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Tárgy: Thomas Jähne német állampolgár által benyújtott 0138/2012. számú petíció a 
jogellenes elbocsátásról és a holland bíróságok nyelvhasználati rendszeréről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki német állampolgár, Hollandiában dolgozott, de saját bevallása 
szerint csak nagyon rosszul beszéli a holland nyelvet. Állítása szerint egészségügyi problémái 
alakultak ki azon vegyi anyagok miatt, amelyeket a munkahelyén kénytelen volt használni. 
Amikor ezt közölte munkáltatójával, elbocsátották a munkahelyéről. A holland bíróság 
fenntartotta az elbocsátást. A petíció benyújtójának állítása szerint hátrányos 
megkülönböztetés történt, mivel nem értette meg, amit a munkavállalója és a hatóságok 
közöltek vele. A petíció benyújtója az Emberi Jogok Európai Bíróságának segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

„Ez az ügy egy német állampolgárt érint, aki évekig egy hollandiai székhelyű 
magánvállalkozás alkalmazottjaként dolgozott. A petíció benyújtója felhívja a figyelmet az 
általa tapasztalt azon különböző egészségügyi problémákra, amelyek – véleménye szerint –
munkakörülményeire vezethetők vissza. 
Miután négy évig ugyanazon munkakörben folytatott munkavégzést követően elbocsátották, 
és semmilyen anyagi kártérítést nem kapott, úgy döntött, a nemzeti bíróságokhoz fordul, 
mivel véleménye szerint a munkakörülmények egészségügyi szempontból nem megfelelőek. 
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E perben a nemzeti bíróság nem a petíció benyújtója javára döntött.

Véleménye szerint a tisztességes eljáráshoz való jogának megsértését jelentheti, hogy a 
periratok és az ítélet nem az anyanyelvén íródtak.

A Bizottság észrevételei 

Az EUMSZ 45. cikkével és a 492/2011/EU rendelet 7. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban a munkavállalók Európai Unión belüli szabad mozgása és az állampolgárság 
alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve alapján az EU polgárainak joguk 
van arra, hogy az adott tagállam állampolgáraival azonos feltételek mellett munkát vállaljanak 
más tagállamokban.

Az EU Alapjogi Chartája tartalmazza a megkülönböztetés – és ezen belül az állampolgárság 
és a nyelv alapján történő megkülönböztetés – tilalmának elvét (21. cikk), valamint a bíróság 
előtti hatékony jogorvoslathoz való jogot (47. cikk) megállapító rendelkezéseket. A 
tagállamoknak az uniós jog alkalmazása során tiszteletben kell tartaniuk a Chartában 
lefektetett jogokat.

Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint annak ellenére, hogy valamely hivatalos 
nyelv ápolása jogos célkitűzés, e politika nem lehet aránytalan a követni kívánt célhoz képest, 
és alkalmazásának módja nem foglalhat magában a többi tagállam állampolgárainak 
hátrányára történő megkülönböztetést1. Jelen esetben önmagában az a tény, hogy a holland 
bíróságok előtt zajló eljárás holland nyelven folyik, úgy tűnik, nem ütközik a Charta 21. 
cikkébe.

A hatékony jogorvoslathoz való jog tekintetében a fordítás és a tolmácsolás költsége, vagy 
legalább a jogi eljárásban érintett személynek segítséget nyújtani képes jogász költsége olyan 
kérdésnek tekinthető, amely a költségmentesség körébe esik. Az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 47. cikkére vonatkozó magyarázatok2 szerint költségmentességre vonatkozó 
rendelkezést kell hozni, amennyiben az ilyen segítségnyújtás hiánya lehetetlenné tenné a 
hatékony jogorvoslat biztosítását.

E tekintetben a 2003/8/EK irányelv létrehoz egy költségmentességet megkönnyítő rendszert a 
határon átnyúló vonatkozású jogviták esetében. Úgy tűnik azonban, hogy ez az irányelv a 
jelen ügyre nem alkalmazandó. Ez az irányelv szabályozza a fordítás és a tolmácsolás 
költségeit, és 5. cikke szerint költségmentességet kell nyújtani azon személyek részére, akik 
részben vagy teljes egészében képtelenek eljárási költségek viselésére. Az irányelv csak 
elősegíti a költségmentesség iránti kérelmek benyújtását, és a nemzeti jogszabályoktól függ 
annak meghatározása, hogy a költségmentességet megadják-e vagy sem. Miután azonban úgy 
tűnik, hogy a petíció benyújtója az illetékes bíróság szerinti tagállamban élt, esetében ez az 
irányelv nem alkalmazandó. 

                                               
1 Európai Bíróság, Anita Groener kontra Minister for Education és City of Dublin Vocational Educational 
Committee (C-379/87), a Bíróság 1989. november 28-i ítélete.
2 Magyarázatok az Alapjogi Chartához (2007/C 303/02), Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 303., 2007. 
12.14., 17. o.
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A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok 
kézbesítéséről szóló 1393/2007/EK rendelet azokra a polgári és kereskedelmi ügyekre 
vonatkozik, amelyekben bírósági és bíróságon kívüli iratokat kell kézbesítés céljából egyik 
tagállamból a másikba továbbítani. A rendelet 8. cikke szerint a címzett megtagadhatja az 
iratok átvételét, ha azokat nem olyan nyelven szövegezték, amelyet a címzett megért. Miután 
azonban úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója az illetékes bíróság szerinti tagállamban élt, 
esetében ez a rendelet nem alkalmazandó. 

Következtetés

A benyújtott információk alapján nincs ok annak megállapítása, hogy a periratok és az ítéletek 
adott ország nyelvén történő megszövegezése diszkriminatív módon történt, mivel a hivatalos 
nyelv használata az igazságszolgáltatásban elviekben indokolt, és jelen ügyben történő 
használata nem tűnik diszkriminatívnak.

A periratok nyelve tekintetében az 1393/2007/EK rendelet és a 2003/8/EK irányelv a fent 
ismertetett okok miatt nem alkalmazandó. Rá kell azonban mutatni arra, hogy az Alapjogi 
Charta 47. cikke, amely a költségmentesség biztosítására vonatkozó kötelezettséget ír elő 
abban az esetben, ha az a hatékony jogorvoslat biztosítása érdekében szükséges, adott esetben 
kiterjedhet a fordítással vagy a jogi segítségnyújtással összefüggő költségekre.”


