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Θέμα: Αναφορά 0138/2012, του Thomas Jähne, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με
άδικη απόλυση και το γλωσσικό καθεστώς στα δικαστήρια των Κάτω 
Χωρών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο γερμανός αναφέρων εργαζόταν στις Κάτω Χώρες, αλλά δεν ομιλεί καλά Ολλανδικά, όπως 
δηλώνει ο ίδιος. Υποστηρίζει ότι παρουσίασε προβλήματα υγείας εξαιτίας χημικών που ήταν 
υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί στον εργασιακό του χώρο. Όταν παραπονέθηκε, ο εργοδότης 
του τον απέλυσε. Το ολλανδικό δικαστήριο επικύρωσε την απόλυση. Ο αναφέρων 
υποστηρίζει ότι υφίσταται δυσμενή διάκριση διότι δεν ήταν σε θέση να κατανοήσει την 
επικοινωνία εκ μέρους του εργοδότη του και των αρχών. Επικαλείται την ΕΣΑΔ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Ιουνίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Η υπόθεση αφορά ένα γερμανό πολίτη ο οποίος εργαζόταν επί σειρά ετών σε ιδιωτική 
επιχείρηση με έδρα τις Κάτω Χώρες. Ο αναφέρων εφιστά την προσοχή σε διάφορα 
προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε και τα οποία θεωρεί ότι οφείλονται στις συνθήκες 
εργασίας του. 
Ο αναφέρων απολύθηκε μετά από τέσσερα έτη εργασίας στην ίδια θέση χωρίς να λάβει 
οικονομική αποζημίωση και αποφάσισε να προσφύγει ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, 
καθώς θεωρεί ότι οι εργασιακές συνθήκες ήταν ακατάλληλες για την υγεία. Η απόφαση του 
εθνικού δικαστηρίου στην εν λόγω δίκη δεν ήταν ευνοϊκή για τα συμφέροντα του 
αναφέροντα.
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Ο αναφέρων θεωρεί ότι το γεγονός ότι τα δικαστικά έγγραφα και η απόφαση δεν είναι στη 
δική του γλώσσα συνιστά ενδεχομένως παράβαση του δικαιώματός του σε δίκαιη δίκη.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Σύμφωνα με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και την αρχή της μη διάκρισης λόγω ιθαγένειας, οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα 
να εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των 
υπηκόων του κράτους αυτού, όπως ορίζει το άρθρο 45 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 7 παράγραφος
1 του κανονισμού 492/2011.

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέχει διατάξεις που 
κατοχυρώνουν την αρχή της μη διάκρισης, μεταξύ άλλων βάσει ιθαγένειας και βάσει 
γλώσσας (άρθρο 21), και το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου
(άρθρο 47). Τα δικαιώματα που κατοχυρώνει ο Χάρτης πρέπει να γίνονται σεβαστά από τα 
κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλο που η 
προώθηση μιας επίσημης γλώσσας αποτελεί θεμιτό σκοπό, τέτοιου είδους πολιτικές δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι δυσανάλογες σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό και ο 
τρόπος υλοποίησής τους δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις εις βάρος πολιτών άλλων κρατών 
μελών1. Στην παρούσα υπόθεση, το γεγονός καθεαυτό ότι τα ολλανδικά είναι η γλώσσα της 
διαδικασίας ενώπιον του ολλανδικού δικαστηρίου δεν φαίνεται να συνιστά παραβίαση του 
άρθρου 21 του Χάρτη.

Όσον αφορά το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής, το κόστος της μετάφρασης και της 
διερμηνείας, ή τουλάχιστον το κόστος δικηγόρου που είναι σε θέση να βοηθήσει το 
συγκεκριμένο πρόσωπο στις νομικές διαδικασίες, θα μπορούσε να θεωρηθεί ζήτημα που 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ευεργετήματος πενίας. Σύμφωνα με τις εξηγήσεις που 
παρέχει ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης2 σε σχέση με το 
άρθρο 47, το ευεργέτημα πενίας πρέπει να παρέχεται στην περίπτωση που η έλλειψή του θα 
καθιστούσε απρόσφορη την εξασφάλιση αποτελεσματικής προσφυγής.

Στο πλαίσιο αυτό, η οδηγία 2003/8/ΕΚ θεσπίζει ένα σύστημα για τη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής χορήγησης ευεργετήματος πενίας, το οποίο δεν φαίνεται να έχει εφαρμογή 
στην παρούσα υπόθεση. Η οδηγία ρυθμίζει ζητήματα κόστους της μετάφρασης και 
διερμηνείας και, σύμφωνα με το άρθρο 5, τα άτομα που είναι εν μέρει ή πλήρως ανίκανα να 
αντιμετωπίσουν τις δαπάνες των δικαστικών εξόδων λαμβάνουν ευεργέτημα πενίας. Η οδηγία 
απλώς διευκολύνει την υποβολή αιτήσεων για ευεργέτημα πενίας και εναπόκειται στην 
εθνική νομοθεσία να ορίσει εάν το ευεργέτημα πενίας θα χορηγηθεί ή όχι. Εντούτοις, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αναφέρων ζούσε προφανώς στο κράτος μέλος του αρμόδιου 

                                               
1 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Anita Groener κατά Minister for Education and the City of Dublin Vocational 
Educational Committee (C-379/87), απόφαση του Δικαστηρίου της 28ης Νοεμβρίου 1989.
2 Επεξηγήσεις σχετικά με το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007/C 303/02), 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 303/17, 14.12.2007.
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δικαστηρίου, δεν εφαρμόζεται η συγκεκριμένη οδηγία. 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη 
δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις εφαρμόζεται σε αστικές 
και εμπορικές υποθέσεις όπου μια δικαστική ή εξώδικη πράξη πρέπει να διαβιβαστεί από ένα 
κράτος σε άλλο προκειμένου να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί εκεί. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
κανονισμού, ο παραλήπτης έχει δικαίωμα αρνηθεί έγγραφα εάν δεν έχουν συνταχθεί σε 
γλώσσα την οποία κατανοεί. Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αναφέρων ζούσε 
προφανώς στο κράτος μέλος του αρμόδιου δικαστηρίου, δεν εφαρμόζεται ο συγκεκριμένος 
κανονισμός. 

Συμπέρασμα

Βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν, δεν υπάρχει λόγος να συναχθεί ότι η σύνταξη των 
δικαστικών πράξεων και αποφάσεων στη γλώσσα της χώρας εισάγει διακρίσεις, καθώς η 
χρήση μιας επίσημης γλώσσας στη δικαιοσύνη δικαιολογείται κατ' αρχήν και η χρήση αυτή 
δεν φαίνεται να εισάγει διακρίσεις στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Όσον αφορά τη γλώσσα των δικαστικών εγγράφων, δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός 
1393/2007 και η οδηγία 2003/8/ΕΚ για τους προαναφερθέντες λόγους. Ωστόσο, 
υπογραμμίζεται ότι το άρθρο 47 Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το οποίο 
περιλαμβάνει την υποχρέωση παροχής ευεργετήματος πενίας όταν αυτό απαιτείται για την 
εξασφάλιση αποτελεσματικής προσφυγής, μπορεί να καλύψει, εφόσον κριθεί σκόπιμο, τις 
δαπάνες που σχετίζονται με τη μετάφραση ή τη νομική συνδρομή.


