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RÉSZÉRE

Tárgy: Stavros Din, görög állampolgár által benyújtott 0690/2006. számú petíció a 
menekültek jogállására vonatkozó, 1951. évi genfi egyezmény és a vonatkozó 
uniós jogszabályok görög hatóságok általi be nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki egy menedékjogot kérő pakisztáni állampolgár nevében eljáró 
ügyvéd, sérelmezi, hogy a görög rendőrség következetesen elutasítja a menedékkérő 
aláírásának hitelesítését, ami azt vonja maga után, hogy az illető nem képes meghatalmazást 
adni ügyvédeinek. A petíció benyújtója által a görög belügyminisztériumtól ezen ügyben 
kapott válaszból egyértelművé vált, hogy a minisztérium nem vette figyelembe a menekültek 
jogállására vonatkozó, 1951. évi genfi egyezmény rendelkezéseit. A petíció benyújtója 
panaszt nyújtott be a Pireuszi Ügyvédi Kamarához és a görög ombudsmanhoz, amelyek 
egyetértettek álláspontjával. A petíció benyújtója ezenkívül úgy véli, hogy a menedékkérők 
befogadása minimumszabályainak megállapításáról szóló 2003/9/EK tanácsi irányelv, és a 
Dublini Egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására 
irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló, 2725/2000/EK tanácsi rendelet megsértésének esete 
áll fenn, és ezért az Európai Parlament segítségét kéri annak érdekében, hogy a görög 
hatóságok megfeleljenek a vonatkozó uniós jogszabályoknak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. január 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. július 9.
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A tények

A petíció benyújtója, aki egy menedékjogot kérő pakisztáni állampolgár nevében eljáró 
ügyvéd, sérelmezi, hogy a görög hatóságok elutasítják ügyfele aláírásának hitelesítését, 
megfosztva ezzel ügyfelét a jogi képviselethez való jogától, és azzal érvel, hogy ez ellentétes 
az 1967. január 31-i New York-i jegyzőkönyvvel kiegészített, a menekültek jogállásáról 
szóló, 1951. július 28-i genfi egyezménnyel. („genfi egyezmény”).

A petíció benyújtója két különböző rendőrőrsöt keresett fel, (miután az első őrsről az ügyfele 
tartózkodási helye szerint illetékes rendőrőrsre küldték) annak érdekében, hogy beszerezze a 
nemzeti társadalombiztosítási intézetnél (IKA) folyó eljárásban, ügyfele képviseletéhez 
szükséges jogi engedélyeket. A rendőrök mindkét rendőrőrsön elutasították ügyfele 
aláírásának a hitelesítését, a Belügyminisztérium utasítására hivatkozva, amely szerint nem 
lehet hitelesíteni a menedékkérő aláírását, amennyiben az útlevelében nem rendelkezik 
vízummal és egyéb olyan dokumentummal, amely a Görögországba történő jogszerű 
belépését és az országban való jogszerű tartózkodását bizonyítja. A petíció benyújtója 
elküldte részükre ügyfele érvényes útlevelét és menedékjog iránti kérelmének eredeti 
példányát. Görögországban azonban a menedékjog iránti kérelem nem szolgált elégséges 
bizonyítékul a jogszerű belépésére és tartózkodására.

Az elutasítást követően a petíció benyújtója a Belügyi és Rendészeti Minisztériumhoz fordult. 
A Belügyminisztérium elutasította a panaszát, különösképpen arra a vonatkozó törvényre 
hivatkozva válaszában, amely feltételként írja elő a harmadik országbeli állampolgárok 
aláírásának hitelesítéséhez érvényes útlevél és belépésre jogosító okmány vagy olyan másik 
okmány birtoklását, amelyet az illetékes görög hatóságok állítottak ki. (pl. tartózkodási 
engedély). 

A petíció benyújtója a Pireuszi Ügyvédi Kamarát és a görög ombudsmant is megkereste, akik 
mindketten jelezték válaszukban, hogy a menedék iránti kérelem eredeti példánya 
közokiratnak minősül, amely bizonyítja, hogy a menedékkérő a kérelmével kapcsolatos 
döntés meghozataláig jogszerűen tartózkodik Görögországban, egyút ta l  igazolja 
személyazonosságát. Ebben az összefüggésben a görög ombudsman felhívta a figyelmet 
különösképpen a menedékkérők számára nyújtott azon okmányok jelentős igazgatási 
késedelemmel történő kiállításával kapcsolatos megállapításaira, amelyek igazolják 
státuszukat, és tanúsítják, hogy kérelmük elbírálásáig jogosultak Görögország területén 
tartózkodni, másrészt a késedelemmel okozott jogbizonytalanságra.

Ezen túlmenően jelezték, hogy a menedékkérők aláírásának hitelesítésével kapcsolatos görög 
törvény rendelkezéseit a menekültek jogállására vonatkozó, 1951. évi genfi egyezménnyel 
összhangban kell értelmezni. Ezért mindketten arra a következtetésre jutottak, hogy a 
menedékkérő számára az aláírás-hitelesítés görög hatóságok általi megtagadása megfosztja a 
menedékkérőt a hatóságok előtti meghallgatáshoz és a jogi képviselethez való alapvető 
jogától, amelyet a görög alkotmány valamennyi, az országban tartózkodó személy számára 
biztosít. Továbbá az ombudsman kijelentette, hogy a rendőrség fent említett gyakorlatának 
nincs jogalapja, mert a törvény egyértelműen kimondja, hogy az útlevél az egyik eszköz, 
amellyel a külföldi személyazonosságát igazolhatja, és nem állít fel kivételt a menedékkérők 
esetében. 



CM\789322HU.doc 3/7 PE392.210REV II

HU

A közösségi jog vonatkozó rendelkezései

A menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról szóló 2003. január 27-i 
2003/9/EK tanácsi irányelv (HL L 31., 18. o.) („Irányelv a befogadási feltételekről”) biztosítja 
a menekültek befogadásának minimumszabályait, amelyek általában elegendők ahhoz, hogy 
számukra méltó életszínvonalat, valamint a valamennyi tagállam életfeltételeihez hasonló 
megélhetési feltételeket biztosítsanak. Így különösen a menedékkérők számára számos 
jogosultságot biztosítanak, többek között a lakóhely és mozgásszabadság (7. cikk), az oktatás 
(10. cikk), a foglalkoztatás (11. cikk), a befogadás anyagi feltételei (14. cikk), és az 
egészségügyi ellátás tekintetében. 

A dokumentáció vonatkozásában a részletszabályokat illetően, a 6. cikk (1) bekezdése az 
alábbiakat tartalmazza:

„A tagállamok biztosítják, hogy a kérelmezőt, kérelmének az illetékes hatósághoz történt 
benyújtását követő három napon belül olyan, a nevére kiállított okmánnyal lássák el, amely 
igazolja menedékkérő státusát, vagy tanúsítja, hogy kérelme elbírálásának vagy vizsgálatának 
ideje alatt a tagállam területén tartózkodhat.”

Az irányelv átültetésére a tagállamok számára meghatározott határidő 2005. február 6-án 
lejárt. 

Jogi értékelés

A Bizottság, mivel semmiféle értesítést nem kapott a befogadás feltételeiről szóló irányelv 
Görögország általi átültetésével kapcsolatban, az Európai Közösséget létrehozó szerződés 
226. cikkével összhangban C-72/06. számon pert indított az ügyben az Európai Bíróságon. Az 
Európai Bíróság 2007. április 19-én meghozott ítéletében megállapította, hogy a Görög 
Köztársaság nem tett eleget az irányelv szerinti kötelezettségének, amikor elmulasztotta azon 
törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések hatályba léptetését, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy az irányelvnek megfeleljenek. A Bizottsághoz a mai napig nem 
érkezett értesítés az irányelv említett tagállam általi átültetéséről. 

Jelen ügyben ésszerűen feltételezhető, hogy a görög hatóságok nem állították ki a petíció 
benyújtójának ügyfele számára a befogadási feltételekről szóló irányelv 6. cikk (1) 
bekezdésében említett dokumentumot, az utóbbi személy kérelmének benyújtását követő 
három napon belül. Ennek következtében az egyetlen okmány, amely a petíció benyújtójának 
ügyfele számára a beengedésének pillanatában rendelkezésre állt, és amelyet a rendőrség 
részére be tudott nyújtani a területen való jogszerű tartózkodásának igazolására, a menedékjog 
iránti kérelmének eredeti példánya volt. Ha a görög hatóságok valóban nem bocsátották ki a 
petíció benyújtójának ügyfele számára a szóban forgó okmányt, az utóbbi személy 
kérelmének benyújtását követő három napon belül, a görög hatóságok részéről fennálló 
késedelem megvalósíthatja a befogadási feltételekről szóló irányelv 6. cikk (1) bekezdése 
szerinti kötelezettség megszegését. 

Úgy tűnik, hogy a menedékjog iránti kérelemnek a görög hatóságok által a kérelem 
elbírálásáig tartó, jogszerű tartózkodás tanúsítására és a személyazonosság igazolására 
szolgáló dokumentumként való elfogadásának elutasítása, a fentiekben kifejtett körülmények 
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között, valamint az aláírása hitelesítésének ennek következtében történő elutasítása azt 
eredményezte, hogy a menedékkérő nem volt képes meghatalmazni ügyvédet, hogy képviselje 
őt a nemzeti társadalombiztosítási intézet előtti eljárásban. Ha következésképpen az illető a 
befogadás feltételeiről szóló irányelvben a menedékkérők számára biztosított bármely 
különleges jogát nem gyakorolhatta, akkor a görög hatóságok részéről tanúsított magatartás 
megvalósíthatja az irányelv további rendelkezéseinek a megsértését is. 

Tekintettel a petíció benyújtója által hivatkozott genfi egyezmény lehetséges megsértésére, 
meg kell jegyezni, hogy a Bizottságnak nincs hatásköre beavatkozni vagy ellenőrizni az 
irányelvnek a tagállamok általi végrehajtását.

Ajánlások

A fentiekre való tekintettel a Bizottság szakszolgálatai azt javasolják a Petíciós Bizottságnak, 
hogy kérje fel a petíció benyújtóját további információnyújtásra a következő két ponton.

Elsősorban a petíció benyújtóját annak a megerősítésére kellene felkérni, hogy a görög 
hatóságok nem bocsátották ki ügyfele részére a befogadás feltételeiről szóló irányelv 6. cikk 
(1) bekezdésében említett dokumentumot az utóbbi személy kérelmének benyújtását követő 
három napon belül, jelen rendelkezésben meghatározottak szerint.

Másodsorban, a petíció benyújtóját fel kellene kérni annak tisztázására, hogy az a tény, hogy a 
nemzeti társadalombiztosítási intézet előtt folyó eljárásban nem tudta képviselni ügyfelét, 
annak következtében, hogy a menedékjog iránti kérelem eredeti példányának, a kérelem 
elbírálásáig tartó jogszerű tartózkodás tanúsítására és a személyazonosság igazolására 
szolgáló dokumentumként való elfogadását a görög hatóságok, a fentiekben kifejtett 
körülmények között elutasították, valamint a menedékkérő aláírásának hitelesítését ennek 
következtében megtagadták, valóban megfosztotta-e ügyfelét attól a lehetőségtől, hogy  a 
befogadás feltételeiről szóló irányelvben a menedékkérők számára biztosított bármely 
különleges jogát gyakorolhassa. 

A Petíciós Bizottság arra is felhívja a petíció benyújtójának figyelmét, hogy annak ellenére, 
hogy Görögország nem ültette át az irányelvet, 2005. február 6-a óta az irányelv teljes 
mértékben kötelező ezen tagállamra. Ezért, ha úgy véli, hogy a görög hatóságok megsértették 
az irányelv rendelkezését, megfontolhatja a jogsértés megtámadását a hatáskörrel rendelkező 
nemzeti bíróság előtt az irányelvek közvetlen hatályának elfogadott elvére történő 
hivatkozással1.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. november 25.

Figyelembe véve a fentiekben ismertetett petíciót – amely azt állítja, hogy a görög hatóságok 
egy menedékkérő személyt megfosztottak a jogi képviselethez való jogától – a Bizottság azt 
javasolta a Petíciós Bizottságnak, hogy kérjen kiegészítő tájékoztatást a petíció benyújtójától 
a panaszával kapcsolatban. 

                                               
1 Részletes információért lásd az Európai Közösségek Bírósága 152/84 sz. M. H. Marshall kontra Southampton 
and South-West Hampshire Area Health Authority ügyben 1986. február 26-án hozott ítéletének 46. bekezdését.
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E kérést követően a petíció benyújtója az alábbi tájékoztatással szolgált az ügy tisztázása 
érdekében.

A petíció benyújtója mindenekelőtt megerősíti, hogy a görög hatóságok nem állították ki 
ügyfele számára a tagállamokban a menedékkérők befogadása minimumszabályainak 
megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/9/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban a 
befogadási feltételekről szóló irányelv) 6. cikkének (1) bekezdésében említett okmányt 3 
nappal azt követően, hogy benyújtotta a kérelmét, a szóban forgó rendelkezésben előírtak 
szerint. Másodsorban állítása szerint az, hogy a nemzeti társadalombiztosítási intézet előtt 
folyó eljárásban nem tudta ellátni ügyfele jogi képviseletét – annak következtében, hogy a 
menedékjog iránti kérelem eredeti példányának, a menedékkérő jogszerű tartózkodásának 
tanúsítására és a személyazonosság igazolására szolgáló dokumentumként való elfogadását a 
görög hatóságok elutasították, ami ahhoz vezetett, hogy a menedékkérő aláírásának 
hitelesítését megtagadták –, megfosztotta ügyfelét annak lehetőségétől, hogy éljen a 
befogadási feltételekről szóló irányelvben garantált jogaival, nevezetesen az egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférés jogával.

A befogadási feltételekről szóló irányelv minimum-előírásokat biztosít a menedékkérők 
befogadására vonatkozóan, azzal a céllal, hogy méltóságteljes életet és összehasonlítható 
életkörülményeket garantáljon valamennyi tagállamban. Az okmányok tekintetében az 
irányelv a 6. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy „a tagállamok biztosítják, hogy a 
kérelmezőt, kérelmének az illetékes hatósághoz történt benyújtását követő három napon belül 
olyan, a nevére kiállított okmánnyal lássák el, amely igazolja menedékkérő státusát, vagy 
tanúsítja, hogy kérelme elbírálásának vagy vizsgálatának ideje alatt a tagállam területén 
tartózkodhat.” A petíció benyújtója által kapott tájékoztatás alapján úgy tűnik, hogy a görög 
hatóságok a meghatározott időkorláton belül nem állították ki ügyfele számára az irányelvben 
előírt dokumentumot, ami aggályokat vet fel arra vonatkozóan, hogy a görög hatóságok 
helyesen alkalmazták-e a szóban forgó rendelkezést 

Ami az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés jogát illeti, az irányelv kimondja, hogy „a 
tagállamok biztosítják, hogy a kérelmezők megkapják a szükséges egészségügyi ellátást, 
amely kiterjed legalább a sürgősségi ellátásra és a betegségek alapvető kezelésére.” E 
tekintetben, amennyiben annak eredményeképpen, hogy megtagadták a menedékkérő 
aláírásának hitelesítését, megfosztva őt a jogi képviselethez való jogától, a menedékkérő az 
egészségügyi ellátáshoz való jogától is elesett, a görög hatóságok bánásmódja jelentheti a 
szóban forgó irányelv további rendelkezéseinek megsértését. 

A fentiek fényében a Bizottságnak szándékában áll felkérni a görög hatóságokat, hogy 
ismertessék észrevételeiket, annak megállapítása érdekében, hogy a görögországi gyakorlatok 
összhangban állnak-e a közösségi joggal. A Bizottság tájékoztatni fogja a Parlamentet az ügy 
további fejleményeiről. 

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció benyújtója által a fent említett petícióban ismertetett információk, illetve a 
kérelmével kapcsolatban az Európai Parlament Petíciós Bizottságának nyújtott további 
tisztázás alapján a Bizottság 2009. január 14-én levélben felkérte a görög hatóságokat, hogy 
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ismertessék észrevételeiket a felmerült kérdéseket illetően annak megállapítása érdekében, 
hogy a görögországi gyakorlatok összhangban állnak-e a közösségi joggal. 

A Bizottság különösképpen kérte a görög hatóságokat, hogy tegyék meg észrevételeiket a 
konkrét eset tényeit érintően, anélkül, hogy felfedte volna a petíció benyújtójának 
személyazonosságát vagy az eset konkrét dátumait, valamint nyújtsanak tájékoztatást a 
következő két kérdésre válaszolva:

i) Ellátják-e a görög hatóságok a menedékkérőket a kérelmük benyújtásától számított 
három napon belül a befogadás feltételeiről szóló irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében előírt 
dokumentummal?

ii) Támasztanak-e a görög hatóságok olyan adminisztratív követelményeket vagy 
feltételeket, amelyek a gyakorlatban korlátozhatják a menedékkérők egészségügyi ellátáshoz 
való hozzáférését?

A Bizottságnak küldött, 2009. május 7-én kelt válaszában Görögország az első kérdésre 
igenlő választ ad, és kijelenti, hogy a menedékkérők „különleges, a menedékjog iránti 
kérelemhez használható személyazonosító igazolványt” kapnak közvetlenül azt követően, 
hogy kérelmüket az illetékes hatóságoknál benyújtották, a befogadás feltételeiről szóló 
irányelv végrehajtását célzó nemzeti jogszabály előírásainak megfelelően [a 2007.11.13-i 220. 
sz. elnöki rendelet].

Különösképpen az elnöki rendelet 5. cikke kimondja, hogy a menedékjog iránti kérelem 
fogadása és vizsgálata tekintetében illetékes hatóságok kötelesek haladéktalanul a 
menedékkérő rendelkezésére bocsátani egy „ingyenes, a menedékjog iránti kérelemhez 
használható különleges személyazonosító igazolványt, az ujjlenyomat-vizsgálatot követően, 
de legkésőbb a kérelem benyújtását követő három napon belül”. Ez a menedékkérő 
fényképével ellátott „különleges igazolvány” tanúsítja, hogy az illető személy kérelme 
vizsgálatának ideje alatt Görögország területén tartózkodhat, valamint jelzi, hogy a 
menedékkérő szabadon mozoghat-e az ország területének egészén vagy annak egy részén. 

A második kérdést illetően a görög hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy a 220. 
sz. elnöki rendelet, illetve a pénzügyi és gazdasági miniszter, valamint az egészségügyi és 
szociális együttműködési miniszter által kiadott vonatkozó közös határozat [A.P. 
13949/2006.11.16.] előírásainak megfelelően a „különleges igazolványnak” az illetékes 
hatóságoknál történő bemutatását követően a menedékkérők díjmentesen hozzáférnek a 
szükséges egészségügyi, gyógyszeres és kórházi ellátáshoz, míg a kísérő nélküli kiskorúak 
ingyenesen vehetnek részt az állami egészségügyi rendszerben. 

E tekintetben a kapott információk alapján nem állapítható meg, hogy a görög gyakorlat 
és/vagy jogszabályok megsértenék a befogadás feltételeiről szóló irányelv rendelkezéseit. 
Válaszuk szerint a nemzeti hatóságok a befogadás feltételeiről szóló irányelv 6. cikkének (1) 
bekezdésében előírt szükséges dokumentumokat a menedékjog iránti kérelemnek az illetékes 
hatóságokhoz történő benyújtását követően haladéktalanul a menedékkérők rendelkezésére 
bocsátják. A görög hatóságok ezenfelül azt állítják, hogy az egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférést nem kötik olyan feltételekhez, amelyek a gyakorlatban akadályoznák a 
menedékkérők ilyen jellegű hozzáférését. 
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Következésképpen a Bizottság a jelenleg birtokában lévő információk alapján nem lát okot rá, 
hogy ebben az ügyben jogsértési eljárást indítson Görögország ellen az EU menedékjogi 
vívmányainak be nem tartása címén. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy amennyiben élni kíván 
ezen jogával, a petíció benyújtója hivatalos panaszt nyújthat be a Bizottsághoz bármely olyan, 
Görögország vagy más tagállam által alkalmazott intézkedést vagy gyakorlatot illetően, amely 
véleménye szerint összeegyeztethetetlen a közösségi joggal. Ezzel kapcsolatban a következő 
címen olvasható további információ: 
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_en.htm.


