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Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0816/2012, внесена от Робърт Радфорд, с гражданство на Република 
Сиера Леоне, относно неговата молба за убежище и задържането му в 
Латвия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е подал молба за убежище в Латвия през септември 
2007 г., изразява остро несъгласие с разглеждането й от страна на латвийските власти, 
като посочва, че е бил арестуван от латвийската гранична полиция, служители на която 
са го уведомили относно съдебно решение, с което неговата молба за убежище е била 
отхвърлена задочно. Вместо да бъде депортиран с своята държава на произход, той е 
бил освободен от задържане едва след решение на Върховния съд. Впоследствие той е 
бил арестуван нееднократно, бил е задържан и изправян пред съд и е прекарал над две 
години в затвора. Той няма дом, приходи или социална помощ и няма право да работи. 
Окончателното решение относно неговата молба ще бъде дадено на 4 септември 2013 г. 
Вносителят на петицията счита, че той е бил третиран лошо и несправедливо и че 
неговите човешки права са били нарушени. Той съответно търси съдействие.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Вносителят на петицията описва положението си в Латвия, първоначално като лице, 
търсещо убежище, и понастоящем като потенциално завръщащо се лице след 
отхвърлянето на молбата му за убежище от латвийските органи.
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В петицията си той посочва, наред с другото, продължителното задържане, отказа на 
органите да му предоставят достъп до някои елементи на досието му за убежище и 
предоставянето на информация на език, който не разбира. Той твърди, че все още се 
намира в правен вакуум в Латвия, без да му бъде оказана материална подкрепа. Според 
предоставената информация изглежда, че национален съд в крайна сметка е приел 
жалбата на вносителя на петицията срещу решението за задържане и е наредил 
незабавното му освобождаване.

Достиженията на правото на ЕС в областта на предоставянето на убежище включват 
правила за достъп до правни и процедурни гаранции за кандидатите за убежище. По-
конкретно, Директивата за процедурите за убежище задължава държавите членки да 
гарантират, че досието на кандидата за убежище е достъпно за неговия юридически 
представител, по-специално с оглед на гарантирането на адекватно представителство и 
подготовка за обжалване пред националните съдилища [член 16, параграф 1]. 
Директивата също така гарантира, че кандидатите за убежище имат достъп до доклада 
от интервюто за предоставяне на убежище, който следва да съдържа поне основната 
информация относно молбата [член 14, параграф 2].

Директивата за условията за приемане позволява задържането на лица, търсещи 
убежище, когато това се окаже необходимо, например поради правни причини или по 
съображения за обществен ред. Директивата не определя какъвто и да било максимален 
срок на задържане, но трябва да се прилага в съответствие с Хартата на основните 
права, както и с развитието на съдебната практика на Европейския съд по правата на 
човека, съгласно която задържането следва да бъде с възможно най-кратък срок.

Вносителят на петицията пребивава неправомерно в Латвия. Поради тази причина му е 
издадено решение за връщане. Поради липсата на документи за пътуване решението за 
връщане не е могло да бъде изпълнено и връщането е отложено. Директивата за 
връщането не предвижда срок за такова отлагане. В член 14, параграф 1 тя предвижда 
гаранции във връзка с целостта на семейството, спешните медицински грижи, достъпа 
до основно образование и специалните потребности на уязвимите граждани на трети 
страни до завръщането им.

В членове 15 до 17 Директива 2008/115/ЕО за връщането предвижда ясни правила за 
задържането на граждани на трети страни в рамките на процедури по връщане. 
Завръщащите се лица могат да бъдат задържани само, ако не могат да бъдат ефективно 
приложени други не толкова принудителни мерки и то за възможно най-кратък срок. 
Срокът на задържане по принцип е ограничен на 6 месеца и може да бъде удължен с 
още 12 месеца, ако липсва сътрудничество от страна на завръщащото се лице или ако 
има забавяния при получаването на необходимата документация от трети страни. Освен 
това завръщащото се лице не може да бъде задържано или трябва да бъде освободено 
от задържане, когато стане ясно, че вече не съществува разумна възможност за 
извеждане. Вносителят на петицията не е задържан в момента и искането на 
латвийските органи за задържането му е било отказано от съда.

Отговорността да гарантират правилното прилагане на законодателството на ЕС е 
главно на органите на държавите членки. Комисията не се намесва в индивидуални 
случаи. Тази задача на първо място се изпълнява от националните съдилища. Като 
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пазител на правото на Съюза, Европейската комисия може, обаче, да се намеси, ако се 
докаже недвусмислено, че дадена държава членка нарушава правата, предоставени на 
физически лица съгласно правото на Съюза. Фактите, на които се позовава вносителят 
на петицията, не сочат, че случаят е такъв.


