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Správa výboru LIBE o návšteve zatvorených stredísk pre 
žiadateľov o azyl a prisťahovalcov v Belgicku

Spravodajca: Giusto CATANIA

I. Úvod – priebeh návštevy

Delegácia štyroch európskych poslancov (pozri priložený zoznam účastníkov – Príloha 1) 
navštívila 11. októbra 2007 tri zatvorené strediská pre žiadateľov o azyl a nelegálnych 
prisťahovalcov v Belgicku. (pozri priložený program – Príloha 2)

Cieľom návštevy bolo najmä získať informácie o spôsoboch prijímania žiadateľov o azyl a 
prisťahovalcov v zatvorených strediskách v Belgicku a preskúmať uplatňovanie európskych 
nariadení a smerníc týkajúcich sa azylu, ako sú:
- smernica Rady 2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre 

prijímanie žiadateľov o azyl v členských štátoch1 (smernica o prijímaní),
- smernica Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie 

v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca2(smernica o konaní),
- nariadenie Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 o kritériách a mechanizmoch na

určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte 
občanom tretej krajiny3 (nariadenie Dublin II).

Návšteva tiež poskytla príležitosť na výmenu názorov s občianskou spoločnosťou a stretnutie so 
zodpovednými orgánmi.

Táto návšteva sa uskutočnila po podobnej ceste výboru LIBE do Talianska, Španielska, 
Francúzska, na Maltu a do Grécka.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 031 zo 6. februára 2003, s.18 - 25
2 Ú. v. EÚ L 326 z 13. decembra 2005, s.13 - 34
3 Ú. v. EÚ L 050 z 25. februára 2003, s.1 - 10



PV\714008SK.doc 2/23 PE404.456v01-00

SK

Predtým než navštívila strediská, delegácia získala veľa informácií od viacerých organizácií a 
mimovládnych organizácií, ktorým sa chce delegácia čo najsrdečnejšie poďakovať: najmä CIRE 
(Koordinácia a iniciatívy pre utečencov a cudzincov a s nimi), Stredisku pre rovnosť príležitostí 
a boj proti rasizmu, Lekárom bez hraníc, neziskovej organizácii Pomoc premiestneným osobám 
a UNHCR Vysokému komisariátu OSN pre utečencov (UNHCR).

Delegácia tiež 10. októbra 2007 zorganizovala stretnutie s veľkým počtom zástupcov organizácií 
a mimovládnych organizácií aktívnych v oblasti prisťahovalectva a azylu v Belgicku (pozri 
priložený zoznam – Príloha 3). Ďakuje im za spoluprácu a ústretovosť.

Delegácia navštívila tri záchytné strediská pre prisťahovalcov a žiadateľov o azyl. Strediská 
INAD, 127 a 127a, ktoré predstavujú tri zo šiestich zatvorených stredísk v Belgicku4.

Belgická tlač venovala pozornosť návšteve európskych poslancov. Belgickí novinári a stanica 
Euronews chceli sprevádzať delegáciu do vnútra týchto stredísk. Úrad pre cudzincov, ktorý riadi 
tieto tri centrá, nepovolil prístup novinárov, ani fotografovanie alebo nahrávanie vo vnútri 
stredísk.

Z tohto dôvodu sa dohodlo, že novinári tlačových a audiovizuálnych médií (najmä tlačová 
agentúra Belga, skupina z Euronews, RTBF Radio) môžu čakať delegáciu pri východe zo 
strediska 127. 

Tlačová konferencia sa konala v Európskom parlamente 18. októbra 2007.

Po návšteve mala delegácia v úmysle stretnúť sa s ministra vnútra Patricka Dewaela, ktorý je 
poverený azylovou a prisťahovaleckou politikou. Návrh bol adresovaný ministrovi, ale tento sa 
domnieval, že by bolo lepšie, aby sa toto stretnutie uskutočnilo s jeho nástupcom s ohľadom na 
jeho dočasný výkon funkcie.

II. Kontext

A. Kategórie osôb, ktoré môžu byť zadržané v zatvorených strediskách v
Belgicku

Belgické zatvorené strediská prijímajú viaceré kategórie osôb:

 osoby, ktoré podali žiadosť o azyl v Belgicku (pozri podrobnosti uvedené nižšie)

 osoby, ktoré podali žiadosť o azyl v inej krajine EÚ – ak niekto podá žiadosť o 
azyl v inej krajine EÚ alebo príde do Belgicka z tejto krajiny, zodpovedné orgány 
požiadajú túto krajinu, aby sa o túto osobu postarala. Pred tým, než si ju táto krajina opäť 
prevezme, osoba je zadržaná v zatvorenom stredisku v Belgicku.

 občania Spoločenstva – z výročných správ stredísk a z vysvetlení, ktoré boli 
poskytnuté delegácii, vyplýva, že občania Spoločenstva sú pred tým, než sú vyhostení, 
zadržiavaní v belgických zatvorených strediskách. Zodpovedná osoba z Úradu pre 

                                               
4 Ďalšími sú stredisko pre nelegálnych prisťahovalcov vo Votteme (CIV), stredisko pre nelegálnych 
prisťahovalcov v Merkskplase (CIM) a stredisko pre nelegálnych prisťahovalcov v Brugách (CIB). 
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cudzincov vyhlásila, že takýchto občanov môže polícia zadržať, pretože sú podozriví z 
účasti na „malých trestných činoch“ alebo z práce „na čierno“; Tieto osoby sú následne 
dopravené do zatvorených centier, aby mohli byť vyhostené.

 osoby, ktoré sa nelegálne zdržiavajú na belgickom území – osoby, ktoré sa 
nachádzajú na belgickom území bez požadovaných dokumentov, osoby, ktorým vypršal 
platný pobyt v Belgickom kráľovstve, osoby, ktoré by mohli narušiť verejný poriadok 
alebo národnú bezpečnosť alebo osoby, ktoré samostatne alebo pod vedením niekoho 
vykonávajú pracovnú činnosť, na ktorú nemajú potrebné povolenie, môžu dostať príkaz 
na opustenie územia s rozhodnutím o vrátení na hranicu a z tohto dôvodu obmedzením 
slobody. 

 takzvané neprijateľné osoby: po ich príchode na hranicu im bol odopretý vstup.
Obvykle sú tieto osoby zadržiavané v stredisku INAD.

B. Dĺžka zadržania:

Ak v minulosti azylové konanie mohlo trvať aj roky a vyústiť do vyhostenia rodín, ktoré sa už 
integrovali v Belgicku, podľa čísiel z roku 2006 (keď platil starý postup), ktoré mala delegácia k 
dispozícii, sa ukázalo, že sa rýchlosť konania zvýšila.

Od nadobudnutia účinnosti nového zákona v júni 2007 sa dĺžka zadržania predĺžila, pretože  celé 
konanie môže prebiehať v zatvorenom stredisku a nie ako v minulosti iba počas fázy, ktorá sa 
označovala ako fáza prijateľnosti žiadosti.

Doba zadržania je podľa zákona z 15. decembra 1980 v podstate obmedzená na 5 mesiacov a ak 
sú dôvodom problémy verejného poriadku a národnej bezpečnosti existuje možnosť predĺžiť 
dobu zadržania na 8 mesiacov.
V skutočnosti v Belgicku nie je zadržiavanie v zatvorenom stredisku limitované žiadnou lehotou, 
pretože ak sa osoba odvolá proti vyhosteniu, začne opäť plynúť nová lehota.

Údaje o dĺžke zadržania poskytnuté ministerstvom vnútra odrážajú iba časť reality. Vyplýva to 
zo spôsobu, akým sa vyčísluje doba zadržania. Úrad pre cudzincov poskytol iba údaje o 
priemernej dĺžke zadržania za stredisko a nie priemer za každého zadržiavaného. Nezohľadnila 
sa celková dĺžka zadržania, v ktorom sa osoba skutočne ocitla a presuny medzi strediskami tu 
tiež neboli zahrnuté. Presuny medzi strediskami sú pritom početné. Napr. správa strediska 127a 
konštatuje, že:
zi 2 228 zaregistrovaných osôb 126 pochádzalo z iných stredísk:
v roku 2006 bolo 176 zadržaných  presunutých do iného zatvoreného strediska

Zadržaný, ktorý strávil 2 mesiace v centre 127, 3 mesiace v centre 127a a 24 hodín v stredisku 
INAD pred repatriáciou sa v štatistike objaví trikrát.
Pre správne orgány to nie je osoba, ktorá bola zadržaná viac ako 5 mesiacov. Práve naopak, 
štatisticky to budú traja jednotlivci, ktorých dĺžka zadržania v rámci strediska bude 2 mesiace, tri 
mesiace a 24 hodín. Je to neuveriteľné, ale zadržaný, ktorý strávil 5 mesiacov v zatvorenom 
stredisku, umožní správe, aby mohla v štatistických údajoch podstatne znížiť dĺžku zadržania.
Preto je dôležité, aby správne orgány uverejňovali dĺžku zadržania za osobu a nie iba za 
stredisko, čo je aj podľa Generálneho riaditeľstva Úradu pre cudzincov technicky možné.
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C. Pripomienky k azylovému konaniu v Belgicku

Pred júnom 2007 sa azylové konanie delilo na dve etapy : Úrad pre cudzincov preskúmal 
prijateľnosť žiadosti a Generálny komisariát pre utečencov a osoby bez štátnej príslušnosti 
zhodnotil jej oprávnenosť.

Mnohé kritiky starého postupu (vybavovanie spisov príliš dlhé, obvinenia z nefunkčnosti Úradu 
pre cudzincov atď.) a odsúdenie Európskym súdom pre ľudské práva (prípad Čonka v. 
Belgicko), Radou Európy a občianskou spoločnosťou viedli k prísľubu reformy v roku 2000.

V roku 2005 bol chválený plán reformy a nový zákon o cudzincoch nadobudol účinnosť 1. júna 
2007. Odvtedy sú všetky žiadosti o azyl spracovávané podľa nového azylového konania.
Rozdelenie preskúmania žiadosti o azyl na dve etapy (o prijateľnosti a oprávnenosti) sa zrušilo. 
Úrad pre cudzincov už nemá právomoc na preskúmanie prijateľnosti žiadostí o azyl, ale má 
právomoc rozhodovať o pobyte, zadržaní v zatvorenom stredisku a vyhostení žiadateľa o azyl.

Azylové úrady

1. Úrad pre cudzincov – spadá pod ministerstvo vnútra, riadi vstup na územie, pobyt, 
usídlenie, zadržiavanie cudzinca v zatvorenom stredisku a vo všeobecnosti vyhostenie 
cudzincov.

2. Generálny komisariát pre utečencov a osoby bez štátnej príslušnosti – skúma žiadosti 
o azyl.

3. Rada pre spory s cudzincami má právomoc na potvrdenie alebo zmenu rozhodnutia 
Generálneho komisariátu pre utečencov a osoby bez štátnej príslušnosti.

4. Štátna rada – iba preveruje zákonnosť konania bez toho, aby mohla rozhodnúť namiesto 
úradu, na ktorý bola podaná sťažnosť.

Etapy azylového konania

1. Žiadosť o azyl – Cudzinec predloží svoju žiadosť o azyl Úradu pre cudzincov. Ak vstúpi 
na územie Belgicka bez požadovaných dokladov, musí podať svoju žiadosť na hraniciach 
alebo do 8 pracovných dní.

2. Úrad pre cudzincov zaregistruje žiadosť a vypočuje osobu v medziach otázok týkajúcich 
sa totožnosti, pôvodu a cesty. Úrad pre cudzincov postúpi žiadateľovi o azyl dotazník, 
aby v ňom mohol uviesť dôvody, prečo žiada o azyl a o možnostiach návratu do krajiny, 
z ktorej ušiel. Toto vyhlásenie žiadateľa o azyl sa potom postúpi generálnemu 
komisariátu s kompletným spisom.

3. Úrad pre cudzincov určí, ktorý členský štát Európskej únie bude podľa nariadenia 
Dublin II zodpovedný  za preskúmanie žiadosti a preskúma viaceré azylové žiadosti.
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4. Preskúmanie žiadosti o azyl – Generálny komisariát pre utečencov a osoby bez štátnej 
príslušnosti má právomoc uznať alebo odmietnuť štatút utečenca a tiež uznať alebo 
odmietnuť štatút subsidiárnej ochrany.

5. Podanie odvolania proti rozhodnutiu Generálneho komisariátu pre utečencov a 
osoby bez štátnej príslušnosti Rade pre spory s cudzincami – Rada pre spory s 
cudzincami má právomoc potvrdiť alebo zmeniť rozhodnutie Generálneho komisariátu 
pre utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti. Odvolanie sa musí Rade pre spory s 
cudzincami poslať do 15 dní od oznámenia rozhodnutia generálneho komisariátu.
Podaním odvolania sa pozastavuje výkon rozhodnutia, proti ktorému bola vznesená 
námietka.

6. Proti rozhodnutiam Rady pre spory s cudzincami sa možno odvolať na Štátnej rade
a predmetom odvolania môže byť iba zákonnosť rozhodnutia (administratívne zrušenie).

Ak nejaká osoba príde do Belgicka so všetkými požadovanými dokumentmi a podá žiadosť o 
azyl, môže počas obdobia skúmania svojej žiadosti o azyl zostať v otvorenom stredisku.
Otvorené strediská spravuje FEDASIL, federálna agentúra pre prijímanie, ktorý bola vytvorená v 
roku 2002.
Iní žiadatelia o azyl sa zadržiavajú vo všetkých zatvorených strediskách v krajine (okrem 
strediska INAD).

Do týchto zatvorených stredísk môžu byť umiestnení títo žiadatelia o azyl:

 osoby, ktoré podali žiadosť o azyl na hraniciach – takého osoby sú systematicky 
zadržiavané. Zadržanie trvá počas celého postupu preskúmania žiadosti o azyl;

 žiadatelia o azyl, ktorí podali žiadosť na území Belgicka a bola odmietnutá (vrátane 
osôb, ktoré sa odvolali na Štátnej rade), aj keď strávili celé azylové konanie v otvorenom 
stredisku;

 osoby, ktoré podali žiadosť o azyl v zatvorenom stredisku: keďže ich pobyt bol 
nelegálny, tieto osoby boli zadržané. Po príchode do zatvoreného strediska tieto osoby 
podali žiadosť o azyl a zostali tu počas celého konania.

 osoby, ktoré podali žiadosť v inej členskej krajine EÚ, alebo osoby, ktoré podali 
druhú žiadosť v Belgicku.

III. Stretnutie s mimovládnymi organizáciami

Podľa mimovládnych organizácií v Belgicku spôsob administratívneho zadržiavania cudzincov v 
Belgicku vytvára závažné problémy v oblasti dodržiavania základných práv a ľudskej 
dôstojnosti. Upozorňujú, že podľa Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd musí byť sloboda pravidlom a zadržiavanie výnimkou. Po reforme azylového konania sa 
možnosti zadržania žiadateľov o azyl na hraniciach a rovnako aj na území výrazne zvýšili5. 
Dĺžka zadržania sa tiež predĺžila, pretože teraz celé konanie môže prebiehať v zatvorenom 

                                               
5   Článok 74/6 ods. 1a zákona z 15 decembra 1980 o vstupe na územie, pobyte, usídlení a vyhostení 
cudzincov. Existuje najmenej 15 situácií, ktoré umožňujú zatvoriť žiadateľa o azyl po podaní žiadosti.
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stredisku a nie ako v minulosti iba počas fázy, ktorá sa označovala ako fáza prijateľnosti 
žiadosti6. 

Mimovládne organizácie počas stretnutia s poslancami vyzdvihli niektoré problémy:

1. Zadržiavanie detí
Mimovládne organizácie skonštatovali, že počet detí, ktoré sú zadržiavané v zatvorených 
strediskách nadobudol v posledných rokoch znepokojujúce rozmery. Kým v roku 2004 bolo 
zadržaných 152 detí, v roku 2006 ich bolo 627. Tento počet nezodpovedá skutočnosti, pretože 
neberie do úvahy stredisko Vottem, v ktorom zadržiavali deti od marca do júna 2006, ani 
stredisko 127, v ktorom sa zadržiavali a stále zadržiavajú deti.

Pripomenuli, že sa viackrát dokázalo, že toto zadržanie zanecháva psychologické následky  na 
dieťati: v štúdii Slobodnej univerzity v Bruseli v roku 1999 a v štúdii zadanej ministerstvom 
vnútra, kde sa jasne uvádza: „zadržiavanie rodín s deťmi je v súčasných podmienkach z hľadiska 
práv dieťaťa a jeho prospechu neprípustné. Zadržiavanie detí sa v súčasnosti uplatňuje 
svojvoľne a nie ako krajné výnimočné opatrenie. Niektoré skupiny sa zadržiavajú automaticky, 
najmä rodiny, ktoré spadajú pod Dublinský dohovor. V tejto súvislosti sa zadržanie 
zautomatizovalo a tým sa stalo banálnym.“7

Tieto štúdie boli v posledných mesiacoch opätovne potvrdené ďalšími správami, ako je správa 
flámskeho komisára pre práva dieťaťa8 a správa Lekárov bez hraníc9.

2. Dĺžka zadržania
Podľa mimovládnych organizácií zadržanie v Belgicku napriek zákonnej dĺžke maximálne 5 
mesiacov trvá v skutočnosti oveľa dlhšie. Niektoré osoby takto bez prestávky strávili viac ako 
jeden rok v rôznych zatvorených centrách. Psychologické následky takto dlhého zadržania sú pre 
ľudí zničujúce.

3. Právna neistota
Mnohí zadržaní sa sťažujú, že sú zmetení z rôznych postupov. Počas návštev mimovládne 
organizácie zistili, že zadržaní sú nedostatočne informovaní, existujú problémy právnej pomoci 
alebo nedostatky v niektorých postupoch.
V strediskách nemajú tlmočníkov. Niekedy sa tlmočí cez telefón, alebo samotní zadržaní tlmočia 
pre ostatných so všetkými ťažkosťami, ktoré pri preklade administratívnych a právnych textov 
existujú.

Niektoré skutočnosti, ktoré spôsobujú túto právnu neistotu:
 Sociálne služby v strediskách nie sú nezávislé: vykonávajú ich štátni úradníci závislí od 
                                               
6 Článok 74/6 ods. 2 zákona z 15. decembra 1980 o vstupe na územie, pobyte, usídlení a vyhostení 
cudzincov. Kým predtým dĺžka zadržania počas prebiehajúceho konania bola obmedzená presne na 2 mesiace, dnes 
v niektorých prípadoch by mohol žiadateľ o azyl byť zadržaný až 3 mesiace a 15 dní bez toho, aby dostal 
vykonateľné rozhodnutie.
7 Štúdia o možnostiach zadržania rodín s deťmi v zatvorených strediskách s cieľom vyhostiť ich. Časť 2:
Predstava a odporúčania, 

http://corporate.skynet.be/mensenruimte/SumResearch/downloads/News/CentreAlternative/deel_2_visie_F
R.pdf , s.19.
8 Kinderrechtencommissariaat « Heen en retour : Kinderrechten op de Vlucht
9 Lekári bez hraníc, Ľudská cena zadržiavania.



PV\714008SK.doc 7/23 PE404.456v01-00

SK

ministerstva vnútra, ktorých úlohou je informovať zadržaných, ale tiež „pripraviť ich na 
prípadné vyhostenie“10.

 Migranti sú nedostatočne informovaní: informačné brožúry poskytované zadržaným nie sú 
aktualizované (niekoľko mesiacov po nadobudnutí účinnosti nového azylového konania 
brožúra vo viacerých jazykoch nie je k dispozícii) a zadržaní nie sú vždy informovaní 
o možných nápravných prostriedkoch. Tieto skutočnosti potvrdil aj UNHCR.

 Problémy súvisiace s právnou pomocou.
Zadržaný má právo na odvolanie, ktoré pozastavuje jeho povinnosť opustiť územie. Toto 
právo má skutočne pozastavujúci účinok, iba ak sa odvolanie podá do 24 hodín po zadržaní.
V niektorých strediskách (vrátane 127a) však pridelenie obhajcu pro deo môže trvať tri až 
štyri dni, čím sa vopred odoberá zadržanému možnosť využiť odvolanie s pozastavujúcim 
účinkom, hoci je to veľmi dôležité. Veľmi krátka lehota tiež vyvoláva otázku o účinnosti 
odvolania (čl. 13 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd).

4. Zatýkanie žiadateľov o azyl
Mimovládne organizácie uvádzajú spôsoby, ktoré sa niekedy používajú pri zatýkaní osôb:
žiadateľ je predvolaný s členmi svojej rodiny z dôvodu nejakej bežnej administratívnej 
záležitosti: za účelom doplnenia spisu atď. Keď sa žiadateľ dostaví na Úrad pre cudzincov, je 
zatknutý a odvedený do zatvoreného strediska, hoci sa z predvolania nedalo usúdiť, že existuje 
takáto možnosť. 

Tento postup belgických úradov už odsúdil Európsky súd pre ľudské práva v prípade Čonka11 : 
Súd uviedol „že nie je v súlade s čl. 5 [Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a 
základných slobôd], aby sa v rámci plánovanej operácie vyhostenia a v záujme uľahčenia alebo 
účinnosti administratíva rozhodla vedome oklamať osoby, aj keď sú v nelegálnej situácii, s 
cieľom poslať im predvolanie a tak ich skôr zbaviť slobody.“ O to viac to platí pre osoby, 
ktorých pobyt nie je nelegálny.

V rámci tzv. Dublinského postupu (pozri vyššie) aj osoby, ktoré sa pravidelne počas niekoľkých 
mesiacov dostavovali na základe predvolania, boli zrazu zatknuté a zadržané s odôvodnením, že 
existuje riziko, že sa nenechajú odviesť späť na hranicu.

Počas návštevy delegácie EP migranti potvrdili takéto konanie, a najmä mladá žena, ktorú 
takýmto spôsobom zatkli spolu s jej deťmi, a následne ju odviedli do zatvoreného strediska.

5. Opakujúce sa zdravotné a psychologické problémy v zatvorených strediskách 
Podľa mimovládnych organizácií sa medzi zadržanými pravidelne nachádzajú ťažko choré osoby 
a osoby, ktorých ochorenie je  priamo spojené s ich zadržaním. Je potrebné zdôrazniť, že 
neexistuje nezávislosť zdravotných a sociálnych služieb, ako aj  skutočnosť, že psychológovia 

                                               
10 Článok 68 kráľovského nariadenia z 2. augusta 2002, ktorým sa stanovuje systém a pravidlá fungovania 
zatvorených stredísk. Pracovná ponuka pre sociálneho asistenta v zatvorenom stredisku uverejnená verejnou službou 
pre prijímanie úradníkov (Selor) upresňuje : „ako úradník poverený repatriáciou budete pomocou pohovoru 
pripravovať osoby na ich vyhostenie takým spôsobom, aby sa toto vyhostenie mohlo vykonať účinne a v dôstojných 
podmienkach.“
11 Prípad Čonka v. Belgicko č. 51564/99 (Sek. 3) (bil.), Európsky dohovor o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd 2002 – I – (5.02.02).
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vykonávajú túto funkciu, pričom sú zároveň členmi vedenia strediska. 

6. Podmienky zadržiavania
Okrem toho, že je stredisko schátrané, má aj výrazné znaky väzenia: veľký počet dozorcov, 
ostnaté drôty, bezpečnostné kamery a systém trestov, ktorý môže viesť až k umiestneniu v 
samotke. Možnosti vychádzok sú veľmi obmedzené (približne dve hodiny denne), ako aj 
kontakty s vonkajším svetom (existuje možnosť telefonovať predplatenou telefonickou kartou, 
ale prijímať hovory zvonku okrem od obhajcu nie je povolené).

Ďalšie problémy, ktoré zadržaní ťažko znášajú, pretože niektorí z nich žijú v Belgicku už 
niekoľko rokov a v krajine nadviazali vzťahy: v strediskách, ktoré sa nachádzajú v blízkosti 
letísk, sa nepovoľujú návštevy blízkych.

Mimovládne organizácie sa tiež sťažujú na neistotu, pokiaľ ide o ich právo navštevovať strediská 
– toto právo im poskytuje ministerstvo vnútra a správne orgány ho môžu zrušiť bez uvedenia 
dôvodu, čo podľa slov medzivládnych organizácií môže vyvolať nedostatky v ich činnosti.
Mimovládne organizácie nemajú prístup do strediska INAD.

7. Nátlak a násilie počas vyhostení12

Základnou črtou vyhostení je ich neprehľadnosť. Kontroly zvonku prakticky neexistujú;
vnútorné kontroly sú zriedkavé; neexistujú bezpečnostné kamery a účinné možnosti priaznivého 
riešenia sťažnosti sú prakticky nulové. Mimovládne organizácie uvádzajú mnohé prípady násilia 
pri vyhostení.

IV. Popis návštevy v strediskách administratívneho zadržiavania

A. Stredisko INAD (letisko Zaventem)

Stredisko INAD sa nachádza priamo v priestoroch letiska Brusel National. Stredisko bolo 
zriadené s cieľom prijímať takzvané neprijateľné osoby, t. j. mužov, ženy a deti, ktorí majú 
zakázaný vstup na územie a čakajú na odchod bez toho, aby vstúpili na územie.

Stredisko otvorili po tom, čo bolo Belgicko kritizované za podmienky ubytovania (spávanie na 
matracoch priamo na zemi) a hygienické podmienky, v ktorých museli žiť osoby, ktoré nemohli 
vstúpiť do Belgicka.

V stredisku INAD môžu byť zadržiavané tieto osoby:

 osoby, ktorým bolo vydané rozhodnutie o vyhostení, pretože nemajú doklady 
požadované na vstup na územie alebo pretože dôvod ich cesty „nie je“ pohraničnej polícii 

                                               
12 Výber zo zhrnutia správy s názvom Zatvorené strediská pre cudzincov Situačná správa, 
http://www.liguedh.be/medias/579_etat_des_lieux_centres_fermes.pdf
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„jasný“13. Tieto osoby sú zadržané po dobu kým ich letecká spoločnosť, s ktorou leteli, 
neodvezie naspäť;

 osoby s nelegálnym pobytom považované za osoby, ktoré je možno bez problémov 
vyhostiť;

 odmietnutí žiadatelia o azyl, ktorí boli zadržiavaní v zatvorenom stredisku a ktorí sú do 
INAD odvedení niekoľko hodín pred ich vyhostením.

Správa z roku 2006, ktorú belgické orgány poskytli delegácii, uvádza viac ako 200 občanov EÚ, 
ktorí sa dostali do centra INAD (Malta, Nemecko, Francúzsko, Poľsko, Veľká Británia, 
Maďarsko, Slovensko, Česko, Lotyšsko, Litva).

Zdá sa, že v podstate osoby zadržané v stredisku INAD tu nezostávajú dlho, ale ak sa odvolávajú 
proti rozhodnutiu o zákaze vstupu, hrozí im, že tam zostanú dlhšie.

Stav strediska

Stredisko má stiesnené priestory. Má veľkosť bytu a skladá sa z pomerne malých miestností :
vstupnej haly, obývacej izby, kuchyne a dvoch malých spální (jednej pre mužov a druhej pre 
ženy), v každej je asi 15 poschodových postelí. Okná sú obrátené k letiskovej ploche, ale nedajú 
sa otvoriť. Zadržaní nemôžu vychádzať von.

Ani mimovládne organizácie, ani návštevníci nemôžu vstúpiť do INAD. Je to aj z toho dôvodu, 
že stredisko sa nachádza v priestoroch letiska.  UNHCR vyslovilo pred delegáciou poľutovanie, 
že nemajú pravidelný prístup do INAD. 

V stredisku nemajú sociálnych pracovníkov. Pre deti prichádzajúce do INAD nie je pripravená 
žiadna štruktúra.

Delegácia sa domnieva, že materiálne podmienky ubytovania nie sú vhodné na zadržiavanie, v 
žiadnom prípade nie viac ako niekoľko hodín. V tomto zmysle súhlasí so závermi poslednej 
správy Európskeho výboru Rady Európy pre zabránenie mučeniu, neľudskému alebo 
ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorá sa týka strediska INAD.

Zdá sa, že sa pripravuje návrh na nové stredisko.

Diskusie s úradmi

Počas diskusií so zástupcami úradov a najmä zástupkyňou Úradu pre cudzincov sa poslanci ako 
odpoveď na položenú otázku dozvedeli, že pri vyhostení sa osobám, ktoré sú nervózne alebo 
agresívne, nasadia putá, ak existuje riziko, že sa pokúsia o útek, alebo z dôvodu bezpečnosti. 
Putá sa nasadia aj osobám, ktoré sa prevážajú do iného strediska, alebo zo strediska na letisko.

Spravodajca chcel vedieť, do ktorých krajín posielajú tieto osoby: do tranzitnej krajiny alebo do 
krajiny pôvodu. Hovorilo sa o prípade osoby, ktorá sa z Afriky dostala do Belgicka cez Líbyu.
Zástupkyňa Úradu pre cudzincov vysvetlila, že v takomto prípade sa na základe dohovorov o 

                                               
13 Pozri ďalej priame svedectvo.
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zodpovednosti leteckých spoločností (Chicagský dohovor) osoby posielajú do Líbye ako 
tranzitnej krajiny.

Počas diskusie o otázke umiestnenia cudzincov v tranzitnej zóne poskytla zástupkyňa Úradu pre 
cudzincov delegácii niekoľko vysvetlení.

Keď osoba príde na hranice, dostane dve rôzne rozhodnutia, rozhodnutie o vyhostení a 
rozhodnutie o zadržaní v súvislosti s vyhostením. Ak Senát Rady (Chambre du Conseil) 
rozhodne, že toto zadržanie bolo nelegálne a osobu treba prepustiť, Úrad pre cudzincov vydá 
rozhodnutie o jej  „prepustení“ v tranzitnej zóne národného letiska.
Delegácia považuje túto skutočnosť za neprijateľnú: takéto osoby sa ocitnú v tranzitnej zóne bez 
sprievodu; musia spať na letiskových sedadlách alebo priamo na zemi bez možnosti osprchovať 
sa. Jeden spôsob zadržania sa v podstate nahrádza iným. Európsky súd pre ľudské práva 
rozhodol, že tranzitná zóna môže byť považovaná za miesto zadržania14.
Navyše odstrašujúci účinok tohto „prepustenia“ spôsobuje, že zákonom zaručená možnosť 
odvolania sa proti zadržiavaniu v zatvorenom stredisku (INAD) sa stane neúčinnou, čo je 
v rozpore s  Európskym dohovorom o ľudských právach. Zadržaní sú informovaní o tom, že po 
prípadnom prepustení sa dostanú do tranzitnej zóny, čo mnohých z nich odrádza od podania 
žiadosti o prepustenie, ktorá je stanovená zákonom.

Túto skutočnosť už vo veľkej miere odsúdili belgické mimovládne organizácie, obhajcovia a 
belgický federálny ombudsman.  Súd prvého stupňa v Bruseli v skrátenom konaní v roku 2003 
tiež vyhlásil, že belgický štát sa dopustil niečoho, čo sa dá nazvať maškarádou. Súd vyhlásil, že 
je neprípustné a nezodpovedá právnemu štátu, aby „belgický štát umiestnil [cudzinca] do iného 
uzavretého priestoru (tranzitnej zóny), v ktorej sú neľudské a ponižujúce podmienky, dúfajúc že 
[táto osoba] sa „dobrovoľne“ rozhodne vykonať príkaz o vyhostení“.
Európsky výbor pre zabránenie mučeniu vo svojej poslednej správe o Belgicku15 tiež odporúča, 
aby belgické úrady bezodkladne prijali potrebné opatrenia s cieľom skoncovať s takýmto 
postupom. Spravodajca plne súhlasí s týmito odporúčaniami a žiada Úrad pre cudzincov, aby 
objasnili tieto praktiky, pretože poslanci sa dozvedeli o troch prípadoch „prepustenia“ v 
tranzitnej zóne, ktoré sa stali v septembri 2007. 
Európsky súd pre ľudské práva nedávno odsúdil v rozsudku z 24. januára 2008 Belgicko16 za 
„prepustenie“ dvoch palestínskych občanov v tranzitnej zóne letiska v Bruseli. Súd skonštatoval, 
že umiestnenie do tranzitnej zóny znamená zadržanie a že toto zadržanie bolo protiprávne 
a predstavovalo neľudské a ponižujúce zaobchádzanie. 

Svedectvá migrantov

Počas návštevy sa v stredisku nachádzali iba tri osoby. Dve z nich, pôvodom z Konga a Rwandy 
mali dokumenty požadované na vstup do Belgicka (študentské víza, cestovný dokument, peniaze 
atď.), ale vstup im bol odmietnutý, pretože dôvod ich cesty „nebol“ pohraničnej polícii „jasný“.
Tieto osoby boli zadržané po dobu, kým ich letecká spoločnosť, s ktorou leteli, nedopravila späť.

                                               
14 Rozsudky Guzzardi v. Taliansko, 6. novembra 80, Amuur v. Francúzsko, 25. júna 1996 a Shamsa v. 
Poľsko, 27. novembra 2003
15  http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2006-15-inf-fra.htm paragraph 49
16 Prípad RIAD a IDIAB v. Belgicko (žiadosť č. 29787/03 a 29810/03).
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Podobne ako v prípade týchto dvoch osôb, ak niekto dostane rozhodnutie a zákaze vstupu na 
územie, doručia mu

 formulár, v ktorom je uvedený motív,
 rozhodnutie o zadržaní v zatvorenom stredisku.

Formulár vyplnia úradníci z oddelenia kontroly hraníc a je vypracovaný v holandčine. Cudzinec 
ho podpisuje v spodnej časti. Delegácii sa zdá čudné, že cudzinec nemá k dispozícii preklad 
tohto formulára, a to aj v prípade, že cudzinec ovláda dva ďalšie oficiálne jazyky v Belgicku: 
francúzštinu alebo nemčinu.
Rozhodnutie o zadržaní v zatvorenom stredisku je vyhotovené súčasne v holandčine a vo 
francúzštine, ale zakladá sa na rozhodnutí o zákaze vstupu, ktoré je vyhotovené len v holandčine.

Osoba má 24 hodín na urýchlené podanie odvolania proti rozhodnutiu o vyhostení 
(pozastavujúci účinok).  Ak Rada pre spory s cudzincami nerozhodne do 72 hodín, osoba môže 
byť opäť vyhostená.

Osobám, ktoré požadujú obhajcu, stredisko poskytne telefónny zoznam. Na recepcii sa nachádza 
verejný telefón, ale pri hovore neposkytuje súkromie. Obhajcovia, ktorí chcú navštíviť svojich 
klientov, musia návštevu uskutočniť v priestoroch letiskovej polície, do ktorých je ich klient 
eskortovaný policajtmi zo strediska INAD.

B. Tranzitné stredisko 127 (Melsbroek)

Toto stredisko sa nachádza v Melsbroeku vedľa vojenského letiska. 
Je postavené z prefabrikovaných kontajnerov (spální s približne 20 posteľami, spoločnou 
miestnosťou, kuchyňou, jedálňou a hovorní Jedna malá časť (riaditeľstvo, sociálne a zdravotné 
oddelenie)  je postavená z pevných materiálov. Je tu malý dvor, ale čas na vychádzky je 
obmedzený. Stredisko je ohradené plotom s ostnatými drôtmi.

Stredisko je schátrané. Je z roku 1988, keď bolo postavené ako dočasné opatrenie. Delegácia 
skonštatovala, že táto „dočasná situácia“ trvá 20 rokov. Už niekoľko rokov sa hovorí o novom 
stredisku, ktoré nahradí INAD a 127. Základný kameň položil minister vnútra P. Dewael už pred 
niekoľkými mesiacmi, ale výstavba by sa mala začať v marci 2009 a do prevádzky by malo byť 
uvedené v roku 2010.

Osoby zadržiavané v stredisku: muži, ženy a deti so sprievodcom, žiadatelia o azyl a osoby s 
nelegálnym pobytom.

Posledná správa o situácii v roku 2006 poskytuje niekoľko údajov:

V roku 2006 bolo zaregistrovaných 2 132 zadržaných, tento počet sa v porovnaní s 
predchádzajúcimi rokmi neustále zvyšuje.
Medzi týmito osobami bolo 558 žien, 152 mladistvých so sprievodcom a 31 mladistvých bez 
sprievodcu.
Priemerná dĺžka pobytu maloletých osôb bez sprievodcu v roku 2006 trvala 25,2 dní, najkratším 
obdobím bol 1 deň a najdlhším 66 dní.
Priemerný vek v roku 2006 bol 27 rokov. Najmladší rezident strediska mal 3 mesiace a najstarší 
64 rokov.
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Jedna osoba bola prepustená v tranzitnej zóne a 3 osoby utiekli.

Podľa správy boli v roku 2006  v stredisku zadržané stovky občanov Európskej únie: Poľsko: 
321, Česko: 12, Maďarsko: 11, Slovensko: 10, Lotyšsko: 5, Estónsko: 2, Nemecko: 1, Slovinsko:
1.

Počas návštevy strediska zástupkyňa Úradu pre cudzincov uviedla delegácii, že občania 
členských štátov sú zadržiavaní v stredisku 127, ak sú „podozriví“ z „malých priestupkov“ alebo 
práce „na čierno“. Ich zadržiavanie bez toho, aby boli odsúdení, vyvoláva mnoho otázok. 
Poslanci kládli vedeniu strediska otázky o tomto probléme a domnievajú sa, že vyžaduje ďalšie 
vysvetlenie: ak ide o osoby, ktoré sa dopustili trestného činu, musí sa tým zaoberať súdnictvo 
a ak sú nevinné, takéto osoby musia byť prepustené na slobodu.

Prítomnosť rodiny, detí so sprievodom alebo samotných detí spôsobuje veľké problémy s 
ohľadom na veľkú stiesnenosť tohto miesta zadržiavania: deti spávajú v tých istých spálňach, 
kde spia dospelí, ktorí nie sú ich rodinou.

Pretože stredisko sa nachádza v priestoroch letiska, zadržaných nemôže navštíviť rodina, ani 
priatelia. Návšteva sa povoľuje členom  mimovládnych organizácií.

Svedectvá migrantov

Osoby, s ktorými sa delegácia stretla, poukázali na svoje deti s tým, že to nie je miesto vhodné  
pre deti, pretože tu žijú a spia s cudzími dospelými a neustále počúvajú diskusie dospelých.

Niektoré osoby sa sťažovali na občas ohlušujúci hluk pristávajúcich a odlietajúcich lietadiel.

Jeden chlapec z Rwandy vyrozprával postup v jeho prípade a sťažoval sa, že nemohol osobne 
vyplniť dotazník, ktorý mu dal Úrad pre cudzincov a úradník, ktorý ho vyplnil, v ňom urobil 
chyby, ktoré ovplyvnili ďalšie konanie.

Belgické právne predpisy určujú, že Úrad pre cudzincov zaregistruje žiadosť, vypočuje osobu a 
„odovzdá cudzincovi dotazník, v ktorom má cudzinec vysvetliť dôvody, ktoré ho viedli k 
podaniu žiadosti o azyl a možnosti návratu do krajiny, z ktorej ušiel“17. Toto vyhlásenie 
žiadateľa o azyl sa potom postúpi Generálnemu komisariátu s kompletným spisom.
V zákone sa nehovorí o tom, že úradníci musia vyplniť dotazník v mene žiadateľa o azyl.
Podľa vyhlásení mimovládnych organizácií sa zdá, že úradníci Úradu pre cudzincov vyplňujú 
dotazník namiesto žiadateľa. Deje sa tak za prítomnosti tlmočníka, ale osoba nemá právo na 
obhajcu. Žiadatelia o azyl sa sťažujú na príliš stručný pohovor a na zlé podmienky v zatvorených 
strediskách (hluk, teplota v miestnostiach) počas stretnutia s úradníkom Úradu pre cudzincov.

Rešpektuje sa tu ramadán : ľudia si môžu počas tohto obdobia vybrať, či chcú jesť skôr, alebo 
neskôr.

C. Repatriačné stredisko 127a (Steenokkerzeel)

                                               
17  Čl. 51/10 zákona z 15. decembra 1980
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Toto stredisko sa nachádza v Steenokkerzeeli, tiež vedľa letiska. Je obohnané dvoma  veľmi 
vysokými kovovými plotmi s viacerými radmi ostnatých drôtov. Stredisko výrazne pripomína 
väznicu. Okná sú zamrežované.

Stredisko pozostáva z dvoch budov. V prvej budove sa nachádza sociálny, administratívny a 
zdravotnícky personál, ako aj disciplinárna samotka. Za vnútorným dvorom sa za radmi mreží 
ukončenými ostnatým drôtom do výšky 5 metrov nachádza budova pre migrantov.

V stredisku sa nachádzajú osoby s nelegálnym pobytom na území štátu spolu so žiadateľmi o 
azyl, mužmi, ženami, deťmi so sprievodcom alebo bez neho.

Údaje 18

V roku 2006 bolo v stredisku 127a v Steenokkerzeeli zaregistrovaných 2 228 osôb (1691 
dospelých a 537 detí nerátajúc 520 osôb, ktoré tu strávili iba jednu noc) oproti 2196  v roku 
2005.

Ženy predstavovali 22,58 % zadržaných; deti 24,10 % zadržaných a zvyšok boli muži. V roku 
2006 tu boli ubytované 4 deti bez sprievodcu.

V tomto stredisku boli tiež zadržaní občania z členských štátov EÚ (Estónsko, Maďarsko, 
Lotyšsko, Poľsko, Slovensko, Česko – 212 dospelých a 81 detí v roku 2006).

Priemerná dĺžka pobytu v roku 2006 bola 16,08 dní. Najkratší pobyt: menej ako jeden deň;
najdlhší pobyt: 6,5 mesiaca.
Počas celého roka bol priemerný počet zadržaných v jednom dni 96,83 osôb.

V stredisku sa nachádzajú sociálni asistenti a vychovávatelia. Niektoré mimovládne organizácie 
môžu navštevovať migrantov, ale migranti nemôžu prijímať návštevy  rodín alebo priateľov.

Svedectvá migrantov

Veľa migrantov sa sťažuje na nedostatočnú zdravotnú starostlivosť – ťažkosti dostať sa k 
lekárovi a komunikovať s ním, pretože chýbajú tlmočníci, na príliš krátky čas na vizitu. Situáciu 
ženy v 5 mesiaci komplikovaného tehotenstva, ktorú delegácia navštívila, považujú skutočne za 
škandalóznu.

Rodičia malých detí majú obavy, pretože v lekárskom tíme nie je pediater.
Migranti sa sťažujú, že liekmi proti bolesti sa lieči všetko, nie sú informovaní o postate lieku, 
ktorý sa im predpíše, vedia iba koľkokrát za deň ho majú užívať. Takého konanie porušuje práva 
každého pacienta a ešte horšie je to v prípade  pacientov s ťažkou chorobou, pretože nemajú 
možnosť zmeniť lekára.

Zadržaní vysvetlili, že od smrti mladého žiadateľa o azyl v septembri 2007, o ktorej podľa 
výpovedí migrantov riaditeľstvo veľmi zle komunikovalo so zadržanými, majú ešte viac obáv.

                                               
18 Správa  Úradu pre cudzincov o stredisku 127a za rok 2006 
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Morálku zadržaných nahlodáva nedostatok informácií o pokroku dosiahnutom v ich spisoch a o 
tom, čo ich čaká.

Výpovede migrantov sú podložené aj výročnou správou 2006, ktorá hovorí o 
- hladovkách, ktoré držali desiatky osôb, niekedy celé krídla strediska vrátane detí. Cieľom 

týchto hladoviek bolo vypočutie ich sťažností a ponôs alebo protestovať proti nedostatku 
jedla, ktoré obvykle dostávali;

- o troch pokusoch o samovraždu v roku 2006.

V Pripomienky spravodajcu

Systematické zadržiavanie

Spravodajca už na úvod zdôrazňuje, že podľa jeho názoru samotná podstata dočasného 
administratívneho zadržiavania je sama o sebe porušovaním ľudských práv a pojem 
administratívneho zadržiavania je z právneho hľadiska neprijateľný. V skutočnosti, za 
administratívny priestupok (nelegálny vstup do krajiny alebo koniec platnosti povolenie k 
pobytu) sa stanovuje trest odňatia osobnej slobody a často na neprimerane dlhé obdobie.
Z tohto dôvodu je potrebné považovať strediská dočasného zadržania za miesta, ktoré sa nemôžu 
tolerovať a mali by byť teda zatvorené. To by bola prvá akcia, ktorá by umožnila konkrétnym 
spôsobom pouvažovať o inom spôsobe prijímania.
Je celkom neprijateľné, aby sa so žiadateľmi o azyl zaobchádzalo týmto spôsobom: muži, ženy a 
niekedy deti, ktorí unikli ťažkým problémom a žiadajú o útočisko v Európe, nemôžu byť 
zatvorení v zariadeniach, ktoré porušujú osobné slobody a predstavujú útok na základné práva.
Spravodajca sa preto domnieva, že žiadatelia o azyl nesmú byť v žiadnom prípade (ako to 
stanovujú medzinárodné dohovory) vystavení administratívnemu zadržiavaniu. Zatváranie 
cudzincov je útokom na základnú slobodu a malo by byť výnimkou a nie pravidlom, ako to 
potvrdzuje judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva.
Zdá sa, že Belgicko navyše systematickým a súhrnným spôsobom praktizuje zadržiavanie 
žiadateľov o azyl na hraniciach, ako aj žiadateľov o azyl v rámci postupu „Dublin“ bez ohľadu 
na to, o akých cudzincov ide (rodiny, deti) a bez ohľadu na to, aké veľké je riziko, že sa budú 
vyhýbať Úradu pre cudzincov.
Nový zákon jasne rozšíril možnosti zadržiavania žiadateľov o azyl. Týmto sa porušuje základná 
zásada Ženevského dohovoru, podľa ktorého by žiadatelia o azyl nemali byť stíhaní sankciami 
za skutočnosť, že vstúpili na územie, alebo ich pobyt je nelegálny. 
Európska komisia vo svojej správe Rade a Európskemu parlamentu o uplatňovaní smernice o 
prijímaní19  tiež pripomína, že zadržanie je podľa smernice výnimkou zo všeobecného pravidla 
o voľnom pohybe, ktorá sa môže využiť iba v prípade, keď sa „ukáže, že je to potrebné“, je však 
automatické zadržanie bez akéhokoľvek hodnotenia prípadu danej osoby v rozpore so smernicou. 
V zatvorenom stredisku sa nedajú vytvoriť podmienky na zabezpečenie dobrého priebehu 
azylového konania: okrem silného psychologického tlaku v dôsledku zadržania je veľmi ťažké 
komunikovať s vonkajším svetom, získať radu od nezávislej sociálnej alebo právnej služby, 
získať informácie potrebné na konanie (neexistuje pripojenie na internet) atď.

                                               
19 Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu o uplatňovaní smernice 2003/9/ES z 27. januára 2003, 
ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl v členských štátoch (smernica o prijímaní) 
– KOM(2007) 745 v konečnom znení
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Bez skutočnej možnosti získania obhajcu je prakticky nemožné podať odvolanie v požadovanej 
forme a lehote (veľmi krátkej), o to viac, že postup v rámci Rady pre spory s cudzincami je 
písomným postupom, ktorý poskytuje žiadateľovi o azyl len veľmi malý priestor na 
formulovanie ústnych pripomienok pri vypočutí. Tieto príliš krátke lehoty sú závažným 
dôvodom k obavám.

Dĺžka zadržania

Dĺžka zadržania je dôležitým prvkom s ohľadom na následky, ktoré môže vyvolať u toho, ktorý 
zadržanie podstúpil.
Táto doba je mimoriadne dlhá, ak zohľadníme odporúčania Rady Európy, ktorá navrhla, aby 
tento druh zadržania nepresahoval jeden mesiac20. V skutočnosti v Belgicku nie je držanie v 
zatvorenom stredisku limitované žiadnou lehotou, pretože ak sa osoba odvolá proti vyhosteniu, 
začne opäť plynúť nová lehota.
Nedávna správa, ktorú si vyžiadala Európska komisia21, tiež poznamenáva:
Pokiaľ ide o dĺžku zadržania vzhľadom na smernicu o žiadateľoch o azyl zadržiavaných 
v zatvorených strediskách vzniká otázka, či sa dvojmesačná legálna dĺžka zadržania (ktorá sa dá 
predĺžiť na osem mesiacov) dá považovať za rozumnú dĺžku, aj keď bude čo možno najkratšia.
Zatváranie maloletých osôb

V Belgicku sú deti so sprievodcom a bez sprievodcu zadržiavané v zatvorených strediskách.
Podľa mimovládnych organizácií ich počet rastie.
Zadržiavaním detí sa porušuje Medzinárodný dohovor o právach dieťaťa22 bez toho, aby sa 
hovorilo o prerušení školskej dochádzky. Európsky súd pre ľudské práva nedávno odsúdil 
Belgicko za zadržanie a vyhostenie  maloletého dievčaťa 23.  Súd považoval za neľudské 
zaobchádzanie tieto skutočnosti: zadržiavanie v stredisku, ktoré bolo pripravené pre dospelých a 
zadržiavanie za rovnakých podmienok ako dospelého bez toho, aby sa zohľadnil jej vek 
a mimoriadna zraniteľnosť.

V správe Komisie Rade a Európskemu parlamentu o uplatňovaní smernice o prijímaní24 sa 
Belgicko nachádza medzi krajinami, ktoré odmietajú prístup ku vzdelávaniu zadržiavaným 
maloletým osobám, tento prístup znemožňujú alebo ho v skutočnosti veľmi obmedzujú. Komisia 
pripomína, že to je v protiklade ku smernici o prijímaní. Smernica o prijímaní v skutočnosti 
stanovuje, že členské štáty priznávajú maloletým deťom žiadateľov o azyl a maloletým 
žiadateľom o azyl prístup ku vzdelávaciemu systému za rovnakých podmienok, ako sú stanovené 
pre občanov členského štátu, ktorý ich prijíma, dovtedy, kým sa nevykoná opatrenie o vyhostení 
voči nim alebo ich rodičom. Vyučovanie sa môže uskutočňovať v ubytovacích strediskách.25

                                               
20 Odporúčanie 1547 parlamentného zhromaždenia Rady Európy.
21 Správa o uplatňovaní smernice o prijímaní v Belgicku vypracovaná pre Komisiu, ktorá bola potrebná na 
vypracovanie správy Komisie Rade a Európskemu parlamentu o uplatňovaní tejto smernice KOM(2007) 745 v 
konečnom znení 
22 Medzinárodný dohovor o právach dieťaťa, ktorý bol prijatý a otvorený na podpis, ratifikáciu a pristúpenie 
Valným zhromaždením Spojených národov vo svojej rezolúcii 44/25 z 20. novembra 1989 a nadobudol platnosť 2. 
septembra 1990 –  pozri http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm 
23 Európsky súd pre ľudské práva, 12. októbra 2006, č. 13178/03,Mubilanzila Mayeka a Kaniki Mitunga v. 
Belgicko.
24 Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu o uplatňovaní smernice 2003/9/ES z 27. januára 2003, 
ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl v členských štátoch – KOM(2007) 745 v 
konečnom znení.
25 Čl. 10, smernica o prijímaní.
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Komisia tiež zaznamenala, že niektoré členské štáty, medzi nich patrí aj Belgicko, nevytvorili 
žiadny postup na určenie zraniteľných žiadateľov o azyl a poznamenala, že táto skutočnosť 
vyvoláva vážne pochybnosti o tom, ako a či vôbec sa v členských štátoch bez takéhoto nástroja 
zisťujú osoby s osobitnými potrebami. Podľa tejto správy:
Vážne problémy by mohli vzniknúť v členských štátoch, ktoré nevylučujú zadržanie žiadateľov 
o azyl s osobitnými potrebami.
Zadržanie zraniteľných žiadateľov o azyl by sa vzhľadom na ich osobitnú situáciu malo 
považovať iba za krajné riešenie v riadne odôvodnenom prípade.26

Spravodajca zdôrazňuje, že maloleté osoby by v žiadnom prípade nemali byť zadržiavané a 
najvyššie záujmy dieťaťa by sa nikdy nemali stratiť z dohľadu. Štát, ktorý nechráni deti, sa stavia 
proti našim najvyšším hodnotám.

Nedostatočná informovanosť migrantov

Hoci smernica o prijímaní a smernica o postupoch jasne stanovujú povinnosť informovať 
zadržaných migrantov, zo svedectiev zadržaných vyplýva, že veľmi zle poznajú a chápu postupy, 
práva, možné zdroje alebo tiež jednoducho čo ich čaká. Tento nedostatok informácií bol zrejmý 
najmä v stredisku 127a.

Pokiaľ ide o INAD ani ONG, ani návštevníci alebo obhajcovia nemajú prístup do tohto 
strediska; obhajcovia môžu hovoriť s migrantom v priestoroch polície. 
Pritom smernica o postupoch a smernica o prijímaní zdôrazňujú skutočnosť, že obhajcovia, 
UNHCR alebo mimovládne organizácie musia mať prístup do stredísk, v ktorých sú ubytovaní 
žiadatelia o azyl, aby im mohli pomôcť. Obmedzenie prístupu sa môže nariadiť iba z 
bezpečnostných dôvodov týkajúcich sa stredísk (a nie susedstva s letiskom), priestorov, ako aj 
žiadateľov o azyl. Smernica o postupoch stanovuje, že obmedzenia môžu existovať iba za 
predpokladu, že sa prístup právneho alebo iného poradcu týmto vážne neobmedzí alebo 
neznemožní.27

Mimovládne organizácie majú v ďalších navštívených centrách 127 a 127a povolený prístup, ale 
tento prístup je zrušiteľný; priatelia alebo iní návštevníci nemajú prístup k migrantom.
V správe, ktorú si nedávno vyžiadala Komisia28, sa poznamenáva, že väčšina rezidentov nemá k 
dispozícii brožúru o prijímaní alebo informačnú brožúru. Veľká väčšina zadržaných nevie, že 
majú právo podať sťažnosť. Nie vždy majú možnosť využiť služby tlmočníka. V niektorých 
zatvorených strediskách majú problémy s organizovaním pohotovostnej zdravotnej služby.
Mnohí rezidenti sa sťažujú na nedostatok starostlivosti o ich duševné zdravie. Existujú problémy 
týkajúce sa podstaty a kvality právnej služby. Po administratívnej stránke neexistujú problémy, 

                                               
26 Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu o uplatňovaní smernice 2003/9/ES z 27. januára 2003, 
ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl v členských štátoch – KOM(2007) 745 v 
konečnom znení.
27 Čl. 16 smernice o postupe.
28 Správa o  uplatňovaní smernice o prijímaní v Belgicku vypracovaná pre Komisiu, ktorá bola potrebná na 
vypracovanie správy Komisie Rade a Európskemu parlamentu o uplatňovaní tejto smernice KOM(2007) 745 v 
konečnom znení 



PV\714008SK.doc 17/23 PE404.456v01-00

SK

ale mohli by vzniknúť v psychosociálnej oblasti. V zatvorených centrách nemajú žiadatelia o azyl 
zaručené, že rodina zostane pohromade.
V zatvorených strediskách je problematická školská dochádzka maloletých, ktorí sú zadržiavaní 
spolu s dospelými v rozpore s čl. 37 c Medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa.

VI Závery

1. Systematické zadržiavanie niektorých kategórií žiadateľov o azyl, ide najmä o prípady 
Dublin, bez toho, aby sa zohľadnila konkrétna situácia osôb, ktoré boli zadržané, je a fortiori
neprípustné. Táto situácia je ešte šokujúcejšia, ak sa medzi zadržanými nachádzajú zraniteľné 
osoby (deti, tehotné ženy, rodiny s bábätkami, ťažko chorí atď.).

2. Promiskuita, hluk, rôzne tlaky, väzenské prostredie a spolunažívanie medzi zadržanými 
spôsobujú, že často veľmi dlhé obdobie zadržania (v niektorých prípadoch viac ako 5 mesiacov) 
predstavujú ďalšiu ťažkú skúšku, ktorou musí zadržaný prejsť.

3. Zadržanie občanov Spoločenstva je nevysvetliteľné a predstavuje porušovanie 
základných práv, pretože zbavenie slobody je neprimerané v prípade jednoduchého porušenia 
administratívneho predpisu (napr. chýbajúca registrácia v mieste bydliska). Čísla, ktoré poskytli 
belgické úrady, sú ešte znepokojujúcejšie, pretože hovoria o stovkách prípadov.

4. Právo na tlmočníka a právo dostať rozhodnutia v jazyku, ktorému osoba rozumie, by sa 
mali dodržiavať v prípade cudzích štátnych príslušníkov, ktorých sa dotýka rozhodnutie 
belgických úradov. Ešte neuveriteľnejšie je konštatovanie, že preklad týchto rozhodnutí sa 
niekedy neposkytuje ani v niektorom z oficiálnych belgických jazykov.

Delegácia odporúča belgickej vláde, aby:

1. poskytla jasnejšie informácie týkajúce sa najmä:

– zatvárania občanov Spoločenstva do belgických stredísk.

– najnovších údajov (rok 2007) týkajúcich sa počtu zadržaní v strediskách, ktoré treba uvádzať 
nielen „v priemere“, ale aj detailne.

2. objasnila svoje stanovisko najmä k otázkam:

– či bude pokračovať v automatickom zadržiavaní najmä detí aj napriek mnohým správam, ktoré 
hovoria o závažných následkoch;

– v ktorých prípadoch povoľuje používanie pút pri prevoze zadržaných v zatvorenom stredisku;

– svojho výkladu medzinárodných záväzkov vyplývajúcich z Chicagského dohovoru a svojho 
vzťahu k medzinárodnými nástrojom ochrany ľudských práv;
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– o právnej základni, ktorá umožňuje, aby sa do stredísk zatvárali osoby, ktoré sa dopustili 
„malých priestupkov“ alebo pracovali „na čierno“;

– o opatreniach prijatých na vyšetrovanie pohnútok a okolností pri pokusoch o samovraždu, 
ktoré sú uvedené v správe za rok 2006.

3. Prijala dôležité a urgentné legislatívne a regulačné opatrenia, najmä:

– ukončiť zadržiavanie predovšetkým občanov Spoločenstva.

– zmeniť lehotu na podanie odvolania s odkladným účinkom proti povinnosti opustiť územie 
(súčasná lehota je 24 hodín) a lehotu na vydanie rozhodnutia Radou pre spory s cudzincami (72 
hodín) a v každom prípade zabrániť tomu, aby sa skutočnosť, že sa Rada nevyjadrila spájala 
s možnosťou  vyhostiť cudzinca.

– ukončiť používanie nelegálnych pozvánok s cieľom uľahčiť vyhostenie, ktoré už odsúdil 
Európsky súd pre ľudské práva.
– ukončiť umiestnenie cudzích štátnych príslušníkov do tranzitnej zóny, ktoré nedávno odsúdil 
Európsky súd pre ľudské práva.

– umožniť prístup ku vzdelávaniu všetkým maloletým osobám a najmä tým, ktoré boli zadržané
– umožniť mimovládnym organizáciám, ktoré si želajú mať neustály prístup, aby mohli radiť 
zadržaným a umožniť UNHCR pravidelný, regulovaný a zaručený prístup do všetkých stredísk 
(vrátane strediska INAD) počas rôznych etáp konania.

– prijať potrebné opatrenia, aby sociálne služby v strediskách neboli naďalej závislé od 
ministerstva vnútra a aby lekári v stredisku nezáviseli od vedenia zatvoreného strediska.

– umožniť vo všetkých strediskách prítomnosť tlmočníkov a kultúrnych prostredníkov 
nezávislých od správy týchto stredísk.
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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
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PRÍLOHA 2

Európsky parlament
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Delegácia v Belgicku
11. októbra 2007

Návrh programu 4

14.00 h – 14.45 h Cesta autobusom z Európskeho parlamentu do strediska INAD (letisko
Zaventem)

14.45 h – 15.30 h Návšteva strediska INAD

15.30 h – 16.00 h Cesta do tranzitného strediska 127, Melsbroek

16.00 h – 17.00 h Návšteva strediska 127

17.00 h – 17.30 h Cesta do repatriačného strediska 127a, Steenokerzeel

17.30 h – 19.00 h Návšteva strediska 127a

19.00 h – 19.30 h Spiatočná cesta do Európskeho 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
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AEDH Mélanie Bartezen
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