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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0151/2008 af Aleksander Ruszczyk, polsk statsborger, om 
forskelsbehandling af østeuropæiske EU-borgere i Nederlandene

1. Sammendrag

Andrageren klager over den nederlandske stats forskelsbehandling af østeuropæiske EU-
borgere. Han hævder, at han som ikkenederlandsk statsborger forskelsbehandles i en retssag, 
selv om han i henhold til international lovgivning har ret til samme behandling som 
nederlandske statsborgere. Han anfører, at han ikke har lige adgang til domstolene, og at han 
ikke modtager gratis oversættelse og tolkning, hvilket han som udenlandsk statsborger uden 
kendskab til nederlandsk har ret til. Retsdokumenterne sendes endvidere til ham udelukkende 
på nederlandsk på trods af hans anmodning om at få dem tilsendt på engelsk. Han klager også 
over diskrimination og forskelsbehandling i forbindelse med optagelse på et nederlandsk 
sprogkursus (som led i naturaliseringsprocessen). Han hævder, at sådanne kurser er 
tilgængelige for alle udlændinge fra lande uden for EU, men ikke for EU-borgere. Han beder 
Europa-Parlamentet om hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. juni 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

Andrageren er polsk statsborger og bor i Nederlandene (det skal dog bemærkes, at der i 
andragendet oplyses en adresse i Polen). Andrageren oplyser, at han tog til Nederlandene 
sammen med sin hustru. Hustruen er videnskabelig medarbejder og i en toårsperiode udlånt til 
universitetet i Wageningen i forbindelse med et Marie Curie-stipendium. Andrageren anfører 
adskillige klager rettet mod de nederlandske myndigheder. Han påpeger således, at han ikke 
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har samme adgang til domstolene som nederlandske statsborgere, eftersom sagsøgte i 
retssager ikke tilbydes oversættelse/tolkning, hvilket er i strid med såvel den europæiske 
konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som 
Nederlandenes forfatning. Den nederlandske lovgivning foreligger ikke på engelsk, som 
andrageren forstår, osv. Andrageren gør endvidere opmærksom på, at et inkassobureau har 
anlagt sag imod ham, og at stævningen blev forkyndt på nederlandsk og ikke på engelsk, som 
han havde bedt om.

Andrageren fremsætter en bred vifte af påstande, men de vedrører primært spørgsmålet om 
adgang til domstolene i bred forstand, herunder spørgsmålet om oversættelse/tolkning ved 
domstolene.  

Hvad angår retshjælp, findes der i nederlandsk ret, som det er tilfældet i de øvrige EU-
medlemsstater, bestemmelser om retshjælp, der finansieres af medlemsstaten, og som sikrer, 
at fysiske og juridiske personer med beskedne indkomster (uanset nationalitet) kan betale 
sagsomkostningerne. Oplysninger om retshjælp i Nederlandene gives af et juridisk 
rådgivningskontor (bureau Rechtshulp) eller af rådet for retshjælp (Raad voor Rechtsbijstand).
Oplysninger om Nederlandenes domstols- og retssystem og bl.a. om retshjælp findes på 
webstedet, der er knyttet til Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige 
område (http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_net_fr.htm#4.). Oplysningerne er 
tilgængelige på flere af Fællesskabets sprog, herunder polsk 
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_net_pl.htm .

Der er under alle omstændigheder grund til at erindre om, at Rådet i januar 2003 vedtog et 
direktiv om retshjælp, nemlig Rådets direktiv 2003/8 af 27. januar 20031 om forbedret adgang 
til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for 
retshjælp i forbindelse med tvister af denne art. Direktivet har til formål at forbedre adgangen 
til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for 
retshjælp.

Hvad angår fremsendelse af dokumenter, har Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 af 29. maj 
2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og 
kommercielle sager til formål at fremme fremsendelse og forkyndelse af dokumenter ved 
hjælp af hurtige midler mellem medlemsstaterne. Ved forordningens artikel 4, stk. 3, 
bestemmes det, at dokumentet, der ønskes fremsendt, skal ledsages af en formular, som skal 
udfyldes på det officielle sprog på det sted, hvor forkyndelsen finder sted, eller på et andet 
sprog, som modtagerstaten accepterer.

Bestemmelsen finder imidlertid ikke anvendelse i det her omhandlede tilfælde, da der er tale 
om fremsendelse inden for en og samme medlemsstat.

Hvad angår spørgsmålet om oversættelse/tolkning ved de nationale domstole, har hver enkelt 
medlemsstat sine egne bestemmelser på området. Der findes endnu ikke fællesskabsretlige 
bestemmelser om oversættelse/tolkning ved de nationale domstole i medlemsstaterne.

På grundlag af det ovenfor anførte kan Kommissionen således ikke gribe ind til fordel for 
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andrageren."


