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Temats: Lūgumraksts Nr. 1260/2007, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Stanislav 
Cavlek, par „Ljubljanska Banka” un iespējamiem Slovēnijas pieļautajiem 
cilvēktiesību pārkāpumiem Lūgumraksts Nr. 1635/2008, ko iesniedza 
Vācijas valstspiederīgā Katarina Meister, par to, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesa 
noraidījusi viņas sūdzību par Slovēnijas valsts it kā veiktajiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem

1. Lūgumraksta Nr. 1260/2007 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par Slovēnijas banku „Ljubljanska Banka”, kas pēdējos 
14 gadus ir bloķējusi piekļuvi vairāk nekā 300 miljoniem eiro, kuri pieder apmēram 
300 000 ģimeņu Horvātijā un Bosnijā un Hercegovinā, kā arī emigrantiem Vācijā, Francijā, 
Apvienotajā Karalistē, Nīderlandē, Itālijā, Kanādā un ASV. Neraugoties uz Horvātijas tiesu 
lēmumiem, banka, kas 1994. gadā tika pārdēvēta par „Nova Ljubljanska Banka”, kontu 
īpašniekiem atsakās izmaksāt viņu naudu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šāda prakse ir 
pretrunā esošajiem juridiskajiem un banku noteikumiem un ka neiejaukšanās dēļ Slovēnija ir 
vainojama cilvēktiesību pārkāpumos. Viņš lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties, lai tādējādi 
panāktu taisnīgumu vislielākajā mērā, kāds ir iespējams.

Lūgumraksta Nr. 1635/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz Slovēnijas banku „Ljubljanska Banka”, kas, Slovēnijai 
iegūstot neatkarību, ir iesaldējusi lūgumraksta iesūtītājas mātes un citu ārzemēs dzīvojošo 
noguldītāju naudu, ko tie tur pirms tam bija noguldījuši. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka 
šī prakse ir pretrunā ar pašreiz spēkā esošajiem tiesību aktiem un banku ētiku un ka 
neiejaukšanās dēļ Slovēnijas valsts ir vainojama cilvēktiesību pārkāpumos, par ko vairāki 
kontu īpašnieki ierosināja lietu Eiropas Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā. Cilvēktiesību tiesa 
2008. gada 3. oktobrī sūdzību noraidīja. Tā kā šis konkrētais gadījums tikmēr jau ir aptvēris 
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arī citus aspektus, kas varētu atspoguļot ES tiesību aktu nepiemērošanu, lūgumraksta 
iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties, lai nodrošinātu, ka tiek panākts taisnīgums.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1260/2007 atzīts par pieņemamu 2008. gada 28. aprīlī un Lūgumraksts 
Nr. 1635/2008 atzīts par pieņemamu 2009. gada 24. martā. Komisijai pieprasīta informācija 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde uz Lūgumrakstu Nr. 1260/2007, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī

„Lūgumraksta iesniedzējs jau ir vērsies pie visiem Eiropas Parlamenta deputātiem. Atsevišķi 
kontu turētāji ir iesnieguši prasību Eiropas Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā.

Lūgumraksts ir līdzīgs sūdzībai, kas Komisijai iesniegta daudzu „Ljubljanska Banka” 
noguldītāju vārdā. Sūdzības iesniedzējs ir vairākkārt ticies ar atbilstošo Komisijas dienestu 
ierēdņiem un divās 2008. gada 22. un 23. janvāra vēstulēs nosūtījis līdzīgu lietas iesniegumu 
Komisijai, apgalvojot, ka Slovēnija atsakās izpildīt citu dalībvalstu lēmumus.

Slovēnija 2006. gada 21. martā pieņēma lēmumu par nepabeigtās, pret Slovēniju vai banku 
„New Ljubljanska banka”, kas atrodas Slovēnijā, vērstās tiesvedības pārtraukšanu, tādējādi 
liedzot noguldītājiem iespēju Slovēnijas tiesās noskaidrot, vai viņiem ir likumīgas tiesības 
attiecībā uz „Ljubljanska Banka” esošajiem kontiem. Tomēr var uzskatīt, ka šis pats jautājums 
ir ietverts 2001. gada Nolīgumā par pēctecības jautājumiem1. Šis sākotnējais jautājums, kas 
būtībā ir starptautisko tiesību aktu interpretācija, šobrīd ir Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
izskatīšanā2. Pēc plašas faktu vākšanas Eiropas Padome ir pieņēmusi rezolūciju3, atbalstot 
politisku risinājumu bijušās Dienvidslāvijas tiesību un saistību pārņēmējās valstīs. Līdz šim 
brīdim šāds risinājums nav rasts.

Bez atbildes uz šo starptautisko tiesību aktu jautājumu par pārmantošanu Komisijas dienesti 
nevar konstatēt ES tiesību aktu pārkāpumu: jebkādai darbībai ar līdzekļiem, kas uzkrāti 
kontos, un peļņas repatriācijai, t. i., jebkādai kapitāla apritei EK līguma 56. panta izpratnē ir 
nepieciešams, lai konta turētājiem būtu likumīgas tiesības uz to līdzekļiem pārmantojamības 
kontekstā. 2006. gada jūlijā izveidotā Komisijas starpdienestu grupa ir nonākusi pie tāda paša 
secinājuma un kopš šī brīža pārrauga daudzšķautņaino situāciju.

Attiecībā uz apgalvojumiem par cilvēktiesību pārkāpumiem lūgumrakstā atspoguļotā 
noguldītāju situācija nav Eiropas Kopienas kompetencē esošs jautājums. Līdzīgu lietu —
„Kovacic un citi pret Slovēniju” (pieteikuma Nr. 44573/98, Nr. 45133/98 un Nr. 48316/99) —
Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzina par pieņemamu. Tiesa nav pieņēmusi lēmumu pēc būtības.

                                               
1 Saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem 2001. gada Nolīgums ir līgums problēmu, kas radās pēc 
Dienvidslāvijas Sociālistiskās Federatīvās Republikas sabrukuma, risināšanai. Valsts tiesību un saistību 
pārņemšanas jautājumu risinājumu starptautisko tiesību aktu kontekstā var uzskatīt par valsts politikas mērķi EK 
līguma 58. panta 1.b punkta izpratnē. Slovēnijas 2006. gada 21. martā pieņemtā lēmuma par nepabeigtās 
tiesvedības pārtraukšanu 23. pantā ir tieša norāde uz 2001. gada Nolīguma par pēctecības jautājumiem 7. pantu.
2 Lieta „KOVAČIĆ un citi pret Slovēniju” (pieteikuma Nr. 44574/98, Nr. 45133/98 un Nr. 48316/99), pašlaik 
virspalātas izskatīšanā.
3 2004. gada 23. novembrī pieņemtā Rezolūcija Nr. 1410(2004) par „Noguldījumu atmaksu ārvalstu valūtā, kas 
veikta „Ljubljanska banka” birojos ārpus Slovēnijas teritorijas, 1977.–1991. gads”.
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Attiecībā uz jautājumu par konkrētu dalībvalstu lēmumu neatzīšanu vai izpildi Slovēnijā 
Komisijas dienesti pēc iepriekšminētās sūdzības iesniegšanas vēlas uzzināt, vai Padomes 
2000. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un 
izpildīšanu civillietās un komerclietās būtu piemērojama lēmumiem, kas pieņemti par labu 
noguldītājiem citās dalībvalstīs.

Regulā noteikts, ka dalībvalstī pieņemts lēmums, kas ir jāizpilda šajā valstī, ir jāatzīst arī citās 
dalībvalstīs, un tam nav nepieciešama kāda īpaša procedūra. Tajā arī paredzēts, ka šāds 
lēmums jāizpilda citā dalībvalstī, ja tā noteikts pēc jebkuras ieinteresētās puses pieteikuma.

Jo īpaši jāņem vērā, ka Regula attiecas tikai uz ES dalībvalstu tiesu pieņemtajiem lēmumiem. 
Tā nav piemērojama attiecībā uz tādām kandidātvalstīm kā Horvātija vai valstīm, kas ietvertas 
Stabilizācijas un asociācijas procesā, piemēram, Bosnija un Hercegovina.

Turklāt Regula ir piemērojama tikai gadījumos, kas atbilst konkrētiem nosacījumiem: tā ir 
piemērojama tikai civillietās un komerclietās, neraugoties uz tiesas vai tribunāla raksturu. Tā 
neattiecas uz ieņēmumu, muitas vai administratīviem jautājumiem vai cita veida jautājumiem, 
kā noteikts Regulā. 

Tomēr Regulā ir ietverti konkrēti pamatojumi atteikumam: lēmumu neatzīs, ja nav 
nodrošināta atbilstība konkrētiem nosacījumiem, jo īpaši, ja šāda atzīšana ir klajā pretrunā tās 
dalībvalsts valsts politikai, no kuras tiek prasīta atzīšana. 

Regula attiecas uz Slovēniju tikai no tās iestāšanās brīža Eiropas Kopienā 2004. gada 1. maijā. 
Regulas 66. pants par pārejas noteikumiem nosaka, ka tā attiecas tikai uz uzsāktu tiesvedību 
un dokumentiem, kas oficiāli sagatavoti vai reģistrēti kā publiski akti pēc tās stāšanās spēkā. 

Lai novērtētu, vai Slovēnija ir pārkāpusi Padomes 2000. gada 22. decembra Regulu (EK) 
Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildīšanu civillietās un komerclietās, 
Komisijai būtu nepieciešama sīkāka informācija un materiāls. Konkrētāk, tai būtu vajadzīgas 
Slovēnijas tiesu lēmumu kopijas par atteikšanos atzīt citu dalībvalstu tiesu pieņemtos 
lēmumus saistībā ar iebildumiem pret „Ljubljanska Banka”.

Tikai ar šādiem nosacījumiem Komisija varētu pārbaudīt lēmumus, ņemot vērā atbilstošos 
Kopienas tiesību aktus, lai pieņemtu lēmumu šajā lietā. Pārbaude ietvertu arī jautājumu par to, 
vai Slovēnijas tiesas atzīšanas un/vai izpildes atteikuma gadījumā izmantoti Regulā ietvertie 
pamatojumi (t. i., Slovēnijas tiesas varēja atteikties atzīt un izpildīt dalībvalstu lēmumus, 
nepārkāpjot Kopienas tiesību aktus).

Attiecībā uz citiem lietas aspektiem, kas saistīti ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas veikto 
konfiskāciju, Komisija turpinās uzmanīgi sekot līdzi situācijai, kā arī jebkuram šīs tiesas 
lēmumam.

Secinājumi

Komisija ierosina aicināt lūgumraksta iesniedzējam pieprasīt vairāk informācijas par 
Slovēnijas tiesu pieņemtajiem lēmumiem, kuros atteikta citu dalībvalstu lēmumu izpilde, un 
jo īpaši šo lēmumu tekstus.”
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4. Komisijas papildu atbilde uz Lūgumrakstu Nr. 1260/2007, kas saņemta 2009. gada 
20. martā

„Komisijas papildu komentāri

Lūgumraksta iesniedzēja lieta Komisijas uzmanības lokā nonāca 2007. gada 12. decembrī kā 
EP deputāta Graf Lambsdorff lūgums (saņemts 2008. gada 7. janvārī), kurā deputāts lūdza 
sniegt informāciju par iespējamiem kompensācijas veidiem, ko lūgumraksta iesniedzējs 
varētu saņemt. 2008. gada 17. janvārī Komisija atbildēja EP deputātam Graf Lambsdorff, 
norādot, ka lūgumraksta iesniedzējs var iesniegt sūdzību Eiropas Komisijas 
ģenerālsekretariātam, bet, nenorādot papildu specifisku informāciju par lūgumraksta 
iesniedzēja lietu vai horvātu kontu turētāju, kuru labā viņš darbojas kā „koordinators”, lietām. 
Komisija nevar noteikt citus kompensācijas veidus. Kopš tā laika lūgumraksta iesniedzējs 
vairs nav Komisijai ziņojis par sūdzību vai sniedzis papildu informāciju par viņa lietas 
specifiku. Iepriekšējais prasītājs savā 2008. gada 22. janvāra vēstulē sniedza vairākus Vācijas 
un Slovēnijas spriedumu piemērus, ar kuriem tika noteikts „Ljubljanska banka” atlīdzināt 
zaudējumus. Tomēr no šiem lēmumiem nav iespējams secināt, ka būtu noticis Regulas 
Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 
pārkāpums un ka tos patiešām neīstenoja Slovēnijas tiesas un iestādes.
2008. gada 18. augustā Komisija nosūtīja vēstuli prasītājām, kurš arī bija parakstījis vēstuli 
Eiropas Parlamentam, aicinot viņu nosūtīt Komisijai papildu Slovēnijas tiesu lēmumus, kuros 
ir atteikums atzīt vai īstenot citu dalībvalstu tiesu pieņemtos lēmums par sūdzībām attiecībā 
uz „Ljubljanska banka”.

Atsevišķi kontu turētāji ir iesnieguši prasības Eiropas Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā. Trīs 
horvātu noguldītāju1 lietās Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) pieņēma lēmumu 2008. gada 
3. oktobrī svītrot šīs lietas no saraksta. 

Rezultātā, lēmums līdz galam neizskaidro to, vai 2001. gada līgums par pievienošanās 
jautājumiem, ko Slovēnija izmantoja kā pamatojumu tiesas procedūru atlikšanai, ir 
piemērojams attiecībā uz šīm prasībām. Līdz ar to noguldītājiem Slovēnijas tiesās nav 
iespējams noskaidrot, vai viņu prasības saistībā ar šiem kontiem ir likumīgas. Jautājums par 
likumīgajām tiesībām ir primārs ikvienas operācijas veikšanai, lai likvidētu izveidotus aktīvus 
vai veiktu likvidācijas ieņēmumu repatriāciju, t. i. veiktu kapitāla apriti un iespējamos 
ierobežojumus. Šobrīd nav pamata uzsākt pārkāpuma procedūru saskaņā ar EK līguma 
56. pantu, jo šajā posmā ikviens konstatēts ierobežojums ir uzskatāmas par netiešu 
ierobežojumu. 

Secinājums

Komisija nav saņēmusi papildu informāciju no prasītāja, kā tika lūgts 2008. gada augustā. 
Tikmēr Komisija turpinās vērot notikumu attīstību.”

5. Komisijas papildu atbilde uz Lūgumrakstiem Nr. 1260/2007 un Nr. 1635/2008, 
kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

                                               
1 Lieta Kovacic un citi pret Slovēniju (pieteikums Nr. 44574/98, 45133/98 un 48316/99)
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„Lūgumraksta Nr. 1635/2008 tēma ir līdzīga Lūgumraksta Nr. 1260/2007 tēmai, par ko 
Komisija jau sniedza divas atbildes.

Savā pēdējā atbildē uz Lūgumrakstu Nr. 1260/2007 Komisija norādīja, ka tā joprojām nav 
saņēmusi nekādu atbildi no prasītāja, kas tika pieprasīta 2008. gada augustā.

Visbeidzot, 2009. gada janvārī tika saņemta jauna informācija no lūgumraksta iesniedzēja, un 
tā tika pienācīgi izskatīta. Šķiet, ka tiesas lēmumi, kas nosūtīti Komisijai, tai neļauj konstatēt 
Kopienas tiesību aktu pārkāpumu.”


