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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0151/2008 dėl ES piliečių, kilusių iš Rytų Europos, diskriminavimo
Nyderlanduose, kurią pateikė Lenkijos pilietis Aleksander Ruszczyk

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Nyderlandų valstybė diskriminuoja kai kuriuos ES 
piliečius. Jo nuomone, į jį, kaip ne Nyderlandų pilietį, buvo žiūrima šališkai, nors pagal 
tarptautines taisykles jis turi teisę į tokį patį požiūrį kaip Nyderlandų piliečiai. Peticijos 
pateikėjas teigia, kad jis neturi tokios pačios teisės kreiptis į teismą ir jam nesuteikiamas 
nemokamas vertimas raštu ir žodžiu, į kurį jis turi teisę kaip olandų kalba nekalbantis 
užsienietis. Teismo dokumentai jam siunčiami tik olandų kalba, nors jis prašė juos siųsti anglų 
kalba. Be to, jis skundžiasi, kad yra diskriminuojamas ir jam taikomas nevienodas požiūris 
leidžiant lankyti olandų kalbos kursus (piliečių integracijos kursus). Jo nuomone, kursus gali 
lankyti visi užsieniečiai, bet ne ES piliečiai. Jis prašo Europos Parlamento pagalbos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008. m. birželio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticijos pateikėjas yra Nyderlanduose gyvenantis Lenkijos pilietis (tačiau pažymėtina, kad 
peticijoje nurodytas adresas Lenkijoje). Peticijos pateikėjas nurodo, kad į Nyderlandus vyko 
kartu su savo žmona mokslininke, kuri 2 metams paskirta dirbti į Vageningeno universitetą 
suteikus Marijos Kiuri stipendiją. Jis pateikia daug skundų, kuriuose kaltinamos Nyderlandų 
valdžios institucijos: dėl tokios pačios teisės kreiptis į teismą kaip Nyderlandų piliečiams 
nebuvimo, pažeidžiant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ir 
Nyderlandų konstituciją, nes vykstant teismo procesui atsakovui nesuteiktos vertimas raštu ir 
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(arba) žodžiu paslaugos; dėl galimybės susipažinti su Nyderlandų teisės aktais anglų kalba, 
kurią moka peticijos pateikėjas, nebuvimo ir pan. Jis taip pat nurodo, kad bylą jam iškėlė 
skolų išieškojimo įstaiga ir kad jam įteiktas kvietimas atvykti į teismą parašytas olandų, o ne 
anglų kalba, kaip jis prašė.

Peticijos pateikėjo skundai labai įvairūs, bet daugiausia susiję su teisės kreiptis į teismą 
klausimu, į kurį plačiąja prasme įeina vertimo raštu ir (arba) žodžiu teismuose klausimas.

Teisinės pagalbos srityje Nyderlanduose, kaip ir kitose ES valstybėse narėse, priimti teisės 
aktai dėl valstybės narės finansuojamos teisinės pagalbos, pagal kuriuos mažas pajamas 
turintys fiziniai ir juridiniai asmenys (neišskiriant pagal pilietybę) gali padengti proceso 
išlaidas. Informaciją apie teisinę pagalbą Nyderlanduose galima gauti teisinių konsultacijų 
įstaigoje (įstaiga Rechtshulp) arba teisinės pagalbos taryboje (ol. de Raad voor 
Rechtsbijstand). Informacija apie Nyderlandų teismų ir teisės sistemą, visų pirma apie teisinę 
pagalbą, pateikiama Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose interneto 
svetainėje (http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_net_fr.htm#4.). Ši informacija 
pateikiama keliomis Bendrijos kalbomis, tarp jų lenkų 
(http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_net_pl.htm).

Verta priminti, kad 2003 m. sausio mėn. Taryba priėmė teisinės pagalbos direktyvą – 2003 m. 
sausio 27 d. Tarybos direktyva 2003/8/EB1, numatanti teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo 
tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems 
ginčams taisykles. Šios direktyvos tikslas – pagerinti teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą 
tarptautiniuose ginčuose, nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos taisykles.

Aptariant klausimą dėl dokumentų perdavimo pažymėtina, kad 2000 m. gegužės 29 d. 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse 
arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse tikslas – paspartinti dokumentų įteikimą 
arba pranešimą apie juos tarp valstybių narių, naudojant greitas priemones. Minėto 
reglamento 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad kartu su perduotinu dokumentu pateikiama 
forma, kuri turi būti užpildoma vietos, kurioje įteikiamas dokumentas, kalba arba kita tai 
valstybei priimtina kalba.

Tačiau ši nuostata netaikoma šiuo atveju, nes dokumentas įteiktas toje pačioje valstybėje 
narėje.

Dėl vertimo raštu ir (arba) žodžiu nacionaliniuose teismuose kiekviena valstybė narė nustato 
savo taisykles. Šiuo metu nėra Bendrijos taisyklių dėl vertimo raštu ir (arba) žodžiu 
nacionaliniuose valstybių narių teismuose.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Komisija negali priimti peticijos pateikėjui palankaus 
sprendimo.“

                                               
1 OL L 26, 2003 1 31, p. 41.


