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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0726/2012, του Georg Hinzen, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την παροχή ολλανδικών δικαστικών εγγράφων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι γερμανός υπήκοος και κατοικεί στη Γερμανία. Έχει λάβει πολλές φορές 
δικαστικά έγγραφα από τις Κάτω Χώρες σε σχέση με δίκη που διεξάγεται εκεί. Εκτός από το 
γεγονός ότι τα έγγραφα φτάνουν συχνά σε κακή κατάσταση, μόλις κατά την τελευταία 
αποστολή τού αναφέρθηκε ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 1348/2000 περί επιδόσεως και 
κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές 
υποθέσεις, δικαιούται μετάφραση των εγγράφων στη γερμανική γλώσσα. Ούτε ο δικηγόρος 
του αλλά ούτε και ο δικαστής τον είχαν ενημερώσει σχετικά, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι στη 
δίκη ήταν γερμανόφωνοι. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η υπόθεση πρέπει να εκδικαστεί εκ νέου 
και ότι δικαιούται αποζημίωση για τα έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας που 
πραγματοποίησε. Επίσης, θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερη εφαρμογή του κανονισμού 
1348/2000.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Ως προς την άποψη του αναφέροντα ότι η υπόθεση πρέπει να εκδικαστεί εκ νέου και ότι 
δικαιούται αποζημίωση για τα έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας που πραγματοποίησε, η 
Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 περί επιδόσεως και
κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές 
υποθέσεις (επίδοση εγγράφων) και κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του 
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Συμβουλίου δεν περιέχει σχετικές διατάξεις. Ο αναφέρων θα πρέπει να ασκήσει ένδικα μέσα
και/ή αγωγή αποζημίωσης στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, εάν αυτό είναι δυνατό. 

Ως προς την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού 1393/2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
διεξάγει επί του παρόντος ανάλυση της εφαρμογής του κανονισμού από τα κράτη μέλη. Στη 
συνέχεια, θα δημοσιεύσει σχετική έκθεση. 


