
CM\931945BG.doc PE508.094v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0138/2012, внесена от Thomas Jähne, с германско гражданство, 
относно несправедливо уволнение и езиковия режим на съдилищата в 
Нидерландия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, с германско гражданство, е работил в Нидерландия, но 
признава, че говори много зле нидерландски. Той твърди, че е имал здравословни 
проблеми поради химическите продукти, които е бил длъжен да използва на работното 
си място. Когато се оплакал, неговият работодател го уволнил. Нидерландският съд е 
потвърдил уволнението. Вносителят на петицията счита, че това представлява 
дискриминация, тъй като той не е могъл да разбере съобщенията на своя работодател и 
на органите. Той се отнася до ЕСПЧ.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 юни 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Случаят се отнася до германски гражданин, работил години наред като служител на 
частно предприятие в Нидерландия.  Той обръща внимание на различни здравословни 
проблеми, които са го засегнали и които той счита, че могат да се дължат на условията 
му на труд.Вследствие на уволнението му след четири години трудов стаж на същата 
позиция, той не получил парично обезщетение и решил да предяви иск пред 
националните съдилища, тъй като счел, че условията му на труд са неподходящи от 
гледна точка на опазването на здравето.  Решението на националния съд не било в 
полза на интересите на гражданина. 
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Той счита, че фактът, че преписката по делото и съдебното решение не са съставени на 
собствения му език би могло да съставлява нарушените на правото му на справедлив 
съдебен процес.  

Наблюдения на Комисията 

В съответствие със свободното движение на работници в рамките на Европейския съюз 
и принципа за недискриминация, основаваща се на гражданство, гражданите на ЕС 
имат право да бъдат наемани на работа в други държави членки при същите условия 
като прилаганите спрямо собствените граждани, в съответствие с член 45 от ДФЕС и 
член 7, параграф 1 от Регламент 492/2011.

Хартата на основните права на ЕС съдържа разпоредби, установяващи принципа за 
недискриминация, включително въз основа на  гражданство и език (член 21), и право на 
ефективни правни средства за защита (член 47). Правата, установени в Хартата, следва 
да се спазват от държавите членки при прилагане на правото на ЕС.

В съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз, като се отчита, 
че насърчаването на официалния език е легитимна цел, все пак се посочва, че тази 
политика не трябва при никакви обстоятелства да е непропорционална на 
преследваната цел и начина, по който се осъществява това насърчаване не трябва да 
води до дискриминация на граждани на други държави членки1.   В настоящия случай 
обикновеният факт, че нидерландският е език на производства, висящи пред 
нидерландските съдилища, не изглежда да съставлява нарушение на член 21 от 
Хартата. 

По отношение на правото на ефективни правни средства на защита, разходите за 
писмен и устен превод или поне разходите за адвокат, оправомощен да представлява 
процесуално засегнатото лице, могат да бъдат счетени за въпрос, който може да 
попадне в обхвата на правната помощ.  В съответствие с разясненията по член 47 от 
Хартата на основните права на Европейския съюз2, следва да се предостави правна 
помощ, когато липсата на такава помощ би обезсилила гаранцията за наличието на 
ефективни средства за правна защита. 

В това отношение Директива 2003/8/ЕО установява система за улесняване на правната 
помощ при презгранични спорове.  Тя обаче не изглежда приложима към настоящия 
случай. Посочената директива урежда въпросите, свързани с разходите за писмен и 
устен превод, и в съответствие с член 5 от нея на лицата, които частично или изцяло не 
са в състояние да поемат съдебните разноски, се предоставя правна помощ.  
Директивата единствено улеснява въвеждането на предвиждане за предоставяне на 
правна помощ, а това дали да се предостави или не правна помощ се урежда от 

                                               
1 Съд на Европейския съюз, Anita Groener/Министерство на образованието и комитет за 
професионално обучение на град Дъблин (C-379/87), решение на Съда от 28 ноември 1989 година.  
2 Разяснения относно Хартата на основните права (2007/C 303/02), Официален вестник на Европейския 
съюз, C 303/17, 14.12.2007 г.
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националното законодателство.   Все пак, тъй като изглежда, че вносителят е живеел в 
държавата членка на компетентния съд, директивата не се прилага. 

Регламент (ЕО) № 1393/2007 относно връчване в държавите членки на съдебни и 
извънсъдебни документи по граждански или търговски дела се прилага при граждански 
и търговски дела, когато съдебни или извънсъдебни документи трябва да бъдат 
изпратени от една държава членка в друга с цел да бъдат връчени.    В съответствие с 
член 8 от регламента, адресатът има право да откаже да приеме документи, ако те не са 
написани на език, който той разбира.    Все пак, тъй като изглежда, че вносителят е 
живеел в държавата членка на компетентния съд, регламентът не се прилага. 

Заключение

Въз основа на предоставената информация, липсват основания да се заключи, че 
съставянето на преписката по делото и съдебното решение на езика на страната, се 
прилага по дискриминационен начин, тъй като употребата на официалния език в 
производството по принцип е обосновано и тази употреба не изглежда 
дискриминационна в настоящия случай. 

По отношение на езика на преписката по делото, по причини, изложени по-горе 
Регламент 1393/2007 и Директива 2003/8/ЕО не се прилагат. Все пак, следва да се 
изтъкне, че член 47 от Хартата на основните права, който включва задължение за 
предоставяне на правна помощ, когато това е необходимо, за да се гарантират 
ефективни правни средства за защита, може да обхваща, по целесъобразност, 
разходите, свързани с писмен превод или правна помощ. 


