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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1260/2007 af Stanislav Cavlek, tysk statsborger, om "Ljubljanska 
Banka" og den slovenske stats påståede krænkelse af menneskerettighederne

Andragende 1635/2008 af Katarina Meister, tysk statsborger, om Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols afvisning af hendes klage over den slovenske stats 
påståede krænkelser af menneskerettighederne

1. Sammendrag

Andragende 1260/2007

Andrageren henviser til den slovenske bank "Ljubljanska Banka", som i de seneste 14 år har 
blokeret over 300 mio. euro, der tilhører ca. 300.000 familier i Kroatien, Bosnien, 
Hercegovina og emigranter i Tyskland, Frankrig, Det Forenede Kongerige, Nederlandene, 
Italien, Canada og USA. Trods kendelser fra domstole i Kroatien nægter banken, der i 1994 
blev omdøbt til "Nova Ljubljanska Banka", at udbetale kontoindehaverne deres penge. 
Andrageren påpeger, at denne praksis er i strid med de gældende retlige og banketiske regler, 
og at den slovenske stat med sin manglende indgriben gør sig skyldig i krænkelse af 
menneskerettighederne. Han anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at gribe ind med 
henblik på at sikre, at retten sker fyldest.

Andragende 1635/2008

Andrageren henviser til den slovenske bank "Ljubljanska Banka", som siden Sloveniens 
uafhængighed har blokeret de penge, hendes moder og andre i udlandet boende sparere i sin 
tid havde deponeret i banken. Andrageren påpeger, at denne praksis er i strid med de 
gældende retlige og banketiske regler, og at den slovenske stat med sin manglende indgriben 
har gjort sig skyldig i krænkelse af menneskerettighederne, hvilket en række 
kontoindehaverne anlagde sag over ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i 
Strasbourg. Den 3. oktober 2008 afviste Menneskerettighedsdomstolen klagen. Da der 
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imidlertid er andre aspekter involveret i denne specifikke sag, som eventuelt indebærer en 
manglende håndhævelse af EU's retsakter, anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at 
gribe ind med henblik på at sikre, at retten sker fyldest.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 1260/2007 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. april 2008). 
Andragende 1635/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar til 1260/2007, modtaget den 21. oktober 2008.

"Andrageren har allerede henvendt sig til alle Europa-Parlamentets medlemmer. En række af 
kontoindehaverne har anlagt sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i 
Strasbourg.

En lignende klage er blevet indgivet til Kommissionen på vegne af en lang række indskydere i 
Ljubljanska banka. Andrageren har afholdt flere møder med tjenestemænd fra 
Kommissionens relevante tjenestegrene og har desuden forelagt sagen for Kommissionen ved 
to skrivelser af 22. og 23. januar 2008 med påstand om, at Slovenien nægter at fuldbyrde 
retsafgørelser truffet i de øvrige medlemsstater.

Den 21. marts 2006 vedtog Slovenien en lov om suspension af verserende retssager mod 
Slovenien eller Nova Ljubljanska banka i Slovenien, og det blev derfor umuligt for 
indskyderne at få fastslået ved de slovenske domstole, om de har et retmæssigt krav på konti i 
Ljubljanska banka. Dette spørgsmål kan imidlertid anses for at være omfattet af aftalen fra 
2001 om spørgsmål i tilknytning til successionen1. Dette indledende spørgsmål, der i bund i 
grund er en fortolkning af folkeretten, behandles i øjeblikket af Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol2. På baggrund af en omfattende undersøgelse af de faktiske 
omstændigheder vedtog Europarådet en resolution3, hvori det henstillede, at der blev fundet 
en politisk løsning mellem de jugoslaviske efterfølgerstater. Der er endnu ikke blevet fundet 
en løsning.

Kommissionen kan ikke fastslå, om EU-lovgivningen er blevet overtrådt, medmindre der 
kommer en afklaring på dette folkeretlige spørgsmål i tilknytning til successionen. Ved 
realisering af banktilgodehavender og repatriering af realisationsprovenuet, dvs. 
kapitalbevægelser som omhandlet i EF-traktatens artikel 56, skal kontoindehaverne have et 
retmæssigt krav på deres tilgodehavender inden for rammerne af successionen. 
Kommissionens tværtjenstlige gruppe, der blev nedsat i juli 2006, er nået frem til samme 

                                               
1 Aftalen fra 2001 er en folkeretlig traktat, der har til formål at sikre en løsning på problemerne som følge af 
opløsningen af den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien. Løsningen af spørgsmål i tilknytning til 
statssuccession kan i henhold til folkeretten anses for at være begrundet i hensynet til den offentlige orden som 
omhandlet i EF-traktatens artikel 58, stk. 1, litra b). I artikel 23 i den slovenske lov af 21. marts 2006 om 
suspension af verserende retssager henvises der udtrykkeligt til artikel 7 i bilag C til aftalen fra 2001 om 
spørgsmål i tilknytning til successionen.
2 Sagen Kovacic m.fl. mod Slovenien (ansøgningsnummer 44574/98, 45133/98 og 48316/99) verserer i 
øjeblikket for den store afdeling.
3 Resolution nr. 1410 (2004) vedtaget den 23. november 2004 om "Tilbagebetaling af udenlandske valutaindskud 
i forskellige afdelinger af Ljubljanska banka uden for Sloveniens område, 1977-1991".
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konklusion og har siden da overvåget denne komplekse situation.

Med hensyn til påstandene om krænkelser af menneskerettighederne henhører indskydernes 
situation som beskrevet i andragendet ikke under EU's kompetenceområde. En lignende sag, 
Kovacic m.fl. mod Slovenien (ansøgningsnummer 44574/98, 45133/98 og 48316/99), blev 
afvist af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Domstolen har ikke truffet afgørelse 
på grundlag af sagens realitet. 

Med hensyn til spørgsmålet om manglende anerkendelse og fuldbyrdelse af en række 
medlemsstaters retsafgørelser i Slovenien, undersøger Kommissionen i øjeblikket på 
baggrund af ovennævnte klage, om Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 
om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og 
handelsretlige område finder anvendelse på de afgørelser, der er truffet til fordel for 
indskydere i andre medlemsstater.

Ifølge forordningen kan retsafgørelser, der er truffet i en medlemsstat, som er eksigible i den 
pågældende stat, fuldbyrdes i en anden medlemsstat, uden at der stilles krav om anvendelse af 
en særlig procedure. Det anføres desuden, at sådanne retsafgørelser kan fuldbyrdes i en anden 
medlemsstat, når de efter anmodning fra en berettiget part er blevet erklæret for eksigible i 
sidstnævnte stat. 

Det skal navnlig understreges, at forordningen udelukkende finder anvendelse på 
fuldbyrdelsen af retsafgørelser, der er truffet i EU-medlemsstaterne. Den finder ikke 
anvendelse på kandidatlande som f.eks. Kroatien eller landene i stabiliserings- og 
associeringsprocessen som f.eks. Bosnien-Hercegovina.

Forordningen finder desuden kun anvendelse, hvis visse betingelser er opfyldt. Den finder 
således kun anvendelse på det civil- og handelsretlige område, uanset domsmyndighedens art. 
Den omfatter i særdeleshed ikke spørgsmål vedrørende skat, told eller administrative 
anliggender eller andre anliggender defineret i forordningen. 

I forordningen anføres imidlertid også en række grunde til at nægte anerkendelse og/eller 
fuldbyrdelse. En retsafgørelse kan således ikke anerkendes, navnlig såfremt en anerkendelse 
åbenbart vil stride mod grundlæggende retsprincipper i den medlemsstat, som anmodningen 
rettes til. 

Forordningen har kun været gældende i Slovenien siden tiltrædelsen af EU den 1. marts 2004. 
I henhold til forordningens artikel 66 om overgangsbestemmelser finder den kun anvendelse 
på retssager, der er anlagt, og på officielt bekræftede dokumenter, der er udstedt efter 
forordningens ikrafttræden.

Kommissionen har brug for yderligere oplysninger og dokumentation, hvis den skal uddybe 
sin vurdering af, om Slovenien har overtrådt Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. 
december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af 
retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område. Kommissionen har navnlig brug for 
kopier af eventuelle relevante afgørelser truffet af slovenske domstole, hvori de nægter at 
anerkende og fuldbyrde retsafgørelser truffet af domstole i andre medlemsstater vedrørende 
krav mod Ljubljanska Banka. 
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Kun på dette grundlag kan Kommissionen gennemgå afgørelserne på grundlag af de relevante 
fællesskabsbestemmelser og træffe afgørelse i sagen. En sådan undersøgelse vil også omfatte 
spørgsmålet om, hvorvidt de grunde til at nægte, der anføres i forordningen, overholdes, i 
tilfælde hvor den slovenske domstol nægter at anerkende og/eller fuldbyrde en retsafgørelse 
(dvs. om de slovenske domstole har haft mulighed for at nægte at anerkende og fuldbyrde 
retsafgørelser truffet af andre medlemsstater uden at overtræde fællesskabslovgivningen).

Med hensyn til sagens øvrige aspekter relateret til søgsmålet anlagt ved Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol vil Kommissionen fortsat overvåge situationen tæt, herunder en 
eventuel kommende afgørelse fra Menneskerettighedsdomstolen.

Konklusion

Kommissionen agter at anmode andrageren om at fremsende yderligere oplysninger om 
afgørelser truffet af slovenske domstole, hvori de nægter at anerkende afgørelser truffet i 
andre medlemsstater, herunder navnlig en kopi af de pågældende afgørelser."

4. Kommissionens supplerende svar til 1260/2007, modtaget den 20. marts 2009.

"Kommissionens supplerende bemærkninger

Kommissionen blev gjort bekendt med andragerens sag gennem en anmodning fra 
parlamentsmedlem Graf Lambsdorff af 12. december 2007 (modtaget den 7. januar 2008), 
hvori parlamentsmedlemmet udbad sig oplysninger om, hvilke muligheder andrageren havde 
for at søge erstatning. Kommissionen påpegede i sit svar til parlamentsmedlem Graf 
Lambsdorff den 17. januar 2008, at andrageren i princippet kan søge erstatning ved at indgive 
en klage til Kommissionens generalsekretariat, men at Kommissionen ikke kan fastsætte 
andre muligheder for at søge erstatning uden yderligere oplysninger om enkelthederne i 
andragerens sag eller i de sager, der tilhører de kroatiske kontoindehavere, for hvem han 
agerer som "koordinator". Der er ikke efterfølgende blevet fremsendt nogen klage fra 
andrageren eller nogen yderligere oplysninger vedrørende enkelthederne i hans sag til 
Kommissionen. I et brev til Kommissionen dateret den 22. januar 2008 fremsendte den 
foregående sagsøger en række domme fra Tyskland og Slovenien, hvor der er tildelt 
erstatning fra Ljubljanska Banka. Ikke desto mindre kan det ikke udledes af disse 
retsafgørelser, at der forelå noget brud på forordning (EF) nr. 44/2001 om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser mellem medlemsstater, og at de faktisk ikke blev fuldbyrdet af 
de slovenske domstole eller myndigheder.

Kommissionen sendte den 18. august 2008 en skrivelse til denne sagsøger, som var 
medunderskriver på brevet til Europa-Parlamentet, og opfordrede ham til at sende 
Kommissionen yderligere relevante afgørelser fra de slovenske domstole, hvori de nægter at 
anerkende eller fuldbyrde domme truffet af domstole i andre medlemsstater vedrørende 
kravene mod Ljubljanska Banka.

En række af kontoindehaverne har anlagt sag ved Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Hvad angår kravene fra tre kroatiske indskydere1, 
besluttede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol at stryge sagerne fra listen den

                                               
1 Sagen Kovacic m.fl. mod Slovenien (ansøgningsnr. 44574/98, 45133/98 og 48316/99).
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3. oktober 2008.

Beslutningen viger efterfølgende tilbage for at redegøre for, hvorvidt aftalen fra 2001 om 
spørgsmål i tilknytning til successionen, som Slovenien anvender som begrundelse for at 
suspendere retssager, rent faktisk gælder for de pågældende krav. Som følge heraf kan 
indskyderne ikke få fastslået ved de slovenske domstole, om de har et lovligt krav vedrørende 
disse konti. Dette spørgsmål om retmæssigt krav fører imidlertid frem til gennemførelsen af 
eventuelle indgreb til realisering af banktilgodehavender og repatriering af 
realisationsprovenuet, dvs. til gennemførelse af kapitalbevægelser og til eventuelle 
restriktioner på sådanne. Der er i øjeblikket intet grundlag for en overtrædelsesprocedure med 
hjemmel i EF-traktatens artikel 56, da enhver restriktion, som kan identificeres på nuværende 
tidspunkt, er indirekte.

Konklusion

Kommissionen har ikke modtaget yderligere oplysninger fra sagsøgeren, som der blev 
anmodet om i august 2008. Kommissionen vil i mellemtiden løbende overvåge udviklingen."

5. Kommissionens supplerende svar til 1260/2007& 1635/2008, modtaget den 26. 
oktober 2009.

"Emnet for andragende 1635/2008 er magen til emnet for andragende 1260/2007, hvorom 
Kommissionen allerede havde udsendt to meddelelser.

Kommissionen havde i sit seneste svar på andragende 1260/2007 oplyst, at den stadig ikke 
havde modtaget noget svar fra sagsøgeren, som der blev anmodet om i august 2008.

Der blev endelig modtaget nye oplysninger fra andrageren i januar 2009, og disse blev 
behørigt undersøgt. Det ser ud til, at indholdet af de retsafgørelser, der er sendt til 
Kommissionen, ikke gør det muligt at fastslå, at der foreligger en overtrædelse af 
fællesskabsretten."


