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petíció Hollandiában a kelet-európai uniós polgárokkal szembeni 
megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a holland állam által az uniós polgárokkal szemben 
alkalmazott megkülönböztetést. Állítása szerint nem holland állampolgárként egy perben nem 
alkalmaznak vele szemben egyenlő bánásmódot, jóllehet a nemzetközi jogszabályok 
értelmében ugyanolyan bánásmódra jogosult, mint a holland állampolgárok. Azt állítja, hogy 
nem kap egyenlő hozzáférést a bíróságokhoz, valamint hogy nem biztosítják számára azt az 
ingyenes fordítást és tolmácsolást, amelyre hollandul nem beszélő külföldi állampolgárként 
jogosult. A jogi dokumentumokat szintén csak holland nyelven küldik meg számára, jóllehet 
kérte ezek angol nyelven történő megküldését. A petíció benyújtója továbbá kifogásolja egy 
holland nyelvtanfolyamra (az állampolgárság megadására irányuló folyamat részeként) való 
bejutás tekintetében tapasztalt megkülönböztetést és egyenlőtlen bánásmódot. Állítása szerint 
ilyen tanfolyamok valamennyi [nem uniós] külföldi személy rendelkezésére állnak, az uniós 
polgárok számára azonban nem. Ezért az Európai Parlament segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 30. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció benyújtója lengyel állampolgár, aki Hollandiában él (ugyanakkor megjegyzendő, 
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hogy a petíción lengyelországi címet rögzítettek). A petíció benyújtója leírja, hogy feleségét 
követte Hollandiába, aki tudós, és egy Marie Curie ösztöndíj keretében két évre szóló 
kiküldetést kapott a Wageningeni Egyetemre. Számos panasszal él a holland hatóságok ellen: 
a nemzeti polgárokkal egyenlő igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés hiánya, amely 
ellentétes az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezménnyel 
és a holland alkotmánnyal, mivel a bírósági eljárás keretében az alperesnek nem áll 
rendelkezésére fordítás/tolmácsolás; a holland jogszabályok a petíció benyújtója által beszélt 
angol nyelven nem állnak rendelkezésre, stb. Beszámol egy behajtó hivatal által ellene indított 
bírósági eljárásról is, valamint arról, hogy a bíróság elé idézésről szóló iratot holland nyelven 
kézbesítették a részére, és nem angolul, ahogyan azt korábban kérte. 

A petíció benyújtója sokféle állítást sorakoztat fel, melyek lényegében a szélesen értelmezett 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés kérdését érintik, ideértve a bíróságok előtti 
fordítás/tolmácsolás kérdését is.

A jogsegély terén az EU többi tagállamához hasonlóan Hollandiának is vannak a tagállam 
által finanszírozott jogsegélyre vonatkozó jogszabályai, amelyek lehetővé teszik az alacsony 
jövedelmű természetes és jogi személyek számára (tekintet nélkül az állampolgárságra) az 
eljárási költségek fedezését. A hollandiai jogsegélyre vonatkozó információk beszerezhetők 
jogi tanácsadónál (Rechtshulp iroda) vagy jogi segítségnyújtási tanácsadónál (de Raad voor 
Rechtsbijstand). A hollandiai igazságügyi és jogrendszerre, és különösen a jogsegélyre 
vonatkozó információk hozzáférhetők az Európai polgári és kereskedelmi igazságügyi hálózat 
honlapján (http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_net_fr.htm#4). Ezek az 
információk a Közösség több nyelvén, többek között lengyelül is hozzáférhetők
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_net_pl.htm.

Mindenesetre emlékeztetni kell arra, hogy a Tanács 2003. januárban irányelvet fogadott el a 
jogsegélyről: a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre 
vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/8/EK 
tanácsi irányelv1. Az irányelv célja az, hogy a költségmentességre vonatkozó közös 
minimumszabályok létrehozásával javítsa az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést a 
határokon átnyúló ügyekben.

Az ügyiratok továbbítása terén a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a 
bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2000. május 29-i 1348/2000/EK 
tanácsi rendelet célja az iratok továbbításának és kézbesítésének gyors eszközökkel történő 
meggyorsítása a tagállamok között. Az említett rendelet 4. cikkének (3) bekezdése úgy 
rendelkezik, hogy a továbbítandó irathoz egy formanyomtatványt kell csatolni, melyet a 
kézbesítés foganatosításának helye szerinti nyelven, vagy a megkeresett állam által elfogadott 
más nyelven kell kitölteni. 

Ugyanakkor e rendelkezés nem alkalmazható ebben az ügyben, mert egyazon tagállamon 
belüli irattovábbításról van szó. 

A nemzeti bíróságokon történő fordítás/tolmácsolás kérdésére minden tagállamnak 
                                               
1 HL L 26., 2003.1.31., 41. o.
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megvannak a saját szabályai. Jelenleg a tagállamok nemzeti bíróságain történő 
fordításra/tolmácsolásra vonatkozóan nincsen közösségi szabályozás.

Tekintettel a fentebb ismertetett körülményekre, a Bizottságnak nem áll módjában 
beavatkozni a petíció benyújtója érdekében. 


