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Θέμα: Αναφορά 1557/2012 του Vasile Capra, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
κληρονομική διαφορά στη Ρουμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η μητέρα του, η οποία πέθανε τον Ιούλιο του 2011 στη Bistrița 
της Ρουμανίας, του κληροδότησε μέρος των περιουσιακών της στοιχείων. Παρότι ο 
συμβολαιογράφος του αναφέροντος στη Γερμανία ζήτησε αντίγραφο της διαθήκης από τη 
συμβολαιογράφο στη Ρουμανία, η τελευταία δεν ανταποκρίθηκε ποτέ στα σχετικά αιτήματα. 
Ούτε και προέβη σε οιαδήποτε ενέργεια για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του 
αναφέροντος. Ο αναφέρων ταξίδεψε στη Ρουμανία τον Απρίλιο του 2012, όπου και 
ανακάλυψε σειρά παρατυπιών. Μεταξύ άλλων, η συμβολαιογράφος δεν είχε κινήσει τις 
διαδικασίες για την αποδοχή της κληρονομιάς που προβλέπονται από τη νομοθεσία και είχε 
στην κατοχή της τα πρωτότυπα έγγραφα. Ο αναφέρων διευκρινίζει ότι οι δικηγόροι του δεν 
τολμούν να υποβάλουν καταγγελία, διότι ο σύζυγος της συμβολαιογράφου είναι πρόεδρος της 
ένωσης δικαστών της Bistrița. Καταγγέλλει αυτά τα δείγματα διαφθοράς στο ρουμανικό 
δικαστικό σύστημα και ζητεί βοήθεια.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Σεπτεμβρίου 2013

Η Επιτροπή εξέτασε με μεγάλη προσοχή την αναφορά. Η Επιτροπή εκφράζει τη συμπάθειά 
της σχετικά με τις δυσκολίες του αναφέροντος κατά τη διαδικασία κληρονομιάς όσον αφορά 
την περιουσία της μητέρας του στη Ρουμανία και επιθυμεί να διαβεβαιώσει τον αναφέροντα 
ότι αυτές οι περιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη πολύ σοβαρά.
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Εντούτοις, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή δεν διαθέτει γενικές αρμοδιότητες να 
παρεμβαίνει σε περιπτώσεις εικαζόμενης παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων. Συνεπώς, η 
Επιτροπή μπορεί να προβεί σε ενέργειες, μόνον εάν προκύψει ένα ζήτημα κατά την εφαρμογή 
του δικαίου της ΕΕ από τα κράτη μέλη.

Σε ό,τι αφορά τις διασυνοριακές καταστάσεις σε περιπτώσεις κληρονομικού δικαίου όπως 
αυτή που περιγράφει ο αναφέρων, δεν υπάρχουν ακόμη εφαρμοστέα μέσα του δικαίου της ΕΕ 
που θα επέτρεπαν στην Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Εν γένει, μπορούμε να αναμένουμε ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2012 της 4ης Ιουλίου
2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση 
αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής 
διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου (Επίσημη Εφημερίδα L 201 της 
27ης Ιουλίου 2012, σελ. 107) θα επιφέρει σημαντική βελτίωση σε διασυνοριακές διαδικασίες 
κληρονομιάς, όπως αυτή που περιγράφει ο αναφέρων. Ωστόσο, οι περισότεροι από αυτούς
τους νέους κανόνες θα ισχύσουν για την κληρονομική διαδοχή ατόμων που θα αποβιώσουν 
την 17η Αυγούστου 2015 ή μετά την ημερομηνία αυτή. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός δεν
ισχύει για την περίπτωση που παρουσιάζει ο αναφέρων, καθώς η μητέρα του απεβίωσε το
2011.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή δεν δύναται να δώσει συνέχεια στη συγκεκριμένη υπόθεση. 
Αν ο αναφέρων θεωρεί ότι οι εμπλεκόμενες αρχές δεν εκτίμησαν ορθά τα γεγονότα της 
υπόθεσης, δικαιούται εφόσον το επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του, περιλαμβανομένων 
και των θεμελιωδών του δικαιωμάτων, μέσω προσφυγής στις αρμόδιες εθνικές αρχές σε 
εθνικό επίπεδο.

Συμπέρασμα
Η Επιτροπή δεν θεωρεί αναγκαία την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τα 
ζητήματα τα οποία θίγει ο αναφέρων.


