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Betreft: Verzoekschrift 1677/2012, ingediend door Gheorghe Crăciun (Roemeense 
nationaliteit), over het vermeende niet-toepassen door de Bulgaarse 
autoriteiten van Verordening (EG) nr. 1206/2001 betreffende de 
samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van 
bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener zet uiteen dat de Bulgaarse autoriteiten niet voldaan hebben aan zijn verzoek en dat 
van de rechtbank van Faura (Roemenië) krachtens Verordening (EG) nr. 1206/2001 
betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van 
bewĳsverkrĳging in burgerlĳke en handelszaken, tot vrijgave van documenten met informatie 
over de wederrechtelijke toe-eigening door de Bulgaarse strijdmachten van gouden munten 
die het eigendom waren van zijn grootvader. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2013

De Commissie heeft het verzoekschrift zorgvuldig overwogen en is daarbij tot de conclusie 
gekomen dat de afwijzing voor de uitvoering van een verzoek vanuit een rechtbank van een 
lidstaat om bewijs te verkrijgen in de onderhavige zaak geen inbreuk vormt op de toepassing 
van de verordening inzake bewijsverkrijging. 
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Artikel 1, lid 1, van de Verordening bepaalt dat het op 'burgerlijke en handelszaken' van 
toepassing is. Het Europees Hof van Justitie heeft tot nu toe het begrip 'burgerlijke en 
handelszaken' niet geïnterpreteerd in het kader van de verordening inzake bewijsverkrijging, 
maar er bestaat in dit verband uitgebreide jurisprudentie inzake de verordening1 Brussel I, die 
als relevant moet worden beschouwd bij de overweging van de interpretatie van de 
verordening inzake bewijsverkrijging, aangezien beide termen binnen de twee instrumenten 
dezelfde betekenis hebben. 

Volgens de vaste rechtspraak van het Hof moet het begrip 'burgerlijke en handelszaken' een 
autonome uitlegging krijgen binnen de EU-wetgeving. Er moet niet naar de wetgeving van
een van de betrokken lidstaten worden verwezen, maar naar de doelstellingen en de opzet van 
de wetgeving en naar de algemene beginselen die in de nationale rechtsstelsels worden 
gevonden.  Het Hof verklaarde dat twee elementen bepalend zijn bij het besluit of een geschil 
al dan niet burgerlijk en commercieel van aard is in de zin van het verdrag: 
• het voorwerp van het geschil; en
• de aard van de relatie tussen de betrokken partijen. 

In overeenstemming met deze beginselen heeft het Hof verduidelijkt dat het begrip 
'burgerlijke en handelszaken' niet van toepassing is op een geschil tussen een 
overheidsinstantie en een particulier indien eerstgenoemde heeft gehandeld in de uitoefening 
van het openbaar gezag (acta jure imperii).2 De doorslaggevende factor is of de betreffende 
taken en bevoegdheden die door de overheid van een lidstaat in een specifiek geval zijn 
uitgevoerd functioneel verschillen van die van particulieren, met andere woorden of de 
lidstaat zijn eigen bevoegdheden uitoefent. 

De aard van de handeling van een staat was het onderwerp van een voorafgaande beslissing 
van het Hof van Justitie in de zaak Lechouritou (C-292/05). Hierbij waren de feiten van de 
zaak vergelijkbaar met die van de onderhavige zaak, in zoverre dat de actie van de eisers was 
gericht op het verkrijgen van schadevergoeding van Duitsland voor de geleden schade in het 
kader van een actie van de strijdkrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog in Griekenland. In 
deze zaak concludeerde het Hof onder meer dat 

"…het geen twijfel lijdt dat operaties van strijdkrachten een van de typische uitingen van 
staatssoevereiniteit zijn, in het bijzonder omdat daartoe eenzijdig en dwingend wordt 
besloten door de bevoegde overheidsinstanties en omdat zij onlosmakelijk verbonden lijken 
met het buitenlandse en defensiebeleid van de staten.... Het is bijgevolg volstrekt irrelevant 
dat de bij de verwijzende rechter ingestelde vordering een civielrechtelijk karakter heeft, 
voor zover zij strekt tot het verkrijgen van een geldelijke vergoeding voor de aan 
verzoekers in het hoofdgeding toegebrachte materiële en immateriële schade."3

                                               
1 Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
2   zie, met name, in die zin zaak C‑ 420/07 Apostolides [2009] ECR I‑ 3571, punt 43 en aldaar aangehaalde 

rechtspraak, en zaak C‑ 154/11 Mahamdia [2012] ECR I‑ 0000, punt 56, evenals zaak C-645/11 Sapir en 
anderen, punt 33. De tekst van de nieuwe Verordening (EG) nr. 1215/2012 Brussel I (herschikking) omvat deze 
verduidelijking in artikel 1, lid 1. 
3 (C-292/05 punten 37 en 41)
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Uit deze uitspraak volgt dat juridische acties voor een burgerlijke rechtbank op basis van 
handelingen van strijdkrachten gedurende oorlogvoering niet worden aangemerkt als 
'burgerlijke en handelszaken' in het kader van de verordening, en daarmee buiten zijn 
werkingssfeer vallen. Aangezien artikel 14, lid 2, sub a, van de verordening inzake 
bewijsverkrijging een lidstaat in staat stelt de uitvoering van een verzoek tot het verkrijgen 
van bewijs te weigeren indien het verzoek niet binnen de werkingssfeer van de verordening 
valt, lijkt het gedrag van de Bulgaarse autoriteiten om niet te voldoen aan het aangegeven 
verzoek van de Roemeense rechtbank conform de bepalingen van het instrument van de Unie 
te zijn.  

Conclusie

De Commissie ziet geen reden om op EU-niveau actie te ondernemen ten aanzien van de door 
indienster aan de orde gestelde kwesties.


