
CM\931945PL.doc PE508.094v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0138/2012, którą złożył Thomas Jähne (Niemcy) w sprawie 
niesprawiedliwego zwolnienia i systemu językowego w sądach holenderskich

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, obywatel Niemiec, pracował w Holandii, ale przyznaje, że mówi bardzo 
słabo po niderlandzku. Utrzymuje, że pojawiły się u niego problemy zdrowotne ze względu 
na chemikalia, których musiał używać w miejscu pracy. Kiedy składający petycję poskarżył 
się, pracodawca go zwolnił. Sąd holenderski podtrzymał decyzję o zwolnieniu. Składający 
petycję twierdzi, że jest dyskryminowany, ponieważ nie rozumiał komunikatów od 
pracodawcy i od władz. Powołuje się na orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 czerwca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Sytuacja dotyczy niemieckiego obywatela, który pracował przez kilka lat dla prywatnego 
przedsiębiorstwa z siedzibą w Holandii Zwraca on uwagę na swoje rozmaite problemy 
zdrowotne, które jego zdaniem zostały spowodowane warunkami pracy.
Po przepracowaniu czterech lat na tym samym stanowisku składający petycję został 
zwolniony bez odszkodowania materialnego, w związku z czym postanowił wnieść sprawę do 
sądów krajowych, ponieważ uważa, że jego warunki pracy były nieodpowiednie ze 
zdrowotnego punktu widzenia. Wyrok sądu krajowego w przeprowadzonym procesie był 
niekorzystny dla powoda.
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Składający petycję uważa, że fakt, iż dokumenty procesowe oraz wyrok nie były napisane w 
jego własnym języku, może stanowić naruszenie jego prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Uwagi Komisji

Zgodnie z zasadami swobodnego przepływu pracowników w obrębie Unii Europejskiej oraz 
niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową obywatele UE mają prawo do 
podejmowania zatrudnienia w innych państwach członkowskich na takich samych 
warunkach, jakie mają zastosowanie do obywateli danego kraju, zgodnie z art. 45 TFUE oraz 
art. 7 ust. 1 rozporządzenia 492/2011.

Karta praw podstawowych UE zawiera przepisy określające zasadę niedyskryminacji i 
zakazujące m.in. dyskryminacji ze względu na przynależność państwową i język (art. 21) oraz 
prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem (art. 47). Państwa członkowskie muszą 
przestrzegać praw określonych w Karcie przy wdrażaniu prawa UE.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE promowanie języka urzędowego 
jest wprawdzie uzasadnionym założeniem, jednak taka polityka nie powinna być pod żadnym 
względem nieproporcjonalna w stosunku do ustanowionego celu, a sposób, w jaki są one 
stosowane, nie może prowadzić do dyskryminacji obywateli innych państw członkowskich1.
W omawianej sprawie sam fakt, że niderlandzki jest językiem postępowania przed sądami 
niderlandzkimi nie wydaje się stanowić naruszenia art. 21 Karty.

Jeśli chodzi o prawo do skutecznego środka prawnego, koszt tłumaczenia pisemnego i 
ustnego lub przynajmniej koszt usługi prawnika, który mógłby reprezentować składającego 
petycję w czasie postępowania sądowego, należy uznać, że kwestie te mogą wchodzić w 
zakres pomocy prawnej. Zgodnie z wyjaśnieniami do Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej2 dotyczącymi art. 47 pomoc prawną należy zapewnić wówczas, gdy przy braku 
takiej pomocy niemożliwe jest zapewnienie skutecznego środka prawnego.

W tym kontekście system transgranicznych ułatwień w zakresie pomocy prawnej zapewnia 
dyrektywa 2003/8/WE. Nie wydaje się jednak, by miała ona zastosowanie w omawianym 
przypadku. Dyrektywa ta reguluje kwestie kosztów tłumaczeń pisemnych oraz ustnych i 
zgodnie z jej art. 5 pomoc prawną otrzymują osoby, które są całkowicie lub częściowo 
niezdolne do poniesienia kosztów procesu. Dyrektywa ułatwia jedynie składanie wniosków o 
pomoc prawną i decyzja o jej ewentualnym przyznaniu jest podejmowana na mocy prawa 
krajowego. Ponieważ jednak wydaje się, że składający petycję mieszkał w państwie 
członkowskim właściwego sądu, wspomniana dyrektywa nie ma zastosowania.

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 dotyczące doręczania w państwach członkowskich 
dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych ma 
zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych, „w sytuacji gdy konieczne jest 

                                               
1 Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 28 listopada 1989 r. w sprawie C-379/87, Anita Groener 
przeciwko Ministerstwu Edukacji oraz Komisji Edukacji Zawodowej miasta Dublin.
2 Wyjaśnienia dotyczące Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (2007/C 303/02), Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej C 303 z 14.12.2007, s. 17.
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przekazanie dokumentu sądowego lub pozasądowego z jednego państwa członkowskiego do 
drugiego, po to by go doręczyć”. Zgodnie z art. 8 tego rozporządzenia adresat ma prawo 
odmówić przyjęcia dokumentów, jeżeli nie zostały one sporządzone w języku, który jest dla 
niego zrozumiały. Ponieważ jednak wydaje się, że składający petycję mieszkał w państwie 
członkowskim właściwego sądu, wspomniane rozporządzenie nie ma zastosowania.

Wniosek

Na podstawie przekazanych informacji nie ma powodów, by stwierdzić, że sporządzenie 
dokumentów procesowych i wyroków w języku odnośnego kraju odbyło się w 
dyskryminujący sposób, ponieważ posługiwanie się językiem urzędowym w sądownictwie 
jest zasadniczo uzasadnione i w omawianym przypadku takie jego użycie nie wydaje się być 
dyskryminujące.

Jeżeli chodzi o język dokumentów procesowych, z powodów opisanych powyżej 
rozporządzenie 1393/2007 i dyrektywa 2003/8/WE nie mają zastosowania. Należy jednak 
zauważyć, że art. 47 Karty praw podstawowych, który obejmuje zobowiązanie do 
zapewnienia pomocy prawnej, w przypadku gdy jest to konieczne do zapewnienia 
skutecznego środka prawnego, mógłby odnosić się, w stosownych przypadkach, do kosztów 
tłumaczenia lub pomocy prawnej.


