
CM\789322LV.doc PE392.210v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

1.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0690/2006, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Stavros Din, 
par to, ka Grieķijas iestādes neievēro Konvenciju par bēgļu statusu (1951. gada 
Ženēvas Konvencija) un attiecīgos ES tiesību aktus

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, jurists, kas rīkojas kādas Pakistānas izcelsmes personas vārdā, kura 
Grieķijā meklē patvērumu, sūdzas, ka Grieķijas policija pastāvīgi atsakās autentificēt minētā 
patvēruma meklētāja parakstu, un tas nozīmē, ka attiecīgā persona nevar saviem juristiem 
izsniegt pilnvarojumu. Atbilde, ko lūgumraksta iesniedzējs no Grieķijas Iekšlietu ministrijas 
saņēma attiecībā uz šo problēmu, atklāja, ka minētā iestāde neko nezina par 1951. gada 
Ženēvas Konvencijas par bēgļu statusu noteikumiem. Lūgumraksta iesniedzējs iesniedza 
sūdzību Pirejas Advokātu kolēģijai un Grieķijas ombudam — abas iestādes viņam piekrita. 
Viņš arī apgalvo, ka ir pārkāpti noteiktumi, kurus paredz Padomes Direktīva 2003/9/EK, ar ko 
nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai, un Padomes Regula (EK) 
Nr. 2725/2000 par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi 
piemērotu Dublinas Konvenciju, un vēlas, lai Eiropas Parlaments iejaucas un panāk, ka 
Grieķijas iestādes ievēro attiecīgos ES tiesību aktus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 23. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 9. jūlijā

„Fakti



PE392.210v01-00 2/6 CM\789322LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas rīkojas kāda Pakistānas izcelsmes patvēruma meklētāja vārdā, 
sūdzas, ka Grieķijas iestādes atsakās autentificēt viņa klienta parakstu, tādējādi atņemot viņa 
klientam tiesības uz juridisko pārstāvību, un apgalvo, ka tas ir pretrunā 1951. gada 28. jūlija 
Ženēvas Konvencijai par bēgļu statusu („Ženēvas Konvencija”), kas papildināta ar 1967. gada 
31. janvāra Ņujorkas protokolu.

Lūgumraksta iesniedzējs bija devies uz diviem policijas iecirkņiem (pēc tam, kad pirmā 
iecirkņa amatpersonas viņu nosūtīja uz viņa klienta dzīvesvietas policijas iecirkni), lai 
saņemtu nepieciešamo juridisko pilnvarojumu pārstāvēt savu klientu tiesvedībā valsts sociālā 
nodrošinājuma iestādē (IKA). Policijas amatpersonas abos iecirkņos atteicās autentificēt viņa 
klienta parakstu, atsaucoties uz Iekšlietu ministrijas noteikumiem neautentificēt patvēruma 
meklētāju parakstu, ja viņu pasē nav vīzas vai ja viņiem nav cita dokumenta, kas pierāda, ka 
viņi Grieķijā ieradušies un uzturas likumīgi. Lūgumraksta iesniedzējs policistiem iesniedza 
sava klienta derīgu pasi un viņa patvēruma pieteikuma oriģinālu. Tomēr patvēruma 
pieteikums netika uzskatīts par pietiekamu pierādījumu tam, ka attiecīgā persona Grieķijā 
ieradusies un uzturas legāli.

Pēc šī atteikuma lūgumraksta iesniedzējs pats vērsās pie Iekšlietu ministrijas un Sabiedriskās 
kārtības ministrijas. Iekšlietu ministrija viņa sūdzību noraidīja, savā atbildē atsaucoties uz 
attiecīgo likumu, kas nosaka, ka ir nepieciešama derīga pase vai cits dokuments, kas atļauj 
ierasties Grieķijā, vai kāds cits dokuments, ko izsniegušas kompetentās Grieķijas iestādes 
(piemēram, uzturēšanās atļauja), — tas ir priekšnosacījums trešo valstu valstspiederīgo 
paraksta autentifikācijai. 

Lūgumraksta iesniedzējs vērsās arī pie Pirejas Advokātu kolēģijas un Grieķijas ombuda, un 
abas iestādes savās atbildēs norādīja, ka patvēruma pieteikuma oriģināls ir publisks 
dokuments, kas apliecina, ka patvēruma meklētājs likumīgi uzturas Grieķijā, līdz par viņa 
pieteikumu tiek pieņemts lēmums, kas pierāda arī viņa identitāti. Šajā sakarībā Grieķijas 
ombuds cita starpā norādīja, ka jau agrāk konstatējis ilgu administratīvo kavēšanos saistībā ar 
tādu dokumentu izsniegšanu patvēruma meklētājiem, kas apliecina viņu statusu un to, ka viņi 
drīkst uzturēties Grieķijas teritorijā, kamēr tiek izskatīti viņu pieteikumi, kā arī norādīja, ka šī 
kavēšanās rada juridisku neskaidrību.

Viņi arī norādīja, ka Grieķijas tiesību aktu noteikumi par patvēruma meklētāju paraksta 
autentifikāciju ir jāinterpretē saskaņā ar 1951. gada Ženēvas Konvenciju par bēgļu statusu. 
Tāpēc viņi secināja, ka minēto iestāžu atteikums autentificēt patvēruma meklētāja parakstu 
atņem patvēruma meklētājiem viņu pamattiesības uz to, lai iestādes viņus uzklausa un lai 
viņiem būtu pieejama juridiskā aizsardzība, ko Grieķijas konstitūcija garantē visām personām, 
kas uzturas valstī. Turklāt ombuds norādīja, ka iepriekš minētajai policijas praksei nav nekāda 
juridiska pamata, jo likums skaidri nosaka, ka pase ir viens no līdzekļiem, ar ko var 
autentificēt ārvalstnieka identitāti, un tajā nav paredzēti nekādi izņēmumi attiecībā uz 
patvēruma meklētājiem. 

Kopienas tiesību aktu attiecīgie noteikumi

Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīva 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātos standartus 
patvēruma meklētāju uzņemšanai dalībvalstīs (OV L 31, 18. lpp.) („Uzņemšanas nosacījumu 
direktīva”) attiecībā uz patvēruma meklētāju uzņemšanu garantē minimālos standartus, kas 
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parasti ir pietiekami, lai viņiem nodrošinātu dzīves līmeni, kas atbilst cilvēka cieņai, un 
vienādus dzīves apstākļus visās dalībvalstīs. Konkrētāk, tā patvēruma meklētājiem garantē 
vairākas tiesības, kas inter alia attiecas uz dzīvesvietu un pārvietošanās brīvību (7. pants), 
izglītību (10. pants), nodarbinātību (11. pants), uzņemšanas materiālajiem nosacījumiem 
(14. pants) un veselības aprūpes pieejamību (15. pants).

Tieši attiecībā uz dokumentāciju minētās direktīvas 6. panta 1. punkts nosaka, ka:

„Dalībvalstis nodrošina, ka trīs dienās pēc pieteikuma iesniegšanas kompetentajai iestādei 
patvēruma meklētājam ir izsniegts dokuments uz viņa vai viņas vārda, kas apliecina viņa vai 
viņas patvēruma meklētāja statusu vai liecina, ka viņam vai viņai atļauts uzturēties dalībvalsts 
teritorijā līdz viņa vai viņas pieteikuma izskatīšanai”.

Termiņš, kas bija paredzēts minētās direktīvas transponēšanai dalībvalstu tiesību aktos, 
beidzās 2005. gada 6. februārī. 

Juridiskais izvērtējums

Tā kā Komisija nebija saņēmusi nekādu paziņojumu par to, ka Grieķija būtu transponējusi 
Uzņemšanas nosacījumu direktīvu, tā saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 
226. pantu cēla attiecīgu prasību Eiropas Kopienu Tiesā, un tika ierosināta lieta C-72/06. Ar 
2007. gada 19. aprīļa spriedumu Eiropas Kopienu Tiesa noteica, ka, nepieņemot normatīvos 
un administratīvos noteikumus, kas nepieciešami, lai ievērotu minēto direktīvu, Grieķijas 
Republika nav izpildījusi minētajā direktīvā paredzētos pienākumus. Līdz šodienai Komisija 
joprojām nav saņēmusi nekādu apstiprinājumu, ka šī dalībvalsts būtu transponējusi minēto 
direktīvu. 

Šajā gadījumā var pamatoti pieņemt, ka Grieķijas iestādes nebija lūgumraksta iesniedzēja 
klientam izsniegušas Uzņemšanas nosacījumu direktīvas 6. panta 1. punktā minēto 
dokumentu 3 dienu laikā pēc tam, kad pēdējais bija iesniedzis savu pieteikumu. Tāpēc 
vienīgais dokuments, kas bija lūgumraksta iesniedzēja klienta rīcībā un ko viņš varēja 
policijas iestādēm iesniegt kā pierādījumu tam, ka viņš likumīgi uzturas valsts teritorijā, bija 
viņa patvēruma pieteikuma oriģināls. Ja Grieķijas iestādes lūgumraksta iesniedzēja klientam 
attiecīgo dokumentu tiešām neizsniedza 3 dienu laikā pēc tam, kad viņš bija iesniedzis savu 
pieteikumu, Grieķijas iestāžu kavēšanās var būt uzskatīta par Uzņemšanas nosacījumu 
direktīvas 6. panta 1. punktā paredzēto pienākumu pārkāpumu. 

Var arī secināt, ka tādēļ, ka Grieķijas iestādes iepriekš minētajos apstākļos atteicās patvēruma 
pieteikuma oriģinālu pieņemt kā dokumentu, kas apliecina, ka patvēruma meklētājs likumīgi 
uzturas Grieķijas teritorijā, līdz par viņa pieteikumu tiek pieņemts lēmums, un kas pierāda arī 
viņa identitāti, un tādēļ, ka tās vēlāk atteicās autentificēt viņa parakstu, attiecīgais patvēruma 
meklētājs nespēja norīkot juristu, kas viņu pārstāvētu tiesvedībā valsts sociālā nodrošinājuma 
iestādē. Ja šo iemeslu dēļ attiecīgā persona nevarēja īstenot kādas konkrētas tiesības, ko 
patvēruma meklētājiem garantē Uzņemšanas nosacījumu direktīva, šāda Grieķijas iestāžu 
rīcība varētu būt arī citu minētās direktīvas noteikumu pārkāpums. 

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja minēto Ženēvas Konvencijas iespējamo pārkāpumu 
jānorāda, ka Komisijas kompetencē nav interpretēt vai uzraudzīt to, kā šo konvenciju piemēro 
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dalībvalstis.

Ieteikumi

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisijas dienesti iesaka Lūgumrakstu komitejai lūgt 
lūgumraksta iesniedzējam iesniegt vairāk informācijas par šādiem diviem jautājumiem.

Pirmkārt, būtu jālūdz, lai lūgumraksta iesniedzējs apstiprina, ka Grieķijas iestādes 
Uzņemšanas nosacījumu direktīvas 6. panta 1. punktā minēto dokumentu viņa klientam 
neizsniedza 3 dienu laikā pēc tam, kad pēdējais bija iesniedzis savu pieteikumu, kā paredz 
minētais noteikums.

Otrkārt, būtu jālūdz, lai lūgumraksta iesniedzējs precizē, vai tas, ka viņš nevarēja savu klientu 
juridiski pārstāvēt tiesvedībā valsts sociālā nodrošinājuma iestādē, tā dēļ, ka Grieķijas iestādes 
iepriekš minētajos apstākļos atteicās patvēruma pieteikuma oriģinālu pieņemt kā dokumentu, 
kas apliecina, ka patvēruma meklētājs likumīgi uzturas Grieķijas teritorijā, līdz par viņa 
pieteikumu tiek pieņemts lēmums, un kas pierāda viņa identitāti, un tas, ka tās vēlāk atteicās 
autentificēt viņa parakstu, liedza lūgumraksta iesniedzēja klientam iespēju īstenot konkrētas 
tiesības, ko patvēruma meklētājiem garantē Uzņemšanas nosacījumu direktīva. 

Lūgumrakstu komiteja varētu arī vērst lūgumraksta iesniedzēja uzmanību uz to, ka, lai gan 
Grieķija minēto direktīvu nav transponējusi, no 2005. gada 6. februāra šis tiesību akts šai 
dalībvalstij ir pilnībā saistošs. Tāpēc, ja viņš uzskata, ka Grieķijas iestādes ir pārkāpušas kādu 
no minētās direktīvas noteikumiem, viņš var apsvērt iespēju šo pārkāpumu apstrīdēt 
kompetentajās valsts tiesās, atsaucoties arī uz vispārpieņemto principu par tā saucamo 
direktīvu tiešo iedarbību1”.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī

„Ņemot vērā iepriekš minēto lūgumrakstu, kurā apgalvots, ka Grieķijas iestādes patvēruma 
meklētājam liedz tiesības uz juridisko pārstāvību, Komisija ieteica Lūgumrakstu komitejai 
lūgt lūgumraksta iesniedzējam sniegt vairāk informācijas saistībā ar šo apgalvojumu.

Atbildot uz šo lūgumu, lūgumraksta iesniedzējs iesniedza šādus paskaidrojumus.

Pirmkārt, lūgumraksta iesniedzējs apstiprina, ka Grieķijas iestādes Padomes 2003. gada 
27. janvāra Direktīvas 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju 
uzņemšanai dalībvalstīs (turpmāk tekstā — „Uzņemšanas nosacījumu direktīva”) 6. panta 
1. punktā minēto dokumentu viņa klientam neizsniedza 3 dienu laikā pēc tam, kad pēdējais 
bija iesniedzis savu pieteikumu, kā paredz minētais noteikums. Otrkārt, viņš apgalvo, ka tas, 
ka viņš nevarēja savu klientu juridiski pārstāvēt tiesvedībā valsts sociālā nodrošinājuma 
iestādē, jo Grieķijas iestādes atteicās patvēruma pieteikuma oriģinālu pieņemt kā dokumentu, 
kas apliecina, ka patvēruma meklētājs likumīgi uzturas Grieķijas teritorijā, un kas pierāda 
viņa identitāti, un līdz ar to tās atteicās autentificēt viņa parakstu, liedza lūgumraksta 
                                               
1 Plašākai informācijai skat. Eiropas Kopienu Tiesas 1986. gada 26. februāra spriedumu lietā M. H. Marshall 
pret Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (Sauthemptonas un Hempšīras 
dienvidrietumu apgabala veselības aizsardzības iestāde), lieta 152/84, 46. punkts.
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iesniedzēja klientam iespēju īstenot konkrētas tiesības, ko patvēruma meklētājiem garantē 
Uzņemšanas nosacījumu direktīva, respektīvi, tiesības izmantot veselības aprūpi.

Uzņemšanas nosacījumu direktīva garantē obligātos standartus patvēruma meklētāju 
uzņemšanai ar mērķi nodrošināt cilvēka cienīgu dzīves līmeni un salīdzināmus dzīves 
apstākļus visās dalībvalstīs. Ņemot vērā dokumentāciju, direktīvas 6. panta 1. punktā ir 
paredzēts, ka „Dalībvalstis nodrošina, ka trīs dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas 
kompetentajai iestādei patvēruma meklētājam ir izsniegts dokuments uz viņa vai viņas vārda, 
kas apliecina viņa vai viņas patvēruma meklētāja statusu vai liecina, ka viņam vai viņai atļauts 
uzturēties dalībvalsts teritorijā līdz viņa vai viņas pieteikuma izskatīšanai”. Pamatojoties uz 
lūgumraksta iesniedzēja saņemto informāciju, jādomā, ka Grieķijas iestādes viņa klientam nav 
izsniegušas direktīvā pieprasīto dokumentu noteiktajā termiņā, un tas rada aizdomas, vai 
Grieķijas iestādes ir pareizi īstenojušas šo noteikumu. 

Attiecībā uz tiesībām izmantot veselības aprūpi direktīvā noteikts, ka „dalībvalstis nodrošina, 
lai pieteikuma iesniedzēji saņem nepieciešamo veselības aprūpi, kas ietver vismaz 
neatliekamo medicīnisko palīdzību un slimību primāro ārstēšanu”. Šajā ziņā, ja tāpēc, ka tika 
atteikts autentificēt patvēruma meklētāja parakstu, tādējādi atņemot viņam tiesības uz 
juridisko pārstāvību, viņam tika liegta iespēja izmantot veselības aprūpi, šāda Grieķijas 
iestāžu rīcība varētu būt arī citu minētās direktīvas noteikumu pārkāpums. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Komisija ir paredzējusi aicināt Grieķijas iestādes sniegt 
komentārus, lai noteiktu, vai Grieķijā izmantotā prakse atbilst Kopienas tiesību aktiem. 
Komisija informēs Parlamentu par turpmāko notikumu attīstību.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Pamatojoties uz informāciju, kuru iesniedzis lūgumraksta iesniedzējs iepriekš minētajā 
lūgumrakstā, kā arī uz papildu skaidrojumiem, kurus viņš sniedzis Eiropas Parlamenta 
Lūgumrakstu komitejai attiecībā uz savu prasību, Komisija 2009. gada 14. janvārī nosūtīja 
vēstuli ar uzaicinājumu Grieķijas varas iestādēm sniegt komentārus par izvirzītajiem 
jautājumiem, lai noteiktu, vai Grieķijas prakse atbilst Kopienas tiesību aktiem. 

Īpaši Komisija pieprasīja Grieķijas varas iestādēm sniegt komentārus par faktiem konkrētajā 
lietā, nenorādot lūgumraksta iesniedzēju un neminot konkrētus datumus, kā arī informāciju 
par atbildi uz diviem jautājumiem:

i) Vai Grieķijas varas iestādes trīs dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas izsniedz 
patvēruma meklētājiem Uzņemšanas nosacījumu direktīvas 6. panta 1. punktā paredzēto 
dokumentu?

ii) Vai Grieķijas varas iestādes nosaka jebkādas administratīvas prasības vai noteikumus, 
kas praksē varētu ierobežot pieteikuma iesniedzēju piekļuvi veselības aprūpei?

Savā 2009. gada 7. maija atbildē Komisijai Grieķija apstiprinoši atbild uz pirmo jautājumu un 
paziņo, ka pieteikumu iesniedzējiem tiek izsniegta „speciāla identitātes karte patvēruma 
pieteikumam” nekavējoties pēc tam, kad viņu pieteikumi iesniegti kompetentajām iestādēm, 
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kā noteikts valsts tiesību aktos, ar kuriem tiek īstenota Uzņemšanas nosacījumu direktīva
(Prezidenta dekrēts Nr. 220, 13.11.2007).

Prezidenta dekrēta 5. pantā īpaši norādīts, ka iestādes, kas ir kompetentas saņemt un izskatīt
pieteikumus patvērumam, nekavējoties pieteikuma iesniedzējam izsniedz „bezmaksas 
speciālu identitātes karti patvēruma pieteikumam pēc pirkstu nospiedumu rezultātu iegūšanas,
un jebkurā gadījumā trīs dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas”. Uz „speciālās kartes” ir 
pieteikuma iesniedzēja fotogrāfija, norāde, ka viņam vai viņai ir atļauts uzturēties Grieķijas 
teritorijā, kamēr tiek izskatīts viņa vai viņas pieteikums, un norāde par to, vai pieteikuma 
iesniedzējs drīkst brīvi pārvietoties visā Grieķijas teritorijā vai kādā tās daļā. 

Attiecībā uz otro jautājumu Grieķijas varas iestādes informē Komisiju, ka pieteikumu 
iesniedzēji saņem bezmaksas nepieciešamo veselības, farmaceitisko un stacionāro aprūpi, 
uzrādot „speciālo karti” kompetentajām iestādēm saskaņā ar Prezidenta dekrētu Nr. 220 un 
Finanšu un ekonomikas ministra un Veselības un sociālās sadarbības ministra koplēmumu 
(A.P. 13949/16.11.2006.) attiecībā uz šo jautājumu, kamēr nepilngadīgajiem bez pavadības ir 
bezmaksas piekļuve valsts veselības sistēmai. 

Šajā sakarā no sniegtās informācijas nav iespējams izdarīt secinājumu, ka Grieķijas prakse 
un/vai likumdošana pārkāpj Uzņemšanas nosacījumu direktīvu. Jo sevišķi saskaņā ar sniegto 
atbildi valsts varas iestādes nekavējoties pēc pieteikumu iesniegšanas kompetentajām 
iestādēm pieteikumu iesniedzējiem izsniedz attiecīgos dokumentus, kuri pieprasīti 
Uzņemšanas nosacījumu direktīvas 6. panta 1. punktā. Turklāt Grieķijas varas iestādes 
apliecina, ka tiesības uz piekļuvi veselības aprūpei nav saistītas ne ar kādiem noteikumiem, 
kas praktiski ierobežotu šādu piekļuvi pieteikumu iesniedzējiem. 

Līdz ar to, pamatojoties uz šobrīd tās rīcībā esošo informāciju, Komisija nesaskata pamatu 
tam, lai tiktu uzsākta pārkāpuma procedūra pret Grieķiju attiecībā uz šo konkrēto gadījumu
par ES patvēruma acquis nepildīšanu. Tomēr jāatzīmē, ka lūgumraksta iesniedzējs, ja viņš tā 
vēlas, var iesniegt oficiālu sūdzību Komisijai attiecībā uz jebkuru pasākumu vai praksi, kas 
attiecināma uz Grieķiju vai jebkuru citu dalībvalsti, kura, pēc viņa uzskatiem, ir nesaderīga ar 
Kopienas tiesību aktiem. Vairāk informācijas par to var atrast tīmekļa vietnē 
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_en.htm.”


