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Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

LIBE komitejas delegācijas vizīte Beļģijas slēgta tipa centros, kas 
paredzēti patvēruma meklētājiem un imigrantiem

Referents: Giusto Catania

I. Ievads — vizītes norise

Delegācija, kuras sastāvā bija četri EP deputāti (skatīt dalībnieku sarakstu, kas pievienots 
1. pielikumā), 2007. gada 11. oktobrī devās vizītē uz trim slēgta tipa centriem Beļģijā, kas 
paredzēti patvēruma meklētājiem un nelegālajiem imigrantiem. (Skatīt programmu, kas 
pievienota 2. pielikumā.)

Vizītes mērķis bija iegūt informāciju par to, kā patvēruma meklētāji un imigranti tiek uzņemti 
Beļģijas slēgta tipa centros, un gūt priekšstatu par to, kā tiek īstenotas ES regulas un 
direktīvas patvēruma jomā, piemēram:
- Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīva 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātos standartus 

patvēruma meklētāju uzņemšanai1 (Uzņemšanas direktīva),
- Padomes 2005. gada 1. decembra Direktīva 2005/85/EK par minimāliem standartiem 

attiecībā uz dalībvalstu procedūrām, ar kurām piešķir un atņem bēgļa statusu2 (Procedūru 
direktīva),

- Padomes 2003. gada 18. februāra Regula (EK) Nr. 343/2003, ar ko paredz kritērijus un 
mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma 
pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm3 (Dublinas II regula).

Turklāt šī misija radīja arī izdevību apmainīties ar viedokļiem ar pilsonisko sabiedrību un 
tikties ar iestādēm. 

Pirms šīs vizītes LIBE komiteja ir devusies citos līdzīgos braucienos uz Itāliju, Spāniju, 
Franciju, Maltu un Grieķiju.

Pirms došanās vizītē uz šiem centriem delegācija saņēma daudz informācijas no vairākām 
organizācijām un NVO; jo īpaši delegācija vēlētos izteikt savu lielāko pateicību CIRE

                                               
1 Oficiālais Vēstnesis Nr. L 031, 6.2.2003, 0018.–0025. lpp.
2 Oficiālais Vēstnesis Nr. L 326, 13.12.2005, 0013.–0034. lpp.
3 Oficiālais Vēstnesis Nr. L 050, 25.2.2003, 0001.–0010. lpp.
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(Koordinācija un iniciatīvas bēgļiem un ārvalstniekiem), Iespēju vienlīdzības un rasisma 
apkarošanas centram, organizācijai „Ārsti bez robežām”, bezpeļņas organizācijai „Atbalsts 
pārvietotajām personām” un ANO Augstākā komisāra Bēgļu lietu pārvaldei (UNHCR).

Turklāt delegācija 2007. gada 10. oktobrī noorganizēja sanāksmi, kurā piedalījās liels skaits to 
organizāciju un NVO pārstāvju, kas Beļģijā darbojas imigrācijas un patvēruma jomā (skatīt 
sarakstu, kas pievienots 3. pielikumā) un kam delegācija izteica savu pateicību par sadarbību 
un pretimnākšanu.

Delegācija apmeklēja trīs imigrantu un patvēruma meklētāju aizturēšanas centrus: „INAD”, 
„127” un „127a”; pavisam Beļģijā ir seši šādi slēgta tipa centri4.

Eiropas Savienības deputātu vizītei uzmanību pievērsa arī Beļģijas prese. Beļģijas žurnālisti 
un televīzijas kanāls „Euronews” vēlējās pavadīt delegāciju šo centru apmeklējumā. Tomēr 
Ārvalstnieku dienests, kas ir atbildīgs par šo trīs centru pārvaldību, neizsniedza žurnālistiem 
apmeklēšanas atļauju un aizliedza filmēt šajos centros.

Tomēr preses un audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu žurnālistiem (ziņu aģentūrai „Belga”, 
„Euronews” komandai, RTBF (Beļģijas franču radio un televīzija) radio žurnālistiem) tika 
piedāvāta iespēja tikties ar delegāciju pie centra „127” izejas.

Preses konference notika 2007. gada 18. oktobrī Eiropas Parlamentā.

Pēc vizītes delegācija vēlējās tikties ar iekšlietu ministru Patrick Dewael, kurš ir atbildīgs par 
patvēruma un imigrācijas politiku. Ministram šajā saistībā tika izteikts priekšlikums, tomēr 
viņš uzskatīja, ka ir vēlams, lai šī tikšanās notiktu ar viņa pēcteci, ņemot vērā, ka viņš pats 
drīzumā beigs pildīt amata pienākumus.

II. Konteksts

A. To personu kategorijas, kuras var aizturēt Beļģijas slēgta tipa centros

Beļģijas slēgta tipa centros izmitina vairākas personu kategorijas:

 personas, kas iesniegušas patvēruma pieteikumu Beļģijā (detalizētāks apraksts 
turpmāk tekstā);

 personas, kas iesniegušas patvēruma pieteikumu kādā citā ES valstī, — ja 
persona pieprasa patvērumu kādā citā ES valstī vai ieceļo Beļģijā, šķērsojot šādas 
valsts teritoriju, iestādes pieprasa attiecīgajai valstij uzņemt šo personu. Gaidot, kad šī 
valsts noorganizēs atgriešanos, attiecīgo personu izmitina Beļģijas slēgta tipa centrā;

 Kopienas pilsoņi — no centru gada ziņojumiem un delegācijas saņemtajiem 
paskaidrojumiem izriet, ka Kopienas pilsoņus aiztur Beļģijas slēgta tipa centros, 
kamēr gaida viņu izraidīšanu. Delegācijas vizītes laikā sniegtie Ārvalstnieku dienesta 
pārstāves paziņojumi liecina, ka policija var aizturēt Kopienas pilsoņus, ja viņus tur 
aizdomās par nenozīmīgiem noziegumiem vai nelegālo nodarbinātību; pēc tam šos 
pilsoņus aizved uz slēgta tipa centriem, lai pēc tam viņus izraidītu;

                                               
4 Citi centri: Votemas Nelegālo imigrantu centrs (CIV), Merksplasas Nelegālo imigrantu centrs (CIM) un 
Briges Nelegālo imigrantu centrs (CIB).
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 personas, kuras nelikumīgi uzturas Beļģijas teritorijā — Beļģijas teritorijā 
aizturētas personas, kuras nevar uzrādīt vajadzīgos dokumentus, personas, kuru legālās 
uzturēšanās termiņš Beļģijā ir beidzies, personas, par kurām ir aizdomas, ka viņas var 
apdraudēt sabiedrisko kārtību un valsts drošību, kā arī personas, kuras veic savu 
profesionālo darbību kā pašnodarbinātas personas vai kāda pakļautībā, bet nav 
saņēmušas šajā sakarā vajadzīgo atļauju, var saņemt rīkojumu pamest šīs valsts 
teritoriju, ko papildina lēmums par personas nogādāšanu līdz robežai un sakarā ar to 
noteikto brīvības atņemšanu;

 „nevēlamās” personas — šādām personām, ierodoties pie valsts robežas, liedz 
ieceļot. Parasti šādas personas tiek aizturētas centrā „INAD”.

B. Aizturēšanas ilgums 

Lai gan iepriekš patvēruma piešķiršanas procedūra varēja ilgt vairākus gadus, rezultātā 
izraidot Beļģijā jau integrējušās ģimenes, delegācijai iesniegtie dati par 2006. gadu (kad 
piemēroja iepriekšējo procedūru) liecina par ātrāku procedūras norisi.

Tomēr kopš jaunā likuma stāšanās spēkā, 2007. gada jūnija, aizturēšanas termiņi ir kļuvuši 
ilgāki, jo tagad visu procedūru iespējams veikt slēgta tipa centrā (iepriekš šādā centrā personai 
bija jāpavada tikai tas laiks, kad tika pārbaudīta pieteikuma pieņemamība). 

Ar 1980. gada 15. decembra likumu noteica, ka maksimālais aizturēšanas ilgums ir pieci 
mēneši, paredzot iespēju aizturēšanas ilgumu pagarināt līdz astoņiem mēnešiem, ja to pieprasa 
iemesli, kas saistīti ar sabiedrisko kārtību un valsts drošību.
Turklāt praksē Beļģijā ieslodzījums netiek ierobežots uz noteiktu termiņu, jo, līdzko persona 
iebilst pret izraidīšanu, sākas jauns termiņš.

Iekšlietu ministrijas sniegtie dati par aizturēšanas ilgumu tikai daļēji atbilst faktiskajai 
situācijai. Tā iemesls ir aizturēšanas ilguma aprēķina metode. Vienīgie Ārvalstnieku dienesta 
iesniegtie skaitliskie dati attiecas uz vidējo aizturēšanas ilgumu, tā aprēķinā pamatojoties uz 
centru, nevis aizturēto personu. Tādējādi nav ņemts vērā kopējais aizturēšanas ilgums, kas 
faktiski jāpavada aizturēšanas centrā, jo pārcelšana no viena centra uz citu nav uzskaitīta. 
Pārcelšana no viena centra uz citu notiek daudzos gadījumos. Piemēram, centra „127a” 
ziņojumā par 2006. gadu norādīts, ka: 
„No 2 228 reģistrētajām personām 126 personas ieradušās no citiem centriem;
2006. gadā 176 personas ir pārvietotas uz citu slēgta tipa centru.”

Aizturētā persona, kas pirms repatriācijas divus mēnešus pavadījusi centrā „127”, pēc tam trīs 
mēnešus — centrā „127a” un 24 stundas — centrā „INAD”, statistikas datos tiek reģistrēta trīs 
reizes. 
Administrācijai tā nav viena persona, kas ieslodzījumā pavadījusi vairāk nekā piecus 
mēnešus. No statistikas viedokļa, tās ir trīs personas, kuras aizturēšanas centros pavadījušas 
attiecīgi divus mēnešus, trīs mēnešus un 24 stundas. Paradoksālā kārtā šī situācija, kad 
aizturētā persona pavadījusi piecus mēnešus slēgta tipa centros, ļauj administrācijai 
ievērojami pazemināt statistikas datus par aizturēšanas ilgumu.
Tādēļ ir svarīgi, lai administrācija publicētu informāciju par aizturēšanas ilgumu uz vienu 
aizturēto personu, nevis tikai uz vienu centru; tas ir arī tehniski iespējams no Ārvalstnieku 
dienesta ģenerāldirektorāta viedokļa.
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C. Piezīmes par patvēruma piešķiršanas procedūru Beļģijā

Līdz 2007. gada jūnijam patvēruma piešķiršanas procedūra notika divos posmos —
Ārvalstnieku dienests (ĀD) izskatīja pieteikuma pieņemamību, un Bēgļu un bezvalstnieku 
ģenerālkomisariāts (CGRA) pieņēma lēmumu par pieteikuma pamatotību.

Pēc iepriekšējās procedūras biežas kritizēšanas (pārāk ilgā lietu izskatīšana, pārmetumi par 
trūkumiem Ārvalstnieku dienesta darbībā utt.) un Eiropas Cilvēktiesību tiesas (lieta 
Conka/Beļģija) un Eiropas Padomes, kā arī pilsoniskās sabiedrības izteiktā nosodījuma tika 
solīts 2000. gadā veikt reformu. 

2005. gadā apstiprināja reformas plānu, un 2007. gada 1. jūnijā pilnībā spēkā stājās jauns 
likums par ārvalstniekiem. Kopš tā laika visus patvēruma piešķiršanas pieteikumus izskata 
atbilstīgi jaunajai patvēruma piešķiršanas procedūrai. 
Tika likvidēts patvēruma pieteikuma izskatīšanas dalījums divos posmos (pieņemamība un 
pamatojums). Ārvalstnieku dienests vairs nav pilnvarots izskatīt patvēruma piešķiršanas 
pieteikumu pieņemamību, tomēr tas joprojām ir pilnvarots pieņemt lēmumus par jautājumiem, 
kas attiecas uz patvēruma meklētāja uzturēšanos, izmitināšanu slēgta tipa centrā un 
izraidīšanu.

Patvēruma iestādes

1. Ārvalstnieku dienests (ĀD) — atrodas Iekšlietu ministrijas pakļautībā, pārvalda 
jautājumus, kas attiecas uz ārvalstnieku ieceļošanu, uzturēšanos, apmešanos un 
izmitināšanu slēgta tipa centrā, kā arī izraidīšanu kopumā. 

2. Bēgļu un bezvalstnieku ģenerālkomisariāts (CGRA) — izskata patvēruma 
piešķiršanas pieteikumus.

3. Ārvalstnieku strīdu izskatīšanas padome (CCE) ir pilnvarota apstiprināt vai grozīt 
CGRA pieņemtos lēmumus.

4. Valsts padome — tikai kontrolē procedūras likumību; tai nav pilnvaru pieņemt 
lēmumus kā attiecīgajai patvēruma piešķiršanas iestādei.

Patvēruma piešķiršanas procedūras posmi

1. Patvēruma pieprasīšana — ārvalstnieks iesniedz patvēruma pieteikumu 
Ārvalstnieku dienestā. Ja ārvalstnieks ir ieceļojis Beļģijā bez vajadzīgajiem 
dokumentiem, viņam jāiesniedz pieteikums pie robežas vai astoņu darba dienu laikā. 

2. ĀD reģistrē pieprasījumu un noorganizē personas uzklausīšanu, noskaidrojot 
jautājumus vienīgi par attiecīgās personas identitāti, izcelsmi un maršrutu. ĀD 
izsniedz patvēruma meklētājam anketu, kurā jānorāda patvēruma pieprasīšanas motīvi 
un iespējas atgriezties tajā valstī, no kuras viņš bēg. Pēc tam šo deklarāciju, ko 
paraksta patvēruma meklētājs, kopā ar visiem dokumentiem nosūta uz 
ģenerālkomisariātu.
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3. ĀD nosaka, kura Eiropas Savienības dalībvalsts ir atbildīga par attiecīgā 
pieteikuma izskatīšanu atbilstīgi Dublinas II regulai, un izskata vairākus patvēruma 
piešķiršanas pieteikumus.

4. Patvēruma pieteikuma izskatīšana — Bēgļu un bezvalstnieku ģenerālkomisariāts 
(CGRA) ir pilnvarots atzīt vai noraidīt bēgļa statusa piešķiršanu, kā arī piešķirt vai 
atteikt papildu aizsardzības statusu. 

5. CGRA lēmuma pārskatīšanas pieteikuma iesniegšana Ārvalstnieku strīdu 
izskatīšanas padomē (CCE) — Ārvalstnieku strīdu izskatīšanas padome ir pilnvarota 
apstiprināt vai grozīt CGRA lēmumus. Ārvalstnieku strīdu izskatīšanas padomē 
prasības jāiesniedz 15 dienu laikā pēc paziņojuma par CGRA lēmumu. Prasības 
iesniegšana pārtrauc apstrīdētā lēmuma izpildi.

6. Valsts padomē var iesniegt apelācijas prasības vienīgi par CCE lēmumu likumību 
(„kasācijas sūdzības par administratīvajām lietām”).

Ja persona, kas ieceļo Beļģijā un var uzrādīt visus vajadzīgos dokumentus, iesniedz 
patvēruma pieteikumu, tā var palikt atvērta tipa centrā tik ilgi, kamēr tiek izskatīts 
attiecīgais patvēruma pieteikums. Atvērta tipa centrus pārvalda 2002. gadā izveidotā Federālā 
uzņemšanas aģentūra (FEDASIL). 
Savukārt citus patvēruma meklētājus izmitina valsts slēgta tipa centros (izņemot centru 
„INAD”).

Šajos slēgta tipa centros var uzņemt šādus patvēruma meklētājus:

 personas, kas iesniegušas patvēruma pieteikumu pie robežas — personas šādā 
situācijā aiztur sistemātiski. Šīs personas aiztur līdz patvēruma pieteikuma izskatīšanas 
procedūras beigām;

 patvēruma meklētāji, kas iesnieguši patvēruma pieteikumu Beļģijas teritorijā un 
saņēmuši atteikumu (arī tās personas, kas iesniegušas prasību Valsts padomē), pat tad, 
ja šīs personas visu patvēruma piešķiršanas procedūras laiku ir pavadījušas atvērta tipa 
centrā; 

 personas, kas patvēruma pieteikumu iesniegušas slēgta tipa centrā; šīs personas ir 
aizturētas nelegālas uzturēšanās dēļ. Slēgta tipa centrā šīs personas iesniedz patvēruma 
pieteikumu un tur paliek līdz procedūras beigām;

 personas, kas iesniegušas patvēruma pieteikumu citā ES dalībvalstī, vai personas, 
kas iesniegušas otro pieteikumu Beļģijā.

III. Tikšanās ar NVO

Ārvalstnieku administratīvā aizturēšana Beļģijā nevalstiskajām organizācijām (NVO) rada 
nopietnas problēmas saistībā ar pamattiesību ievērošanu un cilvēka cieņas neaizskaramību. 
NVO atgādina, ka saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju 
brīvībai jākļūst par normu un aizturēšanai jānotiek izņēmuma gadījumā. Tomēr kopš 
patvēruma piešķiršanas procedūras reformas patvēruma meklētāju aizturēšanas iespējas gan 
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pie robežas, gan valsts teritorijā ir ievērojami palielinājušās5. Turklāt aizturēšanas termiņi ir 
kļuvuši ilgāki, jo tagad visu procedūru iespējams veikt slēgta tipa centrā (iepriekš šajā centrā 
personai bija jāpavada tikai tas laiks, kad pārbauda pieteikuma pieņemamību).6

Tiekoties ar deputātiem, NVO pārstāvji uzsvēra vairākas problēmas, kas aprakstītas turpmāk.

1) Bērnu aizturēšana
NVO konstatē, ka slēgta tipa centros aizturēto bērnu skaita īpatsvars pēdējos gados ir kļuvis 
ārkārtīgi satraucošs. 2004. gadā tika aizturēti 152 bērni, bet 2006. gadā — 627 bērni. Turklāt 
šis skaitlis ir mazāks par faktiski aizturēto bērnu skaitu, jo netiek ņemti vērā dati par Votemas 
centru, kurā bērnus aizturēja no 2006. gada martam līdz jūnijam, un centru „127”, kurā bērnus 
aizturēja gan iepriekš, gan tagad.

NVO atgādina, ka šādas aizturēšanas psiholoģiskās sekas, kas tiek radītas bērniem, ir 
pierādītas vairākkārt — Briseles Brīvās universitātes 1999. gada pētījumā un Iekšlietu 
ministrijas pasūtītajā pētījumā, kurā skaidri tiek norādīts, ka „no bērnu tiesību un viņu 
labklājības viedokļa ģimeņu izmitināšana kopā ar bērniem pašreizējos apstākļos ir 
nepieņemama. Patlaban bērnu aizturēšana tiek piemērota patvaļīgā veidā, nevis kā galējais 
līdzeklis izņēmuma gadījumā. Dažas personu kategorijas tiek aizturētas automātiski, jo īpaši 
ģimenes, uz kurām atticas Dublinas Konvencijas piemērošana. Šajā saistībā ieslodzīšana 
faktiski ir kļuvusi automātiska un tādējādi — ikdienišķa”7. 

Pēdējo mēnešu laikā šajos pētījumos izteiktie apgalvojumi atkārtoti apstiprinājās citos 
ziņojumos, proti, flāmu komisāra ziņojumā par bērnu tiesībām8 un organizācijas „Ārsti bez 
robežām” ziņojumā9.

2) Aizturēšanas ilgums
Saskaņā ar NVO sniegto informāciju Beļģijā, neskatoties uz to, ka likumā noteiktais 
maksimālais aizturēšanas ilgums ir pieci mēneši, reizēm praksē šī aizturēšana ir daudz ilgāka. 
Dažas personas tādējādi tiek aizturētas vairāk nekā gadu, bez pārtraukuma pavadot šo laiku 
dažādos slēgta tipa centros. Tik ilgas aizturēšanas psiholoģiskā ietekme atstāj graujošas sekas 
uz šīm personām. 

3) Tiesiskā nenoteiktība
Daudzas aizturētās personas saskaras ar apjukumu attiecībā uz dažādām procedūrām. 
Apmeklējot aizturētos, NVO konstatē, ka aizturētajām personām netiek nodrošināta 
pietiekama informācija, pastāv problēmas, kas saistītas ar juridisko palīdzību un nepilnībām 
atsevišķās procedūrās. 

                                               
5 74/6. panta 1.a punkts 1980. gada 15. decembra Likumā par ārvalstnieku ieceļošanu, uzturēšanos, 
apmešanos un izraidīšanu. Vismaz 15 gadījumos pēc pieteikuma iesniegšanas patvēruma meklētāju iespējams 
ieslodzīt.
6 74/6. panta 2. punkts 1980. gada 15. decembra Likumā par ārvalstnieku ieceļošanu, uzturēšanos, 
apmešanos un izraidīšanu. Lai gan iepriekš aizturēšanas termiņš procedūras norises laikā nedrīkst pārsniegt divus 
mēnešus, patlaban dažos gadījumos aizturēšanas centrā patvēruma meklētājs var pavadīt trīs mēnešus un 
15 dienas, nesaņemot lēmumu par turpmāko rīcību.
7 Pētījums par alternatīvām ģimeņu ar bērniem aizturēšanai slēgta tipa centros izraidīšanas nolūkā. 2. daļa 
— Redzējums un ieteikumi, 

http://corporate.skynet.be/mensenruimte/SumResearch/downloads/News/CentreAlternative/deel_2_visi
e_FR.pdf, 19. lpp.
8 Kinderrechtencommissariaat „Heen en retour: Kinderrechten op de Vlucht”.
9 „Ārsti bez robežām”, „Cilvēku maksa par aizturēšanu”.



PV\714008LV.doc 7/21 PE404.456v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Centros nav tulku. Dažreiz tiek izmantots dienests, kas nodrošina tulkojumu pa tālruni, bet 
reizēm tulka pienākumus veic citas aizturētās personas, ar visiem no tā izrietošajiem 
sarežģījumiem, kas rodas, tulkojot administratīvus vai juridiskus tekstus.

Var minēt šādus tiesiskās nenoteiktības iemeslus:
 centru sociālie dienesti nav neatkarīgi — no Iekšlietu ministrijas atkarīgo amatpersonu 

uzdevums ir informēt aizturētās personas, kā arī „sagatavot iespējamajai izraidīšanai”10;
 nepilnības migrantiem sniegtajā informācijā — informatīvās brošūras par aizturētajām 

personām piemērojamajām procedūrām nav atjauninātas (vairākus mēnešu pēc patvēruma 
piešķiršanas procedūras stāšanās spēkā par jauno procedūru nav pieejama brošūra vairākās 
valodās), turklāt ne vienmēr aizturētās personas ir informētas par izmantojamajām 
pārsūdzības iespējām. Šos faktus apstiprina arī ANO Augstākā komisāra Bēgļu lietu 
pārvalde (UNHCR);

 ar juridisko palīdzību saistītas problēmas. 

Aizturētajai personai ir tiesības pārsūdzēt lēmumu, kas nosaka pienākumu pamest 
teritoriju, pieprasot tā atcelšanu. Šādu lēmumu var patiešām atcelt vienīgi tad, ja šo 
prasību iesniedz 24 stundu laikā pēc personas ievietošanas aizturēšanas centrā. Tomēr 
atsevišķos centros (piemēram, centrā „127a”) iestādes norīkotā advokāta iecelšana var 
prasīt trīs līdz četras dienas, administratīvā kārtā liedzot aizturētajai personai iesniegt 
sūdzību par lēmuma atcelšanu, lai arī šī iespēja ir ārkārtīgi būtiska. Tik īss termiņš rada 
jautājumu arī par aizsardzības efektivitāti (Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijas (ECTK) 13. pants).

4) Patvēruma meklētāju arestēšana
NVO ir novērojušas to, kā personas reizēm tiek arestētas — patvēruma meklētājs tiek 
uzaicināts ierasties kopā ar savu ģimeni nenozīmīga administratīva iemesla dēļ, piemēram, lai 
papildinātu lietas materiālus utt. Patvēruma meklētājam ierodoties Ārvalstnieku dienestā, viņš 
tiek arestēts un aizvests uz slēgta tipa centru, lai gan uzaicinājumā nekas neliecina par šādu 
iespēju. 

Šo Beļģijas iestāžu praksi jau ir nosodījusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa Conka lietā,11

precizējot, „ka tas nav saderīgi ar ECTK 5. pantu, ja saistībā ar plānotu izraidīšanas 
operāciju un ērtuma vai efektivitātes labad administrācija, kā nolūku norādot uzaicinājumu, 
apzināti nolemj maldināt personas, pat ja viņu situācija ir nelegāla, lai tādējādi šīm 
personām drīzāk atņemtu brīvību.” Tas ir a fortiori nosodāms tad, ja šo personu uzturēšanās 
ir legāla.

Saistībā ar t.s. Dublinas procedūru (skat. iepriekš), pēkšņi tiek arestētas un aizturēšanas centrā 
ievietotas pat tās personas, kas vairāku mēnešu garumā regulāri ir atsaukušās uz 
uzaicinājumu, pamatojoties uz to, ka šīs personas var nepakļauties aizgādāšanai līdz robežai.

EP delegācijas vizītes laikā šo praksi apstiprināja migrantu stāstītais, jo īpaši tas, ko stāstīja 
kāda jauna sieviete, kuru kopā ar viņas bērniem arestēja šādā veidā un pēc tam nogādāja 

                                               
10 68. pants 2002. gada 2. augusta Karaliskajā dekrētā, ar ko nosaka slēgta tipa centriem piemērojamo 
kārtību un darbības noteikumus; par ierēdņu darbā pieņemšanu atbildīgā Valsts dienesta (Selor) publicētajā darba 
piedāvājumā, kurā meklē sociālos darbiniekus darbam slēgta tipa centros, precizēts, ka: „kā ierēdnis, kas 
atbildīgs par repatriāciju, intervijās jūs sagatavojat personas izraidīšanai, lai šo procedūru varētu īstenot efektīvi 
un humāni.”
11 Lieta Conka/Beļģija Nr. 51564/99 (Sect. 3) (bil.) ECTK 2002 – I – (5.02.02).
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slēgta tipa centrā.

5) Pastāvīgas medicīniska un psiholoģiska rakstura problēmas slēgta tipa centros
Atbilstīgi NVO sniegtajai informācijai regulāri tiek aizturētas nopietni slimas personas, 
turklāt citiem attīstās tieši aizturēšanas laikā iegūtās patoloģijas. Ir jāuzsver, ka medicīniskās 
un sociālās aprūpes dienesti nav neatkarīgi, kā arī tas, ka psihologi savus pienākumus apvieno 
ar centra vadības amatpersonas pienākumiem. 

6) Aizturēšanas apstākļi
Papildus problēmām, kas saistītas ar novecojušajām telpām, cietuma vidi ietekmē arī citi 
faktori — īpaši jūtama sargu klātbūtne, dzeloņstieples, videonovērošana un sankcijas, kas var 
paredzēt pat izolāciju. Iespējas iziet svaigā gaisā ir ļoti ierobežotas (apmēram divas stundas 
dienā); tas pats attiecas arī uz iespējām kontaktēties ar ārpasauli (ir iespēja piezvanīt, 
izmantojot maksas zvanu kartes, bet nav iespējams saņemt zvanus bez advokāta klātbūtnes).

Papildu problēmu, kas apgrūtina dzīvi aizturētajām personām, no kurām dažas Beļģijā dzīvo 
jau vairākus gadus un kurām šajā valstī ir izveidojušies cieši sakari, rada tas, ka šo personu 
tuvinieki nevar apmeklēt šos centrus, kas atrodas lidostu tuvumā.

NVO sūdzas arī par to, ka tiesības apmeklēt šos centrus tām tiek piešķirtas tikai uz pagaidu 
laiku; šīs tiesības ir atkarīgas no Iekšlietu ministrijas rīcības brīvības un tās var anulēt, 
administrācijai nesniedzot pamatojumu, kas, kā uzsver šīs NVO, var liecināt par šīs iestādes 
vājo darbību. Nevalstiskajām organizācijām nav piekļuves centram „INAD”.

7) Spiediens un vardarbība saistībā ar izraidīšanu12

Izraidīšanas raksturīgākā iezīme ir šīs procedūras nepārredzamība. Netiek veiktas gandrīz 
nekādas ārējās pārbaudes, iekšējās pārbaudes tiek veiktas reizēm, nepastāv arī 
videonovērošana un reālas sūdzības iesniegšanas iespējas līdzinās nullei. NVO ziņo par 
vairākiem gadījumiem, kad izraidīšanas laikā ir izmantota vardarbība.

IV. Administratīvās aizturēšanas centru apmeklējumu apraksts

A. Centrs „INAD” (Zaventemas lidosta)

Centrs „INAD” atrodas vienā no Briseles nacionālās lidostas ēkām. To atvēra, lai uzņemtu tā 
sauktās „nevēlamās” personas, proti, tos vīriešus, sievietes un bērnus, kuriem liegta ieceļošana 
valsts teritorijā un kuriem jāpamet šī teritorija, tajā neiekļūstot. 

Šis centrs tika atvērts pēc tam, kad iepriekš Beļģija tika kritizēta par personu izvietošanas 
apstākļiem (izmitināšana uz matračiem un pat uz grīdas) un higiēnas apstākļiem, kādos dzīvo 
tās personas, kas netiek uzņemtas Beļģijā.

Centrā „INAD” var aizturēt šādas personas:

                                               
12 Fragmenti no ziņojuma „Ārvalstniekiem paredzētie slēgta tipa centri: pašreizējā situācija” 
kopsavilkuma, http://www.liguedh.be/medias/579_etat_des_lieux_centres_fermes.pdf
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 personas, uz kurām attiecas lēmums par ieceļošanas aizliegumu, pamatojoties uz to, ka 
viņām nav dokumenti, kas vajadzīgi, lai ieceļotu šajā valstī, vai robežpolicijai „nav 
skaidrs” viņu ceļojuma mērķis13. Šīs personas aiztur līdz laikam, kamēr aviosabiedrība 
viņus aizved atpakaļ;

 personas, kuras teritorijā uzturas nelegāli un kuras var viegli izraidīt;
 atteikumu saņēmušie patvēruma meklētāji, kas aizturēti slēgta tipa centrā un pārvesti 

uz centru „INAD” dažas stundas pirms izraidīšanas.

Ziņojumā par 2006. gadu, ko delegācijai nosūtīja Beļģijas iestādes, norādīts arī tas, ka centrā 
„INAD” aizturēti vairāk nekā 200 ES pilsoņu (no Maltas, Vācijas, Francijas, Polijas, 
Apvienotās Karalistes, Ungārijas, Slovākijas, Čehijas, Latvijas un Lietuvas).

Šķiet, ka principā centrā „INAD” aizturētās personas neuzturas ilgi, tomēr līdzko šīs personas 
apstrīd lēmumu par ieceļošanas aizliegumu, pastāv iespēja, ka viņu uzturēšanās šajā centrā 
tiek pagarināta.

Situācija centrā

Šis centrs ir neliels. Tā ir dzīvokļa lieluma telpa, kurā ir salīdzinoši mazas istabiņas —
priekštelpa, dzīvojamā istaba, virtuve un divas mazas guļamtelpas (viena vīriešiem, otra 
sievietēm); katrā guļamtelpā atrodas apmēram piecpadsmit vairākstāvu gultas. Logi iziet uz 
lidostas peronu, bet nav nekādu iespēju tos atvērt. Aizturētajām personām nav iespējams iziet 
svaigā gaisā.

Centrā „INAD” nav iespējams iekļūt ne NVO pārstāvjiem, ne apmeklētājiem; viens no 
iemesliem ir centra atrašanās lidostas teritorijā. ANO Augstākā komisāra Bēgļu lietu pārvalde 
(UNHCR) delegācijai pauda savu nožēlu, ka tai nav piešķirta atļauja regulāri apmeklēt centru 
„INAD”. 

Centrā nav sociālā dienesta darbinieku. Infrastruktūra nekādā ziņā nav piemērota bērniem, kas 
tiek nogādāti centrā „INAD”.

Delegācija uzskata, ka izmitināšanas materiālie apstākļi neatbilst aizturēšanas vajadzībām, 
katrā ziņā tādos apstākļos nevar izmitināt personas ilgāk par dažām stundām; šajā saistībā 
delegācija piekrīt Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas secinājumiem, kas 
sniegti pēdējā ziņojumā par centru „INAD”.

Izskatās, ka patlaban tiek īstenots projekts par jauna centra izveidi.

Apspriedes ar iestādēm

Iestāžu pārstāvjiem, jo īpaši Ārvalstnieku dienesta pārstāvei, apspriežoties ar deputātiem un 
atbildot uz jautājumu, šī pārstāve informēja, ka izraidīšanas laikā tās personas, kas šķiet 
nervozas vai agresīvas, saslēdz roku dzelžos, ja pastāv bēgšanas iespēja vai drošības 
apdraudējums. Roku dzelžus uzliek arī tad, kad personas pārved no viena centra uz citu vai no 
centra uz lidostu.

                                               
13 Skatīt turpmāk, kur sniegtas konkrētas liecības. 
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Referents uzdeva jautājumu, uz kurieni šīs personas tiek nogādātas — tranzīta valsti vai savu 
izcelsmes valsti? Par piemēru tika minēta situācija, kad Āfrikas izcelsmes persona ir 
ieradusies Beļģijā, bet par tranzīta valsti izmantojusi Lībiju. Ārvalstnieku dienesta pārstāve 
norādīja, ka saskaņā ar konvencijām par aviokompāniju atbildību (Čikāgas Konvencija) šādā 
gadījumā personu nosūtītu uz Lībiju, tranzīta valsti.

Apspriežot jautājumu par ārvalstnieku nogādāšanu tranzīta zonā, Ārvalstnieku dienesta 
pārstāve delegācijai sniedza nelielu skaidrojumu. 

Ja persona ierodas pie robežas, attiecībā uz viņu pieņem divus atšķirīgus lēmumus — vienu 
par ieceļošanas aizliegumu, otru par aizturēšanu šajā saistībā. Ja Padomes palāta nolemj, ka 
šāda aizturēšana ir nelegāla un šī persona ir jāatbrīvo, Ārvalstnieku dienests pieņem lēmumu 
šo personu „atbrīvot” nacionālās lidostas tranzīta zonā.
Delegācija uzskata, ka šāda prakse ir nepieļaujama — personas bez pavadības atrodas tranzīta 
zonā, ir spiestas gulēt lidostas sēdvietās vai pat uz grīdas, nav arī iespēju ieiet dušā. Faktiski 
viena veida aizturēšanas vieta tiek aizvietota ar cita veida vietu. Eiropas Cilvēktiesību tiesa, 
starp citu, ir pieņēmusi spriedumu, ka tranzīta zonu var uzskatīt par aizturēšanas vietu.14

Turklāt likumā paredzētās iespējas pārsūdzēt lēmumu par uzturēšanos slēgta tipa centrā 
(„INAD”) šādas „atbrīvošanas” preventīvais efekts padara par nereālām, un tas ir pretrunā ar 
Eiropas Cilvēktiesību konvenciju. Aizturētās personas informē, ka iespējamās atbrīvošanas 
beigās viņas nogādās tranzīta zonā, un tas daudzus attur no sūdzības iesniegšanas par likumā 
paredzēto atbrīvošanu.

Par šādu praksi sūdzības bieži izteikušas Beļģijas NVO, advokāti un Beļģijas Federālais 
ombuds; Briseles Pirmās instances tiesa 2003. gadā saīsinātās procedūras laikā arī pauda 
uzskatu, ka Beļģijas rīcību varētu nosaukt par izlikšanos. Tiesa nosprieda, ka nepieņemami un 
pretrunā ar tiesiskumu ir tas, ka „Beļģija ievieto [ārvalstnieku] citā slēgtā zonā (tranzīta 
zonā), kurā dzīves apstākļi ir necilvēcīgi un pazemojoši, cerot, ka [šī persona] tādējādi 
nolems „brīvprātīgi” izpildīt prasību par ieceļošanas aizliegumu”.
Savā pēdējā ziņojumā par Beļģiju Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komiteja15

Beļģijas iestādēm ieteica arī nekavējoties veikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai pilnībā izbeigtu 
šāda veida praksi. Referents pilnībā piekrīt šiem ieteikumiem un pieprasa Ārvalstnieku 
dienestam sniegt paskaidrojumus par šo praksi, ņemot vērā, ka saskaņā ar deputātiem sniegto 
informāciju trīs gadījumi saistībā ar šādu „atbrīvošanu” tranzīta zonā notikuši 2007. gada 
septembrī. 
Turklāt pavisam nesen Eiropas Cilvēktiesību tiesa savā 2008. gada 24. janvāra spriedumā 16

Beļģijai piesprieda sodu par to, ka tā Briseles lidostas tranzīta zonā „atbrīvojusi” divus 
Palestīnas pilsoņus. Tiesa uzskatīja, ka nogādāšana tranzīta zonā ir uzskatāma par aizturēšanu, 
kas ir nelegāla un uzskatāma par necilvēcīgu un pazemojošu attieksmi. 

Migrantu liecības 

Vizītes laikā centrā atradās tikai trīs personas. Divām — Kongo un Ruandas izcelsmes —
personām bija dokumenti, kas vajadzīgi, lai ieceļotu Beļģijā (studentu vīza, ceļojuma 
dokuments, nauda utt.), bet viņi bija saņēmuši lēmumu par ieceļošanas aizliegumu, jo 

                                               
14 1980. gada 6. novembra spriedums Guzzardi/Itālija, 1996. gada 25. jūnija spriedums Amuur/Francija un 
2003. gada 27. novembra spriedums Shamsa/Polija.
15 http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2006-15-inf-fra.htm paragraph 49
16 Lieta Riad un Idiab/Beļģija (Prasības Nr. 29787/03 un 29810/03).
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robežpolicijai „nebija skaidrs” viņu ceļojuma mērķis. Šīs personas bija paredzēts aizturēt līdz 
laikam, kamēr aviosabiedrība viņus aizvedīs atpakaļ.

Ja tiek saņemts lēmums par ieceļošanas aizliegumu, kā tas bija šo divu personu gadījumā, 
personai izsniedz:

 veidlapu, kurā norāda iemeslu;
 lēmumu par izmitināšanu slēgta tipa centrā.

Veidlapu, kas sagatavota nīderlandiešu valodā, aizpilda Robežkontroles dienesta ierēdņi. 
Ārvalstniekam jāparakstās veidlapas apakšā. Delegācija ir pārsteigta, ka ārvalstnieks nesaņem 
šīs veidlapas tulkojumu, pat ja ārvalstnieks runā vienā no pārējām divām — franču vai vācu 
— Beļģijas valsts valodām. 
Lēmumu par izmitināšanu slēgta tipa centrā sagatavo gan nīderlandiešu, gan franču valodā, 
tomēr tā pamatā ir lēmums par ieceļošanas aizliegumu, kas sagatavots vienīgi nīderlandiešu 
valodā. 

Personai ir 24 stundas laika, lai ārkārtīgi steidzīgi sagatavotu prasību pret izraidīšanas lēmumu 
(lēmuma apturēšana). Ja Ārvalstnieku strīdu izskatīšanas padome (CCE) nav pieņēmusi 
lēmumu 72 stundu laikā, izraidīšana atkal ir iespējama.

Personām, kas vēlas izmantot advokāta palīdzību, centra darbinieki izsniedz tālruņa abonentu 
katalogu. Reģistratūrā ir pieejams tālruņa automāts, tomēr no tā nav iespējams piezvanīt, 
citiem nedzirdot telefonsarunu. Advokātiem ar klientu jātiekas lidostas policijas telpās, uz 
kurām no centra „INAD” klients tiek nogādāts policijas eskorta pavadībā.

B. Tranzīta centrs „127” (Melsbruka)

Šis centrs atrodas Melsbrukā, militārās lidostas tuvumā. 
Centrs ir uzbūvēts no saliekamajiem konteineriem (guļamistabas ar apmēram 20 gultām, 
kopīgi izmantojamā telpa, virtuve, ēdnīca un sarunu telpa). Neliela centra daļa, kurā atrodas 
vadība, sociālais dienests un medicīniskā aprūpe, būvēta kā pastāvīga celtne. Centram ir arī 
pagalmiņš, tomēr laiks pastaigām svaigā gaisā ir ierobežots. Centru norobežo drāšu žogs un 
dzeloņdrātis.

Šis centrs ir novecojis. Tas darbojas kopš 1988. gada un sākotnēji bija paredzēts kā pagaidu 
risinājums. Delegācija konstatē, ka šī „pagaidu” situācija ilgst jau 20 gadus. Tāda jauna centra 
izveide, kas varētu aizstāt centrus „INAD” un „127”, notiek jau vairākus gadus. Pirms 
vairākiem mēnešiem ēkas pamatakmeni ielika iekšlietu ministrs P. Dewael, būvniecība jāsāk 
2009. gada martā, un 2010. gadā šim jaunajam centram jāsāk sava darbība.

Centrā tiek aizturētas šādas personas: vīrieši, sievietes un bērni pieaugušā pavadībā, 
patvēruma meklētāji un personas, kas aizturētas par nelegālu uzturēšanos.

Pēdējā ziņojumā par situāciju šajā centrā 2006. gadā sniegti vairāki skaitļi, kas aprakstīti 
turpmāk.

Pavisam 2006. gadā reģistrētas 2 132 aizturētās personas; salīdzinājumā ar iepriekšējiem 
gadiem šis skaitlis pastāvīgi palielinās.
No šīm personām 558 bija sievietes, 152 — nepilngadīgie pieaugušā pavadībā un 
31 nepilngadīgais bez pavadības. 
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Nepilngadīgajiem bez pavadības vidējais uzturēšanās ilgums 2006. gadā bija 25,2 dienas; 
īsākais laiks bija viena diena, bet ilgākais — 66 dienas.
Vidējais vecums 2006. gadā bija 27 gadi. Jaunākajam centra iemītniekam bija trīs mēneši, bet 
vecākajam — 64 gadi.
Viena persona tika atbrīvota tranzīta zonā, bet trīs personas aizbēga.

Saskaņā ar ziņojumā sniegto informāciju 2006. gadā šajā centrā tika aizturēti vairāki simti 
Eiropas Savienības pilsoņu: no Polijas 321, no Čehijas 12, no Ungārijas 11, no Slovākijas 10, 
no Latvijas 5, no Igaunijas 2, no Vācijas 1, no Slovēnijas 1.

Delegācijai apmeklējot centru „127”, Ārvalstnieku dienesta pārstāve pastāstīja, ka dalībvalstu 
pilsoņi centrā „127” tiek ieslodzīti tad, ja tiek turēti aizdomās par nenozīmīgiem 
likumpārkāpumiem vai nelegālu nodarbinātību. Šo personu ieslodzījums, nepaužot nekāda 
veida nosodījumu, rada daudzus jautājumus. Deputāti šajā saistībā izjautāja centra 
amatpersonas un uzskata, ka ir nepieciešami papildu paskaidrojumi — ja runa ir par 
noziedzniekiem, lieta jāizskata tiesai, bet ja runa ir par nevainīgām personām, tās ir jāatbrīvo.

Ievērojamas problēmas rada ģimeņu, to nepilngadīgo, kas atrodas pieaugušā pavadībā, un 
vientuļnieku uzturēšanās, ņemot vērā saspiestību, kas raksturīgai šim aizturēšanas centram —
bērni guļ vienā telpā ar pieaugušajiem, kas nav viņu ģimenes locekļi.

Ģimenes locekļiem vai draugiem nav iespējams apmeklēt aizturētās personas, jo šis centrs 
atrodas lidostas teritorijā. Viņus apmeklēja NVO pārstāvji. 

Migrantu liecības 

Satiktās personas delegācijai norāda uz saviem bērniem, stāstīdamas, ka bērniem šī ir 
nepiemērota vieta, jo viņi dzīvo un guļ kopā ar svešiem pieaugušajiem un viņiem pastāvīgi 
jāklausās pieaugušo sarunas. 

Atsevišķas personas sūdzas par lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās radīto troksni, jo troksnis 
reizēm ir ļoti skaļš.

Zēns no Ruandas stāsta par viņam piemērotās procedūras norisi un sūdzas, ka viņš nav varējis 
pats aizpildīt Ārvalstnieku dienesta izsniegto anketu, un amatpersona, kas anketu aizpildījusi, 
ir pieļāvusi kļūdas, kas pēc tam ietekmēja pārējo procedūras norisi.

Beļģijas tiesību akti paredz, ka ĀD reģistrē pieteikumu, uzklausa personu un „izsniedz 
ārvalstniekam anketu, kurā šai personai jānorāda patvēruma pieprasīšanas iemesli un iespējas 
atgriezties tajā valstī, no kuras viņš bēg”17. Pēc tam šo deklarāciju, ko paraksta patvēruma 
meklētājs, kopā ar visiem dokumentiem nosūta uz ģenerālkomisariātu.
Likumā nav nekādu norāžu par to, ka anketa patvēruma meklētāja vārdā jāaizpilda 
amatpersonām. 
Tomēr, kā norāda satiktie NVO pārstāvji, šķiet, ka praksē anketas patvēruma meklētāja vietā 
aizpilda Ārvalstnieku dienesta amatpersonas. Tas tiek darīts ar tulka palīdzību, tomēr 
aizturētajai personai nav tiesību izmantot advokāta pakalpojumus. Patvēruma meklētāji 
sūdzas par to, ka intervijas, kurās Ārvalstnieku dienesta amatpersonas izskata viņu lietas, ir 
sasteigtas, turklāt slēgta tipa centros ir slikti apstākļi (troksnis, pazemināta temperatūra).

                                               
17   1980. gada 15. decembra likuma 51/10. pants.
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Ramadāna tradīcija tiek ievērota — šajā laika posmā cilvēkiem ir iespēja paēst agrāk/vēlāk.

C. Repatriācijas centrs „127a”, (Stēnokerzēla)

Šis centrs atrodas Stēnokerzēlā, lidostas tuvumā. Centru norobežo divi ļoti augsti metāla žogi 
un vairākās kārtās sapītas dzeloņdrātis. Cietums atstāj spēcīgu iespaidu. Logu priekšā ir restes. 

Centrā ir divas ēkas. Pirmajā ēkā atrodas sociālie, administratīvie un medicīnas aprūpes 
darbinieki, kā arī izolators, kurā izcieš sodu par disciplinārajiem pārkāpumiem. Šķērsojot 
iekšējo pagalmu, var nonākt pie ēkas, kurā tiek izmitināti migranti; ēkas priekšpusē atrodas 
piecus metrus augsts režģis, kas veidots no dzelzs dzeloņdrātīm.

Centrā atrodas gan tās personas, kas valsts teritorijā aizturētas par nelegālu uzturēšanos, gan 
patvēruma meklētāji; tie ir vīrieši un sievietes, bērni pieaugušo pavadībā un bērni bez 
pavadības.

Skaitļi18

2006. gadā Stēnokerzēlas repatriācijas centrā „127a” pavisam tika reģistrētas 2 228 personas 
(1 691 pieaugušie un 537 bērni); šeit nav ieskaitītas tās 520 personas, kas centrā pavadījušas 
tikai vienu nakti. Savukārt 2005. gadā pavisam šeit tika aizturētas 2 196 personas. 

No visiem ieslodzītajiem 22,58 % bija sievietes, 24, 10 % — bērni, bet pārējie — vīrieši. Šajā 
centrā 2006. gadā uzturējās četri bērni bez pavadības.

Arī šajā centrā ir aizturēti Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi (2006. gadā no Igaunijas, 
Ungārijas, Latvijas Polijas, Slovākijas un Čehijas tika aizturēti 212 pieaugušie un 81 bērns).

Vidējais uzturēšanās ilgums šajā centrā 2006. gadā bija 16,08 dienas. Īsākais centrā pavadītais 
laiks bija nepilna diena, bet ilgākais — seši ar pusi mēneši.
Pavisam 2006. gadā vidēji tika aizturētas 96,83 personas, rēķinot uz vienu dienu.

Šajā centrā strādā sociālie darbinieki un skolotāji. Atsevišķas nevalstiskās organizācijas drīkst 
apmeklēt migrantus, tomēr šādu iespēju nav aizturēto personu ģimenes locekļiem un 
draugiem. 

Migrantu liecības

Daudzi migranti sūdzas par nepietiekamu atbilstīgu medicīnisko aprūpi; tas attiecas uz 
sarežģījumiem saistībā ar ārstu apmeklējumiem un saziņu, jo arī šajā ziņā trūkst tulku, 
nepietiekami nodrošinātas arī izmeklēšanas vizītes. Viņi ir īpaši sašutuši par situāciju, kādā 
atrodas sieviete grūtniecības piektajā mēnesī, kuru satika arī delegācija un kurai grūtniecība 
noris ar sarežģījumiem.

Mazu bērnu vecākus uztrauc tas, ka medicīniskās aprūpes dienestā nav pieejams pediatrs. 
Migranti sūdzas par to, ka visiem un bez iemesla tiek doti pretsāpju līdzekļi, šīs personas 
neinformējot par izrakstīto medikamentu raksturu, vienīgi norādot, cik reizes dienā attiecīgās 
zāles jālieto. Šāda prakse uzskatāma par pacienta tiesību pārkāpšanu, à fortiori attiecībā uz 
pacientiem, kuru stāvoklis ir sarežģīts, jo viņiem nav iespējas izvēlēties citu ārstu.
                                               
18 Ārvalstnieku dienesta 2006. gada ziņojums par centru „127a”.
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Aizturētās personas skaidro, ka viņi turklāt ir iebiedēti, kopš 2007. gada septembrī nomira 
kāds jauns patvēruma meklētājs; par šo gadījumu vadība ar aizturētajām personām gandrīz 
nemaz nav sazinājusies. 

Aizturētās personas nomāc tas, ka nav pieejama pietiekama informācija par savu lietu 
izskatīšanu un to, kas viņus sagaida. 

Migrantu teikto cita starpā papildina 2006. gada ziņojums, kurā sniegta šāda informācija: 
- ir notikuši bada streiki, kuros piedalījās vairāki desmiti personu, reizēm pat visi centra 

korpusi, arī bērni. Šo streiku mērķis bija panākt sūdzību un iebildumu izskatīšanu vai 
izteikt protestu pret nepietiekamo uzturu, ko šīs personas saņem ikdienā; 

- 2006. gadā ir notikuši trīs pašnāvību mēģinājumi.

V. Referenta novērojumi

Sistemātiska aizturēšana

Referents uzsver, ka, viņaprāt, pati pagaidu administratīvās aizturēšanas būtība nozīmē 
cilvēktiesību pārkāpumus, un pagaidu administratīvās aizturēšanas jēdziens nav pieņemams 
no juridiskā viedokļa. Par administratīvu pārkāpumu (nelegāla ieceļošana valstī vai beidzies 
uzturēšanās atļaujas termiņš) ir paredzēta personas brīvības atņemšana, turklāt bieži vien uz 
nesamērīgi ilgu termiņu.
Tas ir tādēļ, ka pagaidu aizturēšanas centri tiek uzskatīti par nepieņemamām vietām un ka 
tiem jākļūst par slēgta tipa centriem. Vispirms būtu jārīkojas, lai apsvērtu, kāds cits konkrēts 
izmitināšanas modelis būtu iespējams.
Jo īpaši nav pieņemams, ka patvēruma meklētāji saskaras ar šādu attieksmi; šos vīriešus, 
sievietes un reizēm arī bērnus, kas aizbēguši no sarežģītām situācijām un pieprasa bēgļa 
statusu Eiropā, nevar ieslodzīt struktūrās, kur tiek pārkāptas tiesības uz personas brīvību un 
apdraudētas pamattiesības.
Tādēļ referents uzskata, ka patvēruma meklētājiem nekādā gadījumā (kā to paredz 
starptautiskās konvencijas) nedrīkst piemērot administratīvo aizturēšanu. Ārvalstnieku 
ieslodzīšana ir saistīta ar pamatbrīvību, tā jāpiemēro izņēmuma kārtā un tā nedrīkst kļūt par 
normu; to apstiprina arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra.
Turklāt, izskatās, ka Beļģija vispārīgā un sistemātiskā veidā aiztur patvēruma meklētājus pie 
robežas, kā arī saistībā ar Dublinas procedūru, neatkarīgi no tā, kas ir šie ārvalstnieki 
(ģimenes, bērni), un neatkarīgi no tā, vai pastāv risks, ka tās var izvairīties no Ārvalstnieku 
dienesta.
Kopš jaunā likuma stāšanās spēkā patvēruma meklētāju aizturēšanas iespējas nepārprotami ir 
palielinājušās. Tādējādi tiek pārkāpts Ženēvas Konvencijas galvenais princips, atbilstīgi 
kuram patvēruma meklētājiem nedrīkst piemērot sankcijas par nelegālu ierašanos vai 
uzturēšanos. 
Savā ziņojumā par Uzņemšanas direktīvas piemērošanu19, kas iesniegts Padomei un Eiropas 
Parlamentam, arī Eiropas Komisija atgādina, ka „saskaņā ar direktīvu aizturēšana ir 
izņēmums no vispārējā noteikuma par brīvu pārvietošanos, ko var izmantot vienīgi tad, ja 
„tas izrādās nepieciešams”, automātiska aizturēšana bez jebkādas attiecīgās personas 

                                               
19 Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par Padomes 2003. gada 27. janvāra 
Direktīvas 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai, piemērošanu —
COM(2007)745 galīgā redakcija.
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stāvokļa izvērtēšanas ir pretrunā direktīvai”.
Apstākļus, kas vajadzīgi patvēruma piešķiršanas procedūras pareizai norisei, slēgta tipa centrā 
nenodrošina — papildus spēcīgam psiholoģiskajam spiedienam, ko rada pati aizturēšana, ir 
ārkārtīgi grūti sazināties ar ārējo pasauli, saņemt neatkarīga sociālā vai juridiskā dienesta 
atzinumu, iegūt informāciju, kas var būt lietderīga procedūrā (nav interneta pieslēguma) utt.
Tā kā nav nodrošināta advokāta pieejamība, ir praktiski neiespējams iesniegt prasību 
vajadzīgajā veidā un termiņos (tie ir ļoti īsi), vēl jo vairāk tāpēc, ka Ārvalstnieku strīdu 
izskatīšanas padomē procedūra notiek rakstiskā veidā, kas patvēruma pieprasītājam praktiski 
neļauj izteikt savas piezīmes mutiski. Šie pārāk īsie termiņi ir vērā ņemams iemesls bažām.

Aizturēšanas ilgums

Aizturēšanas ilgums ir būtiska problēma saistībā ar sekām, ko ilga aizturēšana var radīt 
aizturētajai personai. 
Aizturēšana jau tagad ir pārāk ilga, ja ņem vērā Eiropas Padomes ieteikumus par to, ka šāda 
aizturēšana nedrīkst būt ilgāka par mēnesi20. Beļģijā praksē ieslodzījuma termiņš nav 
ierobežots, jo līdzko persona iebilst pret savu izraidīšanu, tas tiek uzskatīts par jauna termiņa 
sākumu.
Nesenā Eiropas Komisijas pasūtītā ziņojumā21 arī norādīts, ka:
Attiecībā uz aizturēšanas termiņu, ņemot vērā direktīvas piemērojamību slēgta tipa centros 
aizturētiem patvēruma meklētājiem, rodas jautājums, vai legālās aizturēšanas ilgumu (divi 
mēneši, ko var pagarināt līdz astoņiem mēnešiem) var uzskatīt par saprātīgi ilgu periodu, kas 
ir iespējami īsākais.
Nepilngadīgo ieslodzīšana

Beļģijā bērni pieaugušā pavadībā un bērni bez pavadības tiek aizturēti slēgta tipa centros. 
Saskaņā ar NVO sniegto informāciju skaitļiem saistībā ar šo aizturēšanu ir tendence pieaugt.
Aizturot bērnus, tiek pārkāpta Starptautiskā konvencija par bērnu tiesībām22, nerunājot nemaz 
par pārtraukto izglītošanos. Eiropas Cilvēktiesību tiesa nesen piesprieda Beļģijai sodu par 
nepilngadīgas personas aizturēšanu un izraidīšanu23. Tiesa uzskatīja, ka tā ir necilvēcīga 
attieksme — aizturēšana centrā, kas sākotnēji bija paredzēts pieaugušajiem, aizturēšana tādos 
pašos apstākļos, kādos aiztur pieaugušos, neņemot vērā šī bērna vecuma un īpašo 
neaizsargātību.

Komisijas ziņojumā Padomei un Eiropas Parlamentam par Uzņemšanas direktīvas 
piemērošanu24 Beļģija minēta starp tām valstīm, kas aizturētajiem bērniem liedz piekļuvi 
izglītībai vai padara to praktiski neiespējamu vai ļoti ierobežotu. Komisija atgādina, ka tas ir 
pretrunā ar Uzņemšanas direktīvu. Uzņemšanas direktīvā ir paredzēts, ka „dalībvalstis 
garantē patvēruma meklētāju nepilngadīgajiem bērniem vai nepilngadīgiem patvēruma 
meklētājiem izglītības iespējas, ievērojot līdzīgus nosacījumus kā uzņēmējas dalībvalsts 

                                               
20 Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas ieteikums Nr. 1547.
21 Beļģijas sagatavotais ziņojums Eiropas Komisijai par Uzņemšanas direktīvas piemērošanu, lai sniegtu 
lietderīgu informāciju tiem, kas gatavo Komisijas ziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par minētās 
direktīvas piemērošanu — COM(2007)745 galīgā redakcija.
22 1989. gada 20. novembra Starptautiskā konvencija par bērnu tiesībām, kas pieņemta un sagatavota, lai 
to parakstītu, ratificētu un pieņemtu ANO Ģenerālasambleja savā rezolūcijā 44/25, un kas stājās spēkā 
1990. gada 2. septembrī — skatīt http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm. 
23 ECTK, 12/10/06, Nr. 13178/03, Mubilanzila Mayeka un Kaniki Mitunga/Beļģija.
24 Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par Padomes 2003. gada 27. janvāra 
Direktīvas 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai, piemērošanu —
COM(2007)745 galīgā redakcija.
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pilsoņiem, kamēr viņi vai viņu vecāki faktiski nav izraidīti. Šādu izglītību var nodrošināt 
izmitināšanas centros.”25

Komisija arī atzīmē, ka atsevišķas dalībvalstis, starp kurām ir arī Beļģija, nav ieviesušas 
nekādas neaizsargāto patvēruma meklētāju identificēšanas procedūras, un norāda, ka „varētu 
rasties nopietnas šaubas par to, vai un kā personas ar īpašām vajadzībām tiek reāli 
identificētas dalībvalstīs, kur šāds instruments nepastāv.” Ziņojumā minēta turpmāk sniegtā 
informācija.
Nopietnas problēmas varētu rasties dalībvalstīs, kas neizslēdz patvēruma meklētāju ar īpašām 
vajadzībām aizturēšanu.
Ņemot vērā viņu īpašo situāciju, neaizsargāto patvēruma meklētāju aizturēšanu jāuzskata par 
galēju pasākumu, kas pieļaujams tikai pamatotos gadījumos.26

Referents uzsver, ka nepilngadīgās personas nekādā gadījumā nedrīkst aizturēt un bērnu 
intereses nedrīkst neņemt vērā. Tādas valsts rīcība, kas neaizsargā bērnu intereses, būtu 
pretrunā ar mūsu svarīgākajām vērtībām.

Nepietiekama informācija migrantiem

Lai gan Uzņemšanas direktīva un Procedūru direktīva skaidri nosaka pienākumu sniegt 
informāciju aizturētajiem migrantiem, no aizturēto liecībām izriet, ka attiecībā uz procedūrām, 
tiesībām, pārsūdzības iespējām vai, gluži vienkārši, par to, kas viņus sagaida, šo personu 
informētība un sapratne ir ļoti ierobežota. Šādas nepilnības saistībā ar informētību īpaši 
jūtamas centrā „127a”.

Savukārt centrā „INAD” nevar iekļūt nedz NVO pārstāvji un apmeklētāji, nedz arī advokāti; 
sarunāties ar migrantiem advokāti var policijas iecirknī. 
Tomēr Procedūru direktīvā un Uzņemšanas direktīvā ir uzsvērts, ka advokātiem un ANO 
Augstākā komisāra Bēgļu lietu pārvaldei vai NVO pārstāvjiem jāatļauj apmeklēt centrus, 
kuros tiek izmitināti patvēruma meklētāji, lai sniegtu viņiem palīdzību. Šādus apmeklējumus 
var ierobežot vienīgi, ņemot vērā centra (un nevis blakus esošās lidostas) un izmitināšanas 
vietu, un patvēruma meklētāju drošības apsvērumus. Procedūru direktīvā noteikts, ka 
ierobežojumi ir pieļaujami vienīgi tad, ja juridiskā konsultanta vai cita padomdevēja piekļuve 
nav tādējādi pārmērīgi ierobežota vai padarīta par neiespējamu.27

Citos apmeklētajos centros, proti, centrā „127” un „127a”, NVO pārstāvji var iekļūt, tomēr 
tās nav pilnībā garantētas tiesības; migrantu draugiem vai citiem apmeklētājiem šādas 
piekļuves nav.
Nesenā Eiropas Komisijas pasūtītā ziņojumā28 atzīmēts, ka vairumam izmitināto personu nav 
izdalīta brošūra, kurā sniegta informācija par uzņemšanu vai vispārīga informācija. Lielais 
vairums centru iemītnieku nezina, ka viņiem ir tiesības iesniegt sūdzību. Ne vienmēr viņiem ir 

                                               
25 Uzņemšanas direktīvas 10. pants.
26 Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par Padomes 2003. gada 27. janvāra 
Direktīvas 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai, piemērošanu —
COM(2007)745 galīgā redakcija.
27 Procedūru direktīvas 16. pants.
28 Beļģijas sagatavotais ziņojums Eiropas Komisijai par Uzņemšanas direktīvas piemērošanu, lai sniegtu 
lietderīgu informāciju tiem, kas gatavo Komisijas ziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par minētās 
direktīvas piemērošanu — COM(2007)745 galīgā redakcija.
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pieejams tulks. Tādas sistēmas izveide, kas nodrošinātu nepārtrauktu medicīnisko aprūpi, 
rada problēmu dažos slēgta tipa centros. Vairāki centru iemītnieki sūdzas par to, ka netiek 
uzraudzīta viņu garīgā veselība. Novērotas arī problēmas saistībā ar juridiskās palīdzības 
kvalitāti. Pat ja administratīvā līmenī netiek konstatētas problēmas, tās var novērot saistībā 
ar psihosociālo aspektu. Netiek nodrošināta arī iespēja slēgta tipa centros aizturētajiem 
patvēruma meklētājiem palikt kopā ar savas ģimenes locekļiem.
Turklāt slēgta tipa centros problēmas rada nepilngadīgo izglītošana, jo viņi tiek izmitināti 
kopā ar pieaugušajiem, kas ir pretrunā ar Starptautiskās konvencijas par bērnu tiesībām 
37.c pantu.

VI. Secinājumi

1. A fortiori nepieņemama ir atsevišķu patvēruma meklētāju kategoriju — īpaši to, uz 
kuriem attiecas Dublinas procedūra — sistemātiska aizturēšana, pat neņemot vērā aizturēto 
personu situāciju. Situāciju vēl jo vairāk šokējošu padara tas, ka aizturētas tiek neaizsargātas 
personas (bērni, grūtnieces un ģimenes ar zīdaiņiem, un pat ļoti slimi cilvēki utt.).

2. Saspiestība, troksnis, dažāda veida spiediens, cietuma vide un aizturēto personu 
izmitināšana vienkopus rada situāciju, kad aizturēšana, kas reizēm mēdz būt ļoti ilga 
(atsevišķos gadījumos vairāk nekā pieci mēneši), aizturētajām personām papildus rada smagu 
pārbaudījumu.

3. Kopienas pilsoņu aizturēšana ir neizskaidrojama un tādā veidā tiek pārkāptas 
pamattiesības, jo brīvības atņemšana nav samērīgs soda veids, ja persona izdarījusi vienkāršu 
administratīvu pārkāpumu (piemēram, nav reģistrējusies pašvaldībā). Beļģijas iestāžu sniegtie 
dati ir vēl jo vairāk satraucoši, jo tie attiecas uz vairākiem simtiem gadījumu.

4. Attiecībā uz jebkuru ārvalstnieku, par kuru Beļģijas iestādes pieņem lēmumu, ir 
jāievēro tiesības izmantot tulku un saņemt informāciju par attiecīgajiem lēmumiem tajā 
valodā, kas ir saprotama aizturētajai personai. Vēl jo vairāk pārsteidzoši ir konstatēt, ka šo 
lēmumu tulkojumi dažreiz tiek sniegti kādā no Beļģijas oficiālajām valodām.

Delegācija iesaka Beļģijas valdībai:

1. Sniegt skaidrāku informāciju, kas jo īpaši attiecas uz:

- Kopienas pilsoņu ieslodzīšanu Beļģijas centros;

- jaunākajiem datiem (par 2007. gadu), kas attiecas uz statistikas datiem saistībā ar 
aizturēšanu šajos centros, nodrošinot ne vien „vidējos” rādītājus, bet arī detalizētu 
informāciju.

2. Precizēt savu nostāju, jo īpaši attiecībā uz to,

- vai tā ir paredzējusi arī turpmāk izmantot automātisko aizturēšanu, pat attiecībā uz bērniem, 
neskatoties uz to, ka daudzos ziņojumos ir norādes uz šādas rīcības nopietnajām sekām;

- kādos gadījumos tā atļauj izmantot roku dzelžus, lai pārvestu aizturētās personas uz slēgta 



PE404.456v01-00 18/21 PV\714008LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

tipa centru;

- kā tā interpretē starptautiskās saistības, kas izriet no Čikāgas Konvencijas, un to, kāds ir tās 
viedoklis attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzības starptautiskajiem instrumentiem;

- kāds ir juridiskais pamatojums, lai centros ieslodzītu personas par nenozīmīgiem 
noziegumiem vai nelegālo nodarbinātību;

- kādi pasākumi ir veikti, lai izmeklētu 2006. gada ziņojumā minēto pašnāvību mēģinājumu 
motīvus un apstākļus.

3. Veikt svarīgus un steidzamus normatīvos un regulatīvos pasākumus, jo īpaši:

- pārtraukt Kopienas pilsoņu aizturēšanu;

- izdarīt izmaiņas attiecībā uz termiņu, kas noteikts sūdzības iesniegšanai par lēmuma 
atcelšanu, nosakot pienākumu pamest valsti (patlaban 24 stundu laikā) un Ārvalstnieku strīdu 
izskatīšanas padomei (CCE) pieņemt lēmumu (72 stundu laikā), jebkurā gadījumā izvairoties 
CEE lēmuma nesniegšanu saistīt ar iespēju ārvalstnieku izraidīt;

- pārtraukt praksi, kad izraidīšanas nolūkā nelegāli tiek izsūtīti uzaicinājumi; šo praksi jau ir 
nosodījusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa;
- pārtraukt praksi, ar ko saistībā Eiropas Cilvēktiesību tiesa nesen noteica sankcijas un kas 
paredz ārvalstniekus nosūtīt uz tranzīta zonu;

- attiecībā uz visiem nepilngadīgajiem, jo īpaši tiem, kas ir aizturēti, nodrošināt pieeju 
izglītībai;
- paredzēt regulāru, reglamentētu un nepatvaļīgu pieeju tām NVO, kas vēlas pastāvīgi 
ierasties visos centros (arī centrā „INAD”) un dažādos procedūras posmos, lai aizturētajiem 
sniegtu padomus, kā arī ANO Augstākā komisāra Bēgļu lietu pārvaldei;

- darīt visu nepieciešamo, lai centru sociālie dienesti vairs neatrastos Iekšlietu ministrijas 
pakļautībā un centra ārsti nebūtu atkarīgi no slēgta tipa centra vadības;

- nodrošināt, ka visos centros ir pieejami tulki un kultūras starpnieki, kas būtu neatkarīgi no šo 
centru administrācijas.
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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. PIELIKUMS

Eiropas Parlaments
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 

Delegācijas vizīte Beļģijā
2007. gada 11. oktobris 

4. programmas projekts

14.00–14.45 Brauciens autobusā no Eiropas Parlamenta uz centru „INAD” 
(Zaventemas lidosta)

14.45–15.30  „INAD” centra apmeklējums

15.30–16.00 Brauciens uz tranzīta centru „127” Melsbrukā

16.00–17.00 Centra „127” apmeklējums

17.00–17.30 Brauciens uz repatriācijas centru „127a” Stēnokerzēlā

17.30–19.00 Centra „127a” apmeklējums

19.00–19.30 Brauciens atpakaļ uz Eiropas Parlamentu
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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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