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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0151/2008, imressqa minn Aleksander Ruszczyk, ta’ nazzjonalità 
Pollakka, dwar id-diskriminazzjoni fl-Olanda ta’ ċittadini tal-UE li ġejjin mill-
Ewropa tal-Lvant 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar id-diskriminazzjoni ta’ ċerti ċittadini tal-UE min-naħa tal-Istat 
Olandiż. Skontu, huwa ġie trattat b’mod inġust billi mhuwiex Olandiż, għalkemm skont ir-
regoli internazzjonali, huwa għandu dritt għall-istess trattament bħall-Olandiżi. Il-petizzjonant 
isostni li m’għandux l-istess aċċess għall-imħallef u li ma jibbenefikax mit-traduzzjoni u l-
interpretar bla ħlas li għandu dritt għalihom bħala barrani li ma jafx il-lingwa. Id-dokumenti 
ġudizzjarji jintbagħtulu biss bl-Olandiż, għalkemm talab li jkun jista’ jirċevihom bl-Ingliż. 
Barra minn hekk, huwa jilmenta dwar diskriminazzjoni u trattament inġust fl-ammissjoni għal 
kors tal-Olandiż (kors ta’ integrazzjoni taċ-ċittadini). Skontu, dan huwa miftuħ għall-barranin 
kollha, iżda mhux għaċ-ċittadini tal-UE. Huwa jitlob l-għajnuna tal-Parlament Ewropew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Ġunju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-ewwel ta’ Settembru 2009. 

L-awtur tal-petizzjoni huwa ċittadin ta’ nazzjonalità Pollakka li joqgħod l-Olanda 
(madankollu, ta’ min jinnota li fil-petizzjoni ngħata indirizz fil-Polonja). Il-petizzjonant jgħid 
li segwa lil martu, xjenzata, fl-Olanda minħabba li ntbagħtet fl-Università ta’ Wageningen 
għal sentejn fl-ambitu ta’ borża ta’ studju Marie Curie. Huwa jsemmi diversi lmenti li 
jakkużaw lill-awtoritajiet Olandiżi: nuqqas ta’ aċċess għall-ġustizzja li jkun ugwali għal dak 
offrut liċ-ċittadini, liema nuqqas imur kontra l-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-
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Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali u l-Kostituzzjoni Olandiża għax it-
traduzzjoni/l-interpretar mhumiex disponibbli għall-konvenut fl-ambitu ta’ proċedura 
ġudizzjarja; nuqqas ta’ disponibilità tal-leġiżlazzjoni Olandiża bl-Ingliż, il-lingwa li jaf il-
petizzjonant, eċċ. Huwa jsemmi wkoll proċedura ġudizzjarja mibdija kontrih minn uffiċċju 
tal-ġbir u l-fatt li n-notifika mibgħuta lilu biex jidher kienet bl-Olandiż u mhux bl-Ingliż 
bħalma talab.

Il-petizzjonant iqajjem allegazzjonijiet varjati ħafna, iżda li essenzjalment jittrattaw il-
kwistjoni tal-aċċess għall-ġustizzja b’mod ġenerali, inkluża dik dwar it-traduzzjoni/l-
interpretar fil-qrati.  

Rigward l-għajnuna legali, l-Olanda, bħall-Istati Membri l-oħra tal-UE, għandha leġiżlazzjoni 
relatata mal-għajnuna legali ffinanzjata mill-Istat Membru u li tippermetti lill-persuni naturali 
u ġuridiċi (mingħajr distinzjoni ta’ nazzjonalità) li għandhom dħul baxx biex jaffrontaw l-
ispejjeż ta’ proċedura. Tista’ tinkiseb informazzjoni dwar l-għajnuna legali fl-Olanda minn 
uffiċċju tal-konsultazzjonijiet legali (l-uffiċċju Rechtshulp) jew minn entità li toffri għajnuna 
legali (de Raad voor Rechtsbijstand). Informazzjoni relatata mas-sistema ġudizzjarja u legali 
fl-Olanda u, b’mod partikolari, dwar l-għajnuna legali, hija disponibbli fuq il-websajt tan-
Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-qasam ċivili u kummerċjali 
(http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_mlt_mt.htm#4.). Din l-informazzjoni hija 
disponibbli f’diversi lingwi tal-Komunità, inkluż il-Pollakk 
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_net_pl.htm. 

Għal skopijiet ta’ informazzjoni, ta’ min ifakkar li l-Kunsill adotta Direttiva dwar l-għajnuna 
legali f’Jannar 2003: id-Direttiva 2003/8/KE tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar  20031 biex ittejjeb 
l-aċċess għall-ġustizzja f’tilwimiet bejn il-konfini billi tistabbilixxi regoli komuni minimi 
konnessi ma’ għajnuna legali għal tilwimiet bħal dawn. Din id-Direttiva għandha l-għan li 
ttejjeb l-aċċess għall-ġustizzja fil-kwistjonijiet transkonfinali, billi jiġu stabbiliti regoli 
komuni minimi relatati mal-għajnuna legali.

Rigward il-kwistjoni tat-trażmissjoni tad-dokumenti, ir-Regolament 1348/2000 tal-Kunsill 
tad-29 ta’ Mejju 2000 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u 
extraġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali għandu l-għan li jħaffef it-trażmissjoni 
u n-notifika tad-dokumenti bejn l-Istati Membri permezz ta’ metodi rapidi. L-Artikolu 4(3) ta’ 
dan ir-Regolament jistipula li d-dokument li se jkun trażmess għandu jkun akkumpanjat 
b’formola li għandha timtela bil-lingwa tal-post fejn issir in-notifika jew b’lingwa oħra 
aċċettata mill-Istat indirizzat. 

Madankollu, din id-dispożizzjoni mhijiex applikabbli f’dan il-każ għax din hija trażmissjoni li 
saret fl-istess Stat Membru. 

Fir-rigward tal-kwistjoni tat-traduzzjoni/l-interpretar quddiem il-qrati nazzjonali, kull Stat
Membru għandu r-regoli tiegħu stess f’dan il-qasam. S’issa, ma jeżistux regoli Komunitarji 
għat-traduzzjonijiet/l-interpretar fil-qrati nazzjonali tal-Istati Membri. 

Abbażi tal-elementi msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tintervieni 
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favur il-petizzjonant. 


