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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki menedékkérelmet nyújtott be Lettországban 2007 szeptemberében, 
kifogásolja kérelmének a lett hatóságok általi kezelését, közölve, hogy a lett határőrök általi 
letartóztatásakor a határőrök informálták egy bírósági ítéletről, amely távollétében elutasította 
a menedékkérelmét. Ahelyett, hogy visszatoloncolták volna a származási országába, csak a 
legfelső bíróság határozata után engedték el az őrizetből. Ezt követően számos alkalommal 
letartóztatták, fogva tartották, bíróság elé állították, és több mint két évet töltött börtönben. 
Nincs otthona, nincs jövedelme, nem részesül jóléti ellátásban, és nem jogosult dolgozni. 
Kérelméről 2013. szeptember 4-én születik jogerős bírósági határozat. A petíció benyújtója 
úgy véli, hogy rosszul és méltánytalanul bántak vele, és emberi jogai sérültek. A petíció 
benyújtója segítséget kér ügyében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

„A petíció benyújtója beszámol a lettországi helyzetéről, kezdetben menedékkérő, jelenleg 
pedig – a menedékjog iránti kérelmének lett hatóságok általi elutasítását követően –
potenciális hazatelepülő minőségben. 
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Petíciójában többek között hivatkozik hosszan tartó őrizetbe vételére, az általa nem ismert 
nyelven nyújtott tájékoztatásra, illetve arra, hogy a hatóságok megtagadták tőle, hogy a 
menedékkérelmi iratok egyes elemeihez hozzáférhessen. Kifejti, hogy Lettországban jogi 
patthelyzetben van, anélkül, hogy anyagi támogatást kapna. A leírt információk alapján úgy 
tűnik, hogy a nemzeti bíróság végül elfogadta a petíció benyújtója fellebbezését az őrizetet 
elrendelő határozat ellen, és elrendelte azonnali szabadlábra helyezését.

Az uniós menekültügyi vívmányok között vannak olyan szabályok, amelyek a 
menedékkérőknek nyújtott jogi és eljárási garanciákhoz való hozzáférésre vonatkoznak.
Különösen a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv kötelezi a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy a kérelmező iratanyaga hozzáférhető legyen jogi képviselője számára, 
elsősorban a menedékkérő megfelelő képviseletének és a nemzeti bíróságok előtti 
fellebbezésre való felkészülésének biztosítása céljából [16. cikk (1) bekezdés]. Az irányelv azt 
is biztosítja, hogy a kérelmezők megfelelő időben betekinthessenek a menedékkérelemmel 
kapcsolatos meghallgatásról készült – a kérelem lényegi információit mindenképpen 
tartalmazó – jelentésbe [14. cikk (2) bekezdés]. 

A befogadási feltételekről szóló irányelv lehetővé teszi a menedékkérők őrizetbe vételét, 
amennyiben például jogi vagy közrendi indokokból ez szükségesnek bizonyul. Az irányelv 
nem határozza meg az őrizet maximális időtartamát; a végrehajtásnak azonban összhangban 
kell lennie az Alapjogi Chartával, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának kialakuló 
ítélkezési gyakorlatával, amely alapján az őrizetnek a lehető legrövidebbnek kell lennie.

A petíció benyújtója illegálisan tartózkodik Lettországban, ezért kiutasítási határozatot hoztak 
vele szemben. A kiutasítási határozatnak úti okmányok hiányában nem lehetett érvényt 
szerezni, így a kiutasítást elhalasztották. A visszatérési irányelv egy ilyen halasztás esetére 
nem tartalmaz határidőt. A visszatérési irányelv 14. cikkének (1) bekezdése a kiutasítás 
végrehajtásáig tartó időszak alatt biztosítékokat ír elő a család egységének fenntartására, a 
sürgősségi egészségügyi ellátásra, az alapfokú oktatáshoz való hozzáférésre és a harmadik 
országok kiszolgáltatott állampolgárainak különleges igényeire vonatkozóan.

A 2008/115/EK irányelv (visszatérési irányelv) 15. és 17. cikkei egyértelmű szabályokat 
fogalmaznak meg a harmadik országbeli állampolgárok kiutasítási eljárás keretében történő 
őrizetére vonatkozóan.  A hazatelepülők csak abban az esetben – és csak a lehető legrövidebb 
ideig – vehetők őrizetbe, ha nem lehet eredményesen alkalmazni kevésbé kényszerítő 
intézkedéseket. Az őrizet időtartama elvileg legfeljebb 6 hónapra korlátozódik, és csak 
további 12 hónapra lehet meghosszabbítani, amennyiben a kiutasított személy nem működik 
együtt, vagy ha a szükséges dokumentumok harmadik országoktól való beszerzése 
késedelmeket szenved. A kiutasított személyt továbbá nem lehet őrizetben tartani, illetve az 
őrizetből el kell engedni, amennyiben a kitoloncolásra már nem látszik ésszerű lehetőség. A 
petíció benyújtója jelenleg nincsen őrizetben, a bíróság pedig elutasította a lett hatóságok 
kérését az őrizetbe vételére vonatkozóan.

Elsősorban a tagállami hatóságok felelőssége, hogy biztosítsák az uniós vívmányok megfelelő 
végrehajtását. A Bizottság nem avatkozik be konkrét ügyekbe. Ezt a feladatot elsősorban a 
nemzeti bíróságok végzik. Az uniós jog őreként ugyanakkor az Európai Bizottság 
beavatkozhat, ha egyértelműen bizonyítható, hogy egy tagállam megsértette a személyeknek 
az uniós jog alapján biztosított jogokat. A petíció benyújtója által hivatkozott tények nem 
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tartalmaznak semmilyen utalást arra, hogy ez volna a helyzet.”


