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Udvalget for Andragender
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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0690/2006 af Stavros Din, græsk statsborger, om de græske 
myndigheders manglende overholdelse af konventionen om flygtninges 
retsstilling (Genève-konventionen af 1951) og relevant EU-lovgivning

1. Sammendrag

Andrageren, en advokat for en pakistansk asylansøger i Grækenland, klager over, at det 
græske politi konsekvent nægter at bekræfte asylansøgerens underskrift, hvorfor han er ude af 
stand til at give sine advokater fuldmagt. Det svar, som andrageren modtog fra det græske 
indenrigsministerium vedrørende denne sag, afslørede ministeriets uvidenhed om 
bestemmelserne i Genève-konventionen af 1951 om flygtninges retsstilling. Andrageren 
indgav en klage til Piraeus Bar Association og den græske ombudsmand, og de var begge 
enige med ham. Han hævder også, at bestemmelserne i Rådets direktiv 2003/9/EF om 
fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne og 
Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af 
fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen bliver overtrådt, 
og han anmoder Europa-Parlamentet om at sørge for, at de græske myndigheder overholder 
den relevante EU-lovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. januar 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 9. juli 2007.

"De faktiske omstændigheder
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Andrageren, som er advokat for en pakistansk asylansøger, klager over, at de græske 
myndigheder nægter at bekræfte han klients underskrift og dermed berøver klienten retten til 
juridisk bistand, og hævder, at dette er i strid med Genève-konventionen af 28. juli 1951 om 
flygtninges retsstilling (Genève-konventionen), som suppleret med New York-protokollen af 
31. januar 1967.

Andrageren henvendte sig til to forskellige politistationer (efter at betjentene på den første 
politistation henviste ham til den politistation, som hans klients bopæl hører ind under) for at 
få den fornødne retlige tilladelse til at repræsentere sin klient i retssager ved det nationale 
socialforsikringsinstitut (IKA). Politibetjente ved begge politistationer nægtede at bekræfte 
hans klients underskrift under henvisning til indenrigsministeriets ordrer om ikke at bekræfte 
asylansøgeres underskrift, hvis deres pas ikke er forsynet med et visum, og hvis de ikke er i 
besiddelse af et andet dokument, der dokumenterer deres lovlige indrejse og ophold i 
Grækenland. Andrageren havde fremsendt sin klients gyldige pas og den originale udgave af 
hans asylansøgning til dem. Asylansøgningen blev imidlertid ikke betragtet som tilstrækkelig 
dokumentation for hans lovlige indrejse og ophold i Grækenland.

Efter dette afslag henvendte andrageren sig til indenrigsministeriet og ministeriet for offentlig 
orden. Navnlig indenrigsministeriet afviste hans klage og henviste i sit svar til den relevante 
lov, som kræver besiddelse af et gyldigt pas, et andet dokument, der giver tilladelse til 
indrejse i Grækenland, eller et andet dokument udstedt af de kompetente græske myndigheder 
(f.eks. en opholdstilladelse) som betingelse for bekræftelse af tredjelandsstatsborgeres 
underskrift. 

Andrageren henvendte sig også til Piraeus Bar Association og til den græske ombudsmand, 
som begge svarede, at den originale udgave af asylansøgningen udgør et offentligt dokument, 
der beviser, at asylansøgeren opholder sig lovligt i Grækenland, indtil der er truffet en 
afgørelse om hans ansøgning, og bekræfter hans identitet. I den forbindelse bemærkede den 
græske ombudsmand navnlig sine tidligere konklusioner om de lange administrative 
forsinkelser med at give asylansøgere de dokumenter, der bekræfter deres status, og attesterer, 
at de har tilladelse til at opholde sig på græsk område, mens deres asylansøgninger behandles, 
og den retlige usikkerhed, som disse forsinkelser forårsager.

De anførte desuden, at bestemmelserne i den græske lov om krav til bekræftelse af 
asylansøgeres underskrift skulle fortolkes i overensstemmelse med Genève-konventionen fra 
1951 om flygtninges retsstilling. Derfor konkluderede de, at myndighedernes afslag på at 
bekræfte asylansøgerens underskrift berøver asylansøgere deres grundlæggende rettigheder til 
at blive hørt af myndighederne og til at få adgang til retlig beskyttelse, som i henhold til den 
græske forfatning er garanteret alle personer med bopæl i landet. Endelig anførte 
ombudsmanden, at nævnte praksis fra politiets side er uden retsgrundlag, fordi det fremgår 
tydeligt af loven, at passet er et af midlerne til bekræftelse af en udlændings identitet, og 
asylansøgere er ingen undtagelse. 

Relevante bestemmelser i fællesskabsretten

Rådets direktiv 2003/9/EF af 27. januar 2003 om fastlæggelse af minimumsstandarder for 
modtagelse af asylansøgere (EUT L 31 af 6.2.2003, s. 18) 
("modtagelsesbetingelsesdirektivet") garanterer minimumsstandarder for modtagelse af 
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asylansøgere, som normalt vil kunne sikre dem en værdig levestandard og ensartede 
levevilkår i alle medlemsstaterne. Det garanterer navnlig asylansøgere en række rettigheder 
vedrørende f.eks. opholdssted og retten til at færdes frit (artikel 7), uddannelse (artikel 10), 
beskæftigelse (artikel 11), materielle modtagelsesforhold (artikel 14) og adgang til 
lægebehandling (artikel 15). 

Hvad angår dokumenter fastsættes følgende i artikel 6, stk. 1:

"Medlemsstaterne sørger for, at asylansøgerne inden tre dage efter, at de har indgivet deres 
asylansøgning til de kompetente myndigheder, får et dokument udstedt på navn, som 
bekræfter deres status som asylansøgere, eller som attesterer, at de pågældende har tilladelse 
til at opholde sig på medlemsstatens område, indtil der er truffet afgørelse om 
asylansøgningen, eller mens den behandles".

Medlemsstaternes frist for gennemførelse af direktivet udløb den 6. februar 2005. 

Juridisk vurdering

Eftersom Kommissionen ikke modtog nogen meddelelse om Grækenlands gennemførelse af 
modtagelsesbetingelsesdirektivet, indbragte den i henhold til artikel 226 i traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab sagen for Domstolen i sag C-72/06. Ved dom af 19. 
april 2007 erklærede EF-Domstolen, at Den Hellenske Republik havde tilsidesat sine 
forpligtelser i henhold til dette direktiv, idet den ikke havde vedtaget de nødvendige love eller 
administrative bestemmelser for at efterkomme direktivet. Kommissionen har endnu ikke 
modtaget nogen meddelelse om, at denne medlemsstat har gennemført direktivet. 

I den aktuelle sag er det rimeligt at antage, at de græske myndigheder ikke havde givet 
andragerens klient det dokument, der nævnes i artikel 6, stk. 1, i 
modtagelsesbetingelsesdirektivet, inden tre dage efter at sidstnævnte havde indgivet sin 
ansøgning. Som følge heraf var det eneste dokument, som andragerens klient havde til 
rådighed og kunne fremsende til politimyndighederne som bevis for sit lovlige ophold i 
området, den originale udgave af asylansøgningen. Hvis de græske myndigheder virkelig ikke 
forsynede andragerens klient med det pågældende dokument inden tre dage efter, at han 
havde indgivet sin ansøgning, kan deres sendrægtighed udgøre en tilsidesættelse af deres 
forpligtelser i henhold til modtagelsesbetingelsesdirektivets artikel 6, stk.1. 

Det lader også til, at de græske myndigheders afslag på at acceptere den originale udgave af 
asylansøgningen som et dokument, der bekræfter, at asylansøgeren opholder sig lovligt i 
Grækenland, indtil der er truffet afgørelse om asylansøgningen, og beviser hans identitet, 
under de ovenfor beskrevne omstændigheder, og deres efterfølgende afslag på at bekræfte 
hans underskrift førte til, at den pågældende asylansøger ikke kunne få en advokat til at 
repræsentere sig i retssager ved det nationale socialforsikringsinstitut. Hvis den pågældende 
person som følge heraf ikke kunne udøve en specifik ret, som asylansøgere har i henhold til 
modtagelsesbetingelsesdirektivet, kunne denne adfærd fra de græske myndigheders side 
udgøre en overtrædelse af andre bestemmelser i dette direktiv. 

Hvad angår evt. overtrædelse af Genève-konventionen, som andrageren påberåber sig, skal 
det bemærkes, at Kommissionen ikke er kompetent til at fortolke eller overvåge 
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medlemsstaternes gennemførelse af denne konvention. 

Henstillinger

I betragtning af ovenstående anbefaler Kommissionens tjenestegrene, at Udvalget for 
Andragender anmoder andrageren om at give yderligere oplysninger om følgende to punkter:

For det første bør andrageren anmodes om at bekræfte, at de græske myndigheder ikke gav 
hans klient det dokument, der nævnes i modtagelsesbetingelsesdirektivets artikel 6, stk. 1, 
inden tre dage efter at sidstnævnte havde indgivet sin ansøgning, som det fastsættes i denne 
bestemmelse.

For det andet bør andrageren anmodes om at forklare, om det, at han ikke kunne repræsentere 
sin klient i retssager ved det nationale socialforsikringsinstitut som følge af de græske 
myndigheders afslag på at acceptere den originale udgave af asylansøgningen som et 
dokument, der bekræfter, at asylansøgeren opholder sig lovligt i Grækenland, indtil der er 
truffet afgørelse om asylansøgningen, og beviser hans identitet, under de ovenfor beskrevne 
omstændigheder, og deres efterfølgende afslag på at bekræfte sidstnævntes underskrift, afskar 
andragerens klient muligheden for at udøve en specifik ret, som asylansøgere har i henhold til 
modtagelsesbetingelsesdirektivet. 

Udvalget for Andragender kan også gøre andrageren opmærksom på, at Grækenland, selv om 
det ikke har gennemført dette direktiv, fuldt ud er bundet af det fra og med den 6. februar 
2005. Hvis han derfor mener, at en af direktivets bestemmelser blev overtrådt af de græske 
myndigheder, kunne han overveje at prøve denne overtrædelse ved de kompetente nationale 
domstole ved at påberåbe sig det almindeligt anerkendte princip om direktivers såkaldte 
direkte virkning1."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. november 2008.

"I lyset af ovenstående andragende, som hævder, at de græske myndigheder fratog en 
asylansøger retten til retlig repræsentation, anbefalede Kommissionen Udvalget for 
Andragender at anmode andrageren om yderligere information vedrørende denne klage. 

Efter denne anmodning fremsendte andrageren følgende præciseringer:

Andrageren  bekræfter for det første, at de græske myndigheder ikke forsynede andragerens 
klient med det dokument, der henvises til i artikel 6, stk. 1, i Rådets direktiv 2003/9/EF af 27. 
januar 2003, som fastsætter minimumstandarder for modtagelsen af asylansøgere i 
medlemsstaterne (herefter modtagelsesbetingelsesdirektivet), inden for tre dage efter at 
asylansøgeren har indgivet sin ansøgning, som beskrevet i denne bestemmelse. For det andet 
fastslår andrageren, at det, at han ikke kunne repræsentere sin klient i retssager ved det 
nationale socialforsikringsinstitut som følge af de græske myndigheders afslag på at acceptere 
den originale udgave af asylansøgningen som et dokument, der bekræfter, at asylansøgeren 
opholdt sig lovligt i Grækenland, indtil der er truffet afgørelse om asylansøgningen, og 
                                               
1 For yderligere information se f.eks. De Europæiske Fællesskabers Domstols dom af 26. februar 1986. M. H. 
Marshall mod Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority, Sag 152/84, punkt 46.
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beviser hans identitet, under de ovenfor beskrevne omstændigheder, hvilket førte til deres 
efterfølgende afslag på at bekræfte sidstnævntes underskrift, afskar andragerens klient 
muligheden for at udøve sine rettigheder, som er sikret i henhold til 
modtagelsesbetingelsesdirektivet, særligt retten til at få adgang til sundhedspleje.

Modtagelsesbetingelsesdirektivet garanterer minimumstandarder for modtagelsen af 
asylansøgere for at sikre en værdig levestandard og sammenlignelige levevilkår i alle 
medlemsstater. Med hensyn til dokumentation fastlægger direktivet i artikel 6, stk. 1, at 
"medlemsstaterne sørger for, at asylansøgerne inden tre dage efter, at de har indgivet deres 
asylansøgning til de kompetente myndigheder, får et dokument udstedt på navn, som 
bekræfter deres status som asylansøgere, eller som attesterer, at de pågældende har tilladelse 
til at opholde sig på medlemsstatens område, indtil der er truffet afgørelse om 
asylansøgningen, eller mens den behandles". Baseret på den information, der er modtaget fra 
andrageren, lader det til, at de græske myndigheder ikke har givet hans klient de i henhold til 
direktivet påkrævede dokumenter inden for den fastsatte tidsfrist, hvilket er problematisk i 
forhold til de græske myndigheders korrekte anvendelse af denne bestemmelse. 

Med hensyn til retten til at få adgang til sundhedspleje fastlægger direktivet, at medlemsstater 
"sørger for, at asylansøgere får den nødvendige lægebehandling, som mindst skal omfatte akut 
lægehjælp og absolut nødvendig behandling af sygdomme". I denne henseende, hvis den 
pågældende person som følge af afvisningen af at bevise ægtheden af asylansøgerens 
underskrift ikke kunne udøve retten til retlig repræsentation, og han blev nægtet adgang til 
sundhedspleje, kunne denne adfærd fra de græske myndigheders side udgøre en overtrædelse 
af andre bestemmelser i dette direktiv. 

I lyset af ovenstående vil Kommissionen opfordre de græske myndigheder til at fremsætte 
deres bemærkninger for at fastslå, om den græske praksis er i overensstemmelse med 
fællesskabsretten. Kommissionen vil holde Parlamentet underrettet om fremskridt i sagen."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 1. september 2009.

"På grundlag af de oplysninger, som andrageren har fremsendt i ovennævnte andragende, og 
af de yderligere oplysninger vedrørende klagen, som han har givet Udvalget for Andragender, 
sendte Kommissionen den 14. januar 2009 et brev til de græske myndigheder, hvor de blev 
opfordret til at fremsætte deres bemærkninger til sagen, så det kunne fastslås, om den græske 
praksis er i overensstemmelse med fællesskabsretten.

Kommissionen anmodede navnlig de græske myndigheder om at fremsættes deres 
bemærkninger til sagens faktiske omstændigheder uden at identificere andrageren eller nævne 
bestemte datoer og om at give oplysninger, der kunne besvare følgende spørgsmål:

i) Sørger de græske myndigheder for, at asylansøgerne inden tre dage efter, at de har 
indgivet deres asylansøgning, får det dokument, der er nævnt i artikel 6, stk. 1, i direktivet om 
modtagelsesforhold?

ii) Benytter de græske myndigheder nogen administrative krav eller betingelser, der i 
praksis kan begrænse ansøgernes adgang til lægebehandling?
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I deres svar til Kommissionen af 7. maj 2009 svarer de græske myndigheder bekræftende på 
det første spørgsmål og forklarer, at ansøgerne får et "særligt identitetskort for en 
asylansøgning" umiddelbart efter, at de har indgivet deres ansøgning til de kompetente 
myndigheder, som fastsat i den nationale lovgivning, der gennemfører direktivet om 
modtagelsesforhold (præsidentiel anordning 220 af 13. november 2007).

I § 5 i den præsidentielle anordning fastsættes det, at myndigheder, der er kompetente til at 
modtage og behandle asylansøgninger, omgående og gratis skal forsyne ansøgeren med "et 
særligt identitetskort for en asylansøgning, efter at resultaterne af fingeraftrykkene foreligger 
og under alle omstændigheder inden tre dage efter, at ansøgningen er indgivet". Dette "særlige 
kort" er forsynet med et billede af ansøgeren, det oplyses, at denne har tilladelse til at opholde 
sig på græsk område, mens ansøgningen behandles, og det fastslås, om ansøgeren kan færdes 
frit på hele eller dele af det græske område.

Hvad angår det andet spørgsmål, oplyser de græske myndigheder til Kommissionen, at 
ansøgere gratis får den nødvendige læge-, medicin- og hospitalsbehandling, når de foreviser 
det "særlige kort" for de kompetente myndigheder i overensstemmelse med præsidentiel 
anordning 220 og den fælles beslutning truffet af ministeren for finansielle og økonomiske 
anliggender og ministeren for sundhed og socialt samarbejde (A.P. 13949/16.11.2006), der 
vedrører dette anliggende, mens uledsagede mindreårige har fuld adgang til det nationale 
sundhedsvæsen.

På dette punkt er det ud fra de fremsendte oplysninger ikke muligt at konkludere, at den 
græske praksis og/eller lovgivning er i strid med direktivet om modtagelsesforhold. Navnlig 
sørger de nationale myndigheder ifølge svaret for, at ansøgerne, så snart de har indgivet deres 
asylansøgning til de kompetente myndigheder, får de dokumenter, der er nævnt i artikel 6, stk. 
1, i direktivet om modtagelsesforhold. Endvidere oplyser de græske myndigheder, at retten til 
lægebehandling ikke er forbundet med nogen betingelser, som i praksis ville begrænse 
ansøgernes adgang hertil.

På baggrund af de foreliggende oplysninger ser Kommissionen derfor ingen grund til i denne 
sag at indlede en overtrædelsesprocedure mod Grækenland for manglende overholdelse af 
EU's bestemmelser om asyl. Det skal dog bemærkes, at andrageren om ønsket kan indgive en 
formel klage til Kommissionen vedrørende enhver foranstaltning eller praksis fra 
Grækenlands eller enhver anden medlemsstats side, som efter andragerens opfattelse er 
uforenelig med fællesskabsretten. Flere oplysninger om dette fås på 
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_en.htm."


