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Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0151/2008, внесена от Aleksander Ruszczyk, с полско гражданство, 
относно дискриминация спрямо източноевропейски граждани на ЕС в 
Нидерландия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу дискриминацията, упражнявана спрямо 
граждани на ЕС от нидерландската държава. Той твърди, че след като не е 
нидерландски гражданин, не се ползва от равно третиране в съдебно дело, докато 
съгласно международното право той трябва да се третира наравно с нидерландските 
граждани. Той твърди, че не му е осигурен равноправен достъп до съда и че не ползва 
безплатен писмен/устен превод, на какъвто имат право чужденци, които не знаят 
нидерландски език. Също така съдебните документи са му представяни само на 
нидерландски, въпреки неговото искане да му бъдат изпращани на английски език. Той 
също така се оплаква от дискриминация и неравно третиране при записването му за 
езиков курс по нидерландски (като част от процеса на натурализация). Той твърди, че 
такива курсове са на разположение на всички чужденци, които не са граждани на 
Европейския съюз, но не и на граждани на ЕС. Той иска от Европейския парламент 
съдействие.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 юни 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Вносителят на петицията е полски гражданин, пребиваващ в Нидерландия (следва 
обаче да се отбележи, че в петицията е посочен адрес в Полша). Вносителят на 
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петицията посочва, че е последвал в Нидерландия своята съпруга, която е научен 
работник и която е била изпратена за две години в университета на Wageningen със 
стипендия „Мария Кюри“. Той се позовава на многобройни жалби срещу 
нидерландските органи: относно липсата на равен достъп до правосъдие в сравнение с
нидерландските граждани, което е в противоречие с Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и основните свободи и с Конституцията на Нидерландия, тъй като 
в рамките на съдебното производство на ответника не се осигурява писмен/устен 
превод; относно липсата на достъп до нидерландското законодателство на английски 
език, който вносителят на петицията владее, и др. Той посочва също така съдебно 
производство, започнато срещу него от служба за възстановяване на активи, както и 
факта, че документът за явяването в съда му е бил връчен на нидерландски, а не на 
английски език, както той е поискал.

Вносителят повдига много различни обвинения, които обаче засягат най-вече въпроса 
за достъпа до правосъдие в широк смисъл, включително правото на писмен/устен 
превод пред съдилищата.

По отношение на правната помощ, в Нидерландия, както и в други държави на ЕС, 
съществува специфично законодателство относно правната помощ, финансирана от 
държавата-членка, която дава възможност на физическите и юридическите лица (без 
разграничение по националност) с ниски доходи да посрещнат разходите за съдебно
производство. Информация относно правната помощ в Нидерландия може да бъде 
получена от бюро за правни консултации (bureau Rechtshulp) или от правен съветник
(de Raad voor Rechtsbijstand). Информация относно съдебната и правната система в 
Нидерландия и по-конкретно относно правната помощ е публикувана на уебсайта на
Европейската съдебна мрежа за граждански и търговски въпроси
(http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_bul_bg.htm). Тази информация е 
публикувана на няколко езика на Общността, включително на полски език
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_net_pl.htm .

Следва да се припомни, в случай че това може да послужи, че през 2003 г. Съветът прие 
директива относно правната помощ – Директива 2003/8/ЕО на Съвета от 27 януари 
2003 година1 за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез 
установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове. 
Тази директива има за цел подобряването на достъпа до правосъдие при презгранични 
спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ.

По въпроса за връчването на документи, Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета от 29 
май 2000 година за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или 
търговски дела в държавите-членки има за цел да ускори изпращането и връчването на 
документи между държавите-членки. Член 4, параграф 3 от упоменатия регламент 
постановява, че документите, които се изпращат, се придружават от формуляр, който се 
попълва на езика на населеното място, където се извършва връчването, или на друг 
език, който се приема от съответната държава-членка.

Тази разпоредба обаче не е приложима в конкретния случай, тъй като става дума за 
                                               
1 OВ L26, 31.1.2003 г., стр. 41.
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връчване, което се извършва в същата държава-членка.

По отношение на въпроса за осигуряването на писмен/устен превод пред националните 
съдилища, във всяка държава-членка съществуват специфични правила в тази област. 
Към днешна дата не съществуват правила на Общността относно осигуряването на 
писмен/устен превод пред националните съдилища на държавите-членки.

С оглед на гореизложеното, Комисията не е в състояние да се намеси в полза на 
вносителя на петицията.


