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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0151/2008, którą złożył Aleksander Ruszczyk (Polska) w sprawie 
dyskryminacji w Holandii obywateli UE z krajów Europy Wschodniej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się wobec dyskryminacji obywateli UE przez państwo 
holenderskie. Twierdzi on, że jako osoba, która nie posiada obywatelstwa holenderskiego, nie 
został sprawiedliwie potraktowany w sprawie sądowej, choć na podstawie prawa 
międzynarodowego posiada one równe prawa z Holendrami. Składający petycję utrzymuje, że 
nie zapewniono mu równego dostępu do sądu ani bezpłatnego tłumaczenia pisemnego
i ustnego, do którego ma prawo jako cudzoziemiec nieznający języka niderlandzkiego. 
Dokumentację prawną przesłano mu tylko w języku niderlandzkim, mimo wniosku 
składającego petycję o przesłanie jej w wersji angielskiej. Składający petycję sprzeciwia się 
także wobec dyskryminacji i nierównego traktowania przy przyjmowaniu na kursy języka 
niderlandzkiego (co stanowi część procesu naturalizacji). Twierdzi on, że takie kursy 
dostępne są dla wszystkich cudzoziemców (spoza UE), ale nie dla obywateli Unii. Wzywa on 
Parlament Europejski do udzielenia pomocy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 czerwca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Autorem petycji jest obywatel polski mieszkający w Holandii (należy jednak zauważyć, że
w petycji podany jest adres polski). Składający petycję wskazuje, że pojechał do Holandii 
wraz ze swoją małżonką będącą naukowcem, która w ramach stypendium Marie Curie miała 
spędzić dwa lata na Uniwersytecie w Wageningen. Składa on pod adresem władz 
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holenderskich liczne skargi dotyczące braku dostępu do wymiaru sprawiedliwości równego 
temu, jaki jest zapewniony obywatelom holenderskim, wbrew europejskiej Konwencji
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz wbrew holenderskiej konstytucji, 
ponieważ jako pozwanemu nie zapewniono mu tłumaczenia pisemnego ani ustnego w ramach 
postępowania sądowego, ani też nie udostępniono mu przepisów w języku angielskim, który 
jest mu znany itp. Składający petycję powiadamia też o postępowaniu sądowym, które zostało 
wszczęte przeciwko niemu przez biuro ds. odzyskiwania mienia, a także o tym, że akt 
stawiennictwa został mu przekazany w języku holenderskim, a nie, zgodnie z jego życzeniem,
w języku angielskim. 

Składający petycję formułuje bardzo różnorodne oświadczenia, dotyczące jednak zasadniczo 
kwestii szeroko pojętego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w tym kwestii tłumaczenia 
pisemnego i ustnego w sądach.

Jeżeli chodzi o pomoc w zakresie kosztów postępowania, w Holandii, podobnie jak w innych 
państwach członkowskich, istnieją przepisy dotyczące pomocy finansowej udzielanej przez 
państwo członkowskie i umożliwiającej osobom fizycznym i prawnym o niskich dochodach, 
niezależnie od przynależności państwowej, pokrycie kosztów postępowania. Informacje 
dotyczące pomocy w zakresie kosztów postępowania w Holandii można uzyskać w biurze 
pomocy prawnej (bureau Rechtshulp) lub w siedzibie rady pomocy prawnej (Raad voor 
Rechtsbijstand). Informacje dotyczące systemu sądownego i prawnego w Holandii,
a w szczególności pomocy w zakresie kosztów postępowania, są dostępne na stronie 
Europejskiej Sieci Sądowniczej do spraw cywilnych i handlowych
(http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_net_fr.htm#4.). Informacje te są dostępne
w wielu językach Wspólnoty, w tym w języku polskim
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_net_pl.htm. 

Należy przypomnieć, że Rada przyjęła w styczniu 2003 r. dyrektywę w sprawie pomocy 
prawnej – dyrektywę 2003/8/WE Rady z dnia 27 stycznia 2003 r.1 – w celu usprawnienia 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie 
minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym 
charakterze. Dyrektywa ta ma na celu poprawę dostępu do wymiaru sprawiedliwości
w sprawach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad 
odnoszących się do pomocy prawnej.

Jeżeli chodzi o kwestię przekazywania dokumentów, rozporządzenie Rady nr 1348/2000 
z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych
i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych ma na celu przyspieszenie 
przekazywania i dostarczania dokumentów z wykorzystaniem szybkich środków między 
państwami członkowskimi. Art. 4 ust. 3 tego rozporządzenia stanowi, że do dokumentu, który 
ma zostać przekazany, jest załączany formularz, który musi być wypełniony w języku 
urzędowym miejsca, gdzie ma nastąpić doręczenie, lub w jakimkolwiek innym języku 
dopuszczonym przez państwo członkowskie, do którego przekazywane są dokumenty. 

Przepis ten nie ma jednak zastosowania w danym przypadku, ponieważ chodzi tu
o doręczenie dokumentu na terytorium jednego państwa członkowskiego. 
                                               
1 Dz.U. L 26 z 31.1.2003, s. 41.
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Jeżeli chodzi o kwestię tłumaczenia pisemnego i ustnego w sądach krajowych, każde państwo 
członkowskie ustala własne przepisy w tym zakresie. Obecnie nie ma przepisów 
wspólnotowych regulujących tłumaczenia pisemne i ustne w sądach krajowych państw 
członkowskich. 

W świetle powyższych informacji Komisja nie może podjąć działań na rzecz składającego 
petycję. 


