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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1677/2012, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais 
Gheorghe Crăciun, par to, ka Bulgārijas iestādes, iespējams, neievēro 
Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību 
starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Bulgārijas varas iestādes nepilda viņa un Faura tiesas 
(Rumānijā) pieprasījumu, kas iesniegts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību 
starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās, izsniegt 
dokumentus, kuros ir ietverta informācija par to, ka Bulgārijas bruņoto spēku pārstāvji ir 
nelikumīgi piesavinājušies lūgumraksta iesniedzēja vectēvam piederošas zelta monētas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 9. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 19. decembrī

Komisija ir rūpīgi izskatījusi lūgumrakstu un secinājusi, ka atteikšanās izpildīt dalībvalsts 
tiesas pieprasījumu sniegt pierādījumus attiecīgajā lietā nav uzskatāma par Pierādījumu 
iegūšanas regulas piemērošanas pārkāpumu. 

Regulas 1. panta 1. punktā teikts, ka „regulu piemēro civillietās un komerclietās”. Eiropas 
Savienības Tiesa līdz šim nav sniegusi jēdziena „civillietas un komerclietas” skaidrojumu 
attiecībā uz Pierādījumu iegūšanas regulu, taču par šo jautājumu ir plaša judikatūra attiecībā 
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uz Regulu „Brisele I”1, kas jāuzskata par atbilstīgu attiecībā uz Pierādījumu iegūšanas regulas 
skaidrojumu, jo abos dokumentos termins lietots ar vienādu nozīmi. 

Saskaņā ar iedibināto Tiesas judikatūru ES tiesību aktos jāsniedz jēdziena „civillietas un 
komerclietas” patstāvīgs skaidrojums. Noteicoši ir nevis kādas iesaistītas valsts tiesību akti, 
bet gan likumdošanas mērķi un sistēma, kā arī vispārīgie tiesību principi, kas izriet no 
dalībvalstu tiesību sistēmu kopuma. Tiesa atzina, ka jāizvērtē divi aspekti, lai noteiktu, vai 
tiesvedība attiecas uz civilo un komercjomu konvencijas izpratnē: 
• strīdus priekšmets;
• attiecības starp iesaistītajām pusēm. 

Saskaņā ar minētajiem principiem Tiesa paskaidroja, ka jēdziens “civillietas un komerclietas” 
neattiecas uz strīdu starp valsts iestādi un indivīdu gadījumos, kad pirmā ir īstenojusi valsts 
varu (acta jure imperii).2 Tādā gadījumā izšķiroši ir tas, vai attiecīgajā lietā skartie uzdevumi 
un kompetence, ko īstenojusi kāda valsts iestāde, funkcionāli atšķiras no privātpersonu 
uzdevumiem un kompetences, tātad vai no valsts puses tiek izmantotas īpašas tiesības. 

Valsts veiktās darbības būtība bija Tiesas provizoriska lēmuma priekšmets lietā Lechouritou
(C-292/05). Šīs lietas apstākļi bija līdzīgi apstākļiem lietā, par ko iesniegts lūgumraksts, tādā 
ziņā, ka prasītāji bija pieprasījuši kompensāciju no Vācijas valsts par zaudējumiem, ko viņi 
bija cietuši tās bruņoto spēku darbības rezultātā Otrā pasaules kara laikā Grieķijā. Šajā lietā 
Tiesa citstarp nolēma, ka 

„...nav šaubu par to, ka bruņoto spēku operācijas ir viens no raksturīgiem valsts 
suverenitātes izpausmes veidiem, it īpaši tāpēc, ka lēmumus par tām vienpusējā un saistošā 
veidā pieņem kompetentās valsts iestādes un šīs operācijas ir cieši saistītas ar valstu 
ārpolitiku un aizsardzības politiku... Līdz ar to apstāklim, ka iesniedzējtiesā celtā prasība 
tiek raksturota kā civiltiesiska prasība, ciktāl ar to lūdz piespriest naudas atlīdzību par 
prasītājiem pamata prāvā nodarīto mantisko un morālo kaitējumu, nav nekādas nozīmes.”3

No šī sprieduma izriet, ka civiltiesai iesniegtas prasības par darbībām, ko veikuši bruņotie 
spēki militārās operācijās, regulas izpratnē nav uzskatāmas par “civillietām un komerclietām”, 
un tāpēc šī regula uz pieprasījumu neattiecas. Tā kā Pierādījumu iegūšanas regulas 14. panta 
2. punkta a) apakšpunkts dod dalībvalstu tiesām tiesības atteikties izpildīt pieprasījumu par 
pierādījumu iegūšanu, ja šī regula uz pieprasījumu neattiecas, Bulgārijas iestāžu rīcība, 
neapmierinot minēto Rumānijas tiesas pieprasījumu, pēc Komisijas domām, ir saskaņā ar 
Savienības tiesību akta noteikumiem.

                                               
1 Padomes 2000. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi 

civillietās un komerclietās.
2

Šajā sakarā citstarp skat. lietu C–420/07 Apostolides (Krājums 2009, I–3571. lpp., 43. punkts) un minēto 

judikatūru, lietu C–154/11 Mahamdia (Krājums 2012, I–0000. lpp., 56. punkts), kā arī lietas C–645/11 Sapir un 

citi 33. punktu. Šīs skaidrojums ir iekļauts jaunās Regulas „Brisele I” (pārstrādātā redakcija) (EK) Nr. 1215/2012 

1. panta 1. punktā.
3 C-292/05, 37. un 41. punkts.
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Secinājums

Komisija nesaskata vajadzību veikt pasākumus ES līmenī attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja 
norādītajiem jautājumiem.


