PLATFORMA DE INTERCONECTARE
A REGISTRELOR TESTAMENTARE EUROPENE

Această broșură a fost finanțată prin Programul Justiție al Uniunii Europene (2014-2020)

1 CINE SUNTEM ?
ARERT, Asociația Rețelei Europene a Registrelor Testamentare, este o
asociație europeană fără scop lucrativ de drept belgian.
Aceasta reunește majoritatea Notariatelor și/sau administratorilor registrelor
testamentare și ale CEM (Certificatelor Europene de Moștenitor). Inițiativă a
Notarilor din Europa, asociatia a fost creată în anul 2005 de către notariatul
belgian, francez și sloven.

CÂTEVA CUVINTE DESPRE REGULAMENTUL
SUCCESIUNILOR TRANSFRONTALIERE
Începând cu data de 17 august 2015, succesiunile care includ elemente
de extraneitate, de exemplu pentru că defunctul a decedat într-o altă
țară decât cea în care are reședința, sau pentru că are bunuri într-o
altă țară, sunt încadrate de un regulament european care determină
care este legea aplicabilă și autoritatea competentă pentru a rezolva
succesiunea în integralitatea sa.

ACCENTUL PE CEM

(CERTIFICATUL EUROPEAN DE MOȘTENITOR)

?

CEM sau Certificatul European de Moștenitor este un
document creat în cadrul regulamentului european
privind succesiunile internaționale, din 4 iulie 2012.
Acesta permite demonstrarea calității de moștenitor
sau de legatar în majoritatea statelor din Uniunea
Europeană (toate, cu excepția Danemarcei și a
Irlandei).

2 CE REPREZINTĂ INTERCONECTAREA ?
Statele care dispun de un registru al dispozițiilor de ultimă voință sau de un
registru al certificatelor europene de moștenitor (CEM) pot interconecta (pot
include în rețea), registrul lor național. Astfel, profesioniștii din domeniul
juridic sau autoritățile care caută un testament sau un CEM în registrul lor
național pot, foarte ușor, extinde această căutare în alte registre europene
care aparțin rețelei.
Interconectarea acestor registre formează o Rețea denumită RERT (Rețeaua
Europeană a Registrelor Testamentare).
Pentru a respecta diferitele legislații naționale, instrumentele de căutare pot
fi utilizate, în anumite cazuri, doar pentru interogarea altor registre europene,
fără a le putea consulta.
Ansamblul registrelor care fac parte din rețea respectă principiile comune:
confidențialitatea existenței și a conținutului testamentului în timpul vieții
testatorului, înscrierea referințelor testamentelor și ale certificatelor
europene de moștenitor și nu a conținutului lor, interogare posibilă după
verificarea decesului testatorului.
INFO
Odată cu intrarea în vigoare a regulamentului privind succesiunile
internaționale, devine deosebit de importantă verificarea existenței
unui testament în alte state.
Într-adevăr, de acum este posibilă alegerea legii aplicabile ultimei voințe.
Pentru a evita angajarea răspunderii lor, notarii utilizează RERT pentru a ști
dacă există un testament în străinătate și pentru a fi siguri că soluționarea
succesiunii nu va fi contestată.

3 ACCESUL ÎN REGISTRELE TESTAMENTELOR CU AJUTORUL

RERT

Cum funcționează ?
RERT le permite notarilor sau profesioniștilor din domeniul juridic să efectueze
o căutare într-un registru străin prin intermediul propriului lor registru național.
Schimburile de informații se fac dintr-un registru în altul.
Astfel, registrul străin interogat trimite răspunsul său notarilor sau profesioniștilor
prin intermediul registrului național al celor din urmă.
Datorită ARERT, fiecare cetățean european poate găsi dispozițiile testamentare
lăsate de un defunct, oricare ar fi Statul membru în care această dispoziție se află.

R

4 CU RERT ACCESAȚI ȘI REGISTRELE CERTIFICATELO

EUROPENE DE MOȘTENITOR

ATUNCI CÂND SE SOLICITĂ,
Notarul care trebuie să emită un Certificat European de Moștenitor poate
interoga alte registre pentru a ști dacă un astfel de certificat a fost deja
emis.
APOI, ATUNCI CÂND VA EMITE UN
CERTIFICAT EUROPEAN DE MOȘTENITOR
El înregistrează referințele acestuia în registrul său național pentru a
le permite colegilor săi sau cetățenilor străini să aibă cunoștință despre
existența acestui document.

5 CÂTEVA CIFRE
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8 CUM INTEROGĂM REGISTRELE TESTAMENTARE

ȘI ALE CERTIFICATELOR EUROPENE DE MOȘTENITOR
STRĂINE PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI RERT ?

Ulterior decesului unui testator, veți putea interoga registrele testamentelor
și ale Certificatelor Europene de Moștenitor străine pentru a vă asigura de
respectarea ultimei voinței a testatorului.

Notariatul român este interconectat la rețeaua RERT prin intermediul
serviciului RERT Light :
Trimiteți un e-mail cu cererea de interogare punctului de
contact al Notariatului român la adresa : rert@infonot.ro
Punctul de contact al Notariatului român va introduce
cererea în platforma RERT care va fi procesată în mod
automat.
Veți primi răspunsul printr-un e-mail într-un termen de
maxim 4 zile.

9 UN WEBSITE DE INFORMARE PENTRU CETĂȚENI

ȘI PENTRU PROFESIONIȘTII DIN DOMENIUL JURIDIC

ARERT dispune de o pagina de Internet informativă destinată cetățenilor
europeni și profesioniștilor din domeniul juridic. Fișele practice, redactate într-un
limbaj simplu și inteligibil, explică modul în care găsiți un testament în fiecare
Stat membru al Uniunii Europene, precum și demersurile necesare atunci când
acest testament a fost găsit.
Acestea pot fi consultate și descărcate în mod gratuit.

DOUĂ TEMATICI
PENTRU ACESTE FIȘE PRACTICE:
Cum se înscrie și se caută un testament în diferitele
registre naționale ?
Ce trebuie făcut după ce testamentul a fost găsit ?
Pentru profesioniștii din domeniul juridic, rapoartele mai detaliate
permit aprofundarea acestor întrebări.

MAI MULTE INFORMAȚII PE SITE-UL :
WWW.ARERT.EU
LA ADRESA DE E-MAIL :
CONTACT@ARERT.EU

