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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1557/2012 af Vasile Capra, rumænsk statsborger, om en tvist 
vedrørende en arv i Rumænien

1. Sammendrag

Andrageren beskriver, hvordan hans mor, der døde i juli 2011 i Bistrița i Rumænien, efterlod 
en del af sine aktiver til ham. Selv om andragerens notar i Tyskland har anmodet notaren i 
Rumænien om en kopi af testamentet, har sidstnævnte ikke besvaret henvendelserne. Notaren 
har desuden ikke fulgt op på andragerens krav. Andrageren rejste til Rumænien i april 2012 
og konstaterede en række uoverensstemmelser. Disse bestod blandt andet i, at notaren ikke 
havde indledt de procedurer vedrørende arven, som loven foreskriver, og havde beholdt de 
originale dokumenter i sin besiddelse. Andrageren forklarer, at advokaterne ikke tør indgive 
en klage, da notarens mand er formand for dommerforeningen i Bistrița. Andrageren 
fordømmer denne korruption i det rumænske retssystem og anmoder om hjælp i sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. september 2013

"Kommissionen har nøje overvejet andragendet. Det er med beklagelse, at Kommissionen har 
hørt om andragerens vanskeligheder under arveproceduren i forbindelse med hans mors bo i 
Rumænien, og Kommissionen vil gerne forsikre andrageren om, at sådanne situationer tages 
meget alvorligt.

I henhold til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde har Kommissionen imidlertid ingen generelle beføjelser til at gribe ind i 
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enkeltsager om påståede krænkelser af grundlæggende rettigheder. Kommissionen kan 
således kun gribe ind, hvis der opstår et problem under medlemsstaternes gennemførelse eller 
anvendelse af EU-lovgivningen.

Med hensyn til grænseoverskridende situationer i sager vedrørende arvelovgivning som 
beskrevet af andrageren er der endnu ikke nogen instrumenter inden for den gældende EU-
lovgivning, der ville give Kommissionen mulighed for at træffe passende foranstaltninger.

Det kan generelt forventes, at forordning (EU) nr. 650/2012 af 4. juli 2012 om kompetence, 
lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende arv, og om accept og 
fuldbyrdelse af officielt bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse af et 
europæisk arvebevis (EUT L 201 af 27. juli 2012, s. 107) vil bidrage til en betydelig 
forbedring af grænseoverskridende arveprocedurer som beskrevet af andrageren. De fleste af 
disse nye regler vil dog finde anvendelse på arven fra personer, der dør den 17. august 2015 
eller herefter. Som følge heraf finder forordningen ikke anvendelse på den sag, som 
andrageren har fremlagt, eftersom han mor døde i 2011.

Følgelig er Kommissionen ikke i stand til at følge op på denne sag. Såfremt andrageren 
mener, at de involverede myndigheder har vurderet sagens fakta på ukorrekt vis, kan han gøre 
sine rettigheder gældende, herunder sine grundlæggende rettigheder, ved at indgive en klage 
på nationalt plan gennem de kompetente myndigheder.

Konklusion
Kommissionen ser ikke noget behov for at træffe foranstaltninger på EU-plan med hensyn til 
de spørgsmål, som andrageren har rejst."


