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Robert Radford, par viņa patvēruma pieteikumu un aizturēšanu Latvijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas 2007. gada septembrī meklēja patvērumu Latvijā, iebilst pret to, 
kā Latvijas iestādes izskatīja viņa pieteikumu, norādot, ka tad, kad viņu arestēja Latvijas 
robežsargi, viņam paziņoja par tiesas nolēmumu par viņa patvēruma pieteikuma noraidīšanu, 
kas tika pieņemts bez viņa klātbūtnes. Tā vietā, lai deportētu viņu uz viņa izcelsmes valsti, 
viņš tika atbrīvots no turēšanas apsardzībā tikai pēc Augstākās tiesas nolēmuma. Pēc tam viņš 
vairākas reizes tika arestēts, turēts apsardzībā un nodots tiesai, un kopumā viņš ir pavadījis 
cietumā vairāk nekā divus gadus. Viņam nav māju, ienākumu un sociālo pabalstu, un viņam 
nav tiesību strādāt. Galīgais spriedums par viņa pieteikumu tiks pieņemts 2013. gada 
4. septembrī. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pret viņu izturas slikti un netaisnīgi un ka ir 
pārkāptas viņa cilvēktiesības. Tādēļ viņš lūdz palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 18. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Lūgumraksta iesniedzējs apraksta savu situāciju Latvijā, sākotnēji kā patvēruma meklētājs un 
šobrīd kā repatriants, kurš gaida izraidīšanu, pēc tam, kad Latvijas iestādes ir noraidījušas 
viņa patvēruma pieteikumu.

Savā lūgumrakstā iesniedzējs cita starpā min savu ieilgušo turēšanu apsardzībā, iestāžu 
atteikumu ļaut viņam piekļūt savas patvēruma lietas atsevišķām sastāvdaļām un informācijas 
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sniegšanu iesniedzējam nesaprotamā valodā. Viņš uzskata, ka ir palicis Latvijā nenoteiktā 
juridiskā situācijā, kur nesaņem materiālo atbalstu. Saskaņā ar sniegto informāciju šķiet, ka 
valsts tiesa ir beigās pieņēmusi lūgumraksta iesniedzēja apelācijas sūdzību par lēmumu par 
turēšanu apsardzībā un likusi nekavējoties atbrīvot lūgumraksta iesniedzēju.

ES acquis par patvērumu ietverti noteikumi par juridisku un procedūru garantiju pieejamību 
patvēruma pieteikuma iesniedzējiem. Proti, Patvēruma procedūru direktīvā dalībvalstīm 
noteikts pienākums nodrošināt, ka pieteikuma iesniedzēja lieta ir pieejama tā juridiskajam 
pārstāvim, jo īpaši tāpēc, lai varētu nodrošināt pienācīgu pārstāvību un apelācijas sūdzību 
sagatavošanu valsts tiesās (16. panta 1. punkts). Direktīvā arī nodrošināts, ka pieteikuma 
iesniedzējiem ir pieejams patvēruma intervijas ziņojums, kurā jābūt vismaz pamatinformācijai 
par pieteikumu (14. panta 2. punkts).

Uzņemšanas nosacījumu direktīvā atļauta patvēruma meklētāju turēšana apsardzībā, ja tas ir 
vajadzīgs, piemēram, tiesisku iemeslu dēļ vai lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību. Direktīvā 
nav paredzēts pieļaujamais ilgums turēšanai apsardzībā, tomēr tā jāīsteno atbilstīgi 
Pamattiesību hartai un pastāvīgi attīstītajai Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrai, kur 
noteikts, ka apcietinājuma laikam jābūt pēc iespējas īsākam.

Lūgumraksta iesniedzējs neregulāri uzturas Latvijā. Tāpēc viņam izsniegts repatriācijas 
lēmums. Tā kā lūgumraksta iesniedzējam nav ceļošanas dokumentu, repatriācijas lēmumu 
nevarēja īstenot un repatriācija ir atlika. Atgriešanas direktīvā nav norādīts laika ierobežojums 
šādai atlikšanai. Atgriešanas direktīvas 14. panta 1. punktā paredzētas garantijas attiecībā uz 
ģimenes vienotību, neatliekamo veselības aprūpi, piekļuvi pamatizglītībai un mazāk 
aizsargātu trešo valstu valstspiederīgo īpašajām vajadzībām.

Atgriešanas direktīvas 2008/115/EK 15.–17. pantā paredzēti skaidri noteikumi par trešo valstu 
valstspiederīgo turēšanu apsardzībā repatriācijas procedūru laikā. Repatriantus var turēt 
apsardzībā tikai tad, ja nevar pienācīgi piemērot mazāk stingrus piespiedu līdzekļus, un var 
turēt apsardzībā, cik vien iespējams, īsu laiku. Principā laika ierobežojums turēšanai 
apsardzībā ir 6 mēneši, un šo laiku var pagarināt vēl uz 12 mēnešiem, ja repatriants 
nesadarbojas vai ir kavēšanās saistībā ar vajadzīgās dokumentācijas saņemšanu no trešām 
valstīm. Turklāt repatriantu nevar turēt apsardzībā vai tas ir jāatbrīvo tad, kad ir skaidrs, ka 
vairs nav īstenojamu iespēju veikt izraidīšanu. Šobrīd lūgumraksta iesniedzēju netur 
apsardzībā, un tiesa ir noraidījusi Latvijas iestāžu prasību viņu apcietināt.

Tā vispirms ir dalībvalstu iestāžu atbildība nodrošināt ES acquis pareizu īstenošanu. Komisija 
neiejaucas atsevišķos gadījumos. Šo uzdevumu primāri veic valsts tiesas. Tomēr kā 
Savienības tiesību aktu aizbildne Eiropas Komisija var iejaukties, ja ir skaidri pierādāms, ka 
dalībvalsts ir pārkāpusi tiesības, kas personām piešķirtas Savienības tiesību aktos. 
Lūgumraksta iesniedzēja minētie fakti neliecina, ka šis būtu tāds gadījums.


