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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

1.9.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0690/2006, którą złożył Stavros Din (Grecja), w sprawie nieprzestrzegania 
przez władze greckie Konwencji dotyczącej statusu uchodźców (Konwencja 
genewska z 1951 r.) i odpowiedniego prawodawstwa unijnego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, prawnik reprezentujący Pakistańczyka ubiegającego się o azyl w Grecji, 
twierdzi, że policja grecka konsekwentnie odmawia poświadczenia autentyczności podpisu 
jego klienta, przez co nie może on udzielić pełnomocnictwa swoim prawnikom. Odpowiedź, 
jaką składający petycję uzyskał w tej sprawie z greckiego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, dowodzi nieznajomości postanowień Konwencji genewskiej z 1951 r. 
dotyczącej statusu uchodźców. Składający petycję złożył skargę w Izbie Adwokackiej 
w Pireusie i przedłożył ją również greckiemu rzecznikowi praw obywatelskich, przy czym 
obie strony przyznały mu słuszność. Twierdzi również, że w omawianym przypadku ma 
miejsce naruszenie przepisów dyrektywy Rady 2003/9/WE ustanawiającej minimalne normy 
dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl w państwach członkowskich oraz 
rozporządzenia Rady (WE) nr 2725/2000 dotyczącego ustanowienia systemu Eurodac do 
porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dublińskiej. 
Zwraca się zatem do Parlamentu Europejskiego o wywarcie wpływu na władze greckie, tak 
by przestrzegały one odpowiedniego prawodawstwa UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 stycznia 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 lipca 2007 r.
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Fakty

Składający petycję, prawnik działający w imieniu Pakistańczyka ubiegającego się o azyl, 
twierdzi, że greckie władze odmawiają poświadczenia autentyczności podpisu jego klienta, 
przez co pozbawiają go prawa do zastępstwa prawnego, oraz twierdzi, że jest to sprzeczne 
z Konwencją genewską z dnia 28 lipca 1951 r. dotyczącą statusu uchodźców („Konwencja 
genewska”), uzupełnioną protokołem z Nowego Jorku z dnia 31 stycznia 1967 r.

Składający petycję udał się na dwa różne posterunki policji (po tym jak funkcjonariusze 
z pierwszego posterunku skierowali go na komisariat właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania jego klienta) w celu zdobycia prawnego zezwolenia potrzebnego do 
reprezentowania jego klienta w postępowaniu toczącym się przed państwową instytucją 
ds. ubezpieczeń społecznych (IKA). Na obydwu posterunkach funkcjonariusze odmówili 
poświadczenia autentyczności podpisu jego klienta, powołując się na instrukcje 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zabraniające poświadczania autentyczności podpisów 
osób ubiegających się o azyl, jeśli w ich paszporcie brakuje wizy i jeśli nie posiadają one 
innego dokumentu potwierdzającego legalność wjazdu na teren Grecji i zamieszkiwania 
w tym kraju. Składający petycję przedłożył funkcjonariuszom ważny paszport klienta 
i oryginał wniosku o udzielenie azylu. Wniosek o udzielenie azylu został jednak uznany za 
niewystarczający dowód legalności wjazdu na teren Grecji i zamieszkiwania w tym kraju.

Gdy składający petycję spotkał się z odmową, zwrócił się on do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Ministerstwa Porządku Publicznego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
odrzuciło skargę, powołując się w odpowiedzi na właściwe przepisy, które wymagają 
posiadania ważnego paszportu, innego dokumentu pozwalającego na wjazd do Grecji lub też 
innego dokumentu wydanego przez właściwe greckie władze (takiego jak pozwolenie na 
pobyt), co stanowi warunek poświadczenia autentyczności podpisu obywateli państw trzecich.

Składający petycję zwrócił się również do Izby Adwokackiej w Pireusie i do greckiego 
rzecznika praw obywatelskich. Obydwie te instytucje wskazały w swych odpowiedziach na 
to, że oryginał wniosku o udzielenie azylu stanowi dokument publiczny poświadczający, że 
osoba ubiegająca się o azyl przebywa w Grecji legalnie do czasu podjęcia decyzji dotyczącej 
jej wniosku, oraz potwierdza jej tożsamość. W tym kontekście grecki rzecznik praw 
obywatelskich zwrócił uwagę w szczególności na swoje wcześniejsze wnioski na temat 
znacznych opóźnień administracyjnych występujących podczas dostarczania osobom 
ubiegającym się o azyl dokumentów poświadczających ich status i prawo do pozostania 
w Grecji do czasu rozpatrzenia wniosku, a także na temat niepewności prawnej powodowanej 
przez te opóźnienia.

Ponadto wspomniane instytucje wskazały na to, że przepisy greckiej ustawy dotyczącej 
wymogów związanych z poświadczaniem autentyczności podpisu osób ubiegających się 
o azyl należy interpretować zgodnie z Konwencją genewską z 1951 r. dotyczącą statusu 
uchodźców. W związku z tym doszły one do wniosku, że odmowa ze strony władz dotycząca 
poświadczenia autentyczności podpisu osoby ubiegającej się o azyl pozbawia tę osobę 
podstawowych praw do bycia wysłuchanym przez władze i uzyskania dostępu do ochrony 
prawnej, gwarantowanej przez grecką konstytucję wszystkim osobom mieszkającym w tym 
kraju. Ponadto rzecznik praw obywatelskich oświadczył, że wspomniane wyżej praktyki 
policji nie mają podstawy prawnej, ponieważ prawo wyraźnie stanowi, że paszport jest 
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jednym ze środków poświadczających tożsamość obcokrajowca, i nie przewiduje żadnych 
wyjątków w przypadku osób ubiegających się o azyl.

Właściwe przepisy prawa Wspólnoty

Dyrektywa Rady 2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca minimalne normy 
dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl (Dz.U. L 31, s. 18) („dyrektywa 
o warunkach przyjmowania”) gwarantuje minimalne normy dotyczące przyjmowania osób 
ubiegających się o azyl, które w normalnych warunkach wystarczają do zapewnienia im 
godnego poziomu życia i porównywalnych warunków życia we wszystkich państwach 
członkowskich. W szczególności gwarantuje ona osobom ubiegającym się o azyl zestaw praw 
dotyczących między innymi pobytu i swobody przemieszczania się (art. 7), nauki 
i kształcenia małoletnich (art. 10), zatrudnienia (art. 11), materialnych warunków 
przyjmowania (art. 14) i dostępu do opieki zdrowotnej (art. 15).

W odniesieniu do dokumentacji w art. 6 ust. 1 dyrektywa stanowi, że:

„państwa członkowskie zapewniają, że w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku 
właściwemu organowi wnioskodawca otrzyma dokument wydany na jego lub jej nazwisko, 
potwierdzający jego lub jej status jako osoby ubiegającej się o azyl lub poświadczający, że 
uzyskał(-a) on (ona) zezwolenie na pobyt na terytorium państwa członkowskiego, podczas 
gdy jego lub jej wniosek czeka na rozpatrzenie lub jest rozpatrywany”.

Ostateczny termin transpozycji dyrektywy przez państwa członkowskie upłynął dnia 6 lutego 
2005 r.

Ocena prawna

Ponieważ Komisja Europejska nie otrzymała od Grecji żadnej informacji o transpozycji 
dyrektywy o warunkach przyjmowania, zgodnie z art. 226 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości, gdzie nadano jej 
numer C-72/06. W orzeczeniu z dnia 19 kwietnia 2007 r. Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości orzekł, że nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do tej dyrektywy, Republika 
Grecka uchybiła swoim zobowiązaniom, ciążącym na niej na mocy tej dyrektywy. Jak dotąd 
Komisja Europejska nie otrzymała żadnej informacji na temat transponowania rzeczonej 
dyrektywy przez to państwo członkowskie.

W przedmiotowym przypadku uzasadnione jest założenie, że greckie władze nie wydały 
klientowi składającego petycję dokumentu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy 
o warunkach przyjmowania, w terminie trzech dni od dnia złożenia przez niego wniosku. 
W rezultacie jedynym dokumentem, który posiadał klient składającego petycję i który mógł 
on okazać policji jako dowód legalności pobytu na terytorium Grecji, był oryginał jego 
wniosku o udzielenie azylu. Jeśli greckie władze rzeczywiście nie wydały klientowi 
składającego petycję przedmiotowego dokumentu w terminie trzech dni od złożenia przez 
niego wniosku, opóźnienie po stronie greckich władz może stanowić pogwałcenie ich 
zobowiązań wynikających z art. 6 ust. 1 dyrektywy o warunkach przyjmowania.
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Wygląda również na to, że w opisanych wyżej okolicznościach odmowa greckich władz 
dotycząca przyjęcia oryginału wniosku o udzielenie azylu jako dowodu poświadczającego, że 
osoba ubiegająca się o azyl przebywa w Grecji legalnie do czasu podjęcia decyzji w sprawie 
jej wniosku, i potwierdzającego jej tożsamość, a także ich późniejsza odmowa poświadczenia 
autentyczności jej podpisu pozbawiły tę osobę możliwości wyznaczenia adwokata, który 
reprezentowałby ją w postępowaniu toczącym się przed państwową instytucją ds. ubezpieczeń 
społecznych. Jeśli w rezultacie odnośna osoba nie mogła skorzystać z żadnego konkretnego 
prawa gwarantowanego osobom ubiegającym się o azyl przez dyrektywę o warunkach 
przyjmowania, postępowanie greckich władz mogło stanowić naruszenie kolejnych przepisów 
tej dyrektywy.

Jeśli chodzi o ewentualne pogwałcenie Konwencji genewskiej, o którym wspomina 
składający petycję, należy zauważyć, że Komisja Europejska nie jest uprawniona do 
interpretowania ani monitorowania wdrażania postanowień tej konwencji przez państwa 
członkowskie.

Zalecenia

W świetle powyższych informacji służby Komisji Europejskiej chciałyby zalecić Komisji 
Petycji zwrócenie się do składającego petycję o dostarczenie dalszych informacji na temat 
następujących spraw.

Po pierwsze należy zwrócić się do składającego petycję o potwierdzenie, że greckie władze 
nie wydały jego klientowi dokumentu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy o warunkach 
przyjmowania, w terminie trzech dni od złożenia przez niego wniosku, zgodnie z treścią tego 
przepisu.

Po drugie należy zwrócić się do składającego petycję o wyjaśnienie, czy fakt, że w opisanych 
wyżej okolicznościach nie mógł on reprezentować swojego klienta w postępowaniu toczącym 
się przed państwową instytucją ds. ubezpieczeń społecznych w wyniku odmowy greckich 
władz dotyczącej przyjęcia oryginału wniosku o udzielenie azylu jako dokumentu 
poświadczającego, że osoba ubiegająca się o azyl przebywa w Grecji legalnie do czasu 
podjęcia decyzji w sprawie jej wniosku, oraz potwierdzającego jej tożsamość, a także 
późniejsza odmowa tych władz dotycząca poświadczenia autentyczności jej podpisu 
pozbawiły klienta składającego petycję możliwości korzystania z konkretnego prawa 
gwarantowanego osobom ubiegającym się o azyl przez dyrektywę o warunkach 
przyjmowania.

Komisja Petycji mogłaby również zwrócić uwagę składającemu petycję na fakt, że pomimo 
braku transpozycji wspomnianej dyrektywy przez Grecję od dnia 6 lutego 2005 r. przepisy tej 
dyrektywy są dla tego państwa w pełni wiążące. Jeśli zatem składający petycję uważa, że 
greckie władze pogwałciły jakiś przepis dyrektywy, może on rozważyć zakwestionowanie 
takiego postępowania przed właściwymi sądami krajowymi poprzez powołanie się na dobrze 
ugruntowaną zasadę tak zwanego bezpośredniego skutku dyrektyw1.

                                               
1 W celu zdobycia szczegółowych informacji zob. np. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 
z dnia 26 lutego 1986 r. M. H. Marshall przeciwko Regionalnemu Wydziałowi Opieki Zdrowotnej Southampton 
i South-West Hampshire, sprawa 152/84, ust. 46.
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4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

W świetle przedmiotowej petycji, której autor zarzuca greckim organom, że pozbawiają osobę 
ubiegającą się o azyl prawa do zatrudnienia osoby reprezentującej ją w obliczu prawa, 
Komisja Europejska zaleciła Komisji Petycji, aby ta zwróciła się do składającego petycję 
o dostarczenie dodatkowych informacji związanych z tym zarzutem.

Po otrzymaniu tego wniosku składający petycję przedłożył następujące wyjaśnienia.

Po pierwsze składający petycję potwierdza, że greckie władze nie zapewniły jego klientowi 
dokumentu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 2003/9/WE z dnia 27 stycznia 
2003 r. ustanawiającej minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się 
o azyl (zwanej dalej dyrektywą o warunkach przyjmowania), w ciągu trzech dni od złożenia 
wniosku przez składającego petycję, zgodnie z treścią wspomnianego przepisu. Po drugie
twierdzi on, że fakt, iż nie mógł reprezentować swojego klienta w postępowaniu toczącym się 
przed państwową instytucją ds. ubezpieczeń społecznych wskutek odmowy ze strony greckich 
władz przyjęcia wniosku o udzielenie azylu jako dokumentu poświadczającego, że osoba 
ubiegająca się o azyl przebywa w Grecji legalnie, i dowodzącego jej tożsamości, co z kolei 
doprowadziło do odmowy poświadczenia autentyczności podpisu osoby ubiegającej się 
o azyl, pozbawił jego klienta możliwości korzystania z praw gwarantowanych w dyrektywie 
o warunkach przyjmowania, zwłaszcza prawa dostępu do opieki zdrowotnej.

Dyrektywa o warunkach przyjmowania gwarantuje minimalne standardy przyjmowania osób 
ubiegających się o azyl i ma na celu zapewnienie im godnego standardu życia oraz 
porównywalnych warunków życia we wszystkich państwach członkowskich. W odniesieniu 
do dokumentacji w art. 6 ust. 1 dyrektywa stanowi, że „państwa członkowskie zapewniają, że 
w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku właściwemu organowi wnioskodawca 
otrzyma dokument wydany na jego lub jej nazwisko, potwierdzający jego lub jej status jako 
osoby ubiegającej się o azyl lub poświadczający, że uzyskał(-a) on (ona) zezwolenie na pobyt 
na terytorium państwa członkowskiego, podczas gdy jego lub jej wniosek czeka na 
rozpatrzenie lub jest rozpatrywany”. Z informacji dostarczonych przez składającego petycję 
wynika, że greckie władze nie zapewniły jego klientowi dokumentu wymaganego przepisami 
dyrektywy w przewidzianym terminie, co budzi obawy dotyczące właściwego stosowania 
tego przepisu przez greckie władze.

Co się tyczy prawa dostępu do opieki zdrowotnej, dyrektywa stanowi, że państwa 
członkowskie „zapewniają, że wnioskodawcy otrzymują niezbędną opiekę zdrowotną, która 
obejmuje przynajmniej opiekę służb ratunkowych i leczenie podstawowe”. W związku z tym, 
jeśli w wyniku odmowy poświadczenia autentyczności podpisu osoby ubiegającej się o azyl, 
pozbawiającej ją prawa do zapewnienia sobie reprezentacji w obliczu prawa, odmówiono tej 
osobie dostępu do opieki zdrowotnej, takie postępowanie greckich władz może stanowić 
naruszenie kolejnych przepisów wspomnianej dyrektywy.

W związku z powyższym Komisja Europejska zamierza zwrócić się do greckich władz 
o dostarczenie uwag pozwalających stwierdzić, czy praktyki Grecji pozostają w zgodzie ze 
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wspólnotowym prawem. Komisja Europejska będzie informowała Parlament o dalszych 
postępach w tej sprawie.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

W oparciu o informacje zawarte w petycji, jak również dodatkowe wyjaśnienia przekazane 
przez składającego petycję w związku z jego skargą do Komisji Petycji Parlamentu 
Europejskiego Komisja wystosowała w dniu 14 stycznia 2009 r. pismo, w którym zwróciła się 
do władz Grecji o przekazanie uwag do kwestii poruszonych w petycji, w celu ustalenia, czy 
praktyki stosowane w Grecji są zgodne z prawem wspólnotowym.

Komisja zwróciła się do władz Grecji w szczególności o przekazanie uwag do faktów 
przedstawionych w przedmiotowej sprawie, bez wzmianki o składającym petycję czy datach, 
a także udzielenie odpowiedzi na dwa pytania:

i) Czy władze Grecji wydają osobom ubiegającym się o azyl, w terminie trzech dni od 
złożenia przez nie wniosku, dokument, o którym mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy o warunkach 
przyjmowania?

ii) Czy władze Grecji nakładają jakiekolwiek wymogi lub warunki administracyjne, które 
w praktyce mogłyby ograniczać dostęp wnioskodawców do opieki zdrowotnej?

W piśmie skierowanym do Komisji z dnia 7 maja 2009 r. Grecja odpowiada twierdząco na 
pierwsze pytanie i oznajmia, że wnioskodawcom wydaje się „specjalny dokument tożsamości 
dla celów wniosku o azyl” bezzwłocznie po przedłożeniu wniosku właściwym organom, 
zgodnie z przepisami prawa krajowego wdrażającymi dyrektywę o warunkach przyjmowania
[dekret prezydencki 220 z dnia 13.11.2007 r.].

W szczególności art. 5 dekretu prezydenckiego stanowi, iż organy właściwe do przyjmowania 
i rozpatrywania wniosku o azyl bezzwłocznie wydają wnioskodawcy „nieodpłatnie specjalny 
dokument tożsamości dla celów wniosku o azyl po otrzymaniu wyników analizy odcisków 
palców, lecz nie później niż w terminie trzech dni od złożenia wniosku”. W specjalnym 
dokumencie tożsamości, zawierającym zdjęcie wnioskodawcy, oświadcza się, że osoba ta 
uprawniona jest do pobytu na terytorium Grecji do czasu rozpatrzenia wniosku, i wskazuje, 
czy wnioskodawcy przysługuje prawo do swobodnego przemieszczania się w obrębie całego 
terytorium Grecji, czy jedynie jego części.

Odnośnie do drugiego pytania władze Grecji informują Komisję, że wnioskodawcom
przysługuje nieodpłatny dostęp do niezbędnej opieki zdrowotnej, farmaceutycznej i szpitalnej 
po przedstawieniu właściwym organom specjalnego dokumentu tożsamości zgodnie 
z dekretem prezydenckim 220 i wspólną decyzją Ministra Spraw Finansowych 
i Gospodarczych oraz Ministra Zdrowia i Współpracy Społecznej [A.P. 13949/ 16.11.2006 r.] 
dotyczącymi przedmiotowej sprawy, zaś małoletnim bez opieki przysługuje swobodny dostęp 
do krajowej służby zdrowia.

W związku z powyższym przekazane informacje nie pozwalają stwierdzić, że praktyki 
stosowane w Grecji lub greckie przepisy prawa stoją w sprzeczności z dyrektywą 
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o warunkach przyjmowania. W szczególności, zgodnie z odpowiedzią władz Grecji, organy 
krajowe bezzwłocznie wydają wnioskodawcom dokumenty wymagane na mocy art. 6 ust. 1 
dyrektywy o warunkach przyjmowania po przedłożeniu właściwym organom wniosku o azyl. 
Władze Grecji twierdzą ponadto, że prawo do opieki zdrowotnej nie podlega jakimkolwiek 
warunkom, które w praktyce ograniczałyby wnioskodawcom dostęp do opieki zdrowotnej.

Komisja, w oparciu o informacje, jakimi obecnie dysponuje, nie widzi w związku z tym 
podstaw do wszczęcia przeciwko Grecji postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego w przedmiotowej sprawie, w związku z naruszeniem przepisów 
prawa azylowego UE. Należy jednak zauważyć, że składający petycję może, jeżeli chce, 
wnieść skargę do Komisji w związku ze stosowaniem w Grecji lub innym państwie 
członkowskim jakichkolwiek środków lub praktyk, które uważa za niezgodne z prawem 
wspólnotowym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem:
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_pl.htm.


