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Temats: Lūgumraksts Nr. 1557/2012, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Vasile 
Capra, par strīdu saistībā ar mantojumu Rumānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņa māte, kura 2011. gada jūlijā nomira Bistricā
(Rumānijā), daļu savu īpašumu atstāja viņam. Lai gan lūgumraksta iesniedzēja notārs Vācijā 
notārei Rumānijā pieprasīja testamenta kopiju, tā nav atbildējusi uz šo pieprasījumu. Turklāt 
notāre nekādā veidā nav atbildējusi uz lūgumraksta iesniedzēja prasībām. Lūgumraksta 
iesniedzējs 2012. gada aprīlī devās uz Rumāniju, kur atklāja vairākus pārkāpumus. Tostarp —
notāre nebija sākusi likumā noteikto mantojuma procedūru, bet pie sevis bija paturējusi 
dokumentu oriģinālus. Lūgumraksta iesniedzējs skaidro, ka juristi neuzdrošinās iesniegt 
sūdzību, jo notāres vīrs ir Bistricas Tiesnešu asociācijas priekšsēdētājs. Lūgumraksta 
iesniedzējs nosoda šādu korupciju Rumānijas tiesu sistēmā un lūdz palīdzību savā lietā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 22. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 20. septembrī

Komisija ir rūpīgi izskatījusi lūgumrakstu. Komisija pauž nožēlu par lūgumraksta iesniedzēja 
grūtībām tiesvedībā par mantojumu saistībā ar viņa mātes īpašumu Rumānijā un vēlas 
lūgumraksta iesniedzējam apliecināt, ka šādas situācijas tiek uztvertas ļoti nopietni.

Tomēr atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības 
darbību Eiropas Komisijai nav pilnvaru iejaukties atsevišķos pamattiesību pārkāpumu 
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gadījumos. Līdz ar to Komisija var rīkoties tikai tad, ja, dalībvalstīm īstenojot vai piemērojot 
ES tiesību aktus, rodas strīdīgi jautājumi.

Attiecībā uz pārrobežu situācijām saistībā ar mantojuma tiesību aktiem, piemēram, 
lūgumraksta iesniedzēja minētajā gadījumā, vēl nav piemērojamu ES tiesību aktu 
instrumentu, kas ļautu Komisijai veikt atbilstošus pasākumus.

Tiek gaidīts, ka 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 650/2012 par jurisdikciju, 
piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu 
un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi (OV L 201, 
27.7.2012., 107. lpp.) veicinās būtiskus uzlabojumus pārrobežu mantojuma procedūrās, 
piemēram lūgumraksta iesniedzēja minētajā gadījumā. Tomēr vairums jauno noteikumu tiks 
piemēroti to personu atstātajam mantojumam, kas mirušas 2015. gada 17. augustā vai vēlāk.
Līdz ar to lūgumraksta iesniedzēja minētajam gadījumam regulu nevar piemērot, jo viņa māte 
nomira 2011. gadā.

Tāpēc Komisija nevar veikt nekādus pārbaudes pasākumus attiecībā uz šo gadījumu. Ja 
lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka iesaistītās iestādes ir nepareizi novērtējušas lietas 
apstākļus, viņš var aizstāvēt savas tiesības, tostarp pamattiesības, valsts līmenī vēršoties pēc 
palīdzības kompetentajās iestādēs.

Secinājums
Komisija nesaskata vajadzību veikt pasākumus ES līmenī attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja 
norādītajiem jautājumiem.


