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Komisja Petycji

27.11.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0726/2012, którą złożył Georg Hinzen (Niemcy) w sprawie otrzymywania 
holenderskich dokumentów prawnych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest obywatelem Niemiec mieszkającym w Niemczech. W związku 
z postępowaniem sądowym prowadzonym w Holandii kilkukrotnie otrzymał on od władz 
holenderskich dokumenty prawne. Pomijając to, że często dokumenty te trafiały do niego 
uszkodzone, to dopiero przy okazji ostatniej przesyłki został poinformowany, że na mocy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania w państwach członkowskich 
sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych jest on 
uprawniony do uzyskania tych dokumentów przetłumaczonych na język niemiecki. Ani jego 
prawnik, ani sąd nie poinformowali go o tej możliwości, mimo że wszystkie strony 
postępowania posługują się językiem niemieckim. Składający petycję jest zdania, że 
postępowanie powinno odbyć się raz jeszcze oraz że należy mu się rekompensata za szkody 
i koszty poniesione w związku z tłumaczeniem pisemnym i ustnym. Ponadto uważa on, że 
należy bardziej skutecznie egzekwować przepisy rozporządzenia (WE) nr 1348/2000.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 października 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

W odniesieniu do stwierdzenia przez składającego petycję, że postępowanie powinno odbyć 
się raz jeszcze oraz że należy mu się rekompensata za szkody i koszty poniesione w związku 
z tłumaczeniem pisemnym i ustnym, Komisja chciałaby zwrócić uwagę na fakt, że 
rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 dotyczące doręczania w państwach członkowskich 
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dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (doręczanie 
dokumentów) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 nie zawiera żadnych 
postanowień w tym względzie. Składający petycję powinien postarać się znaleźć dostępne 
środki odwoławcze i/lub – jeśli to możliwe – wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym na 
mocy ustawodawstwa krajowego. 

W odniesieniu do skutecznego wdrażania rozporządzenia 1393/2007 Komisja Europejska 
przeprowadza obecnie analizę stosowania tego rozporządzenia przez państwa członkowskie. 
Opublikuje następnie sprawozdanie na ten temat. 


