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Suġġett: Petizzjoni 0138/2012, imressqa minn Thomas Jähne, ta’ ċittadinanza
Ġermaniża, dwar it-tkeċċija inġusta u r-reġim lingwistiku fil-qrati tal-Pajjiżi 
l-Baxxi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant Ġermaniż ħadem fil-Pajjiżi l-Baxxi, iżda, b’ammissjoni tiegħu stess, jitkellem 
Olandiż fqir ħafna. Huwa jallega li żviluppa problemi ta’ saħħa minħabba l-kimiċi li kien 
obbligat juża fuq il-post tax-xogħol tiegħu. Meta lmenta, l-impjegatur tiegħu keċċieh mix-
xogħol. Il-Qorti Olandiża kkonfermat it-tkeċċija. Il-petizzjonant jafferma li kien hemm 
diskriminazzjoni għaliex hu ma setax jifhem il-komunikazzjonijiet mingħand l-impjegatur u 
mingħand l-awtoritajiet. Huwa jinvoka lill-QEDB.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Ġunju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Is-sitwazzjoni tirreferi għal ċittadin Ġermaniż li ħadem bħala impjegat għal negozju privat 
ibbażat fil-Pajjiżi l-Baxxi għal numru ta’ snin. Huwa jiġbed l-attenzjoni dwar diversi problemi 
ta’ saħħa li għadda minnhom, li huwa jikkunsidra li jistgħu jkunu relatati mal-kundizzjonijiet 
tax-xogħol tiegħu. 
Wara li tkeċċa minn fejn kien ilu jaħdem f’din l-istess pożizzjoni għal erba’ snin, huwa ma 
rċieva l-ebda kumpens ekonomiku u ddeċieda li jappella quddiem il-qrati nazzjonali, peress li 
jikkunsidra l-kundizzjonijiet tax-xogħol bħala inadegwati minn perspettiva ta’ saħħa. Is-
sentenza tal-qorti nazzjonali f’dan il-proċess ma kinitx favoreli għall-interessi taċ-ċittadin.
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Huwa jemmen li l-fatt li d-dokumenti u s-sentenza tal-proċess ma nkitbux fil-lingwa proprja 
tiegħu jista’ jikkostitwixxi ksur tad-dritt tiegħu għal proċess ġust.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

F’konformità mal-moviment liberu tal-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea u l-prinċipju ta’ 
nondiskriminazzjoni għal raġunijiet ta’ ċittadinanza, iċ-ċittadini tal-UE għandhom id-dritt li 
jibdew jaħdmu fi Stati Membri oħra taħt l-istess kundizzjonijiet li japplikaw għaċ-ċittadini ta’ 
dak l-Istat partikolari, f’konformità mal-Artikolu 45 tat-TFUE u l-Artikolu 7(1) tar-
Regolament 492/2011.

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE fiha dispożizzjonijiet li jistabbilixxu l-prinċipju ta’ 
nondiskriminazzjoni, inkluża dik ibbażata fuq ċittadinanza u lingwa (l-Artikolu 21) u d-dritt 
għal rimedju effettiv quddiem il-qrati (l-Artikolu 47). Id-drittijiet stabbiliti fil-Karta 
għandhom jiġu rrispettati mill-Istati Membri meta jimplimentaw il-liġi tal-UE.

Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li l-promozzjoni ta’ 
lingwa uffiċjali hija objettiv leġittimu, tali politika fl-ebda ċirkostanza ma trid tkun 
disproporzjonata fir-rigward tal-għan previst u l-mod li bih tiġi applikata m’għandux iġib 
miegħu diskriminazzjoni kontra ċ-ċittadini ta’ Stati Membri oħra1. F’dan il-każ, is-sempliċi 
fatt li l-Olandiż hija l-lingwa tal-proċedura quddiem il-Qrati tal-Ġustizzja Olandiżi ma jidhirx 
li jikkostitwixxi ksur tal-Artikolu 21 tal-Karta.

Fir-rigward tad-dritt għal rimedju effettiv, l-ispiża tat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni, jew tal-
anqas l-ispiża ta’ avukat li kapaċi jassisti lill-persuna kkonċernata fil-proċedimenti legali, 
tista’ tiġi kkunsidrata bħala kwistjoni li tista’ taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-għajnuna 
legali. Skont l-ispjegazzjonijiet tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea2 li 
jikkonċernaw l-Artikolu 47, l-għajnuna legali għandha tiġi pprovduta fejn in-nuqqas ta’ tali 
għajnuna jagħmilha impossibli li jiġi żgurat rimedju effettiv.

F’dan ir-rigward, id-Direttiva 2003/8/KE tistabbilixxi sistema ta’ faċilitazzjoni tal-għajnuna 
legali transkonfinali. Madankollu, ma jidhirx li hija applikabbli għal dan il-każ. Din id-
Direttiva tirregola l-kwistjonijiet tal-ispejjeż għat-traduzzjonijiet u l-interpreti u skont l-
Artikolu 5 tagħha, persuni li huma parzjalment jew totalment mhux kapaċi li jħallsu l-ispejjeż 
tal-proċeduri għandhom jingħataw għajnuna legali. Id-Direttiva tiffaċilita biss l-introduzzjoni 
ta’ applikazzjonijiet għal għajnuna legali u huwa kompitu tal-liġi nazzjonali li tiddetermina 
jekk l-għajnuna legali tingħatax jew le. Madankollu, peress li l-petizzjonant jidher li kien 
qiegħed jgħix fl-Istat Membru tal-qorti kompetenti, id-Direttiva ma tapplikax. 

Ir-Regolament (KE) Nru 1393/2007 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji 
u extraġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali japplika fi kwistjonijiet ċivili u 
kummerċjali fejn dokument ġudizzjarju jew extraġudizzjarju jrid jiġi trażmess minn Stat 

                                               
1 Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, Anita Groener vs Minister for Education and the City of Dublin 
Vocational Educational Committee (C-379/87), sentenza tal-Qorti tat-28 ta’ Novembru 1989. 
2 L-ispjegazzjonijiet relatati mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (2007/C 303/02), Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 303/17, 14.12.2007.
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Membru għal ieħor għal servizz hemmhekk. Skont l-Artikolu 8 tar-Regolamement, id-
destinatarju għandu dritt li jirrifjuta d-dokumenti jekk ma jkunux miktuba fil-lingwa li jifhem. 
Madankollu, peress li l-petizzjonant jidher li kien qiegħed jgħix fl-Istat Membru tal-qorti 
kompetenti, ir-Regolament ma japplikax. 

Konklużjoni

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta, ma hemm l-ebda raġunijiet biex jiġi konkluż li l-
istabbiliment tad-dokumenti u s-sentenzi tal-proċess fil-lingwa tal-pajjiż qed jiġi applikat 
b’mod diskriminatorju, peress li l-użu ta’ lingwa uffiċjali fil-ġudikatura huwa fil-prinċipju 
ġġustifikat u tali użu ma jidhirx li huwa diskriminatorju f’dan il-każ.

Fir-rigward tal-lingwa tad-dokumenti tal-proċess, għar-raġunijiet imsemmija hawn fuq, ir-
Regolament 1393/2007 u d-Direttiva 2003/8/KE ma japplikawx. Madankollu, għandu jiġi
nnutat li l-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, li jinkludi l-obbligu li tiġi 
pprovduta għajnuna legali fejn din tkun meħtieġa biex jiġi żgurat rimedju effettiv jista’ jkopri, 
fejn xieraq, l-ispejjeż relatati mat-traduzzjoni jew l-assistenza legali.


