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1. Sammendrag

Den tyske andrager har arbejdet i Nederlandene, men taler efter eget udsagn meget dårligt 
nederlandsk. Han hævder, at han har fået helbredsproblemer på grund af kemikalier, han var 
tvunget til at bruge på sin arbejdsplads. Da han klagede, blev han fyret af sin arbejdsgiver. 
Den nederlandske domstol stadfæstede fyringen. Andrageren hævder at være blevet 
forskelsbehandlet, fordi han ikke forstod meddelelserne fra arbejdsgiveren og myndighederne. 
Han påberåber sig Menneskerettighedsdomstolen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. juni 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

Situationen drejer sig om en tysk statsborger, som i en årrække har været ansat i en privat 
virksomhed beliggende i Nederlandene. Han gør opmærksom på forskellige 
sundhedsproblemer, han har døjet med, som han mener kan tilskrives hans arbejdsforhold. 
Efter han blev fyret efter fire års ansættelse i samme stilling modtog han ingen økonomisk 
godtgørelse og besluttede at klage til de nationale domstole, da han finder arbejdsforholdene 
utilstrækkelige ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt. Den nationale domstols dom i denne 
retssag var ikke til fordel for borgerens interesser.

Han mener, at den omstændighed, at retssagens dokumenter og dommen ikke er skrevet på 
hans eget sprog kan være en krænkelse af hans ret til en retfærdig rettergang.
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Kommissionens bemærkninger 

I overensstemmelse med arbejdstagernes frie bevægelighed i Den Europæiske Union og 
princippet om ikkeforskelsbehandling på grundlag af nationalitet har EU-borgere i henhold til 
artikel 45 i TEUF og artikel 7, stk. 1, i forordning 492/2011 ret til at tiltræde beskæftigelse i 
andre medlemsstater på samme betingelser som dem, der gælder for nationale statsborgere.

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder indeholder bestemmelser, der 
fastsætter princippet om ikkeforskelsbehandling, herunder på grundlag af nationalitet og sprog 
(artikel 21) og retten til reelle klagemuligheder ved domstolene (artikel 47). De rettigheder, 
der er fastsat i chartret, bør respekteres af medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten.

Ifølge EU-Domstolens retspraksis er fremme af et officielt EU-sprog en lovlig målsætning, 
men en sådan politik må ikke under nogen omstændigheder være ude af proportion i forhold 
til den tilstræbte målsætning, og måden, hvorpå den anvendes, må ikke medføre 
forskelsbehandling af statsborgere fra andre medlemsstater1. I den pågældende sag synes 
selve den omstændighed, at nederlandsk er proceduresproget ved de nederlandske domstole 
ikke at udgøre en overtrædelse af chartrets artikel 21.

Hvad angår retten til reelle klagemuligheder, udgifterne til oversættelse og tolkning eller som 
minimum udgifterne til en advokat, som er i stand til at bistå den pågældende under retssagen, 
kan betragtes som et spørgsmål, der kan falde ind under anvendelsesområdet for retshjælp. I 
henhold til bemærkningerne til artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder2 bør der ydes retshjælp, såfremt fraværet af en sådan hjælp vil 
gøre det umuligt at sikre reelle klagemuligheder.

I denne forbindelse fastsætter direktiv 2003/8/EF et system af foranstaltninger til fremme af 
retshjælp på tværs af grænserne. Dette synes imidlertid ikke at finde anvendelse på den 
aktuelle sag. Direktivet regulerer spørgsmålet om udgifter til oversættelse og tolkning, og i 
henhold til dets artikel 5 gives personer, der helt eller delvis ude af stand til selv at afholde 
sagsomkostningerne, retshjælp. Direktivet letter kun fremsendelsen af ansøgninger om 
retshjælp, og det er op til den nationale lovgivning at afgøre, om der ydes retshjælp eller ej. 
Da andrageren imidlertid synes at have boet i den medlemsstat, hvor den kompetente domstol 
befinder sig, finder direktivet ikke anvendelse.

Forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige 
dokumenter i civile og kommercielle sager finder anvendelse i civile og kommercielle sager, 
hvor et retsligt eller udenretsligt dokument skal overføres fra en medlemsstat til en anden til 
forkyndelse der. I henhold til artikel 8 i forordningen har modtageren ret til at afvise 
dokumenterne, hvis de ikke er skrevet på et sprog, vedkommende forstår. Da andrageren 
imidlertid synes at have boet i den medlemsstat, hvor den kompetente domstol befinder sig, 
finder forordningen ikke anvendelse.
                                               
1 Den Europæiske Unions Domstol, Anita Groener mod Minister for Education and the City of Dublin 
Vocational Educational Committee (C-379/87), Domstolens dom af 28. november 1989.
2 Bemærkninger vedrørende Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (2007/C 303/02), 
Den Europæiske Unions Tidende, C 303/17 af 14.12.2007.
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Konklusion

På grundlag af de foreliggende oplysninger er der ingen grund til at konkludere, at 
tilvejebringelsen af retssagens dokumenter og dommen på landets eget sprog anvendes 
diskriminatorisk, idet anvendelsen af et officielt sprog ved domstolene i princippet er 
berettiget, og denne anvendelse forekommer ikke at være diskriminatorisk i den pågældende 
sag.

Hvad angår sproget i retssagens dokumenter, finder forordning 1393/2007 og direktiv 
2003/8/EF ikke anvendelse af ovennævnte grunde. Der gøres imidlertid opmærksom på, at 
artikel 47 i chartret om grundlæggende rettigheder, som indeholder en forpligtelse til at yde 
retshjælp, når dette er nødvendigt for at sikre reelle klagemuligheder, om fornødent kan 
omfatte udgifterne til oversættelse eller juridisk bistand.


