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Относно: Петиция 1260/2007, внесена от Stanislav Cavlek, с германско 
гражданство, относно „Ljubljanska Banka“ и предполагаеми нарушения 
на правата на човека от страна на словенската държава

Петиция 1635/2008, внесена от Katarina Meister, с германско 
гражданство, относно отхвърлената от Европейския съд по правата на 
човека нейна жалба по повод твърдение за нарушение на правата на 
човека от словенската държава

1. Резюме на петиция 1260/2007

Вносителят на петицията визира словенската банка „Ljubljanska Banka“, която през 
последните 14 години е блокирала достъпа до повече от 300 млн. евро, принадлежащи 
на около 300 000 семейства в Хърватия и Босна и Херцеговина, както и на емигранти в 
Германия, Франция, Обединеното кралство, Нидерландия, Италия, Канада и 
Съединените американски щати. В противоречие с издадени съдебни решения от 
съдилища в Хърватия, банката, преименувана през 1994 г. на „Nova Ljubljanska Banka“, 
отказва да изплати на титулярите на банковите сметки парите им. Вносителят на 
петицията счита, че тези действия противоречат на действащите правни и банкови 
норми, и че, въздържайки се от намеса, словенската държава нарушава правата на 
човека. На това основание вносителят на петицията призовава Европейския парламент 
да се намеси, за да гарантира възстановяване на справедливостта в максимална 
възможна степен.Резюме на петиция 1635/2008

Вносителката на петицията говори за словенската банка „Ljubljanska Banka“, която, 
откакто Словения е получила независимост, е замразила парите, които майката на 
вносителката и други лица, живеещи в чужбина, са депозирали в банката в миналото. 
Вносителката посочва, че тази практика противоречи на настоящото законодателство и 
банковата етика и че словенската държава със своето бездействие е виновна в 
нарушение на правата на човека, поради което редица собственици на банкови сметки 
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са завели дело в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. На 3 октомври 
2008 г. Съдът по правата на човека е отхвърлил жалбата. Тъй като междувременно този 
конкретен случай се е оказал свързан и с други аспекти, които биха могли да доведат до 
неуспех в прилагането на законодателството на ЕС, вносителката на петицията 
призовава Европейския парламент да се намеси, за да гарантира справедливото 
разрешение на случая.

2. Допустимост

Петиция 1260/2007 обявена за допустима на 28 април 2008 г. и петиция 1635/2008
обявена за допустима на 24 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията за 1260/2007, получен на 21 октомври 2008 г

Вносителят на петицията вече се е обръщал към всички членове на Европейския 
парламент. Някои от титулярите на банковите сметки са завели дела пред Европейския 
съд за правата на човека в Страсбург.

Петицията е подобна на жалбата, подадена в Комисията от името на група от 
вложители на „Ljubljanska banka“. Подателят на жалбата се е срещал няколко пъти със 
служители на съответните служби на Комисията и в двете писма от 22 и 23 януари 2008 
г. е изложил случая пред Комисията, като твърди, че Словения отказва да изпълни 
съдебни решения, издадени от други държави-членки.

На 21 март 2006 г. Словения е приела закон, който отменя висящите съдебни дела 
срещу Словения или „New Ljubljanska banka“ в Словения, като по този начин 
вложителите вече не могат да изяснят пред словенските съдилища въпроса дали имат 
законни основания във връзка със сметките, които притежават в „Ljubljanska banka“. Но 
този въпрос може да се счита за разрешен със споразумението от 2001 г. относно 
проблемите след разпадането на Република Югославия1. Това преюдициално 
запитване, което в основата си е проблем на тълкуването на международното право, в 
момента се разглежда в Европейския съд по правата на човека2. След разширено 
проучване Съветът на Европа прие резолюция3, която призовава за политическо 
решение, постигнато между държавите, създадени след разпадането на бивша 
Югославия. Такова все още не е намерено.

Ако не получат отговор на този въпрос, свързан с международното право, по 
отношение на проблемите след разпадането на Югославия, службите на Комисията 
                                               
1 Споразумението от 2001 г. представлява договор съгласно международното право, който предвижда 
разрешаване на проблемите, възникнали в резултат на разпадането на Социалистическа федерална 
република Югославия. Разрешаването на проблемите, свързани с държавите образувани след 
разпадането в контекста на международното право, могат да се считат за цел на обществената политика 
по смисъла на член 58, параграф 1, буква б). Член 23 от словенския закон от 21 март 2006 г. за отмяна на 
съдебни дела в процес на разглеждане ясно се позовава на член 7 от приложение В към Споразумението 
от 2001 г.
2 Дело KOVAČIĆ и други срещу Словения (№. 44574/98, 45133/98 и 48316/99), в момента висящо пред 
големия състав на Съда.
3 Резолюция 1410(2004) приета на 23/11/2004 относно връщането на вложения в чуждестранна валута в 
офисите на „Ljubljanska banka“ не на територията на Словения, 1977 – 1991 г.
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нямат правомощия да установят нарушение срещу правото на ЕС: всички операции за 
ликвидиране на активи, натрупани в сметки и репатриране на тези приходи, т.е. всяко 
капиталово движение по смисъла на член 56 от Договора за ЕО, изисква титулярите на 
сметките да имат законово право над активите си в контекста на въпросите, свързани с 
разпадането на Югославия. Създадената през юли 2006 г. междуведомствена група към 
Комисията достигна до същото заключение и оттогава следи тази сложна ситуация.

Що се отнася до твърденията за нарушаване на човешките права, ситуацията, 
представена от вносителите на петицията, не е въпрос, който попада в компетенциите 
на Европейската общност. Подобно дело, на Kovacic и други срещу Словения (номер 
44573/98, 45133/98 и 48316/99), беше обявено за допустимо от Европейския съд по 
правата на човека. Съдът не е обявил решението си относно основателността на това 
дело.

Относно въпроса за непризнаването или привеждането в сила в Словения на съдебни 
решения от определени държави-членки по повод подаването на гореспоменатата 
жалба, службите на Комисията събират сведения дали Регламент (ЕО) № 44/2001 на 
Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението 
на съдебни решения по граждански и търговски дела е приложимо към решенията, 
издадени в полза на вложителите в други държави-членки.

Регламентът предвижда, че съдебни решения, издадени в държава-членка и приложими 
в тази държава, се признават в други държави-членки, без да се изискват специални 
процедури. Той предвижда и че подобни решения се привеждат в сила в друга държава-
членка, когато по молба на някоя заинтересована страна, те са обявени за изпълними 
във въпросната държава.

Трябва да се вземе предвид по-специално, че регламентът се прилага единствено при 
изпълнението на съдебни решения, издадени в държавите-членки на ЕС. Той не е 
приложим за страните кандидатки като Хърватия или страните, включени в процеса за 
стабилизиране и асоцииране като Босна и Херцеговина.

Нещо повече, регламентът се прилага, ако са изпълнени определени условия: прилага 
се единствено в граждански и търговски дела, независимо от характера на съда или 
трибунала. Обхватът му не може да бъде разширяван, в частност за дела, свързани с 
приходи, митници и административни въпроси или други дела, определени в 
регламента.

Но регламентът съдържа и някои основания за отказ: съдебно решение не се признава, 
ако не са изпълнени опредени условия, по-точно, ако признаването му е в явно 
противоречие с обществената политика в държавата-членка, където се иска 
признаването му.

Регламентът се прилага в Словения едва след присъединяването й към Европейската 
общност на 1 май 2004 г.  Член 66 от регламента относно преходните разпоредби 
предвижда, че той се прилага единствено при заведени съдебни производства и за 
документи, официално изготвени или регистрирани като автентични инструменти след 
влизането му в сила.



PE415.072/rev II 4/5 CM\794521BG.doc

BG

Комисията се нуждае от допълнителна информация и материали, за да прецени дали е 
извършено нарушение на Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. 
относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела от страна на Словения. По-конкретно, тя се нуждае от 
копия на съответните решения на словенските съдилища, които отказват да признаят 
или изпълнят решенията, взети от съдилища на други държави-членки във връзка с 
жалби срещу „Ljubljanska banka”.

Комисията може да разследва решенията в контекста на съответните разпоредби на 
правото на Общността единствено на тази основа, за да вземе решение по случая. 
Подобно проучване ще отговори и на въпроса дали при отказ за признаване и/или 
изпълнение от страна на словенския съд са спазени основанията за отказ, които се 
съдържат в регламента (т.е. словенските съдилища са можели да откажат признаването 
или изпълнението на решенията, издадени в други държави-членки, без да нарушават 
правото на Общността).

Относно другите аспекти на делото, свързано със сезирането на Европейския съд по 
правата на човека, Комисията ще продължи да следи отблизо ситуацията, включително 
за очакваното решение от този съд.

Заключение

Комисията предлага да се изиска повече информация от вносителя относно съдебните 
решения, издадени от словенските съдилища, които са отказали да приведат в сила 
решения, издадени в друга държава-членка, по-конкретно текстовете на тези решения.

4. Допълнителен отговор на Комисията за 1260/2007, получен на 20 март 2009 г.

Допълнителни коментари на Комисията

Случаят на вносителя беше представен на вниманието на Комисията чрез молба от член 
на Европейския парламент, Graf Lambsdorff, от 12.12.2007 г. (получена на 7 януари
2008 г.), в която въпросният член на ЕП поиска информация относно възможните 
начини за компенсация, които вносителят би могъл да търси. Комисията отговори на 
Graf Lambsdorff на 17.1.2008 г., като отбеляза, че по принцип, подаването на жалба в 
Генералния секретариат на Европейската комисия е възможност за компенсация, от 
която вносителят може да се възползва, но че без допълнителна информация относно 
подробностите по случая или случаите на въпросните хърватски титуляри на банкови
сметки, от името на които той действа като „координатор“, Комисията няма 
възможност да посочи друга форма за търсене на компенсация. След това Комисията не 
е получила жалба от страна на вносителя или друга допълнителна информация относно 
подробностите във връзка с неговия случай. В писмо до Комисията от 22 януари 2008 
г., предишният ищец предостави няколко решения на съда от Германия и Словения, 
които отсъждат изплащането на обезщетения от „Ljubljanska banka“. Въпреки това, от 
тези решения не става ясно дали е извършено нарушение на Регламент (ЕО) № 44/2001 
относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения между 
държавите-членки и дали в действителност те не са били приведени в сила от 
словенските съдилища и органи.
На 18 август 2008 г. Комисията изпрати писмо на този ищец, който е подписал писмото 
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до Европейския парламент, като го прикани да изпрати на Комисията още съдебни 
решения на словенски съдилища, които отказват да признаят или изпълнят решения, 
взети от съдилища на други държави-членки във връзка с жалби срещу „Ljubljanska 
banka“.

Някои от титулярите на банковите сметки са завели дела пред Европейския съд за 
правата на човека в Страсбург. Във връзка с исковете на трима хърватски вложители в 
банката1, Европейският съд за правата на човека (ЕСПЧ) взе решение да заличи тези 
дела от списъка на 3 октомври 2008 г.
Впоследствие, решението не стигна до изясняване на въпроса дали споразумението от 
2001 г. относно проблемите след разпадането на Република Югославия, използвано 
като оправдание от страна на Словения, за да преустанови съдебните производства, 
всъщност има отношение към въпросните жалби. В резултат на това, вложителите не 
могат да изяснят пред словенските съдилища дали жалбите им във връзка с тези сметки 
са легитимни. Но този въпрос на законово право предхожда изпълнението на всякакви 
други операции за ликвидиране на активи, натрупани в сметки и репатриране на тези 
приходи, т.е. извършването на всяко капиталово движение и на всички възможни 
ограничения върху тях. Към момента няма основание за образуване на процедура за 
нарушение на основание на член 56 от Договора за ЕО, тъй като всички ограничения, 
които биха могли да се установят на този етап, са непреки.

Заключение

Комисията не е получила поисканата през август 2008 г. допълнителна информация от 
ищеца. Междувременно, Комисията ще следи развитието на въпроса.

5. Допълнителен отговор на Комисията за 1260/2007 и 1635/2008, получен на 26 
октомври 2009 г.

Предметът на петиция 1635/2008 е подобен на този на петиция 1260/2007, по който 
Комисията вече е предоставила две съобщения.

В последния си отговор на петиция 1260/2007 Комисията е посочила, че все още не е 
получила какъвто и да било отговор от ищеца, както е изискано през август 2008 г.

Накрая, през януари 2009 г., беше получена нова информация от вносителя на 
петицията и тя беше надлежно проучена. Изглежда че съдържанието на съдебните 
решения, предадени на Комисията, не й позволяват да установи нарушение на правото 
на Общността.

                                               
1 Дело KOVAČIĆ и други срещу Словения (№. 44574/98, 45133/98 и 48316/99).


