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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Vedr.: Andragende 1677/2012 af Gheorghe Crăciun, rumænsk statsborger, om de 
bulgarske myndigheders påståede manglende overholdelse af 
bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om 
samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil-
og handelsretlige område

1. Sammendrag

Andrageren angiver, at de bulgarske myndigheder har undladt at efterkomme hans og Retten i 
Făureis (Rumænien) anmodning, som blev indgivet i henhold til forordning (EF)1206/2001 
om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og 
handelsretlige område, om udlevering af dokumenter, der indeholder oplysninger om, 
hvorledes medlemmer af de bulgarske væbnede styrker ulovligt har erhvervet sig guldmønter, 
der tilhørte andragerens bedstefar. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. juli 2013). Kommissionen 
blev anmodet om oplysninger i henhold til forretningsordenens artikel 202, stk. 6.

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. december 2013

Kommissionen har nøje overvejet andragendet og er nået frem til den konklusion, at den 
nationale domstols afslag på anmodningen om bevisoptagelse i den foreliggende sag ikke 
udgør en overtrædelse af forordningen om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om 
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bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område.  

I henhold til forordningens artikel 1, stk. 1, finder den anvendelse på "det civile og 
handelsretlige område". EU-Domstolen har på nuværende tidspunkt ikke fortolket begrebet 
"det civil- og handelsretlige område" i forbindelse med forordningen om bevisoptagelse, men 
der er en omfattende retspraksis i denne henseende, som er baseret på Bruxelles I-f1, der må 
betragtes som relevant for overvejelserne vedrørende fortolkningen af forordningen om 
bevisoptagelse, da begrebet bruges med samme betydning i de to retsakter. 

I overensstemmelse med Domstolens faste retspraksis bør begrebet "det civil- og 
handelsretlige område" fortolkes selvstændigt i EU-retten. Der bør ikke henvises til en af de 
berørte medlemsstaters lovgivning, men derimod regelsættets mål og opbygning samt de 
almindelige principper, som kan udledes af de nationale retssystemer. Domstolen har 
fastslået, at to forhold er relevante for afgørelsen af, hvorvidt en tvist er af civil- og 
handelsretlig art i henhold til konventionen: 
• tvistens genstand
• karakteren af forholdet mellem de involverede parter. 

I overensstemmelse med disse principper har Domstolen præciseret, at begrebet om "det civil-
og handelsretlig område" ikke finder anvendelse på tvister mellem offentlige myndigheder og 
privatpersoner, i de tilfælde hvor førstnævnte har handlet i forbindelse med udøvelsen af 
offentlig myndighed (acta jure imperii)2. Det afgørende er i den forbindelse, om de relevante 
opgaver og beføjelser, som udøves af et offentligt organ i en konkret sag, adskiller sig 
funktionelt fra de opgaver og beføjelser, som udøves af privatpersoner, dvs. om staten 
udnytter særrettigheder.  

Karakteren af en stats udøvelse af sine opgaver og beføjelser var sagens genstand i 
Domstolens præjudicielle afgørelse i sag C-292/05 Eirini Lechouritou m.fl. mod 
Forbundsrepublikken Tyskland. De faktiske omstændigheder, der lå til grund for denne sag, 
minder om de faktiske omstændigheder i den foreliggende sag, idet sagsøgeren krævede 
kompensation fra den tyske stat for de tab, som han led, som følge af operationer, som blev 
gennemført af væbnede styrker i Grækenland under anden verdenskrig. I denne sag fastslog 
Domstolen bl.a., at: 

"... der er ingen tvivl om, at de operationer, som blev gennemført af de væbnede styrker, er 
et karakteristisk udtryk for statssuveræniteten, bl.a. derved at de blev besluttet unilateralt 

                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og 

fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område.
2
   Jf. i denne retning sag C-420/07: Domstolens dom (Store Afdeling) af 28. april 2009 — Meletis Apostolides 

mod David Charles Orams og Linda Elizabeth Orams, Samling af Afgørelser 2009 side I-03571, præmis 43 og den 

deri nævnte retspraksis, sag C-154/11: Domstolens dom (Store Afdeling) af 19. juli 2012 — Ahmed Mahamdia 

mod Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet, Samling af Afgørelser side I-00000, præmis 56, samt Sag C-

645/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 11. april 2013 — Land Berlin mod Ellen Mirjam Sapir, Michael J 

Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok og Hedda Brown, præmis 33. Teksten til den 

nye Bruxelles I-forordning (omarbejdning af) forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012, indeholder 

denne præcisering i artikel 1, stk. 1.  
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og bindende af de kompetente offentlige myndigheder og fremtræder som uadskilleligt 
forbundet med staternes udenrigs- og forsvarspolitik... den omstændighed, at den sag, der 
anlægges ved den forelæggende ret, fremstilles som havende civilretlig karakter, idet den 
har til formål at opnå økonomisk erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk skade, 
tilføjet sagsøgerne i hovedsagen, er følgelig uden enhver relevans."3

Det fremgår af denne afgørelse, at sagsanlæg ved en civilret, som baseres på handlinger 
begået af væbnede styrker i krigstid ikke kan betragtes som hørende under "det civil- og 
handelsretlige område" i den betydning, som begrebet har i forordningen, og derfor falder 
uden for forordningens anvendelsesområde. Da artikel 14, stk. 2, litra a) i forordningen om 
bevisoptagelse tillader medlemsstaternes domstole at afvise en anmodning om bevisoptagelse, 
hvis anmodningen ikke hører under forordningens anvendelsesområde, synes de bulgarske 
myndigheders afvisning af den rumænske domstols anmodning at være i overensstemmelse 
med bestemmelserne i EU-retsakten.  

Konklusion

Kommissionen mener ikke, at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger på EU-plan med 
hensyn til de spørgsmål, som andrageren har rejst.

                                               
3 C-292/05 præmis 37 og 41.


