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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1677/2012, του Gheorghe Crăciun, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την εικαζόμενη μη τήρηση εκ μέρους των βουλγαρικών αρχών των 
διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου της 28ης 
Μαΐου 2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών 
κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι βουλγαρικές αρχές δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημά του 
καθώς και στο αίτημα του δικαστηρίου της Faura (Ρουμανία), σχετικά με τη διαβίβαση 
εγγράφων τα οποία παρέχουν πληροφορίες για την παράνομη ιδιοποίηση χρυσών κερμάτων 
που ανήκαν στον παππού του αναφέροντος από μέλη των βουλγαρικών ενόπλων δυνάμεων, 
το οποίο υπεβλήθη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 σχετικά με τη 
συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών στον τομέα της διεξαγωγής
αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες  σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2013

Η Επιτροπή εξέτασε με προσοχή την αναφορά και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μη 
εξέταση από ένα δικαστήριο κράτους μέλους ενός αιτήματος σχετικά με τη διεξαγωγή
αποδείξεων στην παρούσα υπόθεση δεν συνιστά παραβίαση του κανονισμού σχετικά με τη 
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διεξαγωγή αποδείξεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού, ο κανονισμός εφαρμόζεται σε 
"αστικές και εμπορικές υποθέσεις".  Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έχει μέχρι σήμερα προβεί 
σε ερμηνεία του όρου "αστικές και εμπορικές υποθέσεις" στο πλαίσιο του κανονισμού 
σχετικά με τη διεξαγωγή αποδείξεων, ωστόσο υπάρχει σχετικά εκτενής νομολογία αναφορικά 
με τον κανονισμό Βρυξέλλες Ι 1, η οποία πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει καθοριστική σημασία 
για την ερμηνεία του κανονισμού περί διεξαγωγής αποδείξεων, λόγω της παρεμφερούς 
σημασίας του όρου αυτού στα δύο νομοθετικά μέσα.

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, ο όρος "αστικές και εμπορικές
υποθέσεις" πρέπει να ερμηνευθεί αυτόνομα στο πλαίσιο του ενοσιακού δικαίου.  Δεν πρέπει
να γίνεται αναφορά στο δίκαιο ενός εκ των εμπλεκομένων κρατών αλλά στους στόχους και
τη γενικότερη οικονομία των νομοθετικών διατάξεων καθώς και στις γενικές αρχές που 
απορρέουν από το σύνολο των εθνικών εννόμων τάξεων.  Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι δύο
στοιχεία είναι καθοριστικά προκειμένου να κριθεί εάν μια διαφορά έχει αστικό και εμπορικό 
χαρακτήρα κατά την έννοια της Σύμβασης:
• το αντικείμενο της διαφοράς· και
• η φύση της σχέσης μεταξύ των εμπλεκομένων διαδίκων. 

Σύμφωνα με τις αρχές αυτές, το Δικαστήριο κατέστησε σαφές ότι η έννοια "αστικές και
εμπορικές υποθέσεις" δεν εφαρμόζεται σε μια διαφορά μεταξύ μιας δημόσιας αρχής και ενός
ιδιώτη, όταν η πρώτη ενήργησε στο πλαίσιο της άσκησης κυριαρχικής εξουσίας (acta jure
imperii).2 Το κρίσιμο εν προκειμένω ζήτημα συνίσταται στο εάν τα σχετικά καθήκοντα και 
οι σχετικές αρμοδιότητες που ασκεί σε μια συγκεκριμένη υπόθεση μια κρατική αρχή 
διαφέρουν λειτουργικά από τα αντίστοιχα των ιδιωτών, εάν δηλαδή το κράτος ασκεί 
προνομίες που του ανήκουν.

Η φύση μιας πράξης ενός κράτους υπήρξε αντικείμενο της προδικαστικής απόφασης του
Δικαστηρίου στην υπόθεση Λιχουρίτου (C-292/05). Στην υπόθεση αυτή τα πραγματικά
περιστατικά ήταν παρόμοια με εκείνα της παρούσας αναφοράς, δεδομένου ότι ο ενάγων
ζητούσε με την αγωγή του αποζημίωση από τη Γερμανία για τις ζημίες που υπέστη η Ελλάδα 
από τη δράση των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου.  Στην υπόθεση αυτή το Δικαστήριο απεφάνθη μεταξύ άλλων ότι

"…ουδεμία υφίσταται αμφιβολία ότι επιχειρήσεις διεξαγόμενες από ένοπλες δυνάμεις
συνιστούν μία εκ των χαρακτηριστικών εκφράσεων της κρατικής κυριαρχίας, ιδίως όταν
αποφασίζονται μονομερώς και υποχρεωτικώς εκ μέρους των αρμοδίων δημόσιων αρχών και
εμφανίζονται ως αρρήκτως συνδεόμενες με την εξωτερική και αμυντική πολιτική των
κρατών …. Στερείται επομένως οποιασδήποτε σημασίας το γεγονός ότι η ασκηθείσα ενώπιον
του αιτούντος δικαστηρίου έφεση περιβάλλεται τον μανδύα αστικής υποθέσεως, υπό την 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με τη διεθνή 

δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
2
   Βλέπε σχετικά, μεταξύ άλλων, την υπόθεση C‑ 420/07 Αποστολίδης, Συλλ.2009, σελ. I‑ 3571, παρ. 43 και 

την παρατιθέμενη σχετικά νομολογία, την υπόθεση C‑ 154/11 Mahamdia, Συλλ. 2012, σελ. I‑ 0000, παρ. 56, 

καθώς και την υπόθεση C-645/11 Sapir και άλλοι, παρ. 33. Το κείμενο του νέου κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1215/2012 Βρυξέλλες Ι (αναδιατύπωση) περιλαμβάνει τη διευκρίνιση αυτή στο άρθρο 1 παράγραφος 1. 
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έννοια ότι σκοπεί στην επιδίκαση αποζημιώσεως λόγω της υλικής ζημίας και στη χρηματική 
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που υπέστησαν οι ενάγοντες και νυν εφεσείοντες της 
κύριας δίκης."1

Από την απόφαση αυτή προκύπτει ότι αγωγές ενώπιον αστικού δικαστηρίου λόγω της δράσης
των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο πολεμικής αναμέτρησης δεν συνιστούν "αστικές και
ποινικές υποθέσεις" κατά την έννοια του κανονισμού και συνεπώς δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του.  Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο α) του
κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων, τα δικαστήρια των κρατών μελών δύνανται να
απορρίπτουν αιτήματα διεξαγωγής αποδείξεων, εφόσον το αίτημα δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού, η άρνηση των βουλγαρικών αρχών να ανταποκριθούν στο 
αίτημα του ρουμανικού δικαστηρίου είναι προφανώς συμβατή με τις διατάξεις του 
κανονισμού της Ένωσης.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή κρίνει ότι δεν υφίσταται ανάγκη να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά
τα ζητήματα που έθιξε ο αναφέρων.

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


