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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0816/2012, którą złożył Robert Radford (Sierra Leone) w sprawie
złożonego przez niego wniosku o azyl i przetrzymywania go na Łotwie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który we wrześniu 2007 r. złożył na Łotwie wniosek o azyl, wyraża 
sprzeciw wobec sposobu, w jaki władze łotewskie rozpatrzyły ten wniosek. Zaznacza on, że 
został aresztowany przez łotewskich strażników granicznych, a następnie poinformowany
o wydanej zaocznie decyzji sądu, w której odrzucono złożony przez niego wniosek o azyl. 
Składający petycję nie został deportowany, a zwolniono go z aresztu dopiero na mocy decyzji 
Sądu Najwyższego. Następnie był aresztowany kilkakrotnie. Uwięziono go i postawiono 
przed sądem. W więzieniu spędził ponad dwa lata. Nie ma on domu, dochodów, świadczeń 
socjalnych ani prawa do pracy. W dniu 4 września 2013 r. zostanie wydany ostateczny wyrok 
w sprawie jego wniosku. Składający petycję uważa, że został potraktowany źle 
i niesprawiedliwie, a tym samym, że doszło do naruszenia praw człowieka. W związku z tym 
zwraca się o pomoc.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną w dniu 18 października 2012 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Składający petycję opisuje swoją sytuację na Łotwie, początkowo jako osoba ubiegająca się o 
azyl, a obecnie jako osoba, która wkrótce zostanie wydalona w następstwie odrzucenia przez 
władze łotewskie wniosku o azyl, jaki złożył.

W petycji nawiązuje m. in. do długiego pobytu w więzieniu, wspomina o tym, że władze 
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odmówiły mu dostępu do niektórych dokumentów procedury azylowej, a informacje 
przekazywano mu w języku, którego nie rozumie. Twierdzi, że przebywa na Łotwie w 
prawnym stanie zawieszenia i że nie udzielono mu wsparcia materialnego. Z podanych 
informacji wynika, że krajowy sąd przyjął w końcu złożone przez niego odwołanie od decyzji 
o osadzeniu w więzieniu i nakazał natychmiastowe zwolnienie. 

Unijny dorobek prawny w zakresie azylu obejmuje przepisy dotyczące korzystania przez 
ubiegających się o azyl z dostępu do gwarancji prawnych i proceduralnych. Dyrektywa w 
sprawie procedur udzielania azylu zobowiązuje w szczególności państwa członkowskie do 
zadbania o to, aby przedstawiciel prawny osoby ubiegającej się o azyl miał dostęp do 
informacji zawartych w aktach wnioskodawcy w szczególności, aby zapewnić odpowiednią 
reprezentację i przygotować odwołania składane przed sądami krajowymi (art. 16 ust. 1).
Dyrektywa stanowi również, że wnioskodawcom udostępnia się w rozsądnym terminie 
protokół z przesłuchania, który powinien zawierać co najmniej główne informacje dotyczące 
wniosku (art. 14 ust. 2).

Dyrektywa w sprawie warunków przyjmowania zezwala na przetrzymywanie ubiegających 
się o azyl w areszcie, jeżeli okaże się to konieczne np. z przyczyn prawnych lub ze względu 
na porządek publiczny. Dyrektywa nie określa żadnego maksymalnego okresu 
przetrzymywania; należy ją jednak stosować zgodnie z Kartą Praw Podstawowych oraz 
orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które mówi, że przetrzymywanie 
powinno trwać możliwie najkrócej.

Składający petycję przebywa na Łotwie nielegalnie. Dlatego też wydano decyzję o wydaleniu 
go z tego kraju. Ponieważ składający petycję nie posiada dokumentów podróży, decyzji tej 
nie można było wykonać i wydalenie zostało odroczone. Dyrektywa w sprawie powrotów 
nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich nie określa czasowych limitów takiego 
odroczenia. W odniesieniu do obywateli państw trzecich oczekujących na wydalenie 
dyrektywa ta ustanawia w art. 14 ust. 1 zabezpieczenia dotyczące jedności rodziny, opieki 
zdrowotnej w nagłych wypadkach, dostępu do podstawowego systemu edukacji oraz 
szczególnych potrzeb osób wymagających szczególnego traktowania.

Dyrektywa w sprawie powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich 
2008/115/WE w art. 15-17 określa wyraźne zasady detencji obywateli państw trzecich 
podlegających procedurze powrotu. Osoby, które mają zostać wydalone, mogą być 
przetrzymywane tylko wtedy, gdy nie można skutecznie zastosować mniej represyjnych 
środków i tylko przez możliwie najkrótszy okres.  Okres detencji jest w zasadzie ograniczony 
do 6 miesięcy i może zostać przedłużony o kolejne 12 miesięcy tylko w przypadku braku 
współpracy danego obywatela państwa trzeciego lub opóźnienia w uzyskiwaniu niezbędnej 
dokumentacji od państw trzecich. Ponadto dana osoba nie może być przetrzymywana lub 
zostaje niezwłocznie zwolniona, jeżeli okaże się, że nie ma już rozsądnych perspektyw jej 
wydalenia. Składający petycję nie jest przetrzymywany w tym momencie, a sąd odrzucił 
wniosek władz łotewskich o osadzenie go w areszcie.

To przede wszystkim organy państw członkowskich są odpowiedzialne za prawidłowe 
wdrażanie dorobku prawnego UE. Komisja nie interweniuje w indywidualnych przypadkach.
Zadanie to należy przede wszystkim do sądów krajowych. Komisja Europejska, jako 
strażniczka prawa unijnego, interweniuje jednak, jeżeli jasno wynika, że dane państwo 
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członkowskie naruszyło prawa przysługujące jednostkom na mocy prawa unijnego. Fakty 
opisane przez składającego petycję nie wskazują, aby było tak w tym przypadku.


