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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0138/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Thomas 
Jähne, par netaisnīgu atlaišanu un valodu lietošanas kārtību Nīderlandes 
tiesās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir vācietis, strādāja Nīderlandē, bet, kā viņš pats atzīst, viņš 
nīderlandiešu valodā runā ļoti slikti. Viņš apgalvo, ka viņam bija veselības problēmas 
ķimikāliju dēļ, kuras viņam bija jāizmanto darbavietā. Kad viņš par to sūdzējās, darba devējs 
viņu atlaida. Nīderlandes tiesa atbalstīja atlaišanu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tā ir 
diskriminācija, jo viņš nesaprata saziņu starp savu darba devēju un varas iestādēm. Viņš lūdz 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Šī situācija attiecas uz Vācijas pilsoni, kurš vairākus gadus strādāja kā darbinieks privātā 
uzņēmumā, kas atrodas Nīderlandē. Viņš vērš uzmanību uz vairākām veselības problēmām, 
kuras viņam bijušas un kuras, viņaprāt, varētu izskaidrot ar viņa darba apstākļiem.
Pēc viņa atlaišanas pēc četriem nostrādātiem gadiem šajā pašā darbavietā viņš nesaņēma 
materiālu kompensāciju un nolēma vērsties valsts tiesās, jo uzskata, ka darba apstākļi bija 
neatbilstoši no veselības viedokļa. Valsts tiesas spriedums šajā tiesvedībā nebija labvēlīgs 
pilsoņa interesēm.

Viņš uzskata, ka tas, ka tiesvedības dokumenti un spriedumi nav uzrakstīti viņa valodā, varētu 
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būt viņa tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums.

Komisijas apsvērumi

Saskaņā ar darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā un principu par 
diskriminācijas aizliegumu valstspiederības dēļ ES pilsoņiem ir tiesības uzsākt darbu citās 
dalībvalstīs ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus piemēro šīs dalībvalsts valstspiederīgajiem 
saskaņā ar LESD 45. pantu un Regulas Nr. 492/2011 7. panta 1. punktu.

ES Pamattiesību hartā ir ietverti noteikumi, kas paredz diskriminācijas aizlieguma principu, 
tostarp valstspiederības un valodas dēļ (21. pants) un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību 
tiesās (47. pants). Hartā noteiktās tiesības ir jāievēro dalībvalstīm, īstenojot ES tiesību aktus.

Saskaņā ar Eiropas Savienības tiesas judikatūru, kaut gan oficiālās valodas veicināšana ir 
leģitīms mērķis, šāda politika nekādos apstākļos nedrīkst būt nesamērīga ar sasniedzamo 
mērķi un veids, kādā to piemēro, nedrīkst radīt diskrimināciju pret citu dalībvalstu 
valstspiederīgajiem1. Šajā gadījumā tikai fakts, ka nīderlandiešu valoda ir procesuālā valoda 
Nīderlandes tiesās, šķiet, nav uzskatāms par hartas 21. panta pārkāpumu.

Attiecībā uz tiesībām uz efektīvu aizsardzību rakstiskās un mutiskās tulkošanas izdevumus vai 
vismaz advokāta izdevumus, kas varētu palīdzēt attiecīgajai personai tiesvedībā, varētu 
uzskatīt par jautājumu, uz kuru attiecas juridiskās palīdzības darbības joma. Saskaņā ar 
paskaidrojumiem Eiropas Savienības Pamattiesību hartā2 attiecībā uz 47. pantu juridiskā 
palīdzība ir jāsniedz, ja šādas palīdzības trūkums padarītu neiespējamu efektīvas tiesību 
aizsardzības īstenošanu.

Šajā sakarā Direktīvā 2003/8/EK ir noteikta sistēma pārrobežu juridiskās palīdzības 
veicināšanai. Tomēr, šķiet, ka tā nav piemērojama pašreizējā lietā. Šajā direktīvā reglamentēti 
jautājumi par izdevumiem attiecībā uz tulkojumiem un tulkiem, un saskaņā ar tās 5. pantu 
personām, kuras daļēji vai pilnīgi nevar segt tiesāšanās izdevumus, piešķir juridisko palīdzību. 
Direktīva tikai atvieglo juridiskās palīdzības pieprasījumu iesniegšanu, un valsts tiesību aktos 
ir jānosaka, vai juridiskā palīdzība tiek piešķirta, vai nē. Tomēr tā kā lūgumraksta iesniedzējs, 
šķiet, ir dzīvojis kompetentās tiesas dalībvalstī, direktīva nav piemērojama.

Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu 
izsniegšanu dalībvalstīs piemēro civillietās, kad tiesas vai ārpustiesas dokumenti ir jānosūta 
no vienas dalībvalsts uz citu izsniegšanai tajā valstī. Saskaņā ar regulas 8. pantu adresātam ir 
tiesības atteikties pieņemt dokumentus, ja tie nav adresātam saprotamā valodā. Tomēr, tā kā 
lūgumraksta iesniedzējs, šķiet, ir dzīvojis kompetentās tiesas dalībvalstī, regula nav 
piemērojama.

Secinājums
                                               
1 Eiropas Kopienu Tiesa, Anita Groener pret Izglītības ministriju un Dublinas Profesionālo izglītības komiteju
(C-379/87), Tiesas 1989. gada 28. novembra spriedums.
2 Paskaidrojumi attiecībā uz Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 
C 303, 14.12.2007., 17. lpp.
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Pamatojoties uz sniegto informāciju, nav pamata secināt, ka tiesas dokumentu un spriedumu 
sagatavošana valsts valodā būtu piemērota diskriminējošā veidā, jo oficiālās valoda lietošana 
tiesā ir principā pamatota un šāda lietošana nešķiet diskriminējoša konkrētajā gadījumā.

Attiecībā uz tiesas dokumentu valodu iepriekš minēto iemeslu dēļ Regula (EK) Nr. 1393/2007 
un Direktīva 2003/8/EK nav piemērojama. Tomēr jānorāda, ka Pamattiesību hartas 47. pants, 
kurā ietverts pienākums sniegt juridisko palīdzību, ja tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu efektīvu 
tiesību aizsardzību, varētu vajadzības gadījumā ietvert izdevumus, kas saistīti ar tulkošanu vai 
juridisko palīdzību.


