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teisių pažeidimų Slovėnijos valstybėje, kurią pateikė Vokietijos pilietis 
Stanislav Cavlek

Peticija Nr. 1635/2008 dėl Europos žmogaus teisių teismo atmesto peticijos 
pateikėjos skundo dėl tariamų žmogaus teisių pažeidimų Slovėnijos 
valstybėje, kurią pateikė Vokietijos pilietė Katarina Meister 

1. Peticijos Nr. 1260/2007 santrauka

Peticijos pateikėjas rašo apie Slovėnijos banką Ljubljanska Banka, kuris pastaruosius 14 metų 
blokuoja priėjimą prie daugiau kaip 300 mln. EUR, kurie priklauso maždaug 300 000 šeimų, 
gyvenančių Kroatijoje ir Bosnijoje ir Hercegovinoje, taip pat asmenims, emigravusiems į 
Vokietiją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę, Nyderlandus, Italiją, Kanadą ir JAV. Nepaisydamas 
Kroatijos teismų priimtų sprendimų bankas, kuris 1994 m. pervadintas į Ljubljanska Banka, 
atsisako grąžinti sąskaitų savininkams jų pinigus. Peticijos pateikėjas mano, kad tokia 
praktika prieštarauja dabar galiojančioms teisinėms ir bankininkystės taisyklėms ir kad 
nesikišdama į tai Slovėnijos valstybė yra kalta dėl žmogaus teisių pažeidimo. Todėl peticijos 
pateikėjas ragina Europos Parlamentą įsikišti ir užtikrinti, kad būtų pasiekta visiškas 
teisingumas. 

Peticijos Nr. 1635/2008 santrauka

Peticijos pateikėja rašo apie Slovėnijos banką Ljubljanska Banka, kuris Slovėnijai tapus 
nepriklausomai užšaldė pinigus, kuriuos į šį banką praeityje padėjo jos motina ir kiti užsienyje 
gyvenantys indėlininkai. Peticijos pateikėja teigia, kad tokia praktika prieštarauja dabar 
galiojantiems teisės aktams ir banko etikai ir kad Slovėnijos valstybė dėl savo nesikišimo tapo 
kalta dėl žmogaus teisių pažeidimų, ir dėl to nemažai sąskaitas turinčių asmenų kreipėsi į 
Strasbūro Europos žmogaus teisių teismą. 2008 m. spalio 3 d. Žmogaus teisių teismas skundą 
atmetė. Kadangi dabar šis konkretus atvejis jau susijęs su kitais aspektais, kurie gali rodyti 
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negebėjimą užtikrinti ES teisės aktų įgyvendinimą, peticijos pateikėja prašo Europos 
Parlamento įsikišti, kad būtų pasiektas teisingumas.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1260/2007 paskelbta priimtina 2008 m. balandžio 28 d., peticija Nr. 1635/2008 
paskelbta priimtina 2009 m. kovo 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas į peticiją Nr. 1260/2007, gautas 2008 m. spalio 21 d.

„Peticijos pateikėjas jau kreipėsi į visus Europos Parlamento narius. Kai kurie sąskaitas 
turintys asmenys kreipėsi į Strasbūro Europos žmogaus teisių teismą.

Peticija panaši į skundą, kuris pateiktas Komisijai daugybės banko Ljubljanska banka 
indėlininkų vardu. Skundo pateikėjas kelis kartus susitiko su atitinkamų Komisijos tarnybų 
pareigūnais ir dviem raštais – 2008 m. sausio 22 ir 23 d. – nusiuntė panašią informaciją apie šį 
atvejį Komisijai, teigdamas, kad Slovėnija atsisako vykdyti kitose valstybėse narėse priimtus 
sprendimus.

2006 m. kovo 21 d. Slovėnija priėmė aktą, kuriuo sustabdomas vykstantis teismo procesas 
prieš Slovėniją ar Slovėnijos banką New Ljubljanska banka, taigi indėlininkams tapo 
neįmanoma Slovėnijos teismuose aiškintis, ar jie turi teisėtą teisę į banke Ljubljanska banka 
turimas sąskaitas. Tačiau galima laikyti, kad šiam konkrečiam klausimui taikomas 2001 m. 
susitarimas dėl teisių perėmimo klausimų1. Šis preliminarus klausimas, kuris iš esmės yra 
tarptautinės teisės aiškinimas, dabar sprendžiamas Europos žmogaus teisių teisme2. Po 
išsamaus tyrimo Europos Taryba priėmė Rezoliuciją3 dėl politinio sprendimo tarp valstybių –
buvusios Jugoslavijos teisių perėmėjų. Iki šiol sprendimas dar nepriimtas.

Kol nebus atsakymo į šį tarptautinės teisės klausimą dėl teisių perėmimo, Komisijos tarnybos 
negali nustatyti jokio EB teisės pažeidimo: bet kuriai turto, esančio sąskaitose, likvidavimo 
operacijai ir tų lėšų repatrijavimui, t. y. bet kokiam kapitalo judėjimui pagal EB sutarties 
56 straipsnį, reikia, kad sąskaitų savininkai turėtų juridines teises į savo turtą teisių perėmimo 
atvejais. 2006 m. liepos mėn. įsteigta Komisijos tarpžinybinė grupė priėjo prie tos pačios 
išvados ir nuo tada stebi šią daugiaaspektę padėtį.

Kalbant apie tvirtinimus, kad pažeidžiamos žmogaus teisės, indėlininkų padėtis, aprašyta 
peticijoje, nėra klausimas, kuris patektų į Europos bendrijos kompetencijos sritį. Panašią bylą, 
t. y. Kovacic ir kiti prieš Slovėniją (ieškinių Nr. 44573/98, 45133/98 ir 48316/99), Europos 
žmogaus teisių teismas paskelbė priimtina. Teismo sprendimas dėl šios bylos esmės 
                                               
1 2001 m. susitarimas yra tarptautinė sutartis, sudaryta vadovaujantis tarptautine teise, ir jame numatytas 
problemų, kylančių dėl Jugoslavijos Socialistinės Federalinės Respublikos iširimo, sprendimas. Valstybių teisių 
perėjimo klausimų sprendimas vadovaujantis tarptautine teise gali būti laikoma viešosiose politikos tikslu pagal 
EB sutarties 58 straipsnio 1 dalies b punktą. 2006 m. kovo 21 d. Slovėnijos akto, kuriuo sustabdomas vykstantis 
teismo procesas, 23 straipsnyje aiškiai daroma nuoroda į 2001 m. susitarimo dėl teisių perėmimo klausimų 
C priedo 7 straipsnį.
2 Byla KOVAČIĆ ir kiti prieš Slovėniją (ieškiniai Nr. 44574/98, 45133/98 & 48316/99), kurią dabar nagrinėja 
Didžioji Kolegija.
3 2004 m. lapkričio 23 d. priėmė Rezoliuciją 1410 (2004) dėl užsienio valiutos indėlių, atidarytų 1977–1991 m. 
banko Ljubljanska banka filialuose, esančiuose ne Slovėnijos teritorijoje, grąžinimo.
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nepriimtas. 

Kalbant apie tam tikrų valstybių narių teismų sprendimų nepripažinimą ir nevykdymą 
Slovėnijoje, Komisijos tarnybos po to, kai buvo pateiktas minėtas skundas, aiškinasi, ar 
2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo 
sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo būtų taikomas 
sprendimams, priimtiems indėlininkų naudai kitose valstybėse narėse.

Reglamente iš tikrųjų teigiama, kad vienoje valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas turi 
būti pripažintas kitoje valstybėje narėje nereikalaujant pradėti kokio nors specialaus proceso.
Reglamente taip pat teigiama, kad teismo sprendimas turi būti vykdomas kitoje valstybėje 
narėje, kai suinteresuotos šalies prašymu jis buvo paskelbtas vykdytinu toje kitoje valstybėje 
narėje.

Pirmiausia turi būti atsižvelgta į tai, kad reglamentas taikomas tik ES valstybėse narėse 
priimtų teismo sprendimų vykdymui. Reglamentas netaikomas šalims kandidatėms, pvz., 
Kroatijai, arba stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančioms valstybėms, pvz., 
Bosnijai ir Hercegovinai.

Be to, reglamentas taikomas, jei įvykdomos tam tikros sąlygos: jis taikomas tik civilinėse ir 
komercinėse bylose, neatsižvelgiant į teismo pobūdį. Jis ypač netaikomas mokesčių, muitinių 
arba administracinėms byloms ar kitoms reglamente apibrėžtoms byloms.

Tačiau reglamente taip pat nustatytos tam tikros atsisakymo priežastys: teismo sprendimas 
nepripažįstamas, jei toks pripažinimas aiškiai prieštarauja valstybės narės, kurioje siekiama jį 
pripažinti, viešajai tvarkai.

Reglamentas taikomas Slovėnijai tik nuo jos įstojimo į Europos bendriją 2004 m. gegužės 1 d. 
Reglamento 66 straipsnyje dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų teigiama, kad jis taikomas tik 
byloms, kurios iškeliamos, ir dokumentams, kurie oficialiai parengiami arba užregistruojami 
kaip autentiški dokumentai po šio reglamento įsigaliojimo.

Siekiant toliau įvertinti, ar pažeidžiamas 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose 
pripažinimo ir vykdymo, Komisijai reikėtų daugiau informacijos ir medžiagos. Visų pirma, 
Komisijai reikėtų atitinkamų Slovėnijos teismų sprendimų, kuriais atsisakoma pripažinti ar 
vykdyti sprendimus, priimtus kitų valstybių narių teismuose dėl ieškinių prieš banką 
Ljubljanska Banka, kopijų.

Remdamasi tuo Komisija, siekdama priimti sprendimą šiuo klausimu, galėtų išnagrinėti 
sprendimus atsižvelgdama į susijusias Bendrijos teisės nuostatas. Toks nagrinėjimas taip pat 
apimtų klausimą, ar tuo atveju, jei Slovėnijos teismai atsisako pripažinti ir (arba) vykdyti 
sprendimus, tai daroma dėl reglamente nustatytų atsisakymo priežasčių (t. y. Slovėnijos 
teismai galėjo atsisakyti pripažinti ir vykdyti kitose valstybėse narėse priimtus teismo 
sprendimus nepažeisdami Bendrijos teisės).

Kalbant apie kitus bylos, susijusios su turto areštu, kurį nustatė Europos žmogaus teisių 
teismas, aspektus Komisija ir toliau atidžiai stebės padėtį, įskaitant ir būsimus to teismo 
sprendimus.
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Išvada

Komisija siūlo paprašyti daugiau informacijos iš peticijos pateikėjo dėl Slovėnijos teismų 
priimtų sprendimų, kuriais atsisakoma vykdyti kitose valstybėse narėse priimtus sprendimus, 
visų pirma tų sprendimų tekstų.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas į peticiją Nr. 1260/2007, gautas 2009 m. kovo 20 d.

„Papildomos Komisijos pastabos 

Komisija atkreipė dėmesį į peticijos pateikėjo atvejį, nes 2007 m. gruodžio 12 d. EP narys 
Graf Lambsdorff jai atsiuntė prašymą (gauta 2008 m. sausio 7 d.), kuriame EP narys prašė 
gauti informacijos apie galimus teisių gynimo būdus, kurių galėtų imtis peticijos pateikėjas. 
Komisija EP nariui Grafui Lambsdorffui atsakė 2008 m. sausio 17 d. ir nurodė, kad iš esmės 
vienas iš peticijos pateikėjo teisių gynimo būdų yra pateikti skundą Europos Komisijos 
generaliniam sekretoriui, tačiau negavus papildomos informacijos apie peticijos pateikėjo 
atvejo ar tų sąskaitas turinčių kroatų, kurių vardų jis veikia kaip koordinatorius, specifiškumą. 
Komisija negali nustatyti jokių kitų teisių gynimo būdų. Komisijai vėliau nepateikta nei 
peticijos pateikėjo skundas, nei daugiau informacijos apie jo atvejo specifiškumą. 2008 m. 
sausio 22 d. rašte Komisijai ankstesnis ieškovas pateikė kelis teismo sprendimus, priimtus 
Vokietijoje ir Slovėnijoje, kuriuose pripažįstami nuostoliai, kuriuos turi padengti bankas 
Ljubljanska banka. Nepaisant to, iš tų sprendimų negalima daryti išvados, kad pažeistas 
Reglamentas Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse 
bylose pripažinimo ir vykdymo ir kad Slovėnijos teismai ar valdžios institucijos tikrai jų 
nevykdė.
2008 m. rugpjūčio 18 d. Komisija parašė šiam ieškovui, kuris bendrai pasirašė raštą Europos 
Parlamentui, ir paragino jį atsiųsti Komisijai daugiau susijusių Slovėnijos teismų priimtų 
teismo sprendimų, kuriais teismai atsisako pripažinti ar vykdyti kitų valstybių narių teismų 
priimtus sprendimus dėl ieškinių prieš banką Ljubljanska banka. 

Kai kurie sąskaitų savininkai kreipėsi į Strasbūro Europos žmogaus teisių teismą. 2008 m. 
spalio 3 d Europos žmogaus teisių teismas dėl trijų Kroatijos indėlininkų1 ieškinių priėmė 
sprendimą išbraukti šias bylas iš sąrašo. 

Taigi šiuo sprendimu nepaaiškinama, ar 2001 m. susitarimas dėl teisių perėmimo klausimų, 
kuriuo Slovėnija naudojasi kaip priežastimi teismo procesui sustabdyti, iš tikrųjų taikomas 
šiems ieškiniams. Todėl indėlininkai negali aiškintis Slovėnijos teismuose, ar jie turi teisėtą 
teisę į tas sąskaitas. Tačiau šis juridinių teisių klausimas turi būti išsiaiškintas prieš vykdant 
bet kokias sąskaitose esančio turto likvidavimo operacijas ir tų lėšų repatriaciją, t. y. prieš 
vykdant kapitalo judėjimą ir galimą bet kokį to judėjimo apribojimą. Šiuo metu nėra pagrindo 
pažeidimo procedūrai pagal EB sutarties 56 straipsnį pradėti, nes bet kokie šiame etape 
nustatyti apribojimai yra tik netiesioginiai. 

Išvada

Komisija negavo iš ieškovo jokios papildomos informacijos, kurios prašyta 2008 m. rugpjūčio 
mėn. Kol kas Komisija toliau stebės įvykių eigą.“
                                               
1 Byla Kovacic ir kiti prieš Slovėniją (ieškiniai Nr. 44574/98, 45133/98 ir 48316/99).



CM\794521LT.doc 5/5 PE415.072/rev II

LT

5. Papildomas Komisijos atsakymas į peticijas Nr. 1260/2007 ir 1635/2008, gautas 
2009 m. spalio 26 d.

„Peticijos Nr. 1635/2008 tema yra panaši į peticijos Nr. 1260/2007 temą, dėl kurios Komisija 
jau pateikė du raštus.

Paskutiniame atsakyme į peticiją Nr. 1260/2007 Komisija nurodė, kad ji dar negavo jokio 
atsakymo iš ieškovo, kaip paprašyta 2008 m. rugpjūčio mėn. 

Naujos informacijos iš peticijos pateikėjo pagaliau gauta 2009 m. sausio mėn. ir ta 
informacija tinkamai išnagrinėta. Iš teismo sprendimų, kurie perduoti Komisijai, turinio 
negalima nustatyti, kad padarytas Bendrijos teisės pažeidimas.“


