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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0690/2006, внесена от Stavros Din, с гръцко гражданство, относно 
неспазване на Конвенцията за статута на бежанците (Женевската конвенция 
от 1951 г.) от страна на гръцките държавни органи, както и на приложимото 
законодателство на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят, адвокат, действащ от името на пакистански гражданин, търсещ убежище в 
Гърция, се оплаква, че гръцката полиция постоянно отказва да удостовери подписа на 
търсещия убежище, което означава, че той не може да подпише пълномощно на своите 
адвокати. Полученият от вносителя отговор от гръцкото Министерство на вътрешните 
работи във връзка с този въпрос показва непознаване на разпоредбите на Женевската 
конвенция за статута на бежанците от 1951 г. Вносителят е подал жалба пред 
Адвокатска колегия „Пиреус“ и пред гръцкия омбудсман, като и двете институции се 
съгласяват с него. Той възразява също така, че разпоредбите на Директива 2003/9/EО на 
Съвета за определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи 
убежище в държавите-членки, и Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета за създаване на 
система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното 
прилагане на Дъблинската конвенция са нарушени и търси намесата на Европейския 
парламент с оглед на това, дейността на гръцките държавни органи да се приведе в 
съответствие с приложимото законодателство на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 януари 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 9 юли 2007 г.
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Фактическо положение

Вносителят, адвокат, действащ от името на пакистански гражданин, търсещ убежище в 
Гърция, се оплаква, че гръцките държавни органи отказват да удостоверят подписа на 
неговия клиент, като по този начин клиентът му е лишен от правото да бъде 
представляван от адвокат, и възразява, че това е в противоречие с Женевската 
конвенция за статута на бежанците от 28 юли 1951 г .  („Женевска конвенция“), 
допълнена с Нюйоркския протокол от 31 януари 1967 г.

Вносителят се е обърнал към две различни полицейски управления (след като от 
първото управление го препращат към полицейското управление по местоживеене на 
клиента му), за да получи необходимото по закон пълномощно, за да може да 
представлява своя клиент в производство пред Националния социалноосигурителен 
институт (IKA). Полицейските служители в двете управления отказват да удостоверят 
подписа на клиента му, като се позовават на указания на Министерството на 
вътрешните работи да не се удостоверяват подписите на търсещи убежище лица, ако 
нямат визи в паспортите си и ако не притежават друг документ, доказващ, че са влезли 
и пребивават законно в Гърция. Вносителят е представил на органите валиден паспорт 
на своя клиент и оригинал на заявлението му за убежище. Въпреки това заявлението за 
убежище не е било сметнато за достатъчно доказателство за законното му влизане и 
пребиваване в Гърция.

Вследствие на този отказ вносителят се е обърнал към Министерството на вътрешните 
работи и Министерството на обществения ред. По-специално Министерството на 
вътрешните работи отхвърля жалбата му, като в отговора си се позовава на 
приложимите нормативни актове, според които се изисква притежаване на валиден 
паспорт, документ, с който се дава разрешение за влизане в Гърция или друг документ, 
издаден от компетентните гръцки органи (напр. разрешение за пребиваване), като 
условие за удостоверяване на подписа на граждани на трети страни. 

Вносителят се е обърнал към Адвокатска колегия „Пиреус“ и към гръцкия омбудсман, 
като и двете институции посочват в отговорите си, че оригиналът на заявлението за 
убежище представлява публичен документ, който удостоверява, че търсещият убежище 
пребивава законно в Гърция до вземане на решение по заявлението му и доказва 
самоличността му. В този контекст гръцкият омбудсман отбелязва по-специално 
предходните си констатации относно закъснения от административен характер при 
предоставянето на документи на търсещи убежище лица, удостоверяващи техния 
статут и свидетелстващи, че им е разрешено да пребивават на гръцка територия, докато 
се разглеждат заявленията им, както и правната несигурност, която се създава поради 
тези забавяния.

По-нататък те посочват, че разпоредбите на гръцкия закон за изискванията за 
удостоверяване на подписа на лица, търсещи убежище, следва да се тълкуват в 
съответствие с Женевската конвенция за статута на бежанците от 1951 г. Следователно 
те достигат до заключение, че отказът на държавните органи да удостоверят подписа на 
лице, търсещо убежище, лишава това лице от основните му права да бъде изслушано от 
държавните органи и да има достъп до правна защита, гарантирани от гръцката 
конституция на всички лица, които пребивават в страната. Освен това омбудсманът е 
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заявил, че горепосочената практика на полицията е лишена от правно основание, тъй 
като законът ясно предвижда, че паспортът е едно от средствата за удостоверяване на 
самоличността на чужденец и не предвижда изключения за лица, търсещи убежище. 

Приложимите разпоредби на общностното право

Директива 2003/9/EО на Съвета от 27 януари 2003 г. за определяне на минимални 
стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище в държавите-членки (OВ L 
31, стр. 18) (Директивата за условията за приемане), гарантира минимални стандарти за 
приемането на лица, търсещи убежище, които обикновено са достатъчни, за да им 
осигурят достоен жизнен стандарт и съпоставими условия на живот във всички 
държави-членки. По-специално директивата гарантира на търсещите убежище лица 
поредица от права, отнасящи се, наред с другото, до пребиваването и свободата на 
движение (член 7), образованието (член 10), наемането на работа (член 11), 
материалните условия за приемане (член 14) и достъпа до здравни грижи (член 15). 

По-специално по отношение на документацията директивата предвижда в член 6, 
параграф 1 следното:

„Държавите-членки гарантират, че в срок от три дни след подаването на молба пред 
компетентния орган, лицето, търсещо убежище, получава удостоверение, издадено на 
негово име, което удостоверява неговия статут на лице, търсещо убежище или че му е 
разрешено да пребивава на територията на държавата-членка, докато молбата му е 
висяща или е в процес на разглеждане”.

Срокът за въвеждане на директивата в националното законодателство на държавите-
членки е изтекъл на 6 февруари 2005 г. 

Правна оценка

Тъй като не е получила уведомление за въвеждането от страна на Гърция на 
Директивата за условията за приемане в гръцкото законодателство, Комисията е 
сезирала, съгласно член 226 от Договора за създаване на Европейската общност, Съда 
на Европейските общности, дело № C-72/06. С решение от 19 април 2007 г. Съдът на 
Европейските общности се е произнесъл, че като не е приела необходимите законови, 
подзаконови и административни разпоредби, за да се съобрази с посочената директива, 
Република Гърция не е изпълнила задълженията си по директивата. Към настоящия 
момент Комисията все още не е получила уведомление за въвеждането на директивата 
от тази държава-членка в нейното законодателство. 

В настоящия случай може с основание да се допусне, че гръцките държавни органи не 
са издали на клиента на вносителя документа, посочен в член 6, параграф 1 от 
Директивата за условията за приемане в срок от 3 дни, след като последният е подал 
заявлението си. В резултат на това единственият документ, с който клиентът на 
вносителя е разполагал и е можел да представи на полицейските органи като 
доказателство за законното му пребиваване на територията, е бил оригиналът на 
заявлението за убежище. Ако в действителност гръцките органи не са издали на 
клиента на вносителя съответния документ в срок до 3 дни, след като последният е 
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подал заявлението си, забавянето от страна на гръцките държавни органи може да 
съставлява нарушение на задълженията им по член 6, параграф 1 от Директивата за 
условията за приемане. 

В същото време очевидно в резултат на отказа на гръцките държавни органи да 
приемат оригинално заявление за убежище като документ, който удостоверява, че лице, 
търсещо убежище, пребивава законно в Гърция до вземане на решение по заявлението 
му и доказва неговата самоличност при описаните по-горе условия, както и в резултат 
на техния последващ отказ да удостоверят подписа му, въпросното лице, търсещо 
убежище, не е било в състояние да назначи адвокат, който да го представлява в 
производството пред Националния социалноосигурителен институт. Ако вследствие на 
това лицето не е могло да упражни конкретно право, гарантирано на търсещите 
убежище лица от Директивата за условията за приемане, това поведение от страна на 
гръцките държавни органи би могло да съставлява нарушение на други разпоредби на 
цитираната директива. 

По отношение на евентуално нарушение на Женевската конвенция, на която се 
позовава вносителят, следва да се отбележи, че Комисията не е компетентна да тълкува 
и наблюдава прилагането на тази конвенция от страна на държавите-членки.

Препоръки

С оглед на гореизложеното, службите на Комисията биха препоръчали на комисията по 
петиции да поиска от вносителя да предостави повече информация по следните два 
въпроса:

На първо място следва да се поиска от вносителя да потвърди, че гръцките държавни 
органи не са издали на клиента на вносителя документа, посочен в член 6, параграф 1 
от Директивата за условията за приемане в срок от 3 дни, след като последният е подал 
заявлението си, както е предвидено в посочената разпоредба.

На второ място следва да се поиска от вносителя на петицията да изясни дали фактът, 
че той не е могъл да представлява като адвокат своя клиент в производството пред 
Националния социалноосигурителен институт в резултат на отказа на гръцките 
държавни органи да приемат оригиналното заявление за убежище като документ, който 
удостоверява, че лице, търсещо убежище, пребивава законно в Гърция до вземане на 
решение по заявлението му и доказва неговата самоличност при описаните по-горе 
условия, както и техният последващ отказ да удостоверят подписа на последния, са 
лишили клиента на вносителя от възможността да упражни конкретно право, 
гарантирано на търсещите убежище лица от Директивата за условията за приемане. 

Комисията по петиции би могла също да насочи вниманието на вносителя към факта, 
че, независимо от невъвеждането от Гърция на посочената директива в гръцкото 
законодателство, този акт е задължителен в своята цялост за въпросната държава-
членка, считано от 6 февруари 2005 г. Следователно, ако той смята, че е била нарушена 
някоя разпоредба от директивата от гръцките държавни органи, той би могъл да 
обмисли възможността за подаване на възражение срещу това нарушение пред 
компетентните национални съдилища, като се позове на възприетия принцип за така 
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нареченото пряко действие на директивите1. 

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

С оглед на гореизложената петиция, според която гръцките власти са лишили лицето, 
търсещо убежище, от правото да бъде представлявано от адвокат, Комисията 
препоръча на комисията по петиции да се обърне към вносителя на петицията с молба 
да изпрати повече информация във връзка с иска му. 

В отговор на молбата, вносителят на петицията изпрати следните разяснения.

Първо, вносителят на петицията потвърждава, че гръцките власти не са издали на 
клиента му документа, определен в член 6, параграф 1 от Директива 2003/9/EО на 
Съвета от 27 януари 2003 г. за определяне на минимални стандарти относно 
приемането на лица, търсещи убежище в държавите-членки (наричана за краткост 
Директивата за условията за приемане) в рамките на 3 дни от подаване на заявлението 
му, съгласно въпросната разпоредба. Второ, вносителят на петицията заявява, че 
поради факта, че не е могъл да представлява своя клиент в производство пред 
Националния социалноосигурителен институт в резултат на отказа на гръцките власти 
да приемат оригиналното заявление за убежище като документ, който удостоверява, че 
лицето, търсещо убежище, е пребивавало законно в Гърция и доказва неговата 
самоличност, което е довело до отказа им да удостоверят подписа на последния, 
клиентът му е бил лишен от възможността да упражни своите права, гарантирани 
съгласно Директивата за условията за приемане, по-специално правото му на достъп до 
здравни грижи.

Директивата за условията за приемане гарантира минимални стандарти за приемането 
на лица, търсещи убежище, които имат за цел да им осигурят достоен жизнен стандарт 
и съпоставими условия на живот във всички държави-членки. Що се отнася до 
документацията, член 6, параграф 1 от директивата предвижда, че „държавите-членки 
гарантират, че в срок от три дни след подаването на молба пред компетентния орган, 
лицето, търсещо убежище, получава удостоверение, издадено на негово име, което 
удостоверява неговия статут на лице, търсещо убежище, или че му е разрешено да 
пребивава на територията на държавата-членка докато молбата му е висяща или е в 
процес на разглеждане”. Въз основа на получената от вносителя информация изглежда, 
че гръцките власти не са осигурили на клиента му необходимия документ съгласно 
директивата в определения срок, което поражда съмнения относно правилното 
прилагане на тази разпоредба от гръцките власти. 

Що се отнася до правото на достъп до здравни грижи, директивата предвижда 
държавите-членки да „гарантират, че лицата, търсещи убежище, получават 
необходимите медицински грижи, които включват най-малко спешни грижи и основно 
лечение на болестите”. В този смисъл, ако в следствие на отказа за удостоверяване на 
подписа на лицето, търсещо убежище, което го е лишило от правото му да бъде 
                                               
1 За информация по същество виж напр. Решение на Съда на европейските общности от 26 февруари 
1986 г. M. H. Marshall срещу Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority, дело 152/84, 
параграф 46.
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представлявано от адвокат, на въпросното лице е отказан достъп и до здравните грижи, 
поведението на гръцките власти би представлявало нарушаване и на други разпоредби 
от директивата. 

Във връзка с гореспоменатото, Комисията възнамерява да покани гръцките власти да 
изложат своето становище по въпроса, за да определи дали гръцките практики 
отговарят на изискванията на правото на Общността. Комисията ще информира 
Парламента относно развитието на въпроса.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Въз основа на информацията, представена от вносителя в гореизложената петиция, 
както и на допълнителните пояснения, които е представил на комисията по петиции на 
Европейския парламент относно неговата жалба, с писмо, изпратено на 14 януари 2009 
г., Комисията покани гръцките власти да изложат своите съображения по повдигнатите 
въпроси, за да определи дали гръцките практики отговарят на изискванията на правото 
на Общността.

По-специално Комисията поиска от гръцките власти да изложат своите съображения 
относно фактите на конкретния случай, без да се посочва вносителят на петицията и 
лични данни, както и информация в отговор на два въпроса:

i) Издават ли гръцките органи в срок от три дни след подаването на молба на 
кандидатите за предоставяне на убежище документа, предвиден в член 6, параграф 1 от 
Директивата за условията за приемане?

ii) Поставят ли гръцките органи някакви административни изисквания или условия, 
които на практика биха могли да ограничават достъпа на кандидатите за предоставяне 
на убежище до медицински грижи?

В отговора си до Комисията от 7 май 2009 г. Гърция отговаря утвърдително на първия 
въпрос и заявява, че кандидатите получават „специална карта за самоличност за 
кандидатстване за предоставяне на убежище“ веднага след подаване на молбата им 
пред компетентните органи, както е предвидено в националното законодателство за 
прилагане на Директивата за условията за приемане [Президентски указ № 220, от
13.11.2007 г.].

По-специално, член 5 от президентския указ гласи, че органите, компетентни да 
получават и разглеждат молби за предоставяне на убежище, незабавно издават на 
кандидата за предоставяне на убежище „безплатно специална карта за самоличност за 
кандидатстване за предоставяне на убежище след резултатите от вземането на пръстови 
отпечатъци и във всеки случай в срок от три дни след подаването на молбата“. На тази 
„специална карта“ има снимка на кандидата, в нея се посочва, че му е позволено да 
пребивава на гръцка територия, докато молбата му се разглежда, както и дали 
кандидатът може да се движи на територията на цяла Гърция или на част от нея. 

Що се отнася до втория въпрос, гръцките власти информират Комисията, че 
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кандидатите за предоставяне на убежище получават безплатно необходимите 
медицински, фармацевтични и болнични грижи след представяне на „специалната 
карта“ на компетентните органи в съответствие с Президентски указ № 220 и 
съвместното решение на министъра по финансовите и икономическите въпроси и 
министъра на здравеопазването и социалното сътрудничество във връзка с този въпрос 
[A.P. 13949/16.11.2006 г.], докато децата без придружител имат безплатен достъп до 
националната здравна система.

В тази връзка от предоставената информация не е възможно да се направи заключение, 
че гръцките практики и/или законодателство нарушават Директивата за условията за 
приемане. По-специално, според техния отговор националните органи издават на 
кандидатите за предоставяне на убежище съответните документи, изисквани по член 6, 
параграф 1 от Директивата за условията за приемане веднага след като подадат молбата 
си за предоставяне на убежище пред компетентните органи. Освен това гръцките 
власти твърдят, че не съществуват условия за правото на достъп до медицински грижи, 
които на практика биха ограничили този достъп за кандидатите.

Следователно въз основа на информацията, с която Комисията разполага в момента, 
Комисията не вижда основания за започване на процедура за установяване на 
нарушение на законодателството на ЕС относно убежището срещу Гърция във връзка с 
конкретния случай. Следва да се отбележи обаче, че ако желае, вносителят на 
петицията може да подаде официална жалба пред Комисията срещу мерки или 
практики на Гърция или всяка друга държава-членка, които според него влизат в разрез 
с правото на Общността. Повече информация по този въпрос може да бъде намерена на 
адрес: http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_en.htm.


