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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Gheorghe Crăciun román állampolgár által benyújtott 1677/2012. számú 
petíció a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében 
történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről szóló, 2001. május 
28-i 1206/2001/EK tanácsi rendeletben előírt rendelkezések bolgár hatóságok 
általi alkalmazásának állítólagos elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója közli, hogy a bolgár hatóságok nem tettek eleget az ő és a faurai bíróság 
(Románia) kérésének, melyet a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel 
tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről szóló 1206/2001/EK 
tanácsi rendelet alapján nyújtottak be a bolgár fegyveres erők által a petíció benyújtója 
nagyapjának tulajdonában levő aranyérmek igazságtalan eltulajdonításával kapcsolatos 
információt tartalmazó dokumentumokra vonatkozóan. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 9. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. december 19.

A Bizottság gondosan megvizsgálta a petíciót, és arra a következtetésre jutott, hogy egy 
tagállami bíróság jelen ügyben való bizonyításfelvételre irányuló kérelme teljesítésének 
elutasítása nem sérti a bizonyításfelvételről szóló rendelet alkalmazását. 
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A rendelet 1. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a rendeletet „polgári és kereskedelmi 
ügyekben” kell alkalmazni. Az Európai Unió Bírósága ez idáig nem értelmezte a „polgári és 
kereskedelmi ügyek” fogalmát a bizonyításfelvételről szóló rendelet összefüggésében, 
azonban gazdag ítélkezési gyakorlat áll e tekintetben rendelkezésre a Brüsszel I. rendelettel 
kapcsolatban1, amely a bizonyításfelvételről szóló rendelet értelmezésének mérlegelése során 
relevánsnak tekintendő, mivel a terminus a két jogi aktusban azonos jelentéssel szerepel.

A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint a „polgári és kereskedelmi ügyek” fogalmát az 
uniós jogban önállóan kell értelmezni. Hivatkozni nem valamely érintett állam jogrendjére, 
hanem a jogszabályok céljaira és rendszerére, valamint a nemzeti jogrendszerek 
összességéből eredő általános elvekre kell. A Bíróság megállapította, hogy az Egyezmény 
értelmében a következő két elem releváns annak eldöntése szempontjából, hogy valamely 
jogvita polgári és kereskedelmi jellegű-e vagy sem: 
• a jogvita tárgya; valamint
• a peres felek közötti jogviszony jellege. 

A Bíróság ezen elvekkel összhangban tisztázta, hogy a „polgári és kereskedelmi ügyek” 
fogalom nem alkalmazandó hatóság és magánszemély közötti jogvitára, amennyiben előbbi 
közhatalom gyakorlása közben járt el (acta jure imperii).2 A kulcspont e tekintetben az, hogy 
az adott ügyben szóban forgó, az állami szerv által ellátott, illetve gyakorolt feladatok és 
hatáskörök funkcionálisan különböznek-e a magánszemélyek feladataitól és hatásköreitől, 
tehát hogy az állam különleges jogokat gyakorol-e. 

Egy állam által elkövetett cselekmény természete képezte tárgyát a Bíróság C-292/05. sz.
Lechouritou-ügyben hozott előzetes határozatának. Ezen ügy tényállása hasonló volt a szóban 
forgó ügy tényállásához, mivel a felperesek által indított kereset arra irányult, hogy 
Németország nyújtson kárpótlást a fegyveres erők egyik, a II. világháború alatt 
Görögországban történt fellépése során elszenvedett károkért. Az ügyben a Bíróság többek 
között arra a következtetésre jutott, hogy 

„[…] semmi kétség nem fér ahhoz, hogy a hadsereg által végzett műveletek az állami 
szuverenitás jellegzetes kisugárzását képezik, különösen amiatt, hogy azokról egyoldalú és 
kényszerítő jelleggel az illetékes hatóságok döntenek, és azok úgy mutatkoznak meg, mint 
amelyek az államok kül- és védelmi politikájának elválaszthatatlan részét képezik. […]
Következésképpen az a körülmény, hogy a keresetet a kérdést előterjesztő bíróság előtt 
mint polgári jellegű keresetet nyújtották be, mivel az a felpereseknek okozott anyagi és 
erkölcsi kár pénzbeli megtérítésére irányult, teljesen irreleváns.”3

                                               
1 A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról 
szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet.
2 Lásd ebben az értelemben többek között a C-420/07. sz. Apostolides-ügyben 2009-ben hozott ítélet [EBHT 

2009., I-3571. o.] 43. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot, valamint a C-154/11. sz. Mahamdia-

ügyben 2012-ben hozott ítélet [EBHT 2012., I-0000. o.] 56. pontját és a C-645/11. sz. Sapir és társai ügyben 
hozott ítélet 33. pontját. Az 1215/2012/EU új Brüsszel I. rendelet (átdolgozás) szövege az 1. cikk 
(1) bekezdésében tartalmazza ezt a tisztázást.
3 A C-292/05. sz. ügy 37. és 41. pontja.
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Az ebben az ügyben hozott ítéletből következik, hogy azok a polgári bíróság előtt indított 
eljárások, amelyek fegyveres erők által háborúban elkövetett cselekményekre alapulnak, e 
rendelet értelmében nem minősülnek „polgári vagy kereskedelmi ügyeknek”, 
következésképpen nem tartoznak e rendelet hatálya alá. Mivel a bizonyításfelvételről szóló 
rendelet 14. cikke (2) bekezdésének a) pontja lehetővé teszi a tagállami bíróságok számára, 
hogy elutasítsák a bizonyításfelvételre irányuló kérelem teljesítését, ha a kérelem nem tartozik 
a rendelet hatálya alá, úgy tűnik, hogy a bolgár hatóságoknak a romániai bíróság jelzett 
kérelmét nem teljesítő magatartása az uniós jogi aktus rendelkezéseivel összhangban van.

Következtetés

A Bizottság nem látja annak szükségét, hogy a petíció benyújtója által felvetett kérdésekben 
uniós szinten intézkedjen.


