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Tárgy: Vasile Capra román állampolgár által benyújtott 1557/2012. számú petíció egy 
örökséggel kapcsolatos romániai jogvitáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója beszámol arról, hogy édesanyja, aki 2011 júliusában hunyt el Besztercén 
(Románia), hogyan hagyta rá vagyona egy részét. Noha a petíció benyújtójának németországi 
közjegyzője másolatot kért a végrendeletről a romániai közjegyzőtől, ez utóbbi nem válaszolt 
a megkeresésekre. A közjegyző továbbá nem reagált a petíció benyújtójának követeléseire. A 
petíció benyújtója 2012 áprilisában Romániába utazott, és számos szabálytalanságot fedezett 
fel. Ezek között szerepelt többek között az is, hogy a közjegyző nem indította el a törvény 
által előírt hagyatéki eljárásokat, továbbá, hogy magánál tartotta az eredeti dokumentumokat. 
A petíció benyújtója szerint az ügyvédek nem mernek panaszt emelni, mivel a közjegyző férje 
a Besztercei Bírói Egyesület elnöke. A petíció benyújtója elítéli a romániai 
igazságszolgáltatási rendszerben fennálló ilyen jellegű korrupciót, és segítséget kér az 
ügyében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. szeptember 20.

A Bizottság gondosan megvizsgálta a petíciót. Mélységes sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
petíció benyújtója a hagyatéki eljárás során édesanyja romániai ingatlanjával kapcsolatban 
akadályokba ütközik, és szeretné biztosítani a petíció benyújtóját arról, hogy az ilyen eseteket 
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igen komolyan veszik.

Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerint 
azonban a Bizottságnak semmilyen általános hatásköre nincs arra, hogy az alapvető jogok 
állítólagos megsértésével kapcsolatos egyedi esetekben beavatkozzon. Ennek megfelelően a 
Bizottság csak akkor intézkedhet, ha az uniós jog tagállami végrehajtása vagy alkalmazása 
során felmerül az uniós jog megsértésének gyanúja.

Az öröklési jog határokon átnyúló eseteiben – mint amilyen a petíció benyújtója által 
ismertetett eset is – egyelőre nincs olyan alkalmazható uniós jogszabály, amely lehetővé tenné 
a Bizottság számára, hogy megfelelő lépéseket tegyen.

Az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben 
hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított 
közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány 
bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU rendelettől a határokon átnyúló hagyatéki 
eljárások – mint amilyen a petíció benyújtója által leírt eljárás – jelentős javulása várható. Az 
új szabályok nagy részét azonban csak a 2015. augusztus 17-én vagy azt követően elhunyt 
személyek utáni öröklésre lehet alkalmazni. Így e rendelet nem vonatkozik a petíció 
benyújtója által indított keresetre, mivel édesanyja 2011-ben hunyt el.

Ennek megfelelően a Bizottságnak nem áll módjában további lépéseket tenni ezen üggyel 
kapcsolatosan. Amennyiben a petíció benyújtója úgy véli, hogy az érintett hatóságok nem 
helyesen értékelték az üggyel kapcsolatos tényeket, jogainak, köztük alapvető jogainak 
érvényesítése céljából tagállami szinten kérhet jogorvoslatot a hatáskörrel rendelkező nemzeti 
hatóságoktól.

Következtetés
A Bizottság nem látja annak szükségét, hogy a petíció benyújtója által felvetett kérdésekben 
uniós szinten intézkedjen.


