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Suġġett: Petizzjoni 1677/2012, imressqa minn Gheorghe Crăciun, ta’ ċittadinanza 
Rumena, dwar in-nuqqas ta’ konformità mill-awtoritajiet Bulgari mar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta’ Mejju 2001 dwar 
kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta’ xhieda 
f’materji ċivili jew kummerċjali 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li l-awtoritajiet Bulgari naqsu milli jikkonformaw mat-talba tiegħu u 
dik tal-qorti Faura (ir-Rumanija), sottomessa skont ir-Regolament 1206/2001/KE dwar il-
kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’materji ċivili jew 
kummerċjali, għal dokumenti li jinkludu informazzjoni dwar l-użu ħażin minn membri tal-
forzi armati Bulgari ta’ muniti tad-deheb li jappartjenu għan-nannu tal-petizzjonant. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-9 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Diċembru 2013

Il-Kummissjoni qieset bir-reqqa il-petizzjoni, u waslet għall-konklużjoni li r-rifjut tal-
eżekuzzjoni tat-talba ta’ qorti ta’ Stat Membru għal xhieda fil-każ trattat ma jikkostitwixxix 
ksur tal-applikazzjoni tar-Regolament dwar il-kumpilazzjoni ta’ xhieda. 
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L-Artikolu 1(1) tar-Regolament jistipola li dan għandu japplika “f’materji ċivili jew 
kummerċjali”. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja s’issa għadha ma tatx interpretazzjoni dwar il-
kunċett ta’ “materji ċivili u kummerċjali” fil-kuntest tar-Regolament dwar il-kumpilazzjoni 
ta’ xhieda, iżda hemm ġurisprudenza rikka f’dan ir-rigward dwar ir-Regolament Brussell I1, li 
għandu jitqies bħala rilevanti meta titqies l-interpretazzjoni tar-Regolament dwar il-
kumpilazzjoni ta’ xhieda minħabba t-tifsira ekwivalenti tat-terminu fiż-żewġ strumenti. 

Skont il-ġurisprudenza stabbilita mill-Qorti, il-kunċett ta’ “materji ċivili u kummerċjali” 
għandu jingħata interpretazzjoni awtonoma fil-liġi tal-UE. M’għandhiex issir referenza għal-
liġi ta’ wieħed mill-Istati kkonċernati iżda għall-objettivi u l-iskema tal-leġiżlazzjoni u l-
prinċipji ġenerali li joħorġu mill-korp tas-sistema legali nazzjonali. Il-Qorti ddikjarat li hemm 
żewġ elementi rilevanti għad-deċiżjoni dwar jekk tilwima hix ta’ natura ċivili u kummerċjali 
jew le fit-tifsira tal-Konvenzjoni: 
• is-suġġett tal-materja tat-tilwima; u
• in-natura tar-relazzjoni bejn il-partijiet involuti. 

Skont dawn il-prinċipji, il-Qorti ċċarat li l-kunċett ta’ “materji ċivili u kummerċjali” ma 
japplikax għal tilwima bejn awtorità pubbliku u persuna privata meta dik tal-ewwel tkun 
aġixxiet fl-eżerċizzju ta’ setgħa pubblika (acta jure imperii).2 Il-fattur kruċjali huwa jekk id-
dmirijiet rilevanti u s-setgħat eżerċitati minn awtorità tal-Istat f’każ speċifiku humiex 
funzjonalment differenti minn dawk tal-individwi privati, jiġifieri jekk l-Istat jeżerċitax
prerogattivi tiegħu stess. 

In-natura tal-att ta’ Stat kienet il-materja tas-suġġett ta’ deċiżjoni preliminari mill-Qorti tal-
Ġustizzja fil-Każ Lechouritou (C-292/05). Hawnhekk il-fatti tal-każ kienu simili għal dak 
inkwistjoni peress li l-azzjoni tar-rikorrenti talbet kumpens mill-Ġermanja għal danni sofruti 
matul azzjoni tal-forzi armati fit-Tieni Gwerra Dinjija fil-Greċja. F’dan il-każ il-Qorti 
kkonkludiet fost l-oħrajn li 

“...m’hemmx dubju li l-operazzjonijiet imwettqa minn forzi armati jikkostitwixxu waħda 
mill-karatteristiċi mnissla mill-Istat sovran, b’mod partikolari peress illi huma deċiżi mill-
awtoritajiet pubbliċi kkonċernati b’mod unilaterali u jorbtu u huma ppreżentati bħala 
indissoċjabbilment marbuta mal-politika barranija u ta’ difiża tal-Istati... Iċ-ċirkustanza li 
r-rikors ippreżentat quddiem il-qorti tar-rinviju huwa ppreżentat bħala li għandu natura 
ċivili filwaqt li huwa intiż li jitlob kumpens finanzjarju għad-dannu materjali u morali 
kkawżat lir-rikorrenti fil-kawża prinċipali hija konsegwentement nieqsa minn kull 
rilevanza.”3

                                               
1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u 

eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali

2   ara, fost l-oħrajn, għal dak l-għan il-Każ C-420/07 Apostolides [2009] ECR I‑ 3571, il-paragrafu 43 u l-

ġurisprudenza msemmija, u l-Każ C-154/11 Mahamdia [2012] ECR I‑ 0000, il-paragrafu 56, kif ukoll il-Każ C-

645/11 Sapir et., il-paragrafu 33. It-test tar-Regolament Brussell I il-ġdid (tfassil mill-ġdid) (KE) Nru 1215/2012 

jinkludi din il-kjarifikazzjoni fl-Artikolu 1(1).

3 C-292/05 il-paragrafi 37, 41
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Jirriżulta minn din id-deċiżjoni li azzjonijiet legali quddiem qorti ċivili bbażati fuq atti 
mwettqa mill-forzi armati matul gwerra ma jikkwalifikawx bħala “materji ċivili jew 
kummerċjali” fil-kuntest tar-Regolament, u għalhekk ma jaqgħux fil-kamp ta’ applikazzjoni 
tiegħu. Peress li l-Artikolu 14(2)(a) tar-Regolament dwar il-kumpilazzjoni ta’ xhieda 
jippermetti li qorti ta’ Stat Membru tirrifjuta l-eżekuzzjoni ta’ talba għal kumpilazzjoni ta’ 
xhieda jekk it-talba ma taqax fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament, l-imġiba tal-
awtoritajiet Bulgari li ma jikkonformawx mat-talba indikata tal-qorti Rumena jidher li hija 
konformi mad-dispożizzjonijiet tal-istrument tal-Unjoni.  

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ma tarax il-ħtieġa li tittieħed azzjoni fil-livell tal-UE dwar il-kwistjonijiet 
imqajma mill-petizzjonant.


