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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0816/2012, adresată de Robert Radford, de cetățenie sierraleoneză, 
privind cererea sa de azil și detenția sa în Letonia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care a cerut azil în Letonia în septembrie 2007, protestează împotriva tratării 
cererii sale de către autoritățile letone, afirmând că a fost arestat de către poliția de frontieră 
letonă și a fost informat că cererea de azil i-a fost respinsă printr-o hotărâre judecătorească 
pronunțată in absentia. În loc să fie expulzat în țara de origine, el a fost doar eliberat din 
detenție după o hotărâre a Curții Supreme. Apoi a fost arestat de câteva ori, plasat în detenție 
și adus în fața instanței, petrecându-și astfel doi ani în închisoare. El nu are nicio locuință, nu 
are niciun venit, nu beneficiază de nicio prestație de securitate socială și nu are drept de 
muncă. La 4 septembrie 2013 se va pronunța o hotărâre definitivă cu privire la cererea sa. 
Petiționarul consideră că a fost tratat în mod inadecvat și injust și că drepturile omului au fost 
încălcate în cazul său. Prin urmare, acesta solicită asistență.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Petiționarul și-a descris situația din Letonia, inițial ca solicitant de azil și, în prezent, ca 
posibilă persoană returnată ca urmare a respingerii cererii sale de azil de către autoritățile 
letone.

În petiția sa, el se referă, printre altele, la detenția sa prelungită, la refuzul autorităților de a-i 
permite accesul la anumite elemente din dosarul lui de azil, la furnizarea informațiilor într-o 
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limbă pe care nu poate să o înțeleagă. El afirmă că rămâne într-o stare de incertitudine juridică 
în Letonia, fără a-i fi oferit sprijin material. Potrivit informațiilor furnizate, se pare că o 
instanță națională a acceptat în cele din urmă recursul petiționarului împotriva hotărârii de 
detenție și a pronunțat un ordin de eliberare imediată a acestuia.

Acquis-ul UE în materie de azil include norme privind accesul la garanții juridice și 
procedurale pentru solicitanții de azil. În special, Directiva privind procedurile de azil prevede 
obligația statelor membre de a se asigura că dosarul solicitantului este accesibil 
reprezentantului lui legal, în special în vederea asigurării unei reprezentări corespunzătoare și 
a pregătirii recursurilor în fața instanțelor naționale [articolul 16 alineatul (1)]. De asemenea, 
directiva garantează accesul solicitantului la raportul privind interviul în materie de azil care 
ar trebui să conțină cel puțin informațiile esențiale privind cererea [articolul 14 alineatul (2)].

Directiva privind condițiile de primire permite detenția solicitantului de azil atunci când se 
dovedește necesar, de exemplu, din motive juridice sau din motive de ordine publică. 
Directiva nu prevede nicio perioadă maximă de detenție; cu toate acestea, aceasta trebuie pusă 
în aplicare în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale, precum și cu evoluția 
jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului care indică faptul că detenția ar trebui să 
fie pe o perioadă cât mai scurtă posibil.

Petiționarul se află ilicit în Letonia. Prin urmare, s-a emis o hotărâre de returnare pe numele 
său. Din cauza lipsei documentelor de călătorie, hotărârea de returnare nu a putut fi executată, 
iar returnarea este amânată. Directiva privind returnarea nu include o limită de timp pentru o 
astfel de amânare. Articolul 14 alineatul (1) din Directiva privind returnarea prevede garanții 
pentru unitatea familială, asigurarea îngrijirii medicale de urgență, accesul la sistemul de 
învățământ de bază și nevoile speciale ale resortisanților vulnerabili din țări terțe care sunt în 
așteptarea returnării.

Articolele 15 și 17 din Directiva 2008/115/CE privind returnarea prevăd norme clare în 
materie de luare în custodie publică a resortisanților din țări terțe în cadrul procedurilor de 
returnare. Persoanele returnate pot fi luate în custodie publică numai dacă nu se pot aplica în 
mod eficace alte măsuri mai puțin coercitive și numai pentru perioade cât mai scurte posibil. 
În principiu, perioada de luare în custodie publică este limitată la șase luni și poate fi 
prelungită numai pentru încă 12 luni dacă persoana returnată nu cooperează sau dacă există 
întârzieri în obținerea documentelor necesare din țările terțe. În plus, o persoană returnată nu 
poate fi luată în custodie publică sau trebuie eliberată din custodie publică în cazul în care 
există indicii conform cărora nu mai există posibilitatea rezonabilă a îndepărtării. Petiționarul 
nu se află în custodie publică în prezent, iar cererea autorităților letone de luare în custodie 
publică a acestuia a fost refuzată de curte.

Autorităților din statele membre le revine în primul rând responsabilitatea de a se asigura că 
acquis-ul UE este pus în aplicare în mod corect. Comisia nu intervine în cazuri individuale. 
Această sarcină le revine în primul rând instanțelor naționale. În calitate de gardian al 
legislației Uniunii, Comisia Europeană poate totuși să intervină dacă se demonstrează în mod 
clar că un stat membru a încălcat drepturile acordate persoanelor fizice în temeiul legislației 
Uniunii. Faptele menționate de către petiționar nu conțin niciun indiciu că acesta ar fi cazul de 
față.


