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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1557/2012, ktorú predkladá Vasile Capra, rumunský štátny občan 
o spore o dedičstvo v Rumunsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície uvádza, že jeho matka, ktorá umrela v júli 2011 v Bistrite v Rumunsku, 
mu zanechala časť svojho majetku. Aj keď jeho notár v Nemecku žiadal kópiu testamentu od 
notárky v Rumunsku, táto notárka na žiadosť neodpovedala. Okrem toho táto notárka 
nevykonala v súvislosti s nárokmi predkladateľa petície nijaké opatrenia. Predkladateľ petície 
cestoval v apríli 2012 do Rumunska a zistil viacero nezrovnalostí. Zistil, že notárka nezačala 
dedičské konanie ustanovené právnymi predpismi a ponechala si pôvodné dokumenty. 
Predkladateľ petície uvádza, že právni zástupcovia sa neodvažujú podať sťažnosť, keďže 
manžel tejto notárky je predsedom bistritského združenia sudcov. Predkladateľ petície 
odsudzuje túto korupciu v rumunskom systéme súdnictva a žiada o pomoc vo svojom prípade.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 20. septembra 2013)

Komisia dôkladne preskúmala petíciu a vyjadruje hlboké poľutovanie nad ťažkosťami, 
ktorým musel predkladateľ petície čeliť v súvislosti s dedičským konaním vo veci matkinho 
majetku v Rumunsku, a rada by predkladateľa ubezpečila, že takéto situácie sa berú veľmi 
vážne.

Podľa Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie však Komisia nemá 
všeobecnú právomoc zasiahnuť v jednotlivých prípadoch údajného porušenia základných 
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práv. Z toho vyplýva, že Komisia môže prijať opatrenia len vtedy, ak sa vyskytnú problémy 
pri vykonávaní alebo uplatňovaní právnych predpisov EÚ členskými štátmi.

Pokiaľ ide o cezhraničné prípady v oblasti dedičského práva, ako je prípad predkladateľa 
petície, v súčasnosti neexistujú uplatniteľné právne nástroje EÚ, na základe ktorých by 
Komisia mohla prijať primerané opatrenia.

Vo všeobecnosti možno predpokladať, že nariadenie (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 
o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných 
listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 201, 
27.7.2012, s. 107) prispeje k podstatnému zlepšeniu cezhraničných dedičských konaní, ako je 
prípad predkladateľa petície. Väčšina týchto nových pravidiel sa však bude uplatňovať na 
dedičstvo po osobách, ktoré zomrú 17. augusta 2015 alebo neskôr. Vzhľadom na to sa 
nariadenie neuplatňuje na prípad, ktorý predkladá predkladateľ petície, keďže jeho matka 
umrela v roku 2011.

Komisia preto nemôže v tejto veci ďalej podnikať nijaké kroky. Ak predkladateľ petície 
zastáva názor, že príslušné orgány neposúdili okolnosti veci správne, môže sa usilovať 
presadiť svoje práva vrátane svojich základných práv podaním žiadosti o nápravu na 
vnútroštátnej úrovni príslušným orgánom.

Záver
Komisia sa nedomnieva, že je potrebné prijať opatrenia na úrovni EÚ v súvislosti s otázkami 
uvedenými predkladateľom petície.


