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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0726/2012 af Georg Hinzen, tysk statsborger, om modtagelse af 
nederlandske retsdokumenter

1. Sammendrag

Andrageren er tysk statsborger og bor i Tyskland. I forbindelse med en retssag i Nederlandene 
har han adskillige gange modtaget retsdokumenter fra Nederlandene. Ud over at 
dokumenterne ofte var beskadiget ved ankomsten, var det først ved den sidste sending, han fik 
oplyst, at han i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 om forkyndelse i 
medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager har ret 
til at få dokumenterne oversat til tysk. Hverken hans advokat eller domstolen havde oplyst 
ham om dette, selv om alle parter i sagen var tysktalende. Andrageren mener, at sagen bør 
behandles igen, og at han er berettiget til erstatning for sine tab og omkostninger i forbindelse 
med oversættelse og tolkning. Han mener ligeledes, at forordning nr. 1348/2000 bør 
håndhæves mere effektivt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

"Med hensyn til andragerens holdning om, at sagen bør behandles igen, og at han er berettiget 
til erstatning for sine tab og omkostninger i forbindelse med oversættelse og tolkning, vil 
Kommissionen henlede opmærksomheden på, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter 
i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) og om ophævelse af Rådets 
forordning (EF) nr. 1348/2000 ikke indeholder nogen bestemmelser i denne forbindelse. 
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Andrageren bør benytte sig af de tilgængelige retsmidler og/eller fremsætte et erstatningskrav 
i henhold til national lovgivning, hvis dette er muligt. 

Med henblik på effektiv håndhævelse af forordning nr. 1393/2007 udfører Kommissionen i 
øjeblikket en analyse af medlemslandendes gennemførelse af forordningen. Kommissionen 
vil herefter offentliggøre en rapport."  


