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Tárgy: Stanislav Cavlek, német állampolgár által benyújtott 1260/2007. számú 
petíció a „Ljubljanska Banká”-ról és az emberi jogoknak a szlovén állam 
által történő állítólagos megsértéséről

Katarina Meister, német állampolgár által benyújtott 1635/2008. számú 
petíció az emberi jogok a szlovén állam általi állítólagos megsértése miatt tett 
panaszának az Emberi Jogok Európai Bírósága általi elutasításáról

1. Az 1260/2007. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a szlovén „Ljubljanska Banka” nevű bankról közli, hogy az az utóbbi 14 
évben megakadályozta mintegy 300 000, Horvátországban és Bosznia és Hercegovinában élő 
család, továbbá Németországba, Franciaországba, az Egyesült Királyságba, Hollandiába, 
Olaszországba, Kanadába és az Amerikai Egyesült Államokba emigrált személyek tulajdonát 
képező, több mint 300 millió EUR-hoz történő hozzáférést. A horvátországi bíróságok ítéletei 
ellenére a bank, amely 1994-ben a „Nova Ljubljanska Banka” nevet kapta, nem hajlandó a 
számlatulajdonosok pénzét kifizetni. A petíció benyújtója szerint ez a gyakorlat ellentétes a 
hatályos jogi és banki szabályokkal, és a szlovén állam a beavatkozás elmulasztásával 
megsérti az emberi jogokat. Ezért a petíció benyújtója a lehető legteljesebb körű 
igazságszolgáltatás biztosítása érdekében felhívja az Európai Parlamentet a beavatkozásra.

Az 1635/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a szlovén „Ljubljanska Banka” bankot említi, amely Szlovénia 
függetlenné válása óta nem adja ki azt a pénzt, amelyet anyja és más külföldön élő személyek 
annak idején elhelyeztek a bankban. A petíció benyújtója rámutat arra, hogy ez a gyakorlat 
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ellentétes az érvényben lévő jogi és banketikai szabályokkal, és hogy a szlovén állam azzal, 
hogy nem avatkozott közbe, megsértette az emberi jogokat, ami miatt számos 
számlatulajdonos eljárást indított a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságánál. Az Emberi 
Jogok Európai Bírósága 2008. október 3-án elutasította a panaszt. Mivel azóta újabb 
szempontok is felmerültek ebben a sajátos ügyben, amelyek esetleg az uniós jogszabályok be 
nem tartására utalnak, a petíció benyújtója az Európai Parlament beavatkozását kéri annak 
érdekében, hogy biztosítsák a jogszabályok betartását.

2. Elfogadhatóság

A 1260/2007. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 28. Az 1635/2008. 
számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 24. Felkérik a Bizottságot, hogy az 
eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól a 1260/2007. számú petícióra kapott válasz: 2008. október 21.

A petíció benyújtója már felkereste az Európai Parlament valamennyi képviselőjét. Néhány 
számlatulajdonos eljárást indított a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága előtt.

A petíció hasonlít egy, a Bizottsághoz a Ljubljanska banka számos betétese nevében 
benyújtott panaszhoz. A panaszos több alkalommal találkozott a Bizottság megfelelő 
szolgálatainak tisztviselőivel, és két – 2008. január 22-i és 23-i – levelével az üggyel 
kapcsolatban hasonló beadványt intézett a Bizottsághoz, azt állítva, hogy Szlovénia 
megtagadja a más tagállamokból származó ítéletek végrehajtását.

Szlovénia 2006. március 21-én elfogadott egy jogi aktust a Szlovéniával szemben vagy a 
Nova Ljubljanska Banka ellen Szlovéniában indított, még folyamatban lévő bírósági eljárások 
felfüggesztéséről, ezzel pedig lehetetlenné tette, hogy a betétesek tisztázzák a szlovén 
bíróságok előtt, hogy a Ljubljanska bankánál vezetett számlákra vonatkozóan jogszerű 
követeléseik vannak-e. Azonban épp ez a kérdés az, amely esetében úgy tekinthető, hogy az a 
jogutódlási kérdésekről szóló, 2001. évi megállapodás hatálya alá tartozik1. Ezzel az előzetes 
kérdéssel – amely alapjában véve a nemzetközi jog értelmezésére vonatkozik – jelenleg 
foglalkozik az Emberi Jogok Európai Bírósága2. Kiterjedt tényfeltárást követően az Európa 
Tanács határozatot3 adott ki, amelyben politikai megoldást javasol Jugoszlávia utódállamai 
számára. Eleddig egyet sem sikerült találni.

Erre a nemzetközi jogi, a jogutódlásra vonatkozó kérdésre adott válasz nélkül a Bizottság 
szolgálatai nincsenek olyan helyzetben, hogy megállapítsák az uniós jog bármiféle 

                                               

1 A 2001. évi megállapodás olyan nemzetközi jogi szerződés, amely a Jugoszláv Szocialista Szövetségi 
Köztársaság felbomlásából eredő problémák rendezését írja elő. Az állami jogutódlással kapcsolatos 
kérdéseknek a nemzetközi jog összefüggésében történő rendezése közrendi célkitűzésnek tekinthető az EK-
Szerződés 58. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében. A bírósági eljárások felfüggesztéséről szóló, 2006. 
március 21-i szlovén törvény 23. cikke kifejezetten a jogutódlási kérdésekről szóló, 2001. évi megállapodás C. 
mellékletének 7. cikkére hivatkozik.
2 A KOVAČIĆ és társai kontra Szlovénia ügyet (44574/98., 45133/98. és 48316/99. sz. kérelem) jelenleg 
tárgyalja a nagytanács.
3 A 2004. november 23-án elfogadott 1410(2004) határozat: „A Ljubljanska banka irodái által nem Szlovénia 
területén eszközölt külföldi valutabetétek visszafizetése, 1977–1991”
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megsértését; a számlákon felgyülemlett pénzeszközök felszámolására és a hozadék 
repatriálására irányuló bármely művelethez – azaz az EK-Szerződés 56. cikke értelmében vett 
bármely tőkemozgáshoz – az szükséges, hogy a számlatulajdonosok jogszerűen jogosultak 
legyenek vagyonukhoz a jogutódlással összefüggésben. A Bizottság 2006 júliusában 
létrehozott szolgálatközi csoportja ugyanerre a következtetésre jutott, és azóta is nyomon 
követi ezt a sokrétű helyzetet.

Az emberi jogi jogsértésekre vonatkozó állításokkal kapcsolatban a betéteseknek a petícióban 
ismertetett helyzete nem olyan kérdés, amely az Európai Közösség hatáskörébe tartozik. Az 
Emberi Jogok Európai Bírósága elfogadhatónak nyilvánított egy hasonló ügyet, a Kovacic és 
társai kontra Szlovénia ügyet (44573/98., 45133/98. és 48316/99. sz. kérelem). Az ügy 
érdeméről a Bíróság nem határozott. 

Ami a bizonyos tagállami bíróságok ítéletei Szlovéniában való elismerésének vagy 
végrehajtásának hiányára vonatkozó kérdést illeti, a Bizottság szolgálatai – a fent említett 
panasz benyújtását követően – azt vizsgálják, hogy a polgári és kereskedelmi ügyekben a 
joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 
22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet alkalmazandó-e a más tagállamokban a betétesek javára 
ítélő határozatokra.

A rendelet valóban előírja, hogy egy tagállamban hozott és abban a tagállamban végrehajtható 
határozatot a többi tagállamban is külön eljárás nélkül kell elismerni. Azt is előírja, hogy egy 
ilyen ítélet egy másik tagállamban végrehajtandó, ha – bármely érdekelt fél kérelmére – ott 
azt végrehajthatóvá nyilvánították. 

Figyelembe kell venni különösen azt, hogy a rendelet csak az EU tagállamaiban hozott 
bírósági határozatok végrehajtására vonatkozik. Az nem alkalmazandó olyan tagjelölt 
országokra, mint Horvátország, illetve a stabilizációs és társulási folyamat hatálya alá tartozó 
országokra, mint például Bosznia és Hercegovinára.

Ezen túlmenően a rendelet csak bizonyos feltételek teljesülése esetén alkalmazandó: azt csak 
polgári és kereskedelmi ügyekben kell alkalmazni, a bíróság vagy törvényszék jellegétől 
függetlenül. Hatálya nem terjeszthető ki, különösen a jövedelmi, vám- vagy közigazgatási 
ügyekre, illetve a rendeletben meghatározott más ügyekre. 

A rendelet azonban tartalmazza az elutasítás bizonyos jogalapjait is: egy ítélet nem ismerhető 
el, ha bizonyos feltételek nem teljesülnek, különösen, ha az ilyen elismerés nyilvánvalóan 
ellentétes annak a tagállamnak a közrendjével, ahol az elismerést kérik. 

A rendeletet Szlovéniában csak az Európai Közösséghez való csatlakozásától, azaz 2004. 
május 1-től kell alkalmazni. A rendelet átmeneti rendelkezésekről szóló 66. cikke előírja, 
hogy a rendelet csak a hatálybalépését követően indított eljárásokra, és az alaki 
követelményeknek megfelelően elkészített vagy közokiratként nyilvántartásba vett okiratokra 
alkalmazható. 

Annak további értékelése érdekében, hogy Szlovénia megsértette-e a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 
2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendeletet, a Bizottságnak további információkra és 
anyagokra van szüksége. Különösen a szlovén bíróságok bármely olyan határozatainak 
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másolataira van szüksége, amelyek megtagadják a más tagállamok bíróságai által a 
Ljubljanska Banka elleni igényekkel kapcsolatban hozott ítéletek elismerését vagy 
végrehajtását. 

Egyedül ennek alapján tudná a Bizottság megvizsgálni a határozatokat a közösségi jog 
vonatkozó rendelkezéseinek tükrében, az ügy eldöntése érdekében. Egy ilyen vizsgálat 
kiterjedne arra a kérdésre is, hogy – az elismerés és/vagy végrehajtás szlovén bíróság általi 
megtagadásának esetén – a rendeletben a megtagadásra vonatkozóan szereplő jogalapokat 
tiszteletben tartják-e (azaz hogy a szlovén bíróságok megtagadhatták-e a más tagállamokból 
származó ítéletek elismerését és végrehajtását a közösségi jog megsértése nélkül).

A dokumentációnak az Emberi Jogok Európai Bírósága általi lefoglalással kapcsolatos egyéb 
aspektusait illetően a Bizottság továbbra is szorosan figyelemmel fogja kísérni a helyzetet, 
beleértve az említett bíróság által a jövőben meghozott bármely határozatot.

Következtetés

A Bizottság azt javasolja, hogy kérjenek több információt a petíció benyújtójától a szlovén 
bíróságok által meghozott azon ítéletekről, amelyek megtagadják a más tagállamokban hozott 
határozatok végrehajtását, továbbá hogy kérjék különösen e határozatok szövegét.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. március 20.

A Bizottság kiegészítő megjegyzései 

A petíció benyújtójának ügyére Graf Lambsdorff európai parlamenti képviselő hívta fel a 
Bizottság figyelmét 2007. december 12-i keltezésű (és 2008. január 7-én beérkezett) 
kérelmében, amelyben a képviselő tájékoztatást kért a petíció benyújtója által esetlegesen 
igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről. A Bizottság 2008. január 17-én küldte meg 
válaszát Graf Lambsdorff európai parlamenti képviselőnek, amelyben kifejtette, hogy 
elviekben az Európai Bizottság főtitkárságához benyújtott panasz is a petíció benyújtója 
számára rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek közé tartozik, jóllehet további 
tájékoztatás hiányában a petíció benyújtója, illetve azon horvát számlatulajdonosok ügyének 
részleteiről, akik „koordinátoraként” ő eljár, a Bizottságnak nem áll módjában megállapítani a 
jogorvoslat bármely más formáját. Ezt követően a Bizottsághoz sem panasz, sem pedig a 
szóban forgó ügy részleteivel kapcsolatos további tájékoztatás nem érkezett a petíció 
benyújtójától. A Bizottsághoz intézett 2008. január 22-i levelében az egykori felperes 
Németországban és Szlovéniában hozott több ítéletet is ismertetett, amelyek kártérítés 
megfizetésére kötelezték a Ljubljanska banka pénzintézetet. Mindazonáltal a szóban forgó 
határozatok alapján nem vonható le az a következtetés, hogy sor került a határozatok 
tagállamok közötti elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK rendelet megsértésére, 
valamint hogy e határozatokat a szlovén bíróságok, illetve hatóságok ténylegesen nem 
hajtották végre.
A Bizottság 2008. augusztus 18-án levelet küldött a szóban forgó felperesnek – aki az Európai 
Parlamenthez intézett levél társaláírója –, és felkérte arra, hogy küldjön a Bizottságnak a 
szlovén bíróságok által hozott további olyan vonatkozó bírósági határozatokat, amelyekben 
megtagadják a Ljubljanska banka pénzintézettel szemben támasztott követelésekkel 
összefüggésben más tagállamok bíróságai által hozott ítéletek elismerését vagy végrehajtását. 
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A számlatulajdonosok egy része a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságán 
indított eljárást az ügyben. Ami a három horvát betétes által benyújtott keresetet illeti1, az 
Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 2008. október 3-án úgy határozott, hogy az ügyeket 
törli a jegyzékből. 

Következésképpen a határozat nyomán tisztázatlan marad, hogy a jogutódlási kérdésekről 
szóló 2001. évi megállapodás – amellyel Szlovénia a bírósági eljárások felfüggesztését 
indokolta – ténylegesen vonatkozik-e a szóban forgó követelésekre. Ennek eredményeképpen 
a betéteseknek nincs lehetőségük annak tisztázására a szlovén bíróságok előtt, hogy a szóban 
forgó számlákra vonatkozó követeléseik jogszerűek-e. A törvényi jogosultság kérdése 
azonban előfeltétele bármely olyan intézkedésnek, amely a számlákon felhalmozódott 
követelések felszámolására, valamint az ebből származó bevételek hazatelepítésére, például a 
tőkemozgásokra és az azokra vonatkozó esetleges korlátozásokra irányul. Jelenleg alaptalan 
jogsértési eljárást kezdeményezni az EK-Szerződés 56. cikke értelmében, mivel az ezen a 
ponton azonosítható korlátozások jellegüket tekintve közvetettek. 

Következtetés

A Bizottsághoz nem érkezett további kiegészítő tájékoztatás a felperestől, akit erre a Bizottság 
2008. augusztusi levelében kért fel. Mindeközben a Bizottság folyamatosan figyelemmel 
kíséri majd az ügy fejleményeit.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz az 1260/2007. és az 1635/2008. számú 
petícióra vonatkozóan: 2009. október 26.

Az 1635/2008. számú petíció tárgya hasonló az 1260/2007. számú petícióéhoz, ez utóbbival 
kapcsolatban pedig a Bizottság már két közleményt is közzétett.

Az 1260/2007. számú petícióval összefüggésben adott legutóbbi válaszában a Bizottság 
kifejtette, hogy továbbra sem érkezett visszajelzés a felperestől, akit 2008. augusztusi 
levelében kért fel a válaszadásra.

Végül a petíció benyújtója 2009 januárjában új információkkal szolgált, amelyeket ennek 
megfelelően megvizsgáltak. Úgy tűnik, hogy a Bizottsághoz benyújtott bírósági döntések 
alapján nem állapítható meg a közösségi jog megsértése.

                                               

1 Kovacic és társai kontra Szlovénia ügy (44574/98., 45133/98. és 48316/99. sz. kérelem)


