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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0690/2006, adresată de Stavros Din, de cetățenie elenă, privind 
nerespectarea de către autoritățile elene a Convenției privind statutul refugiaților 
(Convenția adoptată la Geneva în 1951) și a legislației UE aplicabile

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, un avocat care acționează în numele unui solicitant pakistanez de azil în Grecia, 
reclamă faptul că poliția elenă refuză constant să autentifice semnătura solicitantului de azil, 
ceea ce înseamnă că acesta nu poate să dea procură avocaților săi. Răspunsul privind această 
problemă, primit de către petiționar din partea Ministerului de Interne al Greciei, a arătat 
nerespectarea de către acesta a dispozițiilor Convenției privind statutul refugiaților, adoptată 
la Geneva în 1951. Petiționarul a înregistrat o plângere împreună cu Asociația Piraeus Bar și 
Ombudsmanul grec, ambii convenind cu privire la aceasta. De asemenea, acesta susține că au 
fost încălcate prevederile Directivei 2003/9/CE a Consiliului de stabilire a standardelor 
minime pentru primirea solicitanților de azil în statele membre și cele ale Regulamentului 
(CE) nr. 2725/2000 al Consiliului privind stabilirea „Eurodac” pentru compararea amprentelor 
în vederea aplicării eficiente a Convenției de la Dublin și solicită intervenția Parlamentului 
European pentru alinierea autorităților elene la legislația relevantă UE.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă la 23 ianuarie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 9 iulie 2007

În fapt 
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Petiționarul, un avocat care acționează în numele unui solicitant pakistanez de azil, reclamă 
faptul că autoritățile elene refuză să autentifice semnătura clientului său, lipsindu-l astfel pe 
acesta de dreptul său la reprezentare juridică și susține că aceasta contravine Convenției 
privind statutul refugiaților, adoptată la Geneva la 28 iulie 1951 („Convenția de la Geneva”), 
completată de Protocolul încheiat la New York, la 31 ianuarie 1967. 

Petiționarul s-a prezentat la două secții de poliție diferite (după ce polițiștii de la prima secție 
l-au trimis la secția de poliție aferentă domiciliului clientului său) pentru a obține autorizația 
juridică necesară pentru a-l reprezenta pe clientul său în acțiuni în fața organizației naționale 
de securitate socială (IKA). Polițiștii de la ambele secții au refuzat să autentifice semnătura 
clientului său, invocând ordine din partea Ministerului de Interne de a nu autentifica 
semnătura solicitanților de azil dacă pașaportul acestora nu conține o viză și dacă aceștia nu 
dețin un alt document care să dovedească intrarea și șederea lor legală în Grecia. Petiționarul 
le-a prezentat acestora pașaportul valabil al clientului său și originalul cererii de azil a 
acestuia. Cu toate acestea, cererea de azil nu a fost considerată o dovadă suficientă a intrării și 
șederii sale legale în Grecia. 

Ca urmare a acestui refuz, petiționarul s-a adresat Ministerului de Interne și celui al Ordinii 
Publice. În special, Ministerul de Interne a respins plângerea acestuia, făcând apel în 
răspunsul său la legislația relevantă care impune deținerea unui pașaport valabil, a altui 
document care să permită intrarea în Grecia sau a altui document care a fost eliberat de 
autoritățile elene competente (precum permisul de ședere), drept condiție pentru autentificarea 
semnăturii resortisanților țărilor terțe. 

De asemenea, petiționarul s-a adresat Asociației Piraeus Bar și Ombudsmanului grec, ambii 
arătând în răspunsurile lor că originalul cererii de azil constituie un document public care 
certifică faptul că solicitantul de azil locuiește legal în Grecia până când se va lua o decizie cu 
privire la cererea sa și care dovedește identitatea sa. În acest context, Ombudsmanul grec a 
remarcat, în special, constatările lui anterioare privind întârzierile administrative prelungite în 
acordarea către solicitanții de azil a documentației care să certifice statutul acestora și care să 
ateste faptul că li se permite să stea pe teritoriul elen în timp ce cererile lor sunt în lucru și 
incertitudinea juridică produsă de aceste întârzieri. 

Aceștia au arătat mai departe că prevederile legislației elene privind cerințele de autentificare 
a semnăturii solicitanților de azil ar trebui interpretate conform Convenției privind statutul 
refugiaților, adoptată la Geneva în 1951. În consecință, aceștia au încheiat spunând că refuzul 
autorităților de a autentifica semnătura solicitantului de azil îi împiedică pe solicitanții de azil 
ca drepturile lor fundamentale să fie respectate de autorități și să aibă dreptul la protecție 
juridică, asigurată de Constituția Greciei tuturor persoanelor rezidente. De asemenea, 
Ombudsmanul a declarat că practica mai sus menționată a poliției nu are nicio bază legală, 
deoarece legislația prevede clar faptul că pașaportul este unul dintre mijloacele de 
autentificare a identității unui străin și nu stabilește nicio excepție pentru solicitanții de azil. 

Dispozițiile relevante ale dreptului comunitar 

Directiva 2003/9/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de stabilire a standardelor minime 
pentru primirea solicitanților de azil în statele membre (JO L 31, p. 18) („Directiva privind 
condițiile de primire”) asigură standardele minime pentru primirea solicitanților de azil, care, 
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în mod normal, sunt suficiente pentru a le asigura acestora un nivel de trai demn și condiții de 
viață asemănătoare în toate statele membre. În special, aceasta asigură solicitanților de azil o 
serie de drepturi privind, între altele, șederea și libertatea de circulație (articolul 7), educația 
(articolul 10), angajarea (articolul 11), condițiile materiale de primire (articolul 14) și accesul 
la asistență medicală (articolul 15). 

Mai precis, în ceea ce privește documentația, aceasta prevede la articolul 6 alineatul (1) 
următoarele: 

„Statele membre trebuie să se asigure că, în termen de trei zile de la adresarea unei cereri 
către autoritatea competentă, reclamantul primește un document eliberat pe numele său care 
certifică statutul său ca solicitant de azil sau atestă faptul că i se permite să stea pe teritoriul 
statului membru în timp ce cererea sa este în derulare sau este analizată”. 

Termenul limită pentru transpunerea directivei de către statele membre expiră la 6 februarie 
2005. 

Evaluare juridică 

Întrucât nu a primit nicio notificare referitor la transpunerea Directivei privind condițiile de 
primire de către Grecia, Comisia, în conformitate cu articolul 226 din Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, a sesizat Curtea de Justiție în cauza C-72/06. Prin hotărârea din 19 
aprilie 2007, Curtea Europeană de Justiție a declarat că, prin nepunerea în aplicare a actelor cu 
putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma directivei în cauză, 
Republica Elenă nu s-a conformat obligațiilor în baza directivei. În prezent, Comisia nu a 
primit încă nicio notificare privind transpunerea directivei de către acest stat membru. 

În cazul de față, se poate presupune în mod justificat că autoritățile elene nu au eliberat 
clientului petiționarului documentul la care se face referire la articolul 6 alineatul (1) din 
Directiva privind condițiile de primire în termen de trei zile de la depunerea cererii de către 
cel dintâi. În consecință, unicul document de care a dispus clientul petiționarului și care s-a 
putut prezenta autorităților de poliție ca dovadă a șederii sale legale pe teritoriu a fost 
originalul cererii sale de azil. Dacă într-adevăr autoritățile elene nu au eliberat clientului 
petiționarului documentul în cauză în termen de trei zile de la depunerea cererii de către cel 
din urmă, întârzierea din partea autorităților elene poate constitui o încălcare a obligațiilor 
acestora prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din Directiva privind condițiile de primire. 

De asemenea, se constată că refuzul autorităților elene de a accepta originalul cererii de azil 
ca document care să certifice șederea legală a solicitantului de azil în Grecia până când se ia o 
decizie cu privire la cererea sa și care să dovedească identitatea sa, în împrejurările descrise 
mai sus, și că refuzul ulterior al acestora de a autentifica semnătura a avut ca rezultat 
imposibilitatea solicitantului de azil în cauză de a numi un avocat care să îl reprezinte în 
acțiuni în fața organizației naționale de securitate socială. Ca urmare, dacă persoana în cauză 
nu poate exercita niciun drept specific garantat solicitanților de azil de către Directiva privind 
condițiile de primire, acest comportament al autorităților elene ar putea constitui o încălcare a 
dispozițiilor suplimentare ale directivei în cauză. 

În ceea ce privește o posibilă încălcare a Convenției de la Geneva, invocată de petiționar, 
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trebuie specificat faptul că nu este de competența Comisiei să interpreteze sau să monitorizeze 
aplicarea convenției de către statele membre. 

Recomandări 

Având în vedere cele menționate, serviciile Comisiei recomandă Comisiei pentru petiții să 
solicite petiționarului mai multe informații privind următoarele două considerente. 

În primul rând, ar trebui să i se ceară petiționarului să confirme faptul că autoritățile elene nu 
au eliberat clientului său documentul la care se face referire la articolul 6 alineatul (1) din 
Directiva privind condițiile de primire în termen de trei zile de la depunerea de către cel din 
urmă, conform dispoziției în cauză. 

În al doilea rând, ar trebui să i se ceară petiționarului să clarifice faptul că nu poate să îl 
reprezinte juridic pe clientul său în acțiuni în fața organizației naționale de securitate socială 
ca urmare a refuzului autorităților elene de a accepta originalul cererii de azil ca document 
care să certifice șederea legală a solicitantului de azil în Grecia până când se ia o decizie cu 
privire la cererea sa și care să dovedească identitatea sa, în împrejurările descrise mai sus, și 
că refuzul ulterior al acestora de a autentifica semnătura celui din urmă l-a lipsit pe clientul 
petiționarului de posibilitatea de a-și exercita un drept specific garantat solicitanților de azil 
prin Directiva privind condițiile de primire. 

De asemenea, Comisia pentru petiții ar putea atrage atenția petiționarului asupra faptului că, 
în ciuda netranspunerii directivei de către Grecia, acest stat membru se obligă pe deplin prin 
documentul în cauză începând cu 6 februarie 2005. În consecință, dacă acesta crede că o 
dispoziție a directivei a fost încălcată de autoritățile elene, ar putea lua în considerare 
contestarea respectivei încălcări în fața instanțelor naționale competente invocând principiul 
bine stabilit al așa-numitului efect direct al directivelor1.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008 

Având în vedere petiția de mai sus, în efortul său de a reclama privarea, de către autoritățile 
elene, de dreptul la reprezentare juridică a unui solicitant de azil, Comisia a recomandat 
Consiliului pentru petiții să solicite petiționarului mai multe informații cu privire la reclamația 
sa. 

Ca urmare a solicitării, petiționarul a înaintat următoarele clarificări. 

În primul rând, petiționarul confirmă faptul că autoritățile elene nu au pus la dispoziția 
clientului său documentul la care se face referire la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 
2003/9/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de stabilire a standardelor minime privind 
primirea solicitanților de azil în statele membre (denumită în continuare „Directiva privind 
condițiile de primire”) în termen de 3 zile de la data la care acesta din urmă a depus cererea, 
conform dispoziției în cauză. În al doilea rând, petiționarul declară că faptul că nu a avut 
posibilitatea să-și reprezinte clientul în acțiuni în fața organizației naționale de securitate 
                                               
1 Pentru informații suplimentare a se vedea, de exemplu, hotărârea Curții de Justiție a Comunităților Europene 
din 26 februarie 1986. M.H. Marshall c. Southampton și South-West Hampshire Area Health Authority, cauza 
152/84, alineatul (46). 
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socială ca urmare a refuzului autorităților elene de a accepta cererea de azil inițială ca 
document care să certifice faptul că solicitantul de azil domiciliază în mod legal pe teritoriul 
Greciei și care să-i dovedească identitatea, fapt care a determinat refuzul acestora de a 
autentifica semnătura acestuia din urmă, privându-l pe clientul său de posibilitatea de a-și 
exercita drepturile garantate de Directiva privind condițiile de primire, în special dreptul de a 
avea acces la asistență medicală. 

Directiva privind condițiile de primire garantează standardele minime pentru primirea 
solicitanților de azil, urmărind să asigure un standard de viață demn și condiții de trai 
asemănătoare în toate statele membre. În ceea ce privește documentația, directiva prevede la 
articolul 6 alineatul (1) faptul că „statele membre trebuie să se asigure că, în timp de trei zile 
de la data depunerii cererii la autoritatea competentă, solicitantului i se pune la dispoziție un 
document emis în numele său, care să-i certifice statutul de solicitant de azil sau care să 
confirme faptul că are dreptul de a sta pe teritoriul statului membru pe perioada în care 
cererea sa se află în derulare sau este analizată”. Potrivit informațiilor primite de către 
petiționar, se pare că autoritățile elene nu au pus la dispoziția clientului său documentul 
solicitat în temeiul directivei în termenul limită prevăzut, fapt care produce o serie de 
preocupări cu privire la aplicarea corectă a dispoziției de către autoritățile elene. 

Referitor la dreptul de a avea acces la asistență medicală, directiva stipulează că statele 
membre „trebuie să se asigure că solicitanții beneficiază de asistența medicală necesară, care 
va trebui să includă, cel puțin, asistență în caz de urgență și tratament de bază în cazul 
afecțiunilor”. În acest sens, în cazul în care, ca urmare a refuzului de a autentifica semnătura 
solicitantului de azil, privându-l astfel de dreptul la reprezentare juridică, acesta nu a avut 
acces la asistență medicală, comportamentul autorităților elene ar putea constitui o încălcare a 
dispozițiilor suplimentare ale directivei. 

În baza celor menționate mai sus, Comisia intenționează să invite autoritățile elene să-și 
prezinte observațiile pentru a determina măsura în care practicile Greciei sunt conforme cu 
legislația comunitară. Comisia va informa Parlamentul cu privire la evoluția ulterioară a 
faptelor.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar în cadrul petiției menționate mai sus, precum și a 
clarificărilor suplimentare pe care acesta le-a oferit Comisiei pentru petiții a Parlamentului 
European cu privire la plângerea sa, Comisia a trimis o scrisoare la 14 ianuarie 2009 în care 
invita autoritățile elene să își prezinte observațiile cu privire la chestiunile ridicate, pentru a 
stabili măsura în care practicile Greciei sunt conforme cu legislația comunitară.

În special, Comisia a solicitat autorităților elene să își prezinte observațiile cu privire la 
faptele cazului specific, fără a identifica petiționarul sau a menționa date specifice, precum și 
informații ca răspuns la două întrebări:

i) Pun autoritățile elene la dispoziția solicitanților de azil, în termen de trei zile de la 
depunerea cererii, documentul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) din Directiva privind 
condițiile de primire?
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ii) Impun autoritățile elene cerințe administrative sau condiții care în practică ar putea 
limita accesul solicitanților la asistență medicală?

La 7 mai 2009, Grecia oferă Comisiei un răspuns afirmativ referitor la prima întrebare și 
declară că solicitanților li se pune la dispoziție „o carte de identitate specială pentru o cerere 
de azil” imediat după ce aceștia au depus cererea la autoritățile competente, astfel cum se 
prevede în legislația națională de punere în aplicare a Directivei privind condițiile de primire 
[Decretul prezidențial 220 din 13.11.2007].

În special, articolul 5 din Decretul prezidențial prevede că autoritățile care dețin competența 
de a primi și examina o cerere de azil vor pune în mod neîntârziat la dispoziția solicitantului 
„în mod gratuit, o carte de identitate specială pentru o cerere de azil în urma obținerii 
rezultatelor prelevării amprentelor digitale și, în orice caz, în termen de trei zile de la 
depunerea cererii”. Această „carte specială” conține fotografia solicitantului, specifică faptul 
că acesta/aceasta are drept de ședere pe teritoriul elen pe durata examinării solicitării 
acestuia/acesteia și menționează dacă solicitantul se poate deplasa pe întregul teritoriu sau pe 
o parte a teritoriului elen.

În ceea ce privește cea de a doua întrebare, autoritățile elene informează Comisia că 
solicitanții primesc în mod gratuit asistența medicală, farmaceutică și spitalicească necesară în 
urma prezentării de către aceștia a „cărții speciale” autorităților competente, în conformitate 
cu Decretul prezidențial 220 și Decizia comună a ministrului finanțelor și economiei și a 
ministrului sănătății și cooperării sociale [A.P. 13949/16.11.2006] privind această chestiune, 
în timp ce minorii neînsoțiți au acces gratuit la sistemul național de sănătate.

În această privință, din informațiile furnizate, nu se poate trage concluzia că practicile și/sau 
legislația elenă încalcă Directiva privind condițiile de primire. În special, potrivit răspunsului 
elen, autoritățile naționale pun, în mod neîntârziat, la dispoziția solicitanților documentele 
relevante prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din Directiva privind condițiile de primire în 
urma depunerii de către aceștia a cererii de azil la autoritățile competente. În plus, autoritățile 
elene susțin că nu există nicio condiție privind dreptul de acces la asistență medicală care, în 
practică, ar limita acest drept de acces al solicitanților.

În consecință, pe baza informațiilor pe care le deține în prezent, Comisia nu consideră că 
există un temei pentru inițierea unor proceduri privind încălcarea dreptului comunitar 
împotriva Greciei în ceea ce privește acest caz concret, pentru nerespectarea acquis-ului 
comunitar în domeniul azilului. Totuși, trebuie reținut faptul că petiționarul poate depune, 
dacă dorește, o plângere formală la Comisie cu privire la orice măsură sau practică atribuită 
Greciei sau oricărui alt stat membru pe care acesta o consideră incompatibilă cu legislația 
comunitară. Mai multe informații pe această temă pot fi găsite la adresa 
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_en.htm.


