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Temats: Lūgumraksts Nr. 0151/2008, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Aleksander 
Ruszczyk, par diskrimināciju pret ES pilsoņiem no Austrumeiropas Nīderlandē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par diskrimināciju pret ES pilsoņiem no Nīderlandes valsts 
puses. Viņš sūdzas, ka kā pret tādu, kuram nav Nīderlandes pilsonības, tiesā pret viņu 
neizturas vienādi, lai arī saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem viņam ir tiesības uz tādu 
pašu izturēšanos kā Nīderlandes pilsoņiem. Viņš apgalvo, ka viņam netika dota vienāda pieeja 
tiesai un ka viņš nesaņem brīvu rakstisko un mutisko tulkošanu, uz kuru viņam ir tiesības kā 
ārvalstu pilsonim, kam nav holandiešu valodas zināšanu. Juridiskie dokumenti viņam tiek 
sūtīti tikai holandiešu valodā, lai arī viņš ir pieprasījis, lai tie tiktu sūtīti angļu valodā. Viņš 
sūdzas arī par diskrimināciju un nelīdztiesīgu izturēšanos uzņemšanā holandiešu valodas 
kursos (kā daļa no naturalizācijas procesa). Viņš sūdzas, ka šādi kursi ir pieejami visiem 
(ārpus ES) ārzemniekiem, nevis ES pilsoņiem. Viņš aicina Eiropas Parlamentu palīdzēt.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 30. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs ir Polijas valstspiederīgais, kurš dzīvo Nīderlandē (tomēr jāatzīmē, 
ka lūgumrakstā ir norādīta Polijas adrese). Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņš uz 
Nīderlandi devies kopā ar sievu, kura ir zinātniece, kas Marijas Kirī stipendijas ietvaros uz 
2 gadiem nosūtīta studēt Vageningenas universitātē. Viņš min vairākas sūdzības, apstrīdot 
Nīderlandes varas iestādes: nevienlīdzīga tiesu pieejamība salīdzinājumā ar Nīderlandes 
valstspiederīgajiem, kas ir pretrunā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 



PE428.018v01-00 2/2 CM\789361LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

konvencijai un Nīderlandes konstitūcijai, jo tiesvedībā atbildētājam netiek nodrošināti 
rakstiskās vai mutiskās tulkošanas pakalpojumi; nespēja piekļūt Nīderlandes tiesību aktiem 
angļu valodā, ko prot lūgumraksta iesniedzējs, u. c. Tāpat viņš norāda uz tiesvedību, ko pret
viņu uzsācis līdzekļu atguves dienests, un to, ka viņam nosūtītais dokuments par ierašanos ir 
holandiešu, nevis angļu, valodā, kā viņš to lūdzis.

Lūgumraksta iesniedzējs min ļoti dažādas atsauces, kas galvenokārt attiecas uz jautājumu par 
plašu piekļuvi tiesiskumam, tostarp jautājumam par rakstisko un mutisko tulkošanu 
tiesvedībā. 

Attiecībā uz juridisko palīdzību Nīderlandei, tāpat kā citām ES dalībvalstīm, ir tiesību akti par 
dalībvalsts finansēto juridisko palīdzību, kas palīdz fiziskām un juridiskām personām 
(neatkarīgi no valstspiederības) ar zemiem ienākumiem segt procedūras izmaksas. 
Informāciju par juridisko palīdzību Nīderlandē iespējams iegūt juridisko konsultāciju birojā 
(Rechtshulp birojs) vai juridiskās palīdzības padomē (de Raad voor Rechtsbijstand). 
Informācija par Nīderlandes tiesu un tiesību sistēmu, īpaši par juridisko palīdzību, ir pieejama 
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās tīmekļa vietnē 
(http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_net_fr.htm#4.). Šī informācija pieejama 
vairākās Kopienas valodās, tostarp poļu valodā 
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_net_pl.htm. 

Visiem nepieciešamajiem gadījumiem tiek atgādināts, ka Padome 2003. gada janvārī ir 
pieņēmusi direktīvu par juridisko palīdzību: 2003. gada 27. janvāra Direktīva 2003/8/EK1 par 
to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus 
attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos. Šīs direktīvas mērķis ir uzlabot tiesu pieejamību 
pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību.

Attiecībā uz jautājumu par dokumentu nosūtīšanu 2000. gada 29. maija Padomes Regulas 
(EK) Nr. 1348/2000 par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu 
Eiropas Savienības dalībvalstīs mērķis ir paātrināt dokumentu nosūtīšanu un izsniegšanu starp 
dalībvalstīm, izmantojot ātrus līdzekļus. Minētās regulas 4. panta 3. punkts nosaka, ka 
nosūtāmajam dokumentam pievieno veidlapu, ko aizpilda tās vietas oficiālajā valodā, kurā 
veic izsniegšanu, vai arī citā valodā, kuru attiecīgā dalībvalsts norādījusi par pieņemamu.

Tomēr šis noteikums nav piemērojams minētajā gadījumā, jo ir runa par dokumentu 
nosūtīšanu, ko veic tajā pašā dalībvalstī.

Attiecībā uz rakstisko un mutisko tulkošanu valsts tiesvedībā katrai dalībvalstij ir savi 
noteikumi šajā jautājumā. Pašlaik nepastāv Kopienas noteikumi attiecībā uz rakstisko un 
mutisko tulkošanu dalībvalstu tiesvedībā.

Ņemot vērā iepriekš norādīto informāciju, Komisija nevar iejaukties par labu lūgumraksta 
iesniedzējam.”

                                               
1 OV L 26, 31.1.2003., 41. lpp.


