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Peticijų komitetas

20.9.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1557/2012 dėl ginčo dėl paveldėjimo Rumunijoje, kurią pateikė 
Rumunijos pilietis Vasile Capra

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pasakoja, kad jo motina, kuri 2011 m. liepos mėn. mirė Bistricoje, 
Rumunijoje, paliko jam dalį savo turto. Nors peticijos pateikėjo notaras Vokietijoje prašė, kad 
notarė Rumunijoje atsiųstų testamento kopiją, pastaroji į prašymus neatsakė. Be to, ši notarė 
nesiėmė jokių veiksmų dėl peticijos pateikėjo reikalavimų. 2012 m. balandžio mėn. peticijos 
pateikėjas nuvyko į Rumuniją ir atrado kelis pažeidimus. Notarė nepradėjo įstatymuose 
numatytų paveldėjimo procedūrų ir neteisėtai laikė originalius dokumentus. Peticijos 
pateikėjas aiškina, kad advokatai nedrįsta skųstis, nes notarės vyras yra Bistricos magistratų 
asociacijos pirmininkas. Peticijos pateikėjas smerkia tokią korupciją Rumunijos teismų 
sistemoje ir prašo jam padėti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugsėjo 20 d.

„Komisija įdėmiai išnagrinėjo šią peticiją. Komisija labai apgailestauja dėl per paveldėjimo 
procesą, susijusį su peticijos pateikėjo motinos nekilnojamuoju turtu Rumunijoje, peticijos 
pateikėjo patirtų sunkumų, ir norėtų jį patikinti, kad tokie atvejai yra vertinami labai rimtai.

Vis dėlto pagal Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo Komisija 
neturi bendrosios kompetencijos imtis veiksmų dėl pavienių tariamų žmogaus teisių 
pažeidimų atvejų. Taigi Komisija gali imtis veiksmų tik tuomet, jei problema kyla 
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įgyvendinant ar taikant ES teisę valstybėse narėse.

Tarpvalstybiniams paveldėjimo teisės atvejams, kaip peticijos pateikėjo aprašomu atveju, vis 
dar netaikomi jokie ES teisės aktai, pagal kuriuos Komisija galėtų imtis atitinkamų veiksmų.

Iš esmės galima tikėtis, kad 2012 m. liepos 4 d. Reglamentu (ES) Nr. 650/2012 dėl 
jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų paveldėjimo klausimais pripažinimo ir 
vykdymo bei autentiškų dokumentų paveldėjimo klausimais priėmimo ir vykdymo bei dėl 
Europos paveldėjimo pažymėjimo sukūrimo (Oficialusis leidinys L 201, 2012 m. liepos 27 d., 
p. 107) bus prisidedama prie smarkaus peticijos pateikėjo aprašomų tarpvalstybinių 
paveldėjimo procedūrų pagerinimo. Vis dėlto daugelis šių naujų taisyklių bus taikoma 
asmenų, mirusių 2015 m. rugsėjo 17 d. ir vėliau, palikimo paveldėjimui. Dėl to reglamentas 
netaikomas peticijos pateikėjo atveju, kadangi jo motina mirė 2011 m.

Todėl Komisija negali imtis jokių tolesnių veiksmų šiuo atveju. Jeigu peticijos pateikėjas 
mano, kad susijusios valdžios institucijos netinkamai įvertino šio atvejo faktus, jis gali 
pageidauti ginti savo teises, taip pat ir pagrindines teises, siekdamas teisių gynimo 
nacionaliniu lygmeniu per kompetentingas institucijas.

Išvada
Komisija nemano, kad reikia imtis ES lygmens veiksmų dėl peticijos pateikėjo iškeltų 
klausimų.“


