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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0151/2008, του Aleksander Ruszczyk, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με διακρίσεις εις βάρος πολιτών της ΕΕ από την Ανατολική Ευρώπη στις Κάτω 
Χώρες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει διακρίσεις εις βάρος πολιτών της ΕΕ από το ολλανδικό κράτος. 
Υποστηρίζει ότι, επειδή δεν είναι ολλανδός υπήκοος, δεν τυγχάνει ίσης μεταχείρισης σε μια 
δικαστική υπόθεση, ενώ σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία δικαιούται την ίδια μεταχείριση 
με τους Ολλανδούς. Υποστηρίζει ότι δεν του επιτρέπεται ισότιμη πρόσβαση στο δικαστήριο 
και ότι δεν του χορηγείται δωρεάν μετάφραση και διερμηνεία, την οποία δικαιούται ως 
αλλοδαπός υπήκοος που δεν γνωρίζει ολλανδικά. Τα δικόγραφα του αποστέλλονται επίσης 
μόνο στην ολλανδική γλώσσα, παρότι έχει ζητήσει να του αποστέλλονται στην αγγλική. 
Καταγγέλλει επίσης διακρίσεις και άνιση μεταχείριση όσον αφορά την πρόσβαση σε 
μαθήματα ολλανδικής γλώσσας (ως μέρος της διαδικασίας πολιτογράφησης). Υποστηρίζει 
ότι τέτοια μαθήματα διατίθεται σε όλους τους αλλοδαπούς [που δεν προέρχονται από την 
ΕΕ], όχι όμως σε πολίτες της ΕΕ. Ζητεί τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Ιουνίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την1η Σεπτεμβρίου 2009.

Ο συντάκτης της αναφοράς είναι πολωνός υπήκοος που ζει στις Κάτω Χώρες (σημειώνεται, 
ωστόσο, ότι η διεύθυνση που παρέχει στην αναφορά του είναι πολωνική). Ο αναφέρων 
επισημαίνει ότι ακολούθησε στις Κάτω Χώρες τη σύζυγό του, επιστήμονα, η οποία 
αποσπάσθηκε για δύο έτη στο Πανεπιστήμιο του Wageningen στο πλαίσιο μιας υποτροφίας 
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Marie Curie. Διατυπώνει σειρά παραπόνων σε βάρος των ολλανδικών αρχών: απουσία 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη ισότιμης με την παρεχόμενη στους ολλανδούς υπηκόους, κάτι 
που αντιβαίνει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και στο ολλανδικό Σύνταγμα, καθώς δεν 
παρασχέθηκε μετάφραση/διερμηνεία στον εναγόμενο στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας· μη 
παροχή της ολλανδικής νομοθεσίας μεταφρασμένης στα αγγλικά, γλώσσα που γνωρίζει ο 
αναφέρων, κλπ. Αναφέρεται επίσης σε μια δικαστική διαδικασία που κίνησε σε βάρος του μια 
εισπρακτική εταιρεία και στο γεγονός ότι η κλήση στο δικαστήριο του επιδόθηκε στην 
ολλανδική γλώσσα και όχι στην αγγλική όπως είχε ζητήσει. 

Οι ισχυρισμοί του αναφέροντα είναι ποικίλοι, αφορούν όμως επί της ουσίας το ζήτημα της 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη υπό μία ευρεία έννοια, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της 
μετάφρασης/διερμηνείας ενώπιον των δικαστηρίων.  

Όσον αφορά το ευεργέτημα πενίας, οι Κάτω Χώρες διαθέτουν, όπως και άλλα κράτη μέλη 
της ΕΕ, νομοθεσία για το ευεργέτημα πενίας με χρηματοδότηση από το κράτος, που επιτρέπει 
σε φυσικά και νομικά πρόσωπα (χωρίς διάκριση εθνικότητας) με χαμηλά εισοδήματα να 
καλύψουν το κόστος μιας δικαστικής διαδικασίας. Πληροφορίες σχετικά με το ευεργέτημα 
πενίας στις Κάτω Χώρες διατίθενται από υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών (υπηρεσία 
Rechtshulp) ή συμβούλια δικαστικής αρωγής (de Raad voor Rechtsbijstand). Πληροφορίες 
σχετικά με το δικαστικό και νομικό σύστημα των Κάτω Χωρών και, συγκεκριμένα, σχετικά 
με το ευεργέτημα πενίας, διατίθενται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σε 
αστικές και εμπορικές υποθέσεις 
(http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_net_el.htm.). Οι πληροφορίες αυτές 
διατίθενται σε πολλές γλώσσες της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της πολωνικής 
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_net_pl.htm. 

Υπενθυμίζεται πάντως ότι το Συμβούλιο ενέκρινε μια οδηγία σχετικά με το ευεργέτημα 
πενίας τον Ιανουάριο του 2003: την οδηγία 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 
20031 για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της 
θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές 
αυτές. Στόχος της οδηγίας αυτής είναι η βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε 
διασυνοριακές διαφορές, με τη θέσπιση ελάχιστων κοινών κανόνων για το ευεργέτημα 
πενίας.

Όσον αφορά την επίδοση των δικογράφων, ο κανονισμός 1348/2000 του Συμβουλίου της 
29ης Μαΐου 2000, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και 
εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις έχει ως στόχο να επιταχύνει την 
επίδοση και την κοινοποίηση δικογράφων με γρήγορα μέσα μεταξύ των κρατών μελών. Το 
άρθρο 4, παράγραφος 3, του εν λόγω κανονισμού ορίζει ότι η διαβιβαζόμενη πράξη 
συνοδεύεται από έντυπο που συμπληρώνεται στην επίσημη γλώσσα του τόπου όπου 
πρόκειται να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί η πράξη ή σε άλλη γλώσσα την οποία το κράτος 
μέλος παραλαβής έχει δηλώσει ότι μπορεί να δεχθεί. 

Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν τυγχάνει εφαρμογής στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς 
πρόκειται για επίδοση εντός του ίδιου κράτους μέλους. 
                                               
1 ΕΕ L26 της 31.1.2003, σ. 41
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Όσον αφορά το ζήτημα της μετάφρασης/διερμηνείας ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, κάθε 
κράτος μέλος διαθέτει δικούς του κανόνες στον τομέα αυτόν. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν 
κοινοτικοί κανόνες οι οποίοι να ρυθμίζουν το ζήτημα της μετάφρασης/διερμηνείας ενώπιον 
των δικαστηρίων των κρατών μελών. 

Βάσει των προαναφερθέντων στοιχείων, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παρέμβει υπέρ του 
αναφέροντα.


