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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1557/2012, ingediend door Vasile Capra (Roemeense 
nationaliteit), over een geschil over een erfenis in Roemenië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beschrijft hoe zijn moeder, die in juli 2011 in Bistrița, Roemenië, is overleden, een 
gedeelte van haar vermogen aan hem naliet. Hoewel de notaris van indiener in Duitsland de 
notaris in Roemenië om een afschrift van het testament verzocht, heeft laatstgenoemde niet op 
de verzoeken geantwoord. Bovendien heeft de notaris geen actie ondernomen naar aanleiding 
van de vorderingen van indiener. Indiener reisde in april 2012 naar Roemenië en ontdekte een 
aantal onregelmatigheden. Deze waren onder andere het feit dat de notaris de wettelijke 
erfenisprocedures niet had opgestart en de originele documenten in bezit had gehouden. 
Indiener verklaart dat advocaten geen klacht durven in te dienen aangezien de echtgenoot van 
de notaris voorzitter is van de vereniging van magistraten van Bistrița. Indiener veroordeelt 
deze corruptie in het Roemeense rechtsstelsel en vraagt om hulp in zijn zaak.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 september 2013

De Commissie heeft het verzoekschrift met grote zorgvuldigheid behandeld. De Commissie 
betreurt het zeer dat indiener moeilijkheden heeft ondervonden tijdens de 
erfopvolgingsprocedure in verband met de nalatenschap van zijn moeder in Roemenië, en wil 
indiener ervan verzekeren dat dergelijke situaties zeer serieus worden genomen.

Krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking 
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van de Europese Unie beschikt de Commissie echter niet over algehele bevoegdheden om in 
afzonderlijke gevallen van aangevoerde schendingen van de grondrechten in te grijpen. 
Bijgevolg kan de Commissie alleen actie ondernemen als zich een probleem voordoet tijdens 
de toepassing van het EU-recht door de lidstaten.

Wat betreft grensoverschrijdende gevallen van erfopvolgingrecht zoals deze welke indiener 
beschrijft, zijn er op het niveau van de Unie op dit moment geen toepasselijke 
rechtsinstrumenten beschikbaar waarmee de Commissie passende maatregelen zou kunnen 
treffen.

Verwacht wordt dat Verordening (EU) nr. 650/2012 van 4 juli 2012 betreffende de 
bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen 
en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van 
erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring (PB L 
201 van 27.7.2012, blz. 107) voor aanzienlijke vooruitgang zal zorgen op het gebied van 
grensoverschrijdende erfopvolgingsprocedures zoals deze welke indiener beschrijft. De 
meeste nieuwe regels zullen echter gelden voor de erfopvolging van personen die op of na 
17 augustus 2015 overlijden. Bijgevolg is de verordening niet van toepassing op het door 
indiener aangevoerde geval, aangezien zijn moeder overleed in 2011.

De Commissie kan derhalve geen vervolgmaatregelen nemen met betrekking tot deze zaak. 
Als indiener van mening is dat de betrokken autoriteiten de feiten onjuist hebben beoordeeld, 
kan hij zijn rechten, ook zijn grondrechten, doen gelden door op nationaal niveau bij de 
bevoegde nationale autoriteiten een vordering in te stellen.

Conclusie
De Commissie ziet geen reden om op EU-niveau actie te ondernemen ten aanzien van de door 
indiener aan de orde gestelde kwesties.


