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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1260/2007, του Stanislav Cavlek, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη «Ljubljanska Banka» και με ισχυρισμούς για παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το σλοβενικό κράτος

Αναφορά 1635/2008, της Katarina Meister, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την απόρριψη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της καταγγελίας της σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου από το σλοβενικό κράτος

1. Περίληψη της αναφοράς 1260/2007

Ο αναφέρων κάνει λόγο για τη σλοβενική τράπεζα «Ljubljanska Banka», η οποία εμποδίζει
τα τελευταία 14 χρόνια την πρόσβαση σε περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ που 
ανήκουν σε περίπου 300 000 οικογένειες στην Κροατία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, καθώς 
και σε μετανάστες στη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Κάτω Χώρες, την 
Ιταλία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Παρά τις αποφάσεις κροατικών δικαστηρίων, η τράπεζα, η 
οποία το 1994 μετονομάστηκε σε «Nova Ljubljanska Banka», αρνείται να καταβάλει τα 
χρήματα στους κατόχους των λογαριασμών. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η πρακτική αυτή 
αντιβαίνει στους ισχύοντες νομικούς και τραπεζικούς κανόνες, και ότι το σλοβενικό κράτος, 
με το να μην παρεμβαίνει, παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα. Για τον λόγο αυτόν, ζητεί από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοση 
δικαιοσύνης στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Περίληψη της αναφοράς 1635/2008

Η αναφέρουσα κάνει λόγο για τη σλοβενική τράπεζα «Ljubljanska Banka», η οποία από την 
ανεξαρτητοποίηση της Σλοβενίας και εξής έχει δεσμεύσει τα χρήματα που η μητέρα της και 
άλλοι αποταμιευτές κάτοικοι εξωτερικού είχαν καταθέσει στην τράπεζα στο παρελθόν. Η 
αναφέρουσα επισημαίνει ότι η εν λόγω πρακτική αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία και 
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τους δεοντολογικούς κανόνες στον τραπεζικό τομέα και ότι το σλοβενικό κράτος εξαιτίας της 
μη παρέμβασής του βαρύνεται με παραβίαση δικαιωμάτων του ανθρώπου, σχετικά με την 
οποία ορισμένοι δικαιούχοι λογαριασμών απευθύνθηκαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Στις 3 Οκτωβρίου 2008 το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέρριψε την καταγγελία. Καθώς εντωμεταξύ 
ανέκυψαν και άλλες πτυχές στην εν λόγω υπόθεση που ενδεχομένως να αφορούν πλημμελή 
τήρηση των νομικών διατάξεων της ΕΕ, ζητεί η αναφέρουσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να παρέμβει προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοση δικαιοσύνης.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 1260/2007 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Απριλίου 2008 και η αναφορά 
1635/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να 
παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, στην αναφορά 1260/2007, που ελήφθη στις 
21 Οκτωβρίου 2008.

Ο αναφέρων έχει ήδη προσεγγίσει όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ορισμένοι 
από τους κατόχους λογαριασμού έχουν κινήσει διαδικασίες ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο.

Η αναφορά είναι παρόμοια με μια καταγγελία που υποβλήθηκε στην Επιτροπή εξ ονόματος 
πλήθους καταθετών της Ljubljanska Banka. Ο καταγγέλλων έχει συναντηθεί αρκετές φορές 
με υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών της Επιτροπής και, με δύο επιστολές της 22ας και 
23ης Ιανουαρίου 2008, απέστειλε παρόμοια καταγγελία για την υπόθεση στην Επιτροπή, 
ισχυριζόμενος ότι η Σλοβενία αρνείται να εκτελέσει αποφάσεις από άλλα κράτη μέλη.

Η Σλοβενία υιοθέτησε στις 21 Μαρτίου 2006 έναν νόμο που αναστέλλει τις εκκρεμούσες 
δικαστικές διαδικασίες κατά της Σλοβενίας ή της Nova Ljubljanska Banka στη Σλοβενία, 
καθιστώντας, επομένως, αδύνατο για τους καταθέτες να διευκρινίσουν ενώπιον σλοβενικών 
δικαστηρίων εάν έχουν νόμιμη αξίωση όσον αφορά λογαριασμούς που τηρούνται στη 
Ljubljanska Banka. Ωστόσο, το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα μπορεί να θεωρηθεί ότι 
καλύπτεται από τη συμφωνία του 2001 για τα θέματα διαδοχής1. Το εν λόγω προδικαστικό 
ζήτημα, που συνιστά ουσιαστικά μια ερμηνεία του διεθνούς δικαίου, εκκρεμεί επί του 
παρόντος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων2. Κατόπιν εκτεταμένης 
μελέτης των στοιχείων, το Συμβούλιο της Ευρώπης ενέκρινε ψήφισμα3 υπέρ της εξεύρεσης 
πολιτικής λύσης μεταξύ των διαδόχων κρατών της Γιουγκοσλαβίας. Καμία τέτοια λύση δεν 
                                               
1 Η συμφωνία του 2001 αντιπροσωπεύει μια συνθήκη βάσει του διεθνούς δικαίου η οποία προβλέπει την 
επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από τη διάλυση της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γιουγκοσλαβίας. Η επίλυση των θεμάτων διαδοχής κρατών στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου μπορεί να 
θεωρηθεί στόχος δημόσιας τάξης κατά την έννοια του άρθρου 58, παράγραφος 1, στοιχείο β, της Συνθήκης ΕΚ. 
Το άρθρο 23 του σλοβενικού νόμου της 21ης Μαρτίου 2006 που αναστέλλει τις εκκρεμούσες δικαστικές 
διαδικασίες αναφέρεται ρητά στο άρθρο 7 του παραρτήματος Γ της συμφωνίας του 2001 για τα θέματα 
διαδοχής.
2 Υπόθεση KOVAČIĆ και λοιπών κατά Σλοβενίας (αριθ. προσφυγής 44574/98, 45133/98 & 48316/99), που 
εκκρεμεί επί του παρόντος ενώπιον του τμήματος μείζονος σύνθεσης.
3 Ψήφισμα 1410(2004) που εγκρίθηκε στις 23.11.2004 σχετικά με την «επιστροφή των καταθέσεων ξένου 
συναλλάγματος που πραγματοποιήθηκαν στα καταστήματα της Ljubljanska Banka εκτός της επικράτειας της 
Σλοβενίας μεταξύ 1977-1991».
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έχει βρεθεί έως σήμερα.

Χωρίς απάντηση σε αυτό το ζήτημα διεθνούς δικαίου περί της διαδοχής, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής δεν είναι σε θέση να στοιχειοθετήσουν παραβίαση του δικαίου της ΕΕ: 
οποιαδήποτε ενέργεια ρευστοποίησης στοιχείων ενεργητικού σωρευμένων σε λογαριασμούς, 
καθώς και ο επαναπατρισμός αυτών των προϊόντων, δηλαδή οποιαδήποτε κίνηση κεφαλαίων 
κατά την έννοια του άρθρου 56 της Συνθήκης ΕΚ, απαιτεί από τους κατόχους λογαριασμού 
να είναι νόμιμοι δικαιούχοι των στοιχείων ενεργητικού τους στο πλαίσιο της διαδοχής. Μια 
διυπηρεσιακή ομάδα της Επιτροπής που συστάθηκε τον Ιούλιο του 2006 έχει καταλήξει στο 
ίδιο συμπέρασμα και παρακολουθεί έκτοτε αυτήν την πολύπλευρη κατάσταση.

Σχετικά με τους ισχυρισμούς για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κατάσταση 
των καταθετών, όπως παρουσιάζεται στην αναφορά, δεν είναι θέμα που εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Μια παρόμοια υπόθεση, αυτή του Kovacic και 
λοιπών κατά της Σλοβενίας (αριθμός προσφυγής 44573/98, 45133/98 και 48316/99) 
χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν 
έχει εκδοθεί απόφαση από το Δικαστήριο επί της ουσίας της υπόθεσης.

Όσον αφορά το ζήτημα της μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης ορισμένων δικαστικών 
αποφάσεων κρατών μελών στη Σλοβενία, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ερευνούν, μετά την 
υποβολή της προαναφερθείσας καταγγελίας, εάν ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του 
Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την 
εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις θα ήταν εφαρμοστέος στις 
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί υπέρ των καταθετών σε άλλα κράτη μέλη.

Ο κανονισμός προβλέπει πράγματι ότι απόφαση που εκδίδεται και είναι εκτελεστή σε κράτος 
μέλος αναγνωρίζεται στα λοιπά κράτη μέλη χωρίς ιδιαίτερη διαδικασία. Προβλέπει επίσης ότι 
μια τέτοια απόφαση εκτελείται σε άλλο κράτος μέλος, αφού κηρυχθεί εκεί εκτελεστή, με 
αίτηση κάθε ενδιαφερομένου.

Πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη ότι ο κανονισμός ισχύει μόνο για την εκτέλεση των 
δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται στα κράτη μέλη της ΕΕ. Δεν είναι εφαρμοστέος στις 
υποψήφιες χώρες, όπως η Κροατία, ή στις χώρες που καλύπτονται από τη διαδικασία 
σταθεροποίησης και σύνδεσης, όπως η Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Επιπλέον, ο κανονισμός εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις: 
εφαρμόζεται μόνο σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ανεξάρτητα από το είδος του 
δικαστηρίου. Το πεδίο εφαρμογής του δεν καλύπτει ιδίως φορολογικές, τελωνειακές ή 
διοικητικές υποθέσεις ή άλλες υποθέσεις που προσδιορίζονται στον κανονισμό.

Ωστόσο, ο κανονισμός περιέχει επίσης ορισμένους λόγους άρνησης: απόφαση δεν 
αναγνωρίζεται εάν δεν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, ιδίως αν η αναγνώριση 
αντίκειται προφανώς στη δημόσια τάξη του κράτους αναγνωρίσεως.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται στη Σλοβενία μόνο από την ημερομηνία ένταξής της στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ήτοι από την 1η Μαΐου 2004. Το άρθρο 66 του κανονισμού για τις 
μεταβατικές διατάξεις προβλέπει ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται 
μόνο στις αγωγές που ασκούνται καθώς και στα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται μετά την 
έναρξη ισχύος του.
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Προκειμένου να αξιολογήσει περαιτέρω εάν υπάρχει παράβαση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την 
αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις από τη 
Σλοβενία, η Επιτροπή θα χρειαζόταν συμπληρωματικές πληροφορίες και υλικό. 
Συγκεκριμένα, θα χρειαζόταν αντίγραφα σχετικών αποφάσεων των σλοβενικών δικαστηρίων 
που αρνούνται να αναγνωρίσουν ή να εκτελέσουν αποφάσεις ληφθείσες από δικαστήρια 
άλλων κρατών μελών οι οποίες αφορούν αξιώσεις έναντι της Ljubljanska Banka.

Μόνο σε αυτήν τη βάση η Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει τις αποφάσεις υπό το πρίσμα 
των σχετικών διατάξεων του κοινοτικού δικαίου προκειμένου να αποφανθεί για την υπόθεση. 
Μια τέτοια εξέταση θα κάλυπτε επίσης το ερώτημα εάν, σε περίπτωση άρνησης αναγνώρισης 
ή/και εκτέλεσης από το σλοβενικό δικαστήριο, τηρήθηκαν οι λόγοι άρνησης που περιέχονται 
στον κανονισμό (δηλαδή εάν τα σλοβενικά δικαστήρια δύναντο να αρνηθούν την αναγνώριση 
και εκτέλεση των αποφάσεων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη χωρίς να παραβιάσουν 
το κοινοτικό δίκαιο).

Ως προς τις λοιπές πτυχές της υπόθεσης σχετικά με την προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά 
την κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε προσεχούς απόφασης του εν λόγω 
Δικαστηρίου.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή προτίθεται να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες από τον αναφέροντα για τις 
αποφάσεις που εξέδωσαν τα σλοβενικά δικαστήρια, τα οποία αρνήθηκαν να εκτελέσουν 
αποφάσεις εκδοθείσες σε άλλα κράτη μέλη, και ιδίως το κείμενο αυτών των αποφάσεων.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, στην αναφορά 1260/2007, που ελήφθη 
στις 20 Μαρτίου 2009.

Πρόσθετες παρατηρήσεις από την Επιτροπή

Η υπόθεση του αναφέροντος υπέπεσε στην αντίληψη της Επιτροπής μέσω αιτήματος του 
βουλευτή του ΕΚ Graf Lambsdorff της 12.12.2007 (ελήφθη στις 7 Ιανουαρίου 2008) στο 
οποίο ο βουλευτής του ΕΚ ζητούσε να λάβει πληροφορίες σχετικά με πιθανούς τρόπους 
αποκατάστασης που δύναται να αναζητήσει ο αναφέρων. Η Επιτροπή απάντησε στον 
βουλευτή του ΕΚ Graf Lambsdorff στις 17.1.2008, επισημαίνοντας ότι, καταρχήν, η υποβολή 
καταγγελίας στη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνιστά επιλογή 
αποκατάστασης που βρίσκεται στη διάθεση του αναφέροντος, αλλά τούτο χωρίς να είναι 
γνωστές επιπλέον πληροφορίες για τις ιδιαιτερότητες της υπόθεσης του αναφέροντος ή των 
υποθέσεων των κροατών κατόχων λογαριασμών, εξ ονόματος των οποίων ενεργεί ως 
«συντονιστής». Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τυχόν άλλη μορφή 
αποκατάστασης. Ακολούθως, δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή κάποια καταγγελία από τον 
αναφέροντα ή τυχόν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της υπόθεσής του. 
Σε επιστολή με ημερομηνία 22 Ιανουαρίου 2008 προς την Επιτροπή, ο προηγούμενος 
καταγγέλλων παρέσχε αρκετές δικαστικές αποφάσεις από τη Γερμανία και τη Σλοβενία οι 
οποίες επιδίκασαν αποζημίωση από την Ljubljanska banka. Ωστόσο, δεν μπορεί να συναχθεί 
από αυτές τις αποφάσεις ότι υπήρξε παραβίαση του κανονισμού αριθ. 44/2001 για την 
αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών, και ότι δεν 
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εφαρμόστηκαν πράγματι από τα δικαστήρια ή τις αρχές της Σλοβενίας.
Στις 18 Αυγούστου 2008, η Επιτροπή απηύθυνε επιστολή στον εν λόγω καταγγέλλοντα, ο 
οποίος συνυπέγραψε την επιστολή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητώντας του να 
αποστείλει στην Επιτροπή περαιτέρω σχετικές δικαστικές αποφάσεις σλοβενικών 
δικαστηρίων που αρνούνται να αναγνωρίσουν ή να εκτελέσουν αποφάσεις που ελήφθησαν 
από δικαστήρια άλλων κρατών μελών σχετικά με αξιώσεις έναντι της Ljubljanska banka.

Ορισμένοι κάτοχοι λογαριασμού έχουν κινήσει διαδικασίες ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Επί των αξιώσεων τριών 
κροατών καταθετών1, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) έλαβε την 
απόφαση να διαγράψει τις υποθέσεις από τον κατάλογο υποθέσεων στις 3 Οκτωβρίου 2008.
Κατά συνέπεια, η απόφαση δεν φθάνει μέχρι του σημείου να αποσαφηνιστεί εάν η συμφωνία 
του 2001 για θέματα διαδοχής, η οποία χρησιμοποιείται ως αιτιολόγηση από τη Σλοβενία για 
την αναστολή των δικαστικών διαδικασιών, ισχύει πράγματι για τις εν λόγω αξιώσεις. Ως εκ 
τούτου, οι καταθέτες δεν είναι σε θέση να διευκρινίσουν ενώπιον σλοβενικών δικαστηρίων 
εάν έχουν νόμιμη αξίωση όσον αφορά τους εν λόγω λογαριασμούς. Ωστόσο, αυτό το ζήτημα 
νόμιμου δικαιώματος συνιστά προκαταρκτικό ερώτημα για την εκτέλεση οιασδήποτε πράξης 
ρευστοποίησης στοιχείων ενεργητικού σωρευμένων σε λογαριασμούς και επαναπατρισμού 
των εν λόγω εσόδων, δηλαδή για την εκτέλεση κινήσεων κεφαλαίου και για την επιβολή 
τυχόν περιορισμών επί αυτών. Δεν στοιχειοθετείται επί του παρόντος διαδικασία επί 
παραβάσει δυνάμει του άρθρου 56 ΕΚ διότι κάθε αναγνωρίσιμος περιορισμός στο παρόν 
στάδιο είναι έμμεσος.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν έχει λάβει επιπλέον πληροφορίες από τον καταγγέλλοντα, όπως ζητήθηκε 
τον Αύγουστο του 2008. Στο μεταξύ, η Επιτροπή θα παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, στις αναφορές 1260/2007 και
1635/2008, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Το θέμα της αναφοράς 1635/2008 είναι παρεμφερές με εκείνο της αναφοράς 1260/2007, επί 
της οποίας η Επιτροπή έχει ήδη παράσχει δύο ανακοινώσεις.

Στην τελευταία απάντησή της στην αναφορά 1260/2007, η Επιτροπή επεσήμανε ότι δεν είχε 
λάβει ακόμα καμία απάντηση από τον καταγγέλλοντα, όπως είχε ζητηθεί τον Αύγουστο του
2008.

Εντέλει ελήφθησαν νέες πληροφορίες από τον αναφέροντα τον Ιανουάριο του 2009, οι οποίες 
και εξετάστηκαν κατά τον δέοντα τρόπο. Κατά τα φαινόμενα, το περιεχόμενο των δικαστικών 
αποφάσεων που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή δεν επιτρέπει να στοιχειοθετηθεί παραβίαση 
του κοινοτικού δικαίου.

                                               
1 Υπόθεση Kovacic και λοιπών κατά Σλοβενίας (αίτηση αριθ. 574/98, 45133/98 και 48316/99).


