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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0726/2012, внесена от Georg Hinzen, с германско гражданство, 
относно получаването на нидерландски съдебни документи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е германски гражданин, който живее в Германия. Във връзка 
със съдебно дело в Нидерландия той няколко пъти е получавал оттам съдебни 
документи. Често пъти документите са пристигали в лошо състояние и едва при 
последната пратка той е бил информиран, че съгласно Регламент (ЕО) № 1348/2000 на 
Съвета за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или 
търговски дела в държавите членки той има право да получи документите, преведени 
на немски. Той не е бил уведомен за това нито от своя адвокат, нито от съда, въпреки 
че всички страни по делото са немскоговорящи лица. Вносителят на петицията счита, 
че делото следва да се разгледа отново и че му се полага обезщетение за щети и 
разходи във връзка с писмения и устния превод. Той също така счита, че Регламент 
1348/2000 следва да се прилага по-ефективно.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

Във връзка със становището на вносителя на петицията, според което делото следва да 
се разгледа отново и на вносителя се полага обезщетение за щети и разходи, 
възникнали при писмения и устния превод, Комисията би искала да се обърне 
внимание на факта, че Регламент (ЕО) № 1393/2007 относно връчване в държавите 
членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела 
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(връчване на документи) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 не съдържа 
никакви разпоредби в тази връзка. Вносителят на петицията следва да потърси налични 
средства за правна защита и/или да предяви иск за вреди съгласно националното 
законодателство, ако това е възможно. 

Във връзка с ефективното прилагане на Регламент 1393/2007, Европейската комисия в 
момента извършва анализ на прилагането на регламента от страна на държавите 
членки. След това Комисията ще публикува доклад. 


