendintų asmenų negavo informacinės ar priėmimo brošiūros. Didžioji dauguma nežino 
turintys teisę pateikti skundą. Ne visuomet jiems pageidaujant teikiamos vertėjo paslaugos. 
Kelete uždarųjų centrų nėra tinkamai organizuotas budinčios medicininės tarnybos darbas. 
Daugelis sulaikytųjų skundžiasi, kad nestebima jų psichologinė būklė. Pasitaiko su teisinės 
pagalbos paslaugų pobūdžiu ir kokybe susijusių problemų. Nors nepastebėta jokių problemų, 
kilusių dėl blogo administracinio vadovavimo, jų gali kilti psichologinio ir socialinio valdymo 
lygmeniu. Galiausiai neužtikrinta uždaruosiuose sulaikymo centruose apgyvendintų asmenų 
šeimų vienybė.
Sudėtingas ir nepilnamečių mokymo uždaruose centruose klausimas, juo labiau kad 
pažeidžiant Tarptautinės vaiko teisių konvencijos 37 straipsnio c dalį, jie apgyvendinti kartu 
su suaugusiaisiais.

VI. Išvados

1. Sistemingas tam tikrų prieglobsčio prašytojų grupių – ypač tų, kuriems taikoma 
                                               
26 Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvos 
2003/9/EB, nustatančios minimalias normas dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo, taikymo (COM(2007) 745 
galutinis).
27 Procedūrų direktyvos 16 straipsnis.
28 Europos Komisijos užsakymu atliktas tyrimas dėl Priėmimo direktyvos taikymo Belgijoje, rengiant 
Komisijos ataskaitą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl šio direktyvos (COM (2007) 745 galutinis) taikymo.
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Dublino procedūra – sulaikymas neatsižvelgus į asmenų, kuriems taikomas sulaikymas, 
padėties ypatumus a fortiori netoleruotinas. Dar labiau smerktini atvejai, kai sulaikomi ir 
centruose apgyvendinami pažeidžiami asmenys (vaikai, nėščios moterys, šeimos su kūdikiais, 
sunkūs ligoniai ir pan.).

2. Sulaikytiesiems, kurie neretai laikomi labai ilgai (tam tikrais atvejais ilgiau kaip 
5 mėnesius), tenka kęsti ir papildomus išbandymus – bendrą su kitais asmenimis gyvenimą, 
triukšmą, psichologinį spaudimą, kalėjimą primenančią aplinką.

3. Bendrijos piliečių sulaikymas – visai nepaaiškinamas reiškinys, prilygstantis 
pagrindinių teisių pažeidimui, nes eilinio administracinio teisės pažeidimo (pvz., gyvenimo 
neužsiregistravus komunoje) atvejais negalima taikyti laisvės atėmimo. Belgijos valdžios 
institucijų pateikti duomenys verčia susirūpinti, nes juose minimi šimtai sulaikymo atvejų.

4. Kiekvienam užsienio piliečiui, dėl kurio Belgijos valdžios institucijos priima tam tikrą 
sprendimą, turėtų būti užtikrinta teisė naudotis vertėjo, kalbančio jam suprantama kalba, 
paslaugomis. Stulbina tai, kad kartais praktikoje šie sprendimai neverčiami net į kurią nors iš 
kitų oficialiųjų Belgijos kalbų.

Delegacija ragina Belgijos vyriausybę:

1. Pateikti išsamesnės informacijos apie:

– Bendrijos piliečių apgyvendinimo Belgijos sulaikymo centruose atvejus;

– naujausius (2007 m.) išsamius duomenis apie tikslų sulaikytųjų skaičių centruose, 
neapsiribojant duomenimis apie „vidurkį“.

2. Patikslinti savo poziciją šiais klausimais:

– ar ji ketina ir toliau taikyti automatiško sulaikymo praktiką net ir vaikams, nors jau pateikta 
daug ataskaitų, atskleidžiančių rimtus to padarinius;

– kokiais atvejais ji leidžia naudoti antrankius pervežant sulaikytuosius į uždaruosius centrus;

– kaip ji interpretuoja Čikagos konvencijos nustatytus tarptautinius įsipareigojimus ir koks jos 
požiūris į tarptautines žmogaus teisių apsaugos priemones;

– kokiu teisiniu pagrindu centruose laikomi asmenys, įtariami „nesunkiu teisės pažeidimu“ 
arba dirbę „neteisėtai“;

– kokių priemonių buvo imtasi siekiant ištirti 2006 m. ataskaitoje minimų bandymų 
nusižudyti priežastis ir aplinkybes.

3. Imtis šių svarbių ir neatidėliotinų teisinių ir administracinių priemonių:

– suteikti laisvę visiems sulaikytiems Bendrijos piliečiams;

– pakeisti skundo, sustabdančio sprendimo dėl išsiuntimo iš šalies vykdymą, pateikimo 
terminą (šiuo metu – per 24 val.) ir Užsieniečių ginčų sprendimo tarybos nutarimo pateikimo 
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terminą (šiuo metu – per 72 val.), kad bet kuriuo atveju asmuo nebūtų išsiųstas nesulaukus 
CCE nutarimo;

– atsisakyti neteisėtų iškvietimų, siekiant palengvinti išsiuntimą iš šalies, praktikos, kurią jau 
pasmerkė Europos žmogaus teisų teismas;

– atsisakyti užsienio piliečių perkėlimo į tranzito zoną praktikos, kurią neseniai pasmerkė 
Europos žmogaus teisių teismas;

– užtikrinti visiems sulaikytiems nepilnamečiams mokymosi galimybę;

– užtikrinti, kad kiekvienu procedūros etapu į visus sulaikymo centrus (taip pat ir į „INAD“) 
galėtų reguliariai, teisėtai ir nustatyta tvarka įeiti ir nuolat lankytis NVO ir JTPRVK atstovai, 
teikiantys pagalbą sulaikytiesiems;

– imtis visų reikiamų priemonių, kad socialinės centrų tarnybos taptų nepriklausomos nuo 
Vidaus reikalų ministerijos, o centrų gydytojai – nepriklausomi nuo uždarojo centro 
vadovybės;

– nustatyti, kad kiekviename centre dirbtų vertėjai ir kultūriniai tarpininkai, ne centro 
administracijos darbuotojai.
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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 PRIEDAS

Europos Parlamentas
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Delegacija į Belgiją
2007 m. spalio 11 d.

4
Numatoma programa

14.00–14.45 val. Kelionė autobusu iš Europos Parlamento į „INAD“ centrą 
(Zaventemo oro uoste)

14.45–15.30 val. INAD centro lankymas

15.30–16.00 val. Kelionė į tranzito centrą „127“ Melsbroeko vietovėje

16.00–17.00 val. „127“ centro lankymas

17.00–17.30 val. Kelionė į grąžinimo centrą „127a“ Steenokerzeel vietovėje

17.30–19.00 val. „127a“ centro lankymas

19.00–19.30 val. Grįžimas į Europos Parlamentą
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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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