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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.12.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1677/2012, внесена от Георге Крачиун, с румънско гражданство, 
относно твърдение за неизпълнение от страна на българските органи на 
Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно 
сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на 
доказателства по граждански или търговски дела 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че българските органи не са изпълнили искането му 
и искането на съда във Фаура (Румъния), представени по силата на Регламент (ЕО) 
№ 1206/2001 относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при 
събирането на доказателства по граждански или търговски дела, във връзка с 
документи, съдържащи информация, свързана с неправомерното присвояване от страна 
на членове на българската армия на златни монети, собственост на дядото на вносителя 
на петицията. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 декември 2013 г.

Комисията обсъди внимателно петицията и стигна до заключението, че отказът на съд 
на държава членка да изпълни искане за събиране на доказателства в разглеждания 
случай не представлява нарушение на прилагането на Регламента относно събирането 
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на доказателства. 

Член 1, параграф 1 от регламента гласи, че той се прилага по отношение на 
„граждански и търговски дела“. Съдът на Европейския съюз не е направил досега 
тълкуване на понятието „граждански и търговски дела“ в контекста на Регламента 
относно събирането на доказателства, но в това отношение съществува богата съдебна 
практика във връзка с Регламента Брюксел I1, която трябва да се счита за относима при 
разглеждането на тълкуването на Регламента относно събирането на доказателства 
поради равностойния смисъл на понятието в двата правни инструмента. 

Съгласно установената съдебна практика на Съда понятието „граждански и търговски 
дела“ трябва да се тълкува самостоятелно в законодателството на ЕС. Не трябва да се 
прави позоваване на законодателството на една от заинтересованите държави, а на 
целите и схемата на законодателството, както и на общите принципи, които произтичат 
от сбора от норми на националните правни системи.  Съдът постановява, че два 
елемента са от значение за вземането на решение дали спорът е от граждански и 
търговски характер по смисъла на конвенцията: 
• предмет на спора и
• естество на отношението между заинтересованите страни. 

В съответствие с тези принципи Съдът изяснява, че понятието „граждански и търговски 
дела“ не се прилага по отношение на даден спор между публичен орган и частноправен 
субект, когато действията на органа на публичната власт са свързани с упражняването 
на публична власт (acta jure imperii).2 Основният фактор е дали съответните функции и 
правомощия, упражнявани от даден публичен орган в конкретния случай, са 
функционално различни от тези на частноправните субекти, т.е. дали държава 
упражнява собствени прерогативи. 

Естеството на акта на публична власт е предмет на преюдициалното решение на Съда 
по дело Lechouritou (C-292/05).  Тук фактите по делото са подобни на разглеждания 
случай, доколкото става въпрос за иск за обезщетение от страна на Германия на вреди, 
претърпени при военни операции на въоръжените сили по време на Втората световна 
война в Гърция. По това дело Съдът заключава inter alia, че: 

„...не съществува съмнение относно това, че операциите, провеждани от 
въоръжените сили, са една от характерните прояви на държавния суверенитет, 
особено с оглед обстоятелството, че решението за тях е със задължителен 
характер и е взето едностранно от компетентните публични власти и че същите 
се явяват като неотделимо свързани с външната политика и сигурността на 
държавата... Следователно обстоятелството, че искът, предявен пред 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и 

изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела
2 Вж. във връзка с това inter alia Решение от 28 април 2009 г. по дело Apostolides (C‑ 420/07, Сборник, 

стр. I‑ 3571, точка  43) и цитираната там съдебна практика, Решение от 19 юли 2012 г. по дело Mahamdia 

(C‑ 154/11, Сборник, стр. I‑ 0000, точка 56), както и Решение от 11 април 2013 г. по дело Sapir  и други 

(C-645/11, Сборник, точка 33). Текстът на новия Регламент Брюксел I (преработен) (ЕО) № 1215/2012 

включва това пояснение в член 1, параграф 1. 
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препращащата юрисдикция, е представен като иск с гражданскоправен характер, 
доколкото с него се цели да се получи парично обезщетение за имуществените и 
неимуществените вреди, причинени на ищците в главното производство, е без 
значение.“1

От това решение следва, че исковете, предявени в граждански съд, въз основа на 
действия, извършени от въоръжени сили при военни операции, не могат да се 
квалифицират като „граждански и търговски дела“ в контекста на регламента и 
следователно са извън неговия обхват. Тъй като член 14, параграф 2, буква а) от 
Регламента относно събирането на доказателства дава възможност на даден съд на 
държава членка да откаже изпълнението на искане за събиране на доказателства, ако 
искането не попада в обхвата на регламента, неудовлетворяването на  посоченото 
искане на румънския съд от страна на българските органи изглежда в съответствие с 
разпоредбите на инструмента на Съюза.  

Заключение

Комисията не вижда необходимост да предприема действия на равнище ЕС по 
отношение на въпросите, повдигнати от вносителя на петицията.

                                               
1 C-292/05, точки 37, 41.


