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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0726/2012 adresată de Georg Hinzen, de cetățenie germană, 
privind obținerea unor documente legale olandeze

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, cetățean german, trăiește în Germania. El a primit, în repetate rânduri, documente 
legale din partea Țărilor de Jos, referitoare la un litigiu în desfășurare în această țară. 
Exceptând faptul că documentele ajungeau adesea într-o stare deteriorată, petiționarul a fost 
informat doar în ultimul moment despre faptul că, în conformitate cu Regulamentul  (CE) nr. 
1348/2000 al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor 
judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială, are dreptul să primească 
documentele traduse în germană. Nici avocatul său și nici instanța judecătorească nu l-au 
informat despre acest lucru, deși toate părțile implicate în proces erau vorbitoare de limba 
germană. Petiționarul consideră că acest caz ar trebui să fie audiat din nou și că are dreptul la 
despăgubiri pentru daune și costuri legate de traducere și interpretare. De asemenea, 
petiționarul consideră că Regulamentul nr. 1348/2000 ar trebui aplicat într-un mod mai 
eficient.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Referitor la aprecierea făcută de petiționar cu privire la reaudierea cazului și la faptul că este 
îndreptățit să primească despăgubiri pentru daune și costurile legate de traducere și 
interpretare, Comisia ar dori să atragă atenția asupra faptului că Regulamentul (CE) nr. 
1348/2000 privind comunicarea și notificarea în statele membre a actelor judiciare și 
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extrajudiciare în materie civilă și comercială (comunicarea sau notificarea actelor) și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului, nu conține prevederi aplicabile 
în această situație. Petiționarul ar trebui să solicite repararea daunelor și/sau să depună o 
plângere pentru/să introducă o acțiune în despăgubirea prejudiciilor cauzate, apelând la 
mijloacele din dreptul național, dacă este posibil. 

Referitor la aplicarea într-un mod eficient a Regulamentului nr. 1393/2007, Comisia 
Europeană realizează, în prezent, o analiză a punerii în aplicare a Regulamentului de către 
statele membre. Comisia va publica un raport ulterior. 


