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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0816/2012 af Robert Radford, sierraleonsk statsborger, om hans 
asylansøgning og fængsling i Letland

1. Sammendrag

Andrageren indgav sin asylansøgning i september 2007. Han blev derefter fængslet af det 
lettiske grænsepoliti. Asylansøgningen blev afvist, og han blev informeret om dommerens 
afgørelse af en grænsebetjent, uden at han selv havde givet møde for retten. Andrageren 
skulle sendes tilbage til sit oprindelsesland. Dette skete imidlertid ikke. Først efter en 
afgørelse fra den højeste domstol blev han løsladt. Han blev efterfølgende flere gange anholdt, 
fængslet og stillet for en dommer. Sammenlagt har andrageren siddet i fængsel i mere end to 
år. Han har ingen bolig, ingen indkomst, ingen social bistand og ingen ret til at arbejde. Den 
4. september 2013 vil der falde endelig dom i hans sag. Andrageren mener, at han har fået en 
dårlig og uretfærdig behandling, og at hans menneskerettigheder er blevet krænket. Han 
anmoder om en undersøgelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

"Andrageren beskriver sin situation i Letland, i første omgang som asylansøger og i øjeblikket 
som potentiel tilbagesendt som følge af de lettiske myndigheders afslag på hans 
asylansøgning.

I sin andragende henviser han bl.a. til sin langvarige frihedsberøvelse og myndighedernes 
afslag på at give ham adgang til visse dele af hans sagsakter samt information på et sprog, han 
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ikke forstår. Han erklærer, at han i Letland befinder sig i et juridisk tomrum, hvor han ikke 
modtager materiel støtte. Ifølge de foreliggende oplysninger imødekom en national domstol i 
sidste instans hans klage over afgørelsen om frihedsberøvelse og beordrede, at han straks 
skulle løslades.

EU's asylregelværk omfatter bl.a. regler om retlige og proceduremæssige garantier for 
asylansøgere. Direktivet om asylprocedurer forpligter navnlig medlemsstaterne til at sikre, at 
ansøgerens retlige repræsentant har adgang til den pågældendes sagsakter, særlig med henblik 
på at sikre passende repræsentation og forberedelse af klager for nationale domstole (artikel 
16, stk. 1). Direktivet sikrer også asylansøgerne adgang til rapporten om den personlige 
samtale, som mindst indeholder de væsentlige oplysninger i forbindelse med ansøgningen 
(artikel 14, stk. 2).

Direktivet om modtagelsesforhold muliggør frihedsberøvelse af asylansøgere, når det viser sig 
at være nødvendigt, f.eks. af retlige hensyn og af hensyn til den offentlige orden. Direktivet 
fastsætter ikke nogen maksimal varighed for frihedsberøvelsen, men gennemførelsen skal ske 
i overensstemmelse med chartret om grundlæggende rettigheder og de europæiske 
menneskerettighedsdomstoles retspraksis, hvoraf det fremgår, at frihedsberøvelsen bør være 
så kortvarig som muligt.

Andrageren opholder sig ulovligt i Letland. Der blev derfor truffet en afgørelse om 
tilbagesendelse imod ham. Da han ikke har nogen rejsedokumenter, kunne afgørelsen om 
tilbagesendelse ikke håndhæves, og tilbagesendelsen blev udsat. Tilbagesendelsesdirektivet 
fastsætter ikke nogen frist for en sådan udsættelse. Tilbagesendelsesdirektivet indeholder i 
artikel 14, stk. 1, garantier for familiens enhed, akut lægebehandling, adgang til 
grunduddannelsessystemet og sårbare tredjelandsborgeres særlige behov.

Tilbagesendelsesdirektivet (2008/115/EF) indeholder i artikel 15-17 klare regler for 
frihedsberøvelse af tredjelandsstatsborgere, der er genstand for tilbagesendelsesprocedurer. 
Frihedsberøvelse af tilbagesendte personer kan kun finde sted, hvis mindre indgribende 
foranstaltninger ikke kan anvendes effektivt, og skal være af så kort varighed som muligt. 
Frihedsberøvelsen må i princippet ikke overstige seks måneder og kan kun forlænges med 
yderligere 12 måneder i tilfælde af manglende samarbejde fra den tilbagesendtes side, eller 
hvis der er forsinkelser i forbindelse med fremskaffelsen af nødvendige dokumenter fra 
tredjelande. Desuden skal frihedsberøvelsen ophøre, og den tilbagesendte skal løslades, når 
der ikke længere synes at være rimelig udsigt til udsendelse. Andrageren er på indeværende 
tidspunkt ikke frihedsberøvet, og de lettiske myndigheders anmodning om frihedsberøvelse af 
ham er blevet afvist af retten.

Det er primært medlemsstaternes myndigheder, som det påhviler at sikre en korrekt 
gennemførelse af EU-regelværket. Kommissionen griber ikke ind i individuelle tilfælde.
Denne opgave varetages først og fremmest af de nationale domstole. Som EU-rettens vogter 
kan Kommissionen imidlertid gribe ind, hvis det klart kan godtgøres, at en medlemsstat har 
overtrådt privatpersoners rettigheder i henhold til EU-retten. De oplysninger, som andrageren 
har fremsendt, tyder ikke på, at dette er tilfældet."


