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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1677/2012, ktorú predkladá Gheorghe Crăciun (rumunský štátny 
občan), o údajnom nedodržiavaní ustanovení nariadenia Rady (ES) 
č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri 
vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach bulharskými 
orgánmi 

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície uvádza, že bulharské orgány nerešpektovali jeho žiadosť ani žiadosť 
súdu vo Faure (Rumunsko) o dokumenty obsahujúce informácie o neoprávnenom privlastnení 
zlatých mincí patriacich starému otcovi predkladateľa petície bulharskými ozbrojenými 
silami, predloženú v súlade s nariadením (ES) č. 1206/2001 o spolupráci medzi súdmi 
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 9. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie
informácií podľa článku 202 ods. 6 rokovacieho poriadku.

3. Odpoveď Komisie (doručená 19. decembra 2013)

Komisia petíciu starostlivo zvážila a dospela k záveru, že odmietnutie vybavenia žiadosti súdu
členského štátu o vykonanie dôkazu v danom prípade nepredstavuje porušenie uplatňovania
nariadenia o vykonávaní dôkazov.
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V článku 1 ods. 1 nariadenia sa stanovuje, že sa vzťahuje na „občianske a obchodné veci”. 
Európsky súdny dvor doteraz nevysvetlil pojem „občianske a obchodné veci“ v rámci 
nariadenia o vykonávaní dôkazov, no v tejto súvislosti je v nariadení Brusel I1 rozsiahla
judikatúra, ktorá musí byť považovaná za relevantnú pre posúdenie pri výklade nariadenia
o vykonávaní dôkazov vzhľadom na rovnocenný význam pojmu v týchto dvoch nástrojoch. 
Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora musí byť pojmu „občianske a obchodné veci“ 
poskytnutý nezávislý výklad v práve EÚ. Nesmie sa odkazovať na právo jedného
z dotknutých štátov, ale na ciele a systém právnych predpisov a všeobecných zásad, ktoré
vyplývajú z korpusu vnútroštátnych právnych systémov. Súdny dvor dospel k záveru, že pre
rozhodovanie o tom, či spor je alebo nie je občianskej a obchodnej povahy v zmysle
dohovoru, sú dôležité dva prvky: 
• predmet sporu; ako aj
• povaha vzťahu medzi zúčastnenými stranami.

V súlade s týmito zásadami Súdny dvor objasnil, že pojem „občianske a obchodné veci“ sa
nevzťahuje na spory medzi verejným orgánom a súkromnou osobou, keď prvýkrát konal pri
výkone verejnej moci (acta iure imperii). 2Rozhodujúcim faktorom je, či sú príslušné 
povinnosti a právomoci, ktoré vykonáva štátny orgán v konkrétnom prípade, funkčne odlišné 
od tých, ktoré vykonávajú fyzické osoby, t. j. či štát vykonáva právomoci jemu vlastné. 
Charakter aktu štátu je predmetom predbežného rozhodnutia Súdneho dvora vo veci
Lechouritou (C-292/05). Fakty tohto prípadu boli podobné tomu v predmete, pretože za škody 
vzniknuté v priebehu akcie ozbrojených síl počas druhej svetovej vojny v Grécku bola akcia
žalobcov Nemeckom odškodnená. V tomto prípade Súdny dvor dospel, okrem iného, 
k záveru, že:

„...neexistuje žiadna pochybnosť, že operácie vedené ozbrojenými silami sú jednou 
z charakteristických vlastností štátnej zvrchovanosti, najmä ak o nich rozhodujú jednostranne 
a záväzne príslušné verejné orgány a ak sa javia byť nerozlučne spojené so zahraničnou 
a obrannou politikou štátov.... Okolnosť, že žaloba podaná na vnútroštátnom súde je 
občianskoprávnou žalobou, keďže smeruje k získaniu peňažnej náhrady majetkovej škody 
a nemajetkovej ujmy, ktorá bola spôsobená žalobcom v konaní vo veci samej, nie je 
v dôsledku toho relevantná.“3

Z tohto rozhodnutia vyplýva, že právne úkony pred civilným súdom založené na aktoch
spáchaných ozbrojenými silami v priebehu vojny nie sú kvalifikované ako „občianske 
a obchodné veci“ v kontexte nariadenia, a preto sú mimo jeho rozsahu pôsobnosti. Vzhľadom 
na to, že článok 14 ods. 2 písm. a) nariadenia o vykonávaní dôkazov umožňuje súdu
členského štátu odmietnuť vybavenie žiadosti o vykonanie dôkazov v prípade, že žiadosť 
nepatrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, rozhodnutie bulharských orgánov 

                                               
1 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov 

v občianskych a obchodných veciach
2   Okrem iného pozri aj vec C-420/07 Apostolides (2009) s. I-3571, bod 43 a citovaná judikatúra, a vec C-154/11 

Mahamdia (2012) s. I-0000, bod 56, ako aj vec C-645/11 Sapir a iné, bod 33. Text nového nariadenia Brusel I 

(prepracované znenie) nariadenia (ES) č. 1215/2012 zahŕňa toto vysvetlenie v článku 1 ods. 1. 
3 C-292/05 body 37, 41
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o nevyhovení uvedenej žiadosti rumunského súdu sa zdá byť v súlade s ustanoveniami tohto 
nástroja Únie.  

Záver

Komisia sa domnieva, že nie je potrebné prijať opatrenia na úrovni EÚ v súvislosti s otázkami 
uvedenými predkladateľom petície.


