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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.9.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1557/2012, внесена от Василе Капра, с румънско гражданство, 
относно спор за наследство в Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията описва как майка му, която е починала през юли 2011 г. в 
Бистрица, Румъния, му е оставила част от своите авоари. Въпреки че нотариусът на 
вносителя на петицията в Германия е поискал копие от завещанието от нотариуса в 
Румъния, последният не е отговорил на исканията. Освен това нотариусът не е 
предприел никакви действия в отговор на предявените от вносителя на петицията 
искания. Вносителят на петицията пътува до Румъния през април 2012 г. и открива 
редица нередности. Те включват това, че нотариусът не е започнал предвидените от 
закона наследствени процедури и е задържал оригиналните документи. Вносителят на 
петицията обяснява, че юристите не смеят да подадат жалба, защото съпругът на 
нотариуса е председател на Асоциацията на магистратите в Бистрица. Вносителят на 
петицията осъжда корупцията в румънската съдебна система и призовава за помощ във 
връзка с неговия случай.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 май 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 20 септември 2013 г.

Комисията разгледа петицията внимателно. Комисията изразява дълбокото си 
съжаление относно трудностите, които среща вносителят на петицията в процедурите 
по наследяването на имуществото на майка си в Румъния, и би желала да увери 
вносителя на петицията, че такива ситуации се разглеждат много сериозно.
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Въпреки това съгласно Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането 
на Европейския съюз Комисията няма общи правомощия за намеса в индивидуални 
случаи на предполагаемо нарушение на основните права. Следователно Комисията 
може да предприеме действия само ако даден случай възникне в хода на прилагането 
или изпълнението на законов акт на ЕС от държавите членки.

По отношение на трансгранични ситуации в случаи, свързани с наследственото право, 
какъвто е описаният от вносителя на петицията, все още не съществуват приложими 
инструменти на правото на ЕС, които биха позволили на Комисията да предприеме 
подходящи стъпки.

Като цяло може да се очаква, че Регламент (ЕС) № 650/2012 от 4 юли 2012 г. относно 
компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и 
приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и 
относно създаването на европейско удостоверение за наследство (ОВ L 201, 27 юли 
2012 г.) ще допринесе за значителното подобряване на процедурите по трансгранично 
наследяване като описаната от вносителя на петицията. Повечето от тези нови правила 
обаче ще бъдат приложими за наследяването на лицата, които починат на или след 
17 август 2015 г. Следователно регламентът не е приложим за случая, представен от 
вносителя на петицията, тъй като неговата майка е починала през 2011 г.

Поради това Комисията не може да предприеме последващи действия по този случай. 
Ако вносителят на петицията счита, че ангажираните по случая органи са извършили 
неправилна оценка на фактите по случая, той би могъл да реши да предяви своите 
права, включително основните си права, като потърси правна защита на национално 
равнище чрез компетентните органи.

Заключение
Комисията не вижда необходимост да предприема действия на равнището на ЕС по 
въпросите, повдигнати от вносителя на петицията.


