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Tema: Peticija Nr. 0690/2006 dėl Pabėgėlių statuso konvencijos (1951 m. Ženevos 
konvencijos) ir atitinkamų ES teisės aktų nesilaikančių Graikijos institucijų, kurią 
pateikė Graikijos pilietis Stavros Din

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, prieglobsčio Graikijoje prašytojui pakistaniečiui atstovaujantis 
teisininkas, skundžiasi, kad Graikijos policija nuosekliai atsisako patvirtinti prieglobsčio 
prašytojo parašą – tai reiškia, kad jis negali įgalioti savo teisininkų jam atstovauti. Peticijos 
pateikėjui gavus Graikijos vidaus reikalų ministerijos atsakymą šia tema, paaiškėjo, kad 
ministerija nepaiso 1951 m. Ženevos konvencijos dėl pabėgėlių statuso nuostatų. Peticijos 
pateikėjas užregistravo skundą Pirėjo advokatų asociacijoje ir Graikijos ombudsmeno 
tarnyboje – abu šie subjektai su juo sutiko. Jis taip pat teigia, kad pažeidžiamos Tarybos 
direktyvos 2003/9/EB, nustatančios minimalias normas dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo 
valstybėse narėse, ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2725/2000 dėl „Eurodac“ sistemos 
sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją 
nuostatos, ir siekia, kad Europos Parlamentas imtųsi veiksmų priversti Graikijos institucijas 
laikytis atitinkamų ES teisės aktų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. sausio 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. liepos 9 d.

„Faktai
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Peticijos pateikėjas, prieglobsčio prašytojui pakistaniečiui atstovaujantis teisininkas, 
skundžiasi, kad Graikijos institucijos atsisako patvirtinti jo kliento parašą, taip neleisdamos 
klientui pasinaudoti savo teise į teisinį atstovavimą, ir teigia, kad tai prieštarauja 1951 m. 
liepos 28 d. Ženevos konvencijai dėl pabėgėlių statuso („Ženevos konvencija“), papildytai 
1967 m. sausio 31 d. Niujorko protokolu.

Peticijos pateikėjas lankėsi dviejose policijos nuovadose (kai pirmosios nuovados pareigūnai 
jam patarė kreiptis į kliento gyvenamosios vietos nuovadą), siekdamas gauti reikiamą teisinį 
patvirtinimą, kurį turėdamas jis galėtų atstovauti klientui nacionalinėje socialinės apsaugos 
institucijoje (IKA) vykdomame procese. Abiejų policijos nuovadų pareigūnai atsisakė 
patvirtinti kliento parašą, vadovaudamiesi Vidaus reikalų ministerijos instrukcijomis 
netvirtinti prieglobsčio prašytojų parašo, jeigu jų pase nėra vizos ir jeigu jie neturi kito 
dokumento, kuriuo įrodomas teisėtas jų atvykimas į Graikiją ir buvimas joje. Peticijos 
pateikėjas jiems pateikė galiojantį kliento pasą ir jo prieglobsčio prašymo originalą. Vis dėlto 
prieglobsčio prašymas nebuvo laikomas pakankamu jo teisėto atvykimo į Graikiją ir buvimo 
joje įrodymu.

Po šio atsisakymo peticijos pateikėjas pats kreipėsi į Vidaus reikalų ir Viešosios tvarkos 
ministerijas. Vidaus reikalų ministerija jo skundą atmetė, savo atsakyme nurodydama 
atitinkamą įstatymą, kuriame nustatyta, jog norint, kad būtų patvirtintas trečiosios šalies 
piliečio parašas, privaloma turėti galiojantį pasą, kitą dokumentą, kuriuo leidžiama atvykti į 
Graikiją, arba kitą kompetentingų Graikijos institucijų išduotą dokumentą (pvz., leidimą 
gyventi). 

Peticijos pateikėjas kreipėsi į Pirėjo advokatų asociaciją ir Graikijos ombudsmeną – abi šios 
institucijos atsakydamos patvirtino, kad prieglobsčio prašymo originalas yra valstybinis 
dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad prieglobsčio prašytojas teisėtai gyvena Graikijoje, kol 
bus priimtas sprendimas dėl jo prašymo, ir įrodoma jo tapatybė. Šiuo klausimu Graikijos 
ombudsmenas pirmiausia nurodė savo turimus duomenis, kad administracinės institucijos 
labai vėluoja suteikti prieglobsčio prašytojams dokumentus, kuriais patvirtinamas jų statusas 
ir paliudijama, kad jiems leidžiama būti Graikijos teritorijoje, kol bus apsvarstyti jų prašymai, 
ir kad šis vėlavimas kelia didelį teisinį neapibrėžtumą.

Be to, šios institucijos nurodė, kad Graikijos įstatymo, kuriuo reglamentuojami prieglobsčio 
prašytojų parašų tvirtinimo reikalavimai, nuostatos turėtų būti aiškinamos remiantis 1951 m. 
Ženevos konvencija dėl pabėgėlių statuso. Todėl jos padarė išvadą, kad institucijoms 
atsisakius patvirtinti prieglobsčio prašytojų parašą jie netenka pagrindinių teisių būti 
institucijų išklausyti ir naudotis teisine apsauga, kuri Graikijos konstitucijoje garantuojama 
visiems šalyje gyvenantiems asmenims. Ombudsmenas taip pat teigė, kad minėtoji policijos 
praktika neturi jokio teisinio pagrindo, nes įstatyme aiškiai nurodyta, kad pasas yra viena iš 
priemonių užsieniečio tapatybei patvirtinti, o prieglobsčio prašytojams nenumatyta jokių 
išimčių. 

Atitinkamos Bendrijos teisės nuostatos

2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvoje 2003/9/EB, nustatančioje minimalias normas dėl 
prieglobsčio prašytojų priėmimo valstybėse narėse (OL L 31, p. 18) („Priėmimo sąlygų 
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direktyva“), garantuojamos minimalios prieglobsčio prašytojų priėmimo normos, kurių 
paprastai pakanka, kad jiems visose valstybėse narėse būtų užtikrintas orus gyvenimo lygis ir 
panašios gyvenimo sąlygos. Pirmiausia prieglobsčio prašytojams garantuojamos teisės, inter 
alia, apsigyventi ir laisvai judėti (7 straipsnis), teisė į švietimą (10 straipsnis), užimtumą 
(11 straipsnis), materialines gyvenimo sąlygas (14 straipsnis) ir teisė naudotis sveikatos 
priežiūra (15 straipsnis). 

Konkrečiu dokumentacijos klausimu, jos 6 straipsnio 1 dalyje numatyta:

„Valstybės narės garantuoja, kad per tris dienas nuo prašymo kompetentingai institucijai 
padavimo dienos prieglobsčio prašytojui būtų įteiktas jo vardu išduotas dokumentas, 
patvirtinantis jo, kaip prieglobsčio prašytojo, statusą arba liudijantis jo teisę būti valstybės 
narės teritorijoje, laukiant kol bus nagrinėjamas arba kol yra nagrinėjamas jo prašymas.“

Terminas, per kurį valstybės narės turėjo perkelti direktyvą, baigėsi 2005 m. vasario 6 d.

Teisinis vertinimas

Negavusi Graikijos pranešimo apie Priėmimo sąlygų direktyvos perkėlimą, Komisija, 
remdamasi Europos bendrijos steigimo sutarties 226 straipsniu, šį klausimą perdavė 
Teisingumo Teismui (bylos Nr. C-72/06). 2007 m. balandžio 19 d. sprendimu Europos 
Teisingumo Teismas paskelbė, kad nepriėmusi įstatymų, kitų teisės aktų ir administracinių 
nuostatų, reikalingų šiai direktyvai įvykdyti, Graikijos Respublika neįvykdė šioje direktyvoje 
numatytų savo pareigų. Komisija iki šiol vis dar nėra gavusi jokio šios valstybės narės 
patvirtinimo apie direktyvos perkėlimą.

Šiuo atveju galima pagrįstai daryti prielaidą, kad Graikijos institucijos per tris dienas nuo 
prieglobsčio prašymo padavimo dienos peticijos pateikėjo klientui neišdavė Priėmimo sąlygų 
direktyvos 6 straipsnio 1 dalyje nurodyto dokumento. Todėl vienintelis dokumentas, kurį 
peticijos pateikėjo klientas turėjo ir galėjo policijai pateikti kaip teisėto savo buvimo šalies 
teritorijoje įrodymą, buvo jo prieglobsčio prašymo originalas. Jeigu Graikijos institucijos iš 
tikrųjų per tris dienas nuo prašymo padavimo neišdavė peticijos pateikėjo klientui atitinkamo 
dokumento, Graikijos institucijų vėlavimas gali būti laikomas Priėmimo sąlygų direktyvos 
6 straipsnio 1 dalyje numatytų pareigų nevykdymu. 

Taip pat atrodo, kad pirmiau nurodytomis aplinkybėmis, Graikijos institucijoms atsisakius 
priimti prieglobsčio prašymo originalą kaip dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad prieglobsčio 
prašytojas teisėtai gyvena Graikijoje, kol bus priimtas sprendimas dėl jo prašymo, bei 
įrodoma jo tapatybė, ir vėliau joms atsisakius patvirtinti jo parašą, prieglobsčio prašytojas 
negalėjo paskirti teisininko jam atstovauti nacionalinėje socialinės apsaugos institucijoje 
vykdomame procese. Jeigu dėl to atitinkamas asmuo negalėjo pasinaudoti konkrečia 
Priėmimo sąlygų direktyvoje prieglobsčio prašytojams garantuojama teise, taip elgdamosi 
Graikijos institucijos galėjo pažeisti ir kitas šios direktyvos nuostatas. 

Dėl galimo Ženevos konvencijos, kuria rėmėsi peticijos pateikėjas, pažeidimo pažymėtina, 
kad Komisija nekompetentinga aiškinti ar kontroliuoti, kaip valstybės narės įgyvendina šią 
konvenciją.
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Rekomendacijos

Į tai atsižvelgdamos, Komisijos tarnybos Peticijų komitetui rekomenduotų paprašyti peticijos 
pateikėją toliau nurodytais dviem klausimais suteikti daugiau informacijos.

Pirmiausia peticijos pateikėjo turėtų būti paprašyta patvirtinti, kad Graikijos institucijos per 
tris dienas nuo prieglobsčio prašymo padavimo dienos peticijos pateikėjo klientui neišdavė 
Priėmimo sąlygų direktyvos 6 straipsnio 1 dalyje nurodyto dokumento.

Antra, turėtų būti pareikalauta, kad peticijos pateikėjas aiškiai išdėstytų, ar dėl to, kad jis 
negalėjo teisiškai atstovauti savo klientui nacionalinėje socialinės apsaugos institucijoje 
vykdomame procese, nes Graikijos institucijos atsisakė priimti prieglobsčio prašymo originalą 
kaip dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad prieglobsčio prašytojas teisėtai gyvena Graikijoje, 
kol bus priimtas sprendimas dėl jo prašymo, bei įrodoma jo tapatybė, ir vėliau atsisakė 
patvirtinti jo parašą, peticijos pateikėjo klientas neteko galimybės pasinaudoti konkrečia 
Priėmimo sąlygų direktyvoje prieglobsčio prašytojams garantuojama teise.

Peticijų komitetas taip pat galėtų atkreipti peticijos pateikėjo dėmesį, kad nors Graikija šios 
direktyvos neperkėlė, nuo 2005 m. vasario 6 d. ši valstybė narė privalo minėtąjį teisės aktą 
visapusiškai taikyti. Todėl jeigu peticijos pateikėjas mano, kad Graikijos institucijos pažeidė 
direktyvos nuostatą, jis, remdamasis gerai įtvirtintu vadinamojo tiesioginio direktyvų taikymo 
principu, gali dėl direktyvos pažeidimo kreiptis į kompetentingus nacionalinius teismus1.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. lapkričio 25 d.

„Atsižvelgdama į minėtąją peticiją, kurioje teigiama, kad Graikijos institucijos neleido 
prieglobsčio prašytojui pasinaudoti teise į teisinį atstovavimą, Komisija rekomendavo Peticijų 
komitetui paprašyti peticijos pateikėjo suteikti daugiau informacijos apie savo reikalavimą. 

Po šio prašymo peticijos pateikėjas pateikė toliau išdėstytus paaiškinimus.

Pirmiausia peticijos pateikėjas patvirtina, kad Graikijos institucijos per tris dienas nuo 
prieglobsčio prašymo padavimo dienos, kaip numatyta 2003 m. sausio 27 d. Tarybos 
direktyvos 2003/9/EB, nustatančios minimalias normas dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo 
valstybėse narėse, (toliau – Priėmimo sąlygų direktyva) 6 straipsnio 1 dalyje, peticijos 
pateikėjo klientui neišdavė šioje nuostatoje nurodyto dokumento. Antra, jis teigia, jog dėl to, 
kad jis negalėjo teisiškai atstovauti savo klientui nacionalinėje socialinės apsaugos 
institucijoje vykdomame procese, nes Graikijos institucijos atsisakė priimti prieglobsčio 
prašymo originalą kaip dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad prieglobsčio prašytojas teisėtai 
gyvena Graikijoje, bei įrodoma jo tapatybė, ir vėliau atsisakė patvirtinti jo parašą, peticijos 
pateikėjo klientas neteko galimybės pasinaudoti Priėmimo sąlygų direktyvoje 
garantuojamomis savo teisėmis, būtent teise naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis.

                                               
1 Išsamią informaciją žr. 1986 m. vasario 26 d. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendime byloje 152/84 
M. H. Marshall prieš Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority, 46 dalyje.
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Siekiant visose valstybėse narėse užtikrinti orų gyvenimo lygį ir panašias gyvenimo sąlygas, 
Priėmimo sąlygų direktyvoje garantuojamos minimalios prieglobsčio prašytojų priėmimo 
normos. Dokumentacijos klausimu direktyvos 6 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad „valstybės 
narės garantuoja, kad per tris dienas nuo prašymo kompetentingai institucijai padavimo 
dienos prieglobsčio prašytojui būtų įteiktas jo vardu išduotas dokumentas, patvirtinantis jo, 
kaip prieglobsčio prašytojo, statusą arba liudijantis jo teisę būti valstybės narės teritorijoje, 
laukiant kol bus nagrinėjamas arba kol yra nagrinėjamas jo prašymas“. Remiantis peticijos 
pateikėjo gauta informacija, atrodo, kad Graikijos institucijos per nurodytą laikotarpį jo 
klientui nesuteikė direktyvoje reikalaujamo dokumento, ir tai kelia abejonių, ar Graikijos 
institucijos tinkamai taiko šią nuostatą. 

Dėl teisės naudotis sveikatos priežiūra direktyvoje numatyta, kad valstybės narės „garantuoja, 
kad prieglobsčio prašytojams būtų suteikta reikalinga sveikatos priežiūra, į kurią įeina bent 
jau pirmoji medicinos pagalba ir būtiniausias gydymas ligos atveju“. Todėl jeigu atsisakius 
patvirtinti prieglobsčio prašytojo parašą ir taip neleidžiant jam pasinaudoti teise į teisinį 
atstovavimą jis negalėjo pasinaudoti sveikatos priežiūra, taip elgdamosi Graikijos institucijos 
galėjo pažeisti ir kitas šios direktyvos nuostatas. 

Atsižvelgdama į pirmiau nurodytas aplinkybes Komisija ketina raginti Graikijos institucijas 
pateikti pastabų, kad galėtų nustatyti, ar Graikijos praktika atitinka Bendrijos teisę. Komisija 
Parlamentą nuolat informuos apie įvykių eigą.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Remdamasi minėtoje peticijoje jos pateikėjo išdėstyta informacija ir papildomais peticijos 
pateikėjo reikalavimo paaiškinimais, kuriuos jis pateikė Peticijų komitetui, Komisija, 
siekdama nustatyti, ar Graikijos praktika atitinka Bendrijos teisę, 2009 m. sausio 14 d. 
nusiuntė raštą, ragindama Graikijos institucijas keliamais klausimais pateikti pastabų. 

Pirmiausia Komisija, nenurodydama peticijos pateikėjo ir neminėdama konkrečių datų, 
paprašė Graikijos institucijų pateikti pastabų dėl konkretaus atvejo faktų, taip pat atsakyti į du 
klausimus.

i) Ar Graikijos institucijos per tris dienas nuo prieglobsčio prašymo padavimo dienos 
prieglobsčio prašytojams išduoda Priėmimo sąlygų direktyvos 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
dokumentą?

ii) Ar Graikijos institucijos taiko kokius nors administracinius reikalavimus ar sąlygas, 
kuriomis praktiškai būtų ribojama prieglobsčio prašytojų galimybė naudotis sveikatos 
priežiūra?

2009 m. gegužės 7 d. atsakomajame rašte Komisijai Graikija teigiamai atsako į pirmąjį 
klausimą ir teigia, kad, kaip numatyta vidaus teisės akte, kuriuo įgyvendinama Priėmimo 
sąlygų direktyva [Prezidento dekretas 220, 2007 11 13], kai tik prieglobsčio prašytojai 
paduoda prašymą kompetentingoms institucijoms, jiems iš karto išduodama „specialioji 
prieglobsčio prašymo tapatybės kortelė“.

Prezidento dekreto 5 straipsnyje konkrečiai teigiama, kad už prieglobsčio prašymo priėmimą 
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ir nagrinėjimą atsakingos institucijos nedelsdamos, bet kuriuo atveju per tris dienas nuo 
prašymo padavimo, nemokamai išduoda specialiąją prieglobsčio prašymo tapatybės kortelę. 
„Specialiojoje kortelėje“ pateikiamas prieglobsčio prašytojo parašas, nurodoma, kad jam 
leidžiama būti Graikijos teritorijoje, kol nagrinėjamas jo prieglobsčio prašymas, ir pažymima, 
ar prieglobsčio prašytojui leidžiama judėti visoje Graikijos teritorijoje, ar jos dalyje. 

Atsakydamos į antrąjį klausimą, Graikijos institucijos Komisiją informuoja, kad, kaip 
numatyta Prezidento dekrete 220 ir Bendrajame finansų ir ekonomikos reikalų ministro bei 
sveikatos ir socialinio bendradarbiavimo ministro sprendime [A.P. 13949/16.11.2006] šiuo 
klausimu, kompetentingoms institucijoms parodę „specialiąją kortelę“, prieglobsčio prašytojai 
nemokamai gauna reikalingą sveikatos priežiūrą, farmacijos ir ligoninės paslaugas, o nelydimi 
nepilnamečiai turi teisę nemokamai naudotis nacionaline sveikatos priežiūros sistema. 

Šiuo požiūriu iš pateiktos informacijos negalima daryti išvados, kad Graikijos praktika ir 
(arba) teisės aktais pažeidžiama Priėmimo sąlygų direktyva. Pirmiausia, remiantis jų 
atsakymu, po to, kai prieglobsčio prašymas pateikiamas kompetentingoms institucijoms, 
prieglobsčio prašytojams iš karto išduodami Priėmimo sąlygų direktyvos 6 straipsnio 1 dalyje 
reikalaujami dokumentai. Be to, Graikijos institucijos teigia, kad nėra su teise naudotis 
sveikatos priežiūra susijusių sąlygų, kuriomis praktiškai būtų ribojama prieglobsčio prašytojų 
galimybė ja naudotis. 

Todėl, remdamasi dabar turima informacija, Komisija nemato priežasčių prieš Graikiją 
pradėti ES prieglobsčio acquis pažeidimo procedūros dėl šio konkretaus atvejo. Vis dėlto 
pažymėtina, kad jeigu peticijos pateikėjas pageidauja, jis gali paduoti Komisijai oficialų 
skundą dėl Graikijos ar kitos valstybės narės priemonės ar praktikos, kurią jis laiko 
nesuderinama su Bendrijos teise. Daugiau informacijos šiuo klausimu pateikta adresu 
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_en.htm.“


