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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1677/2012, adresată de Gheorghe Crăciun, de cetățenie română, privind 
presupusa neaplicare de către autoritățile bulgare a Regulamentului (CE) 
nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele 
statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială

1. Rezumatul petiției

Petiționarul indică faptul că autoritățile bulgare nu au dat curs cererii sale și celei a instanței 
Făurei, România, depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 privind cooperarea 
între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau 
comercială, pentru documente care conțin informații privind însușirea necuvenită de către 
membri ai forțelor armate bulgare a unor monede de aur care aparțin bunicului petiționarului. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2013

Comisia a analizat cu atenție petiția și a ajuns la concluzia că refuzul de a executa o cerere a 
unei instanțe dintr-un stat membru pentru a obține probe în cazul de față nu constituie o 
încălcare în ceea ce privește aplicarea Regulamentului privind obținerea de probe. 

Articolul 1 alineatul (1) din regulament prevede că se aplică „în materie civilă sau 
comercială”. Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu a făcut până acum nicio interpretare cu 
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privire la noțiunea „în materie civilă sau comercială” în contextul Regulamentului privind 
obținerea de probe, dar există o bogată jurisprudență în această privință în raport cu 
Regulamentul Bruxelles I1, care trebuie considerată relevantă în ceea ce privește interpretarea 
Regulamentului privind obținerea de probe, datorită sensului echivalent al termenului din cele 
două acte. 

În conformitate cu jurisprudența constantă a Curții, noțiunii „în materie civilă sau comercială” 
trebuie să i se dea o interpretare autonomă în legislația UE. Nu trebuie să se fac trimitere la 
legislația unuia dintre statele în cauză, ci la obiectivele și economia generală a legislației în 
discuție și la principiile generale care reies din ansamblul sistemelor juridice naționale. Curtea 
a statuat că două elemente sunt relevante pentru a decide dacă un litigiu are sau nu un caracter 
civil sau comercial în sensul convenției: 
• obiectul litigiului și
• caracterul relației dintre părțile implicate. 

În conformitate cu aceste principii, Curtea a clarificat că conceptul „în materie civilă sau 
comercială” nu se aplică unui litigiu între o autoritate publică și o persoană fizică în cazul în 
care prima dintre acestea a efectuat acte de exercitare a puterii publice (acta jure imperii)2. 
Aspectul central în această privință este dacă misiunile și prerogativele exercitate de 
autoritatea publică, aflate în discuție în cauza respectivă, se deosebesc, pe plan funcțional, de 
cele ale particularilor, și anume aspectul dacă autoritatea publică a invocat drepturi speciale. 

Caracterul actului unei autorități publice a făcut obiectul unei hotărâri preliminare a Curții de 
Justiție în cauza Lechouritou (C-292/05). În acest caz faptele erau similare cu cele de față în 
măsura în care acțiunea reclamantului privea compensații din partea Germaniei pentru 
prejudicii suferite în cursul unei acțiuni a forțelor armate în timpul celui de Al Doilea Război 
Mondial din Grecia. În această cauză, Curtea a concluzionat, printre altele, că: 

„[…] nu există niciun dubiu asupra faptului că operațiunile desfășurate de forțe armate 
reprezintă una dintre manifestările caracteristice ale suveranității statului, în special 
datorită faptului că acestea sunt decise în mod unilateral și cu caracter obligatoriu de către 
autoritățile publice competente și sunt legate în mod indisociabil de politica externă și de 
apărare a statelor. [...] Împrejurarea că acțiunea introdusă la instanța de trimitere este 
prezentată ca având un caracter civil, în măsura în care urmărește să obțină compensarea 
bănească a prejudiciului material și moral cauzat reclamanților din acțiunea principală, 
este, în consecință, lipsit de orice relevanță.”3

Decurge din această hotărâre că acțiunile juridice introduse la o instanță civilă bazate pe acte 
efectuate de forțe armate pe timp de război nu se califică ca având „caracter civil sau 
comercial” în contextul regulamentului și, prin urmare, nu intră în domeniul său de aplicare. 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, 
recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială.
2  În acest sens, a se vedea, printre altele, cauza C‑ 420/07 Apostolides, [2009] ECR I‑ 3571, punctul 43 și 

jurisprudența citată, și cauza C‑ 154/11 Mahamdia, [2012] ECR I‑ 0000, punctul 56, precum și cauza C-645/11 
Sapir și alții, punctul 33. Textul noului Regulament Bruxelles I (reformare), Regulamentul (CE) nr. 1215/2012, 
include această clarificare la articolul 1 alineatul (1). 
3 C-292/05, punctele 37 și 41.
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Întrucât articolul 14 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul privind obținerea de probe 
permite unei instanțe dintr-un stat membru să refuze executarea unei cereri de obținere de 
probe dacă cererea nu intră în domeniul de aplicare al regulamentului, conduita autorităților 
bulgare de a nu da curs cererii indicate a instanței române pare să fie în conformitate cu 
dispozițiile din actul Uniunii. 

Concluzie

Comisia nu consideră necesară întreprinderea de acțiuni la nivelul UE în ceea ce privește 
problemele ridicate de petiționar.


