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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1557/2012, imressqa minn Vasile Capra, ta’ ċittadinanza Rumena, 
dwar tilwima dwar wirt fir-Rumanija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddeskrivi kif ommu, li mietet f’Lulju 2011 f’Bistrița, ir-Rumanija, ħalliet 
parti mill-beni tagħha lilu. Għalkemm in-nutar tal-petizzjonant fil-Ġermanja talab kopja tat-
testment min-nutar fir-Rumanija, dan tal-aħħar ma weġibx għal dawn it-talbiet. Barra minn 
hekk, in-nutar ma ħax azzjoni b’rispons għat-talbiet tal-petizzjonant. Il-petizzjonant mar ir-
Rumanija f’April 2012 u skopra għadd ta’ irregolaritajiet. Dawn jinkludu l-fatt li n-nutar kien 
għadu ma bediex il-proċeduri ta’ wirt previsti mil-liġi, u żamm id-dokumenti oriġinali. Il-
petizzjonant jispjega li l-avukati ma jridux jilmentaw, għax il-konjugi tan-nutar huwa l-
President tal-Assoċjazzjoni tal-Maġistrati ta’ Bistrița. Il-petizzjonant jikkundanna din il-
korruzzjoni fis-sistema ġudizzjarja Rumena u jitlob għal għajnuna f’dan il-każ.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Mejju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Settembru 2013

Il-Kummissjoni tat attenzjoni konsiderevoli lill-petizzjoni. Il-Kummissjoni jiddispjaċiha ħafna 
tisma’ dwar id-diffikultajiet tal-petizzjonant waqt il-proċeduri tas-suċċessjoni fir-rigward tal-
patrimonju ta’ ommu fir-Rumanija u tixtieq tassigura lill-petizzjonant li tali sitwazzjonijiet 
jittieħdu b’serjetà kbira.

Madankollu, skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda setgħat ġenerali biex tintervjeni fil-
każijiet individwali ta’ ksur allegat tad-drittijiet fundamentali. Għalhekk, il-Kummissjoni 
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tista’ tieħu azzjoni biss jekk tinqala’ xi kwistjoni matul l-implimentazzjoni jew l-applikazzjoni 
tal-liġi tal-UE mill-Istati Membri.

Fir-rigward tas-sitwazzjonijiet transkonfinali f’każijiet tal-liġi ta’ suċċessjoni kif imsemmija 
mill-petizzjonant, sa issa ma hemm ebda strumenti applikabbli tal-liġi tal-UE li jistgħu 
jippermettu lill-Kummissjoni biex tieħu passi xierqa.

Jista’ jkun ġeneralment mistenni li r-Regolament (UE) Nru 650/2012 tal-4 ta’ Lulju 2012 
dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet u l-
aċċettazzjoni u l-infurzar ta’ strumenti awtentiċi fil-qasam tas-suċċessjonijiet u dwar il-
ħolqien ta’ Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni (Il-Ġurnal Uffiċjali L 201, 27 ta’ Lulju 2012, 
p. 107) se jikkontribwixxi għal titjib sinifikanti fi proċeduri tas-suċċessjoni transkonfinali, kif 
imsemmi mill-petizzjonant. Madankollu, bosta minn dawn ir-regoli l-ġodda se japplikaw 
għas-suċċessjoni ta’ persuni li jmutu fis-17 ta’ Awwissu 2015 jew wara. Bħala riżultat, ir-
Regolament mhuwiex applikabbli għal każ imressaq mill-petizzjonant, minħabba li ommu 
mietet fl-2011.

Għalhekk, il-Kummissjoni ma tista tipprovdi l-ebda segwitu għal dan il-każ. Jekk il-
petizzjonant huwa tal-opinjoni li l-awtoritajiet involuti vvalutaw b’mod żbaljat il-fatti ta’ dan 
il-każ, huwa jista’ jafferma d-drittijiet tiegħu, inklużi d-drittijiet fundamentali, billi jfittex 
rimedju fil-livell nazzjonali permezz tal-awtoritajiet kompetenti.

Konklużjoni
Il-Kummissjoni ma tarax il-bżonn li tittieħed azzjoni fil-livell tal-UE dwar il-kwistjonijiet 
imqajma mill-petizzjonant.


