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Tema: Peticija Nr. 0726/2012 dėl teisinių dokumentų, gautų iš Nyderlandų, kurią pateikė 
Vokietijos pilietis Georg Hinzen

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra Vokietijos pilietis ir gyvena Vokietijoje. Dėl vienos bylos 
Nyderlanduose jis kelis kartus gavo teisinius dokumentus iš šios šalies. Dažnai šie 
dokumentai būdavo pristatomi sugadinti, be to, tik pristačius paskutiniąją siuntą jam buvo 
pranešta, jog remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių 
dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse jis turi teisę 
pareikalauti išversti dokumentus į vokiečių kalbą. Nepaisant to, kad visos byloje 
dalyvaujančios šalys kalba vokiečių kalba, nei jo advokatas, nei teismas jam to nepranešė. 
Peticijos pateikėjas mano, kad byla turi būti nagrinėjama iš naujo ir kad jis turi teisę į žalos ir 
išlaidų, patirtų dėl vertimo raštu ir žodžiu, atlyginimą. Taip pat jis mano, kad Reglamentas 
(EB) Nr. 1348/2000 turėtų būti įgyvendinamas veiksmingiau.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

„Kai tai susiję su peticijos pateikėjo nuomone, kad byla turėtų būti nagrinėjama dar kartą ir 
kad jis turi teisę į žalos ir išlaidų, patirtų dėl vertimo raštu ir žodžiu, atlyginimą, Komisija 
norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Reglamente (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių 
dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų 
įteikimas) ir panaikinančiame Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 nėra jokių su tuo 
susijusių nuostatų. Peticijos pateikėjas turėtų ieškoti galimų taisomųjų priemonių ir (arba), jei 
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įmanoma, pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo remdamasis nacionalinės teisės aktais.
Dėl veiksmingo Reglamento Nr. 1393/2007 įgyvendinimo Europos Komisija šiuo metu 
atlieka analizę apie tai, kaip valstybės narės taiko šį reglamentą. Ją atlikusi Komisija paskelbs 
ataskaitą.“


