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Tema: Peticija Nr. 0816/2012 dėl prašymo suteikti prieglobstį ir įkalinimo Latvijoje, 
kurią pateikė Siera Leonės pilietis Robert Radford

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris 2007 m. rugsėjo mėn. pateikė prašymą suteikti prieglobstį Latvijoje, 
skundžiasi dėl to, kaip Latvijos valdžios institucijos nagrinėjo jo prašymą, nurodydamas, kad 
buvo sulaikytas Latvijos pasienio apsaugos, kuri pranešė jam apie teismo sprendimą atmesti 
prieglobsčio prašymą, priimtą jam nedalyvaujant. Peticijos pateikėjas turėjo būti išsiųstas į 
savo kilmės šalį, tačiau tai nebuvo padaryta, ir jis buvo paleistas į laisvę tik aukščiausiosios 
instancijos teismui priėmus sprendimą. Vėliau peticijos pateikėjas dar keletą kartų buvo 
suimtas, uždarytas į kalėjimą ir teisiamas, ir nelaisvėje praleido ilgiau nei dvejus metus. 
Peticijos pateikėjas neturi gyvenamosios vietos, pajamų, teisės dirbti ir negauna socialinės 
paramos. 2013 m. rugsėjo 4 d. bus paskelbtas galutinis sprendimas jo byloje. Peticijos 
pateikėjas mano, kad su juo elgiamasi netinkamai ir nesąžiningai, o jo žmogaus teisės 
pažeidžiamos. Todėl peticijos pateikėjas prašo pagalbos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Peticijos pateikėjas aprašo savo padėtį Latvijoje, iš pradžių kaip prieglobsčio prašytojo, o 
dabar, Latvijos valdžios institucijoms atmetus jo prašymą suteikti prieglobstį, kaip asmens, 
kurį ketinama grąžinti.

Peticijoje jis, be kita ko, nurodo užtęstą savo sulaikymą, valdžios institucijų atsisakymą jam 
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leisti susipažinti su tam tikrais jo prieglobsčio dokumentų rinkinio aspektais ir tai, kad 
informacija teikiama jam nesuprantama kalba. Peticijos pateikėjas teigia, kad teisiniu požiūriu 
Latvijoje jis tebėra keblioje padėtyje ir negauna materialinės paramos. Remiantis pateikta 
informacija, galima teigti, kad nacionalinis teismas galiausiai priėmė peticijos pateikėjo 
apeliacinį skundą dėl sprendimo sulaikyti ir nurodė jį nedelsiant paleisti.

ES prieglobsčio acquis apima taisykles dėl prieglobsčio prašytojų teisės naudotis teisinėmis ir 
procedūrinėmis garantijomis. Visų pirma Prieglobsčio procedūrų direktyvoje valstybės narės 
įpareigojamos užtikrinti, kad prašytojo teisinis atstovas turėtų galimybę susipažinti su 
prašytojo dokumentų rinkinio informacija, pirmiausia siekiant užtikrinti tinkamą atstovavimą 
ir pasirengimą apeliacinius skundus teikti nacionaliniuose teismuose [16 straipsnio 1 dalis]. 
Šioje direktyvoje taip pat užtikrinama, kad prašytojai turėtų galimybę susipažinti su pokalbio 
apie prieglobstį ataskaita, kurioje turėtų būti pateikiama bent svarbiausia su prašymu susijusi 
informacija [14 straipsnio 2 dalis].

Remiantis Priėmimo sąlygų direktyva, prieglobsčio prašytojus galima suimti, kai tai būtina, 
pvz., dėl teisinių priežasčių ar viešosios tvarkos sumetimais. Ilgiausias sulaikymo laikotarpis 
šioje direktyvoje nenustatomas, tačiau jis turi atitikti Pagrindinių teisių chartiją ir plėtojamą 
Europos žmogaus teisių teismo praktiką, kurioje nurodoma, kad sulaikymas turėtų būti kuo 
trumpesnis.

Peticijos pateikėjas Latvijoje gyvena neteisėtai. Todėl priimtas sprendimas jį grąžinti. 
Kadangi trūko kelionės dokumentų, sprendimo grąžinti nebuvo galima įvykdyti ir grąžinimas 
atidėtas. Grąžinimo direktyvoje nenurodomas tokio atidėjimo terminas. Grąžinimo direktyvos 
14 straipsnio 1 dalyje nustatomos iki grąžinimo taikomos apsaugos priemonės, susijusios su 
šeimos narių vienove, skubia medicinos pagalba, sąlygomis gauti pagrindinį išsilavinimą ir 
specialiais pažeidžiamų trečiųjų šalių piliečių poreikiais.

Grąžinimo direktyvos 2008/115/EB 15–17 straipsniuose nustatytos aiškios per grąžinimo 
procedūras taikomos trečiųjų šalių piliečių sulaikymo taisyklės. Grąžinami asmenys gali būti 
sulaikomi tik tuo atveju, jei neįmanoma veiksmingai taikyti švelnesnių priverstinių priemonių, 
ir tik kuo trumpesniam laikotarpiui. Iš esmės sulaikymo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 6 
mėnesiai ir gali būti pratęsiamas dar 12 mėnesių tik tuo atveju, jei grąžinamas asmuo 
nepakankamai bendradarbiauja arba jei vėluojama gauti reikiamus dokumentus iš trečiųjų 
šalių. Be to, grąžinamas asmuo negali būti sulaikytas arba turi būti paleistas į laisvę, kai 
paaiškėja, kad nebėra pagrindo tikėtis jį išsiųsti. Šiuo metu peticijos pateikėjas nėra 
sulaikytas, o teismas atmetė Latvijos valdžios institucijų prašymą jį sulaikyti.

Valstybių narių valdžios institucijos visų pirma atsakingos už tai, kad užtikrintų tinkamą ES 
acquis įgyvendinimą. Komisija nesikiša į pavienius atvejus. Šią užduotį pirmiausia atlieka 
nacionaliniai teismai. Vis dėlto Europos Komisija, kaip Sąjungos teisės sergėtoja, gali imtis 
veiksmų tik tuo atveju, jei galima aiškiai įrodyti, kad valstybė narė pažeidė pagal Sąjungos 
teisę asmenims suteiktas teises. Peticijos pateikėjo nurodytose faktinėse aplinkybėse nėra 
jokios informacijos, kad taip ir yra.“


