Предоставяме коментар на Център за правна помощ – Глас в България и
Фондация за достъп до права – ФАР относно проект на Закон за изменение и
допълнение на Закона за убежището и бежанците, публикуван на Портал за
обществени консултации на 13.12.2019г. ЦПП – Глас в България и ФАР са
неправителствени организации, работещи в сферата на миграцията и убежището
в България с дългогодишен опит в предоставянето на правна помощ на търсещи
закрила, бежанци и мигранти. Коментарът засяга само някои от
проблематичните според нас аспекти на ЗИД, затова призоваваме
законопроектът да не бъде внасян преди да бъде дискутиран цялостно с всички
засегнати страни.
На първо място, обръщаме внимание, че ЗИД предвижда в чл. 14, ал. 2 на ЗУБ
да се въведе възможността производство да не се образува, а образуваното да се
прекратява, когато чужденецът идва от първа страна на убежище (т. 2) или от
трета сигурна европейска страна . Според мотивите към ЗИД е необходимо тези
понятия да се въведат въз основа на упоменати (непубликувани) препоръки на
Европейската комисия. Задължителният характер на такова въвеждане, обаче,
противоречи на текста и смисъла на Директива 2013/32/ЕС, според която
страните членки могат, а не следва да, въдедат тези понятия, и, по отношение на
трета сигурна европейска страна, могат, а не следва да, откажат да образуват
производство (чл. 39(1)). И в двата случая не отпада задължението за
извършване на индивидуална преценка, като Директивата изисква да се даде
възможност на кандидата “да оспори прилагането на понятието за европейска
сигурна трета страна на основание, че страната не е сигурна при неговите
конкретни обстоятелства” (чл. 39(3)). Предложените в ЗИД промени не
гарантират това право, тъй като ЗУБ не рагламентира процедура по разглеждане
на индивидуални обстоятелства извън открито производство по международна
закрила. Така предложените разпоредби следователно противоречат на смисъла
и текста на директивата и на основния принцип за non-refoulement – забрана за
връщане – залегнал в международното бежанско право.
ЗИД предвижда, също така, отпадането на етап "спиране" на производството
като предварителен етап към “прекратяване”. Според действащите разпоредби
на ЗУБ, в рамките на три месеца търсещият закрила може да представи
доказателства, че е имал обективни причини за промяна на адреса, неявяване
или несъдействие на длъжностни лица (чл. 15). На мястото на три-месечния
срок предложените промени въвеждат срок от 9 месеца, в който кандидатът
може да поиска възобновяване на прекратеното производството, като представи
сходни доказателства. Паралелно се въвежда и възможността в нов чл. 15, ал. 2,
административният орган да разгледа молбата по същество в този период и да я
счете за неоснователна. Въз основа на тази промяна кандидатът може на
практика да бъде лишен от правото да обоснове отсъствието си, тъй като не се
предвижда минимален период на изчакване, както предвижда по смисъл текста
на чл. 28 (1)(б), Директива 2013/32/ЕС. Вземане на решение по молбата по
същество – а това решение имплицитно се предполага в ЗИД да бъде отказ, тъй
като се упоменава “наличие на достатъчно доказателства за неоснователност”
като предпоставка – поради обстоятелството, че кандидатът не може да бъде
намерен на обявения адрес когато е извикан за интервю, например – е
предпоставка за влошаване качеството на процедурата и противоречи на
изискването в ЗУБ решение да се вземе на базата на инидивуална преценка на

фактите и обстоятелствата от бежанската история. Необосновано и не на място
е обобщението в мотивите към ЗИД във връзка с тази промяна, че “търсещите
закрила чужденци възприемат държавата ни като транзитна и злоупотребяват с
правото да потърсят закрила” – такава хипотеза не може да освободи
административния орган от задължението за преценка на индивидуалните
обстоятелства във всеки случай.
Предлага се и отпадането на възможността за възобновяване на производството
посредством индивидуален административен акт в действащия чл. 77 ЗУБ.
Обособяването на процедурата по възобновяване като “фикция” лишава
кандидата от процесуални гаранции в случай, че административният орган не
възобнови производството. Силно притеснителна е тенденцията в предложените
промени на много места в ЗУБ да отпадне задължението към административния
орган да издава индивидуални административни актове. ЗИД предвижда,
например, да отпадне издаването на такива актове при образуване на
производството и при приемането на чужденец в България съгласно Регламент
(ЕС) № 604/2013. Индивидуалните административни актове са гаранция за
правна сигурност, за информираност на търсещите закрила и техните
защитници, както и за вземане на мотивирани решения от административните
органи и за упражняване на правото на жалба и съдебен контрол.
Процесуалната икономия, бързина на производставото или потенциален засилен
миграционнен натиск не могат да обосноват подкопаване на тези гаранции.
Във връзка с правата на непридружените деца се изменя съществено текста на
чл. 25 ЗУБ, който регламентира представителството. ЗИД въвежда важни
процесуални гаранции от чл. 25 на Директива 2013/32/ЕС, които липсваха в
действащите разпоредби, като например непридруженият непълнолетен
чужденец да бъде информиран незабавно за назначаването на независим
представител, който притежава необходимите познания да подпомага кандидата
да се възползва от правата си по ЗУБ в съответствие с принципа за висшия
интерес на детето. Режимът по представителството, обаче, остава по същината
си непроменен като отговорност на кмета на общината или упълномощено от
него лице. Практиката показва, че представителите от общината нямат
достатъчни капацитет и експертиза да изпълняват задълженията си по ЗУБ в
допълнение на редовните си функции. ЗИД предвижда евентуално облекчение в
нов чл. 25, ал. 8, чрез въвеждане на възможността за осъществяване на
представителството в сътрудничество с неправителствени организации.
Въпреки това остава неясно как такова сътрудничество ще се осъществява на
практика, предвид оставащото изискване в чл. 25, ал. 1, представителите да са
служители на общинската администрация. По-ефективно би било да се
предвиди и разпише възможността кметът на общината да делегира
представителството на непридружени непълнолетни чужденци на гражданска
организация като тип социална услуга. Въвеждането на такава възможност,
обаче, трябва да бъде съобразено с реформа и консолидиране на цялостния
режим на грижа и закрила на непридружените непълнолетни чужденци като
деца в риск и като отговорност на системата за закрила на детето в България.
ЗИД предвижда да отпадне и съществуващото задължение на представителя в
чл. 25, ал. 3, т. 2, относно представителството на непридруженото дете пред
администратвини органи, в това число образователни, здравни и социални

институции. По аналогия на родител или попечител, представителят към
момента взема ред решения за детето от записването му в училище до
евентуална хоспитализация. Не е ясно дали тази отговорност ще се запази в
новия режим или кой би осъществявал тези важни функции, ако не
представителят от общината. На база на предложените промени отпада и
възможността в действащия чл. 25, ал. 2, за представител да се назначава
пълнолетно лице, което отговаря за детето по силата на закон или обичай.
Препоръчително е тази възможност да се запази в ЗУБ предвид вече
лимитираните ресурси за представителство в общините, а и тъй като едва ли е в
най-добрия интерес на детето да се назначава представител от общината при
наличен близък възрастен.
В член 63а от ЗУБ досегашната алинея 10 става алинея 11 и към нея се добавя,
че „Отсъствието на адвокат не е пречка за провеждането на лично интервю“.
Така разписаната разпоредба противоречи на член 56 от Конституцията на
Република България, съгласно който всеки има право на защита и в държавните
учреждения може да се явява и със защитник. За да бъде в съответствие с
Конституцията, предложеното допълнение в член 63а, ал.11 от ЗУБ може да
гласи „Отсъствието на адвокат не е пречка за провеждането на лично интервю,
освен ако търсещият закрила изрази желание да се ползва от адвокат“.
В член 92 от ЗУБ се прeдлага редакция, така че не само търсещите закрила, но
„страните“, тоест, и административните органи по ЗУБ да са освободени от
заплащане на разноски. Докато търсещите закрила лица са уязвима група и
сегашната редакция на разпоредбата кореспондира на целта на закона за
гарантиране достъпа на тези лица до правосъдие, в мотивите на предложения
ЗИД липсват аргументи кое налага поставянето на Държавната агенция в
бежанците в привилегировано положение спрямо другите административни
органи от изпълнителната власт. В противоречие на сегашната цел на закона,
предложеното изменение е във вреда на достъпа на търсещите закрила лица до
правосъдие, тъй като би се превърнало в основание за оставяне на адвокатския
труд без възнаграждение в хипотезата на член 143, ал.1 от АПК във връзка с
член 38, ал.2 от Закона за адвокатурата при предоставяне на безплатна правна
помощ на търсещи закрила лица, които се намират в материално затруднение по
смисъла на член 38, ал.1, т.2 от Закона за адвокатурата. Търсещите закрила биха
били лишени и от правото да им бъдат присъдени разноските за адвокат, когато
са заплатили за такъв за съдебното производство. В предложения ЗИД липсват
мотиви кое оправдава предложената дискриминация на търсещите закрила лица
в България. Поради това в предложената редакция на разпоредбата подлогът
„страните“ следва да бъде заменен от „чужденците“.
Център за правна помощ – Глас в България
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