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Θέμα: Αναφορά 0816/2012 του Robert Radford, ιθαγένειας από τη Σιέρα Λεόνε, 
σχετικά με το αίτημα ασύλου και την κράτησή του στη Λετονία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσθηκε το αίτημα ασύλου του 
στη Λετονία από τις αρχές της χώρας. Τον Σεπτέμβριο του 2007, ο αναφέρων υπέβαλε το 
αίτημα ασύλου του. Κατόπιν αυτού, συνελήφθη από τη λετονική συνοριοφυλακή. Το αίτημα 
ασύλου του απορρίφθηκε και η απόφαση του δικαστηρίου τού κοινοποιήθηκε από έναν 
συνοριοφύλακα, χωρίς ο ίδιος να έχει τη δυνατότητα να παραστεί στο δικαστήριο. Ο 
αναφέρων έπρεπε να απελαθεί στη χώρα προέλευσής του. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη. 
Χρειάστηκε να εκδοθεί απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο για να απελευθερωθεί. Στη 
συνέχεια, συνελήφθη αρκετές φορές, κρατήθηκε και προσήχθη ενώπιον δικαστηρίου. 
Συνολικά, ο αναφέρων πέρασε περισσότερα από δύο έτη στη φυλακή. Δεν διαθέτει στέγη, 
εισόδημα, δεν υπάγεται στην κοινωνική πρόνοια και δεν έχει δικαίωμα εργασίας. Στις 4 
Σεπτεμβρίου 2013, θα εκδοθεί η οριστική απόφαση σχετικά με την υπόθεσή του. Ο αναφέρων 
θεωρεί ότι έχει υποστεί κακή και άδικη μεταχείριση και ότι έχουν παραβιασθεί τα ανθρώπινα 
δικαιώματά του. Ζητεί τη διενέργεια έρευνας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Ο αναφέρων περιγράφει την κατάστασή του στην Λετονία, αρχικά ως αιτών άσυλο, και , επί 
του παρόντος, ως ένας πιθανός επαναπατριζόμενος κατόπιν της απόρριψης της αίτησης 
ασύλου του από τις αρχές τις Λετονίας. 
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Στην αναφορά του, κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, στην παραταθείσα διάρκεια κρατήσεώς του, 
την άρνηση των αρχών να του επιτρέψουν να έχει πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία του 
φακέλου του για άσυλο, την παροχή πληροφοριών σε μια γλώσσα που δεν του ήταν 
κατανοητή. Ισχυρίζεται ότι παραμένει στη Λετονία εν μέσω νομικής αδράνειας χωρίς να του 
παρέχεται κάποια υλική στήριξη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν, φαίνεται 
ότι ένα εθνικό δικαστήριο εν τέλει αποδέχτηκε την προσφυγή του αναφέροντος ενάντια στην 
απόφαση κράτησής του και διέταξε την άμεση απελευθέρωσή του. 

Το κεκτημένο της ΕΕ περί ασύλου περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με την πρόσβαση σε 
νομικές και διαδικαστικές εγγυήσεις για αιτούντες άσυλο. Πιο συγκεκριμένα, η οδηγία περί 
διαδικασιών ασύλου υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στον 
φάκελο του αιτούντος από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ιδιαίτερα προκειμένου να 
διασφαλιστεί η κατάλληλη εκπροσώπηση και προετοιμασία για προσφυγές ενώπιον εθνικών 
δικαστηρίων [άρθρο 16, παράγραφος 1]. Η οδηγία επίσης εξασφαλίζει ότι οι αιτούντες έχουν 
πρόσβαση στην έκθεση που προέκυψε από την συνέντευξη για άσυλο, η οποία πρέπει να 
περιέχει τουλάχιστον τις βασικές πληροφορίες όσον αφορά την αίτηση [άρθρο14, 
παράγραφος 2].

Η οδηγία περί συνθηκών υποδοχής επιτρέπει την κράτηση των αιτούντων άσυλο όταν 
κρίνεται απαραίτητο, παραδείγματος χάριν εάν το επιτάσσει η νομοθεσία ή η δημόσια τάξη. 
Η οδηγία δεν ορίζει μέγιστη περίοδο κράτησης, ωστόσο πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με 
τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με την 
εξελισσόμενη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που 
προβλέπει ότι η κράτηση πρέπει να πραγματοποιείται για το μικρότερο δυνατό χρονικό 
διάστημα.

Ο αναφέρων διαμένει παράνομα στη Λετονία. Επομένως μια απόφαση επιστροφής εκδόθηκε 
για αυτόν. Λόγω των απολεσθέντων ταξιδιωτικών εγγράφων η απόφαση επιστροφής δεν 
μπορούσε να τεθεί σε ισχύ και η επιστροφή του αναβλήθηκε. Η οδηγία για την επιστροφή δεν 
περιλαμβάνει χρονικό πλαίσιο για την εν λόγω αναβολή. Η οδηγία για την επιστροφή ορίζει 
στο άρθρο 14, παράγραφος 1, εγγυήσεις που αφορούν την οικογενειακή ενότητα, την 
επείγουσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την πρόσβαση στη βασική εκπαίδευση και τις 
ειδικές ανάγκες των ευάλωτων υπηκόων τρίτων χωρών εν αναμονή της επιστροφής.

Η οδηγία για την επιστροφή 2008/115/ΕΚ στα άρθρα 15 έως 17 προβλέπει σαφείς κανόνες 
σχετικά με την κράτηση για υπηκόους τρίτων χωρών στις περιπτώσεις που κινείται 
διαδικασία επιστροφής. Είναι δυνατόν να γίνει κράτηση των επαναπατριζόμενων μόνο εάν 
δεν μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά λιγότερο καταναγκαστικά μέτρα και αυτό 
μόνο για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Η περίοδος κράτησης περιορίζεται 
καταρχήν σε 6 μήνες και μπορεί να παραταθεί μόνο για άλλους 12 μήνες εάν υπάρχει έλλειψη 
συνεργασίας από τον επαναπατριζόμενο ή εάν υπάρξουν καθυστερήσεις στην λήψη των 
απαραίτητων εγγράφων από τρίτες χώρες. Επίσης ένας επαναπατριζόμενος δεν μπορεί να 
τεθεί σε κράτηση ή θα πρέπει να απελευθερωθεί όταν φαίνεται ότι μια εύλογη πιθανότητα 
απομάκρυνσής του δεν υφίσταται πλέον. Ο αναφέρων δεν κρατείται επί του παρόντος, και η 
αίτηση κράτησής του από τις λετονικές αρχές έχει απορριφθεί από το δικαστήριο. 

Η εξασφάλιση της σωστής εφαρμογής του κεκτημένου της ΕΕ αποτελεί καταρχάς υποχρέωση 
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των αρχών του κάθε κράτους μέλους. Η Επιτροπή δεν παρεμβαίνει σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις. Το εν λόγω καθήκον εκτελείται κατά πρώτο λόγο από τα εθνικά δικαστήρια. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως θεματοφύλακας του δικαίου της Ένωσης, δύναται, ωστόσο να 
παρέμβει εάν είναι ξεκάθαρο ότι ένα κράτος μέλος παραβίασε δικαιώματα που απονέμονται 
στους ιδιώτες με βάση το δίκαιο της Ένωσης. Τα γεγονότα που παραθέτει ο αναφέρων δεν 
περιέχουν κάποια ένδειξη ότι ισχύει αυτή η περίπτωση. 


