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Tema: Peticija Nr. 1677/2012 dėl to, kad Bulgarijos valdžios institucijos tariamai 
nesilaiko 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1206/2001 dėl 
valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus 
civilinėse ar komercinėse bylose reikalavimų, kurią pateikė Rumunijos 
pilietis Gheorghe Crăciun 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aiškina, kad Bulgarijos valdžios institucijos nepatenkino jo ir Fauros 
(Rumunija) teismo reikalavimo, pateikto pagal Reglamentą (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių 
narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose 
reikalavimų, ir nepateikė dokumentų, kuriose yra informacija, susijusi su tuo, kad Bulgarijos 
ginkluotosios pajėgos neteisėtai pasisavino peticijos pateikėjo seneliui priklausančias auksines 
monetas. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 9 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. gruodžio 19 d.

„Komisija atidžiai apsvarstė šią peticiją ir padarė išvadą, kad atsisakymas vykdyti valstybės 
narės teismo prašymą priimti įrodymus svarstomoje byloje nėra laikomas Reglamento dėl 
įrodymų rinkimo taikymo pažeidimu. 
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Reglamento 1 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad jis galioja „civilinėms ir komercinėms 
byloms“. Europos Teisingumo Teismas dar neišaiškino „civilinių ir komercinių bylų“ sąvokos 
šio Reglamento dėl įrodymų rinkimo kontekste, bet šiuo atžvilgiu yra daug teismo praktikos 
dėl reglamento „Briuselis I“1, į kurį reikėtų atsižvelgti svarstant Reglamento dėl įrodymų 
rinkimo aiškinimą, nes abiejose šiose priemonėse šis terminas turi vienodą reikšmę. 

Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką, „civilinių ir komercinių bylų“ sąvoka ES 
teisėje turi būti aiškinama atskirai. Negalima remtis vienos iš susijusių valstybių teise, reikia 
remtis teisės akto tikslais ir schema, ir bendrais principais, kurie kyla iš nacionalinių teisės 
sistemų visumos. Teismas nustatė, kad sprendžiant, ar ginčas yra civilinio, ar komercinio 
pobūdžio Konvencijos prasme yra svarbūs du elementai:
• ginčo esmė,
• susijusių šalių santykių pobūdis. 

Vadovaudamasis šiais principais Teisingumo Teismas paaiškino, kad „civilinių ir komercinių 
bylų“ samprata negalioja valdžios institucijos ir privataus asmens ginčui, kai valdžios 
institucija veikia vykdydama viešuosius įgaliojimus (acta jure imperini)2. Esminis veiksnys –
ar valdžios institucijos atitinkamos pareigos ir įgaliojimai praktiškai skiriasi nuo privačių 
asmenų pareigų ir įgaliojimų, t. y. ar valstybė vykdo savo prerogatyvas. 

Valstybės veiksmo pobūdis buvo preliminaraus Teisingumo Teismo sprendimo tema byloje 
Lechouritou (C-292/05). Šios bylos faktai buvo panašūs į šios peticijos temą, nes ieškovai 
pateikė ieškinį, kad Vokietija kompensuotų nuostolius, patirtus dėl ginkluotųjų pajėgų 
veiksmų Graikijoje per Antrąjį Pasaulinį karą. Šiuo atveju Teisingumo Teismas inter alia
nusprendė, kad: 

„<...> nekyla jokių abejonių, kad ginkluotojų pajėgų operacijos yra viena iš valstybės 
suverenitetui būdingų reiškinių, nes dėl jų vienašališkai ir įpareigojamai nusprendžia 
kompetentingos viešosios institucijos ir jos yra neatskiriamai susijusios su valstybių 
užsienio politika bei jų gynyba <...>. Todėl aplinkybė, kad prašymą priimti prejudicinį 
sprendimą pateikusiam teismui pareikštas ieškinys yra civilinio pobūdžio, nes juo siekiama 
išieškoti ieškovams pagrindinėje byloje padarytą turtinę ir neturtinę žalą, yra 
nereikšminga.“3

Iš šio sprendimo aišku, kad teisiniai ieškiniai civiliniame teisme dėl ginkluotųjų pajėgų 
veiksmų vykstant karui, šio Reglamento požiūriu nėra „civilinė arba komercinė byla“, todėl 
jis netaikytinas. Kadangi Reglamento dėl įrodymų rinkimo 14 straipsnio 2 dalies a punktas 
suteikia valstybės narės teismui galimybę atsisakyti įvykdyti prašymą priimti įrodymą, jei 
prašymas nepriklauso Reglamento taikymo sričiai, atrodo, kad Bulgarijos valdžios 

                                               
1 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse 

ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo,
2 Žr., inter alia, bylos C-420/07 Apostolides [2009], Rink. p. I‑ 3571, 43 punktą ir cituojamą teismo praktiką, 

bylos C-154/11 Mahamdia [2012], Rink. p. I‑ 0000, 56 punktą, taip pat bylos C-645/11 Sapir ir kt. 33 punktą. 

Naujoje Reglamento (EB) Nr. 1215/2012 „Briuselis I“ redakcijoje šis paaiškinimas įtrauktas į 1 straipsnio 1 dalį. 
3 C-292/05 37 ir 41 punktai.
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institucijos, nesilaikydamos nurodyto Rumunijos teismo prašymo, laikėsi šios Sąjungos 
priemonės nuostatų. 

Išvada

Komisija nemano, kad reikia imtis ES lygmens veiksmų dėl peticijos pateikėjo iškeltų 
klausimų.“


