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Peticijų komitetas

27.3.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0138/2012 dėl neteisėto atleidimo iš darbo ir kalbų vartojimo 
tvarkos Nyderlandų teismuose, kurią pateikė Vokietijos pilietis Thomas 
Jähne

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas vokietis dirbo Nyderlanduose, bet, kaip pats pripažįsta, labai prastai kalba 
olandiškai. Peticijos pateikėjas teigia, jog dėl to, kad savo darbo vietoje privalėjo naudoti 
chemines medžiagas, jam kilo sveikatos problemų. Kai peticijos pateikėjas dėl to pasiskundė 
savo darbdaviui, šis jį atleido iš darbo. Nyderlandų teismas patvirtino atleidimo iš darbo 
teisėtumą. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad buvo diskriminuojamas, nes negalėjo suprasti to, 
ką kalbėjo jo darbdavys ir valdžios institucijų atstovai. Peticijos pateikėjas ketina kreiptis į 
Europos žmogaus teisių teismą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. birželio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Šis atvejis susijęs su Vokietijos piliečiu, kuris kelerius metus dirbo Nyderlanduose įsteigtoje 
privataus verslo įmonėje. Jis atkreipia dėmesį į įvairias patirtas sveikatos problemas, kurios, jo 
manymu, galėtų būti susijusios su jo darbo sąlygomis.
Po ketverių metų darbo einant tas pačias pareigas peticijos pateikėjas buvo atleistas ir negavo 
jokios finansinės kompensacijos. Jis nusprendė kreiptis į nacionalinius teismus, nes manė, kad 
darbo sąlygos kenkia sveikatai. Nacionalinis teismas šioje byloje priėmė šio piliečio 
interesams nepalankų sprendimą.
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Peticijos pateikėjas mano, kad tai, jog bylos dokumentai ir teismo sprendimas buvo parengti 
ne jo gimtąja kalba, galėtų būti jo teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimas.

Komisijos pastabos

Pagal laisvo darbuotojų judėjimo Europos Sąjungoje nuostatas ir nediskriminavimo dėl 
pilietybės principą ES piliečiai turi teisę įsidarbinti kitose valstybėse narėse tokiomis pat 
sąlygomis kaip ir tų valstybių piliečiai, kaip tai apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 45 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 492/2011 7 straipsnio 1 dalyje.

ES pagrindinių teisių chartijoje yra nuostatų, kuriomis nustatomas nediskriminavimo 
principas, įskaitant nediskriminavimą dėl pilietybės ir kalbos (21 straipsnis) bei teisę į 
veiksmingą teisinę gynybą teismuose (47 straipsnis). Valstybės narės, įgyvendindamos ES 
teisės aktus, turėtų paisyti šioje chartijoje nustatytų teisių.

Pagal Teisingumo Teismo praktiką, nors oficialios kalbos skatinimas yra teisėtas tikslas, tokia 
politika visais atvejais turi būti proporcinga siekiamam tikslui, o ją įgyvendinant negalima 
diskriminuoti kitų valstybių narių piliečių1. Šiuo atveju vien tai, kad olandų kalba yra 
Nyderlandų teismų procesų kalba, atrodo, nėra šios chartijos 21 straipsnio pažeidimas.

Kiek tai sietina su teise į veiksmingą teisinę gynybą, vertimo raštu ir žodžiu išlaidas ar bent 
išlaidas teisininkui, galinčiam padėti atitinkamam asmeniui teismo procesuose, būtų galima 
laikyti teisinės pagalbos sričiai priskirtinu klausimu. Remiantis Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos išaiškinimais2 dėl 47 straipsnio taikymo, teisinė pagalba turėtų būti teikiama 
tais atvejais, kai jos neteikiant neįmanoma užtikrinti veiksmingos teisinės gynybos.

Šiuo požiūriu Direktyvoje 2003/8/EB nustatyta tarpvalstybinės teisinės pagalbos teikimo 
supaprastinimo sistema. Vis dėlto neatrodo, kad šiuo atveju būtų galima taikyti jos nuostatas. 
Šios direktyvos nuostatomis reglamentuojami vertimo raštu ir žodžiu išlaidų klausimai, o 
pagal jos 5 straipsnį teisinė pagalba turėtų būti teikiama asmenims, kurie iš dalies ar visiškai 
negali padengti teismo procesų išlaidų. Taikant šią direktyvą tik supaprastinamos teisinės 
pagalbos prašymų teikimo procedūros, o nacionalinės teisės aktuose turi būti nustatytos 
teisinės pagalbos teikimo sąlygos. Tačiau, kadangi peticijos pateikėjas, atrodo, gyvena 
kompetentingo teismo valstybėje narėje, šios direktyvos nuostatos jam netaikomos.

Reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba 
komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse taikomas nagrinėjant civilines ir komercines 
bylas, kai teisminiai arba neteisminiai dokumentai turi būti perduodami iš vienos valstybės 
narės į kitą, kad pastarojoje būtų įteikti. Pagal šio reglamento 8 straipsnį adresatas turi teisę 
atsisakyti priimti įteikiamus dokumentus, jeigu jie parengti jam nesuprantama kalba. Tačiau, 
kadangi peticijos pateikėjas, atrodo, gyvena kompetentingo teismo valstybėje narėje, šio 
reglamento nuostatos jam netaikomos.

                                               
1 1989 m. lapkričio 28 d. Teisingumo Teismo sprendimas C-379/87 Anita Groener prieö  Minister for Education 
and the City of Dublin Vocational Educational Committee.
2 Su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija susiję išaiškinimai (2007/C 303/02), Europos Sąjungos 
oficialusis leidinys, C 303/17, 2007 12 14.
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Išvada

Remiantis pateikta informacija nėra priežasčių manyti, kad bylos dokumentų ir teismų 
sprendimų rengimas šalies kalba yra diskriminacijos atvejis, nes oficialios kalbos vartojimas 
teismų sistemoje iš esmės yra pateisinamas ir šiuo atveju, atrodo, nėra diskriminuojančio 
pobūdžio.

Kiek tai sietina su bylos dokumentų kalba, dėl pirmiau nurodytų priežasčių Reglamento (EB) 
Nr. 1393/2007 ir Direktyvos 2003/8/EB nuostatos šiuo atveju netaikomos. Tačiau reikėtų 
pažymėti, kad tam tikrais atvejais su vertimu ar teisine pagalba susijusias išlaidas būtų galima 
priskirti ES pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio, kuris apima įpareigojimą teikti teisinę 
pagalbą, jeigu to reikia siekiant užtikrinti veiksmingą teisinę gynybą, taikymo sričiai.“


