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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1677/2012, którą złożył Gheorghe Crăciun (Rumunia), w sprawie
domniemanego nieprzestrzegania przez władze bułgarskie przepisów 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie 
współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu 
dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wskazuje, że władze bułgarskie nie uznały jego wniosku i wniosku sądu 
w Faurze (Rumunia), złożonych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1206/2001 w sprawie 
współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów 
w sprawach cywilnych lub handlowych, o dokumenty zawierające informacje dotyczące 
sprzecznego z prawem przywłaszczenia złotych monet należących do dziadka składającego 
petycję przez członków bułgarskich sił zbrojnych. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 19 grudnia 2013 r.

Komisja wnikliwie rozpatrzyła petycję i stwierdziła, że odmowa wykonania wniosku sądu 
jednego z państw członkowskich o przeprowadzenie dowodów w omawianej sprawie nie 
stanowi naruszenia przepisów rozporządzenia w sprawie przeprowadzania dowodów. 
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Zgodnie z art. 1 ust. 1 tego rozporządzenia ma ono zastosowanie „w sprawach cywilnych 
i handlowych”. Trybunał Sprawiedliwości nie dokonał dotychczas wykładni pojęcia „sprawy 
cywilne i handlowe” w kontekście rozporządzenia w sprawie przeprowadzania dowodów, 
lecz istnieje bogate orzecznictwo w tym zakresie dotyczące rozporządzenia Bruksela I1, które 
należy uznać za istotne dla wykładni przepisów rozporządzenia w sprawie przeprowadzania 
dowodów ze względu na równoważne znaczenie tego pojęcia w obu instrumentach. 

Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybunału w odniesieniu do pojęcia „sprawy cywilne 
i handlowe” należy dokonać autonomicznej wykładni w prawie UE. Decydujące znaczenie 
ma tu nie porządek prawny danego państwa, lecz cele i systematyka aktu prawnego oraz 
ogólne zasady prawa wynikające z całości systemów prawa krajowego. Trybunał orzekł, że 
w celu stwierdzenia, czy dany spór ma charakter cywilny i handlowy w rozumieniu 
konwencji, istotne znaczenie mają dwa elementy: 
• przedmiot sporu oraz
• charakter stosunków między stronami sporu. 

Zgodnie z tymi zasadami Trybunał wyjaśnił, że koncepcja „spraw cywilnych i handlowych” 
nie ma zastosowania do sporu między organem władzy publicznej a podmiotem prawa 
prywatnego, jeśli organ władzy publicznej wykonuje swoje władztwo publiczne (acta iure 
imperii)2. Kluczową kwestią jest to, czy będące przedmiotem danej sprawy zadania 
i kompetencje wykonywane przez organ władzy publicznej różnią się od tych wykonywanych 
przez podmioty prawa prywatnego, czyli czy władza publiczna korzysta z prerogatyw 
szczególnych. 

Charakter działania państwa był przedmiotem orzeczenia wydanego w trybie prejudycjalnym 
przez Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Lechouritou (C-292/05). Okoliczności sprawy 
były w tym przypadku podobne do tych przedstawionych w petycji, jako że skarżący 
domagali się od Niemiec odszkodowania za straty poniesione wskutek działań sił zbrojnych 
podczas II wojny światowej w Grecji. W sprawie tej Trybunał orzekł m.in., że: 

„[…] nie ma żadnej wątpliwości, że operacje prowadzone przez siły zbrojne stanowią 
emanację suwerenności państwa, w szczególności w związku z tym, że decyzje o nich są 
podejmowane jednostronnie i bezwzględnie wiążąco przez właściwe organy władzy 
publicznej i są nierozerwalnie związane z polityką zagraniczną i obronną państw. […] 
Okoliczność, że powództwo wniesione do sądu krajowego wydaje się mieć charakter 
cywilny, gdyż dotyczy naprawienia szkody majątkowej i zadośćuczynienia za krzywdy 
doznane przez skarżących przed sądem krajowym, pozostaje w rezultacie bez 
jakiegokolwiek znaczenia”3.

                                               
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń 

sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.
2 Zobacz m.in. wyroki: w sprawie C-420/07 Apostolides, Zb.Orz. s. I-3571, pkt 43 i przytoczone tam 

orzecznictwo; w sprawie C-154/11 Mahamdia, Zb.Orz. s. I-0000, pkt 56; a także w sprawie C-645/11 Sapir i in., 

pkt 33. W nowym rozporządzeniu Bruksela I (przekształcenie) (WE) nr 1215/2012 uwzględniono to wyjaśnienie 

w art. 1 ust. 1. 
3 Sprawa C-292/05, pkt 37, 41.
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Jak wynika z tego orzeczenia, powództw wniesionych do sądu cywilnego w sprawie działań 
sił zbrojnych prowadzonych w ramach operacji wojennych nie uznaje się za „sprawy cywilne 
lub handlowe” w kontekście rozporządzenia, a zatem nie wchodzą w zakres jego stosowania. 
Ponieważ zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie przeprowadzania dowodów 
sąd danego państwa członkowskiego może odmówić wykonania wniosku o przeprowadzenie 
dowodów, jeżeli wniosek nie wchodzi w zakres tego rozporządzenia, postępowanie władz 
bułgarskich, które nie zastosowały się do wskazanego wniosku sądu w Rumunii, wydaje się 
zgodne z przepisami omawianego instrumentu unijnego.

Wniosek

Komisja nie dostrzega potrzeby podejmowania działań na szczeblu UE w odniesieniu do 
kwestii poruszonych przez składającego petycję.


