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Comisia pentru petiții

1.9.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.:  Petiția nr. 0151/2008 adresată de Aleksander Ruszczyk, de cetățenie poloneză, 
privind discriminarea împotriva cetățenilor est-europeni ai UE în Țările de Jos

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă discriminarea împotriva anumitor cetățeni ai UE practicată de către statul 
olandez. Acesta susține că a fost tratat în mod discriminatoriu, nefiind cetățean olandez, deși, 
în conformitate cu legislația internațională, are dreptul la același tratament ca și cetățenii 
olandezi. Petiționarul susține că nu i se acordă acces egal la instanțele juridice și că nu 
beneficiază de gratuitatea traducerilor și a interpretariatului la care are dreptul în calitate de 
cetățean străin fără cunoștințe de limba olandeză. Documentele juridice îi sunt, de asemenea, 
trimise doar în limba olandeză, în ciuda solicitării sale de a-i fi transmise în limba engleză. 
Petiționarul reclamă de asemenea discriminarea și tratamentul inegal în admiterea la un curs 
de limbă olandeză (ca parte a procesului de naturalizare). Acesta susține că astfel de cursuri 
sunt disponibile pentru toți străinii [non-UE], dar nu și pentru cetățenii UE. Petiționarul 
solicită sprijinul Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 iunie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiționarul este un resortisant de naționalitate poloneză rezident în Țările de Jos (deși trebuie 
menționat faptul că pe petiție figurează o adresă din Polonia). Acesta indică faptul că și-a 
urmat soția, om de știință, în Țările de Jos, după detașarea acesteia pe o perioadă de doi ani la 
Universitatea din Wageningen în cadrul unei burse Marie Curie. Acesta raportează numeroase 
plângeri care implică autorităților olandeze: absența accesului adecvat la justiție, egal cu cel 
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acordat cetățenilor olandezi, contrar Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului 
și a libertăților fundamentale, precum și constituției olandeze, deoarece nu ar exista 
posibilitatea traducerii/interpretării în beneficiul pârâtului în cadrul unei proceduri judiciare, 
traducerea legislației olandeze nefiind disponibilă în limba engleză, limbă cunoscută de 
petiționar etc. Petiționarul face referire, de asemenea, la o procedură judiciară demarată 
împotriva sa de un oficiu de recuperare a creanțelor și la faptul că actele de înfățișare îi sunt 
transmise în limba olandeză și nu în limba engleză, așa cum solicitase. 

Petiționarul aduce acuzații diverse, în esență, referitoare la chestiunea accesului la justiție în 
ansamblu, inclusiv traducerea/interpretarea în instanță. 

În ceea ce privește asistența judiciară, Țările de Jos dispun, la fel ca celelalte state membre ale 
UE, de o legislație referitoare la ajutorul financiar acordat de statul membru care să permită 
persoanelor fizice și juridice (fără distincție de naționalitate) care nu dispun de resurse 
suficiente să poată suporta costurile unei proceduri judiciare. Informații privind asistența 
judiciară în Țările de Jos pot fi obținute de la un birou de consultații juridice (Rechtshulp) sau 
de la un consiliu care acordă asistență judiciară (de Raad voor Rechtsbijstand). Informații 
privind sistemul judiciar și legal din Țările de Jos și, în special, asistența juridică, sunt 
disponibile pe site-ul Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială 
(http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_net_fr.htm#4). Aceste  informații sunt 
disponibile în mai multe limbi comunitare, inclusiv în limba poloneză: 
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_net_pl.htm. 

De asemenea, trebuie menționat faptul că, în ianuarie 2003, Consiliul a adoptat o directivă 
privind asistența judiciară: Directiva 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 20031 de 
îmbunătățire a accesului la justiție în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme 
minime comune privind asistența judiciară acordată în astfel de litigii. Directiva are drept 
obiectiv îmbunătățirea accesului la justiție în cazul litigiilor transfrontaliere, prin stabilirea 
unor norme minime comune privind asistența judiciară acordată în acest sens.

În ceea ce privește chestiunea transmiterii documentelor, Regulamentul 1348/2000 al 
Consiliului din 29 mai 2000 privind notificarea și comunicarea în statele membre a actelor 
judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială are drept scop accelerarea 
transmiterii notificării și comunicării documentelor prin mijloace cât mai rapide între statele 
membre. Articolul 4 alineatul (3) din regulamentul menționat prevede că actul care urmează 
să fie transmis trebuie să fie însoțit de o cerere redactată în limba oficială a locului unde 
urmează să se facă notificarea sau comunicarea ori într-o altă limbă pe care statul membru 
respectiv a indicat că o acceptă. 

Totuși, această dispoziție nu este aplicabilă în cazul de față, deoarece este vorba de 
transmiterea unor acte pe teritoriul aceluiași stat membru. 

În ceea ce privește chestiunea traducerii/interpretării în instanță, fiecare stat membru dispune 
de o legislație proprie în acest sens. Până în prezent, nu există dispoziții comunitare 
referitoare la traducerea/interpretarea în fața instanțelor naționale ale statelor membre.

                                               
1 JO L26, 31.1.2003, p.41.
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Având în vedere elementele prezentate mai sus, Comisia nu este în măsură să intervină în 
favoarea petiționarului. 


