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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1557/2012, którą złożył Vasile Capra (Rumunia) w sprawie sporu 
dotyczącego spadku w Rumunii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję opisuje sytuację, w której w lipcu 2011 r. w mieście Bistrița w Rumunii 
zmarła jego matka, zostawiając mu część spadku. Mimo, że niemiecki notariusz składającego 
petycję zażądał kopii testamentu od rumuńskiej notariusz, ta nie odpowiedziała na jego 
żądania. Ponadto rumuńska notariusz nie podjęła żadnych działań w związku z roszczeniami 
składającego petycję. Składający petycję w kwietniu 2012 r. odwiedził Rumunię i odkrył 
wiele nieprawidłowości w tej sprawie. Notariusz nie rozpoczęła wtedy jeszcze wymaganego 
przez prawo postępowania spadkowego, a przy tym przetrzymywała oryginalną 
dokumentację. Składający petycję wyjaśnia, że jego prawnicy nie odważyli się wnieść 
zażalenia, ponieważ mąż pani notariusz jest przewodniczącym Stowarzyszenia Sędziów 
Pokoju w mieście Bistrița. Składający petycję potępia tego rodzaju korupcję w rumuńskim 
systemie sądownictwa i prosi o pomoc.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 września 2013 r.

Komisja wnikliwie rozpatrzyła przedmiotową petycję. Komisja z przykrością dowiedziała się 
o trudnościach, jakie składający petycję napotkał podczas postępowania spadkowego w 
związku z majątkiem jego matki w Rumunii i pragnie zapewnić składającego petycję, że takie 
sprawy są traktowane bardzo poważnie.
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Niemniej jednak zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej oraz Traktatem o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej Komisja nie posiada uprawnień ogólnych do podejmowania działań 
w indywidualnych przypadkach domniemanego naruszenia praw podstawowych. Stosownie 
do powyższego Komisja może podjąć działanie tylko wtedy, gdy powstaje problem dotyczący 
wdrażania lub stosowania prawa UE przez państwa członkowskie.

W odniesieniu do sytuacji transgranicznych w sprawach z zakresu prawa spadkowego, takich 
jak ta, którą opisał składający petycję, nie są jeszcze stosowane żadne instrumenty prawa 
unijnego, które umożliwiałyby Komisji poczynienie odpowiednich kroków.

Zasadniczo można oczekiwać, że rozporządzenie (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w 
sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i 
wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie 
ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 107) 
przyczyni się do znacznego usprawnienia transgranicznych procedur spadkowych, takich jak 
ta, którą opisał składający petycję. Większość nowych przepisów będzie jednak miała 
zastosowanie do spadku po osobach zmarłych w dniu 17 sierpnia 2015 r. lub później. W 
rezultacie rozporządzenie to nie ma zastosowania w sprawie przedstawionej przez 
składającego petycję, jako że jego matka zmarła w 2011 r.

W związku z tym Komisja nie może odnieść się do tej sprawy. Jeżeli w opinii składającego 
petycję władze dokonały niewłaściwej oceny okoliczności faktycznych tej sprawy, może on 
dochodzić swych roszczeń, w tym swoich praw podstawowych, na szczeblu krajowym we 
współpracy z właściwymi władzami.

Wniosek
Komisja nie dostrzega potrzeby podejmowania działań na szczeblu UE w odniesieniu do 
kwestii poruszonych przez składającego petycję.


