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Temats: Lūgumraksts Nr. 0726/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Georg 
Hinzen, par Nīderlandes juridisko dokumentu saņemšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Vācijas valstspiederīgais, kas dzīvo Vācijā. Saistībā ar lietas 
izskatīšanu Nīderlandē viņš vairākas reizes ir saņēmis juridiskus dokumentus no Nīderlandes. 
Dokumenti bieži saņemti bojāti, turklāt pēdējā sūtījuma reizē viņš ticis informēts, ka saskaņā 
ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1348/2000 par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu 
dokumentu izsniegšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs viņam bija tiesības saņemt šo 
dokumentu tulkojumu vācu valodā. Ne viņa advokāts, ne tiesa viņu par to nebija informējusi, 
neraugoties uz to, ka lietas visas puses bija personas, kas runā vācu valodā. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka lieta būtu jāizskata vēlreiz un ka viņam ir tiesības uz kompensācijas 
saņemšanu par nodarīto kaitējumu un izmaksām, kas viņam radušās saistībā ar rakstiskā un 
mutiskā tulkojuma pasūtīšanu. Viņš arī uzskata, ka Regula Nr. 1348/2000 būtu jāievieš 
efektīvāk.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 4. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja uzskatu, ka lieta būtu jāizskata vēlreiz un ka viņam ir 
tiesības saņemt kompensāciju par kaitējumu un izmaksām, kas viņam radušās saistībā ar 
rakstiskā un mutiskā tulkojuma pasūtīšanu, Komisija vēlas pievērst uzmanību tam, ka Regulā 
(EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu 
izsniegšanu ārvalstīs (dokumentu izsniegšana), un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) 



PE500.713v01-00 2/2 CM\920551LV.doc

LV

Nr. 1348/2000, šajā sakarībā nav paredzēti nekādi noteikumi. Lūgumraksta iesniedzējam 
vajadzētu izmantot valsts tiesību aktos paredzētos aizsardzības līdzekļus un/vai, ja iespējams, 
pieprasīt zaudējumu atlīdzību. 

Attiecībā uz Regulas Nr. 1393/2007 efektīvu īstenošanu Eiropas Komisija patlaban analizē to, 
kā dalībvalstīs notiek šīs regulas piemērošana. Pēc tam Komisija publicēs ziņojumu. 


