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Suġġett: Petizzjoni 1260/2007, ippreżentata minn Stanislav Cavlek, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar ‘Ljubljanska Banka’ u l-allegat ksur tad-drittijiet tal-
bniedem fl-Istat Sloven

Suġġett: Petizzjoni 1635/2008, ippreżentata minn Katarina Meister, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar ir-rifjut mill-Qorti Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem 
tal-ilment tagħha dwar l-allegati vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem 
mill-Istat Sloven

1. Sommarju tal-petizzjoni 1260/2007

Il-petizzjonant jagħmel referenza għall-bank Sloven ‘Ljubljanska Banka’, li waqqaf l-aċċess 
matul l-aħħar 14-il sena għal iktar minn EUR 300 miljun li jappartjenu lil madwar 300,000 
familja fil-Kroazja u l-Bożnja Ħerżegovina kif ukoll lil emigranti fil-Ġermanja, Franza, ir-
Renju Unit, l-Olanda, l-Italja, il-Kanada u l-Istati Uniti. Minkejja s-sentenzi tal-qrati fil-
Kroazja, il-bank, li fl-1994 ingħata l-isem ġdid ta’ ‘Nova Ljubljanska Banka’ qed jirrifjuta li 
jħallas il-flus lil dawk li kellhom kont miegħu. Il-petizzjonant jidhirlu li din il-prassi tmur 
kontra r-regoli attwali legali u bankarji, u bin-nuqqas ta’ intervent tiegħu l-istat Sloven huwa 
ħati ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem. Għalhekk huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex 
jintervieni ħalli jassigura li ssir l-aktar ġustizzja possibbli. 

Sommarju tal-petizzjoni 1635/2008

Il-petizzjonanta tirreferi għall-bank Sloven, Ljubljanska Banka, li minn mindu s-Slovenja 
saret indipendenti ffriża l-flus li ommha u nies oħra li jfaddlu u li jgħixu barra l-pajjiż kienu 
ddepożitaw fil-bank fil-passat. Il-petizzjonanta tindika li din il-prattika tmur kontra l-
leġiżlazzjoni attwali u l-etika tal-bank u li l-Istat Sloven, bin-nuqqas ta’ intervent tiegħu, 
irrenda lilu nnifsu ħati ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem, dwar liema numru ta’ detenturi tal-
kontijiet nedew azzjoni fil-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fi Strażburgu. Fit-3 ta’ 
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Ottubru 2008, il-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem ċaħdet l-ilment. Peress li sadanittant dan il-
każ partikulari sar jinvolvi aspetti oħra, li jistgħu jirriflettu nuqqas ta’ infurzar tal-
leġiżlazzjoni Ewropea, il-petizzjonanta titlob lill-Parlament Ewropew biex jintervieni bil-
ħsieb li jassigura li ssir ġustizzja.

2. Ammissibiltà

Petizzjoni 1260/2007 ġiet iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ April 2008 u petizzjoni 1635/2008 
ġiet iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni għal 1260/2007, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

Il-petizzjonant diġà avviċina lill-Membri kollha tal-Parlament Ewropew. Xi wħud mid-
detenturi ta’ kontijiet bdew proċeduri quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fi 
Strażburgu.

Il-petizzjoni hija simili għal ilment sottomess lill-Kummissjoni f’isem għadd kbir ta’ 
depożitanti tal-Ljubljanska banka. Il-persuna li ressqet l-ilment iltaqgħet mal-uffiċjali tas-
Servizzi tal-Kummissjoni kkonċernati f’diversi okkażjonijiet u permezz ta’ żewġ ittri fit-22 u 
t-23 ta’ Jannar 2008 bagħtet sottomissjoni simili tal-każ lill-Kummissjoni, li tgħid li s-
Slovenja tirrifjuta li teżegwixxi sentenzi minn Stati Membri oħra.

Fil-21 ta’ Marzu 2006 is-Slovenja adottat att li jissospendi l-proċeduri pendenti quddiem il-
qorti kontra s-Slovenja jew in-Nova Ljubljanska banka fis-Slovenja, li jagħmilha impossibbli 
għad-depożitanti li quddiem il-qrati Sloveni jiċċaraw jekk għandhomx talba leġittima dwar il-
kontijiet tagħhom fil-Ljubljanska banka. Madankollu, din l-istess kwistjoni tista’ titqies 
koperta mill-Ftehim tal-2001 dwar kwistjonijiet ta’ suċċessjoni1. Din il-kwistjoni preliminari, 
li essenzjalment hija interpretazzjoni tal-liġi internazzjonali, bħalissa tinsab pendenti fil-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem2. Wara aċċertament estensiv tal-fatti, il-Kunsill tal-Ewropa 
għadda Riżoluzzjoni3 li tirrakkomanda soluzzjoni politika bejn l-Istati suċċessuri tal-
Jugożlavja. S’issa għadha ma nstabet l-ebda waħda.

Mingħajr risposta għal din il-kwistjoni ta’ liġi internazzjonali dwar is-suċċessjoni, is-Servizzi 
tal-Kummissjoni mhumiex f’pożizzjoni li jistabbilixxu ksur tal-liġi tal-UE: kull operazzjoni 
biex jiġu likwidati assi akkumulati f’kontijiet u r-ripatrijazzjoni tagħhom, jiġifieri kull 
moviment ta’ kapital skont l-Artikolu 56 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, jitlob 
li d-detenturi ta’ kontijiet ikunu intitolati bil-liġi għall-assi tagħhom f'kuntest ta’ suċċessjoni. 
Grupp ta’ Interservizz tal-Kummissjoni mwaqqaf f’Lulju 2006 wasal għall-istess konklużjoni 
                                               
1 Il-Ftehim tal-2001 jirrappreżenta trattat skont il-liġi internazzjonali li jagħmel tajjeb għas-soluzzjoni ta’ 
problemi li jirriżultaw mix-xoljiment tar-Repubblika Soċjali Federali tal-Jugożlavja. Is-soluzzjoni ta’ kwistjoni 
ta’ suċċessjoni tal-istat fil-kuntest tal-liġi internazzjonali tista’ titqies objettiv ta’ politika pubblika skont l-
Artikolu 58 (1b) KE. L-Artikolu 23 tal-Att Sloven tal-21 ta’ Marzu 2006 li jissospendi l-proċeduri pendenti 
quddiem il-qorti jirreferi espressament għall-Artikolu 7 tal-Anness C mal-Ftehim tal-2001 dwar kwistjonijiet ta’ 
suċċessjoni.
2 Il-Każ ta’ KOVAČIĆ u oħrajn v is-Slovenja (numri tal-applikazzjoni 44574/98, 45133/98 & 48316/99), 
bħalissa pendenti quddiem il-Grand Chamber
3 Ir-Riżoluzzjoni 1410(2004) adottata fit-23/11/2004 dwar il-"Ħlas lura ta’ depożiti f’muniti barranin magħmula 
fl-uffiċċji tal-Ljubljanska banka mhux fit-territorju tas-Slovenja, 1977-1991"



CM\794521MT.doc 3/5 PE415.072/rev II

MT

u ilu minn dakinhar jimmonitorja din is-sitwazzjoni ta’ diversi aspetti.

Fil-każ tal-allegazzjonijiet ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem, is-sitwazzjoni tad-depożitanti 
ppreżentata fil-petizzjoni mhix kwistjoni li taqa’ taħt il-kompetenza tal-Komunità Ewropea. 
Każ simili, dak ta’ Kovacic u Oħrajn v is-Slovenja (numri tal-applikazzjoni 44573/98, 
45133/98 u 48316/99) kien iddikjarat ammissibbli mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-
Bniedem. Ma kien hemm l-ebda sentenza tal-Qorti fuq il-merti tal-każ. 

Rigward il-kwistjoni tan-nuqqas ta’ rikonoxximent jew eżekuzzjoni mis-Slovenja ta’ ċerti 
sentenzi ta’ qrati ta’ Stati Membri, is-Servizzi tal-Kummissjoni, wara s-sottomissjoni tal-
ilment imsemmi hawn fuq, qed jistudjaw jekk ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 
tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi 
f’materji ċivili u kummerċjali hux applikabbli għas-sentenzi favur id-depożituri fi Stati 
Membri oħra.

Ir-Regolament tabilħaqq jistipula li sentenza mogħtija fi Stat Membru u eżegwibbli f’dak l-
Istat għandha tkun rikonoxxuta fl-Istati Membri l-oħra mingħajr il-ħtieġa ta’ xi proċedura 
speċjali. Hu jipprevedi wkoll li tali sentenza għandha tiġi eżegwita fi Stat Membru ieħor li fih, 
wara l-applikazzjoni ta’ xi parti interessata, tkun iddikjarata eżegwibbli. 

Għandu jiġi kkunsidrat b’mod partikolari li r-Regolament japplika biss għall-eżekuzzjoni tas-
sentenzi tal-qorti mogħtija fl-Istati Membri tal-UE. Hu mhux applikabbli fil-pajjiżi kandidati 
bħall-Kroazja jew il-pajjiżi koperti mill-proċess ta’ stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni bħall-
Bożnja Ħerżegovina.

Barra minn hekk, ir-Regolament japplika jekk jintlaħqu ċerti kondizzjonijiet: hu japplika biss 
fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali tkun xi tkun in-natura tal-qorti jew tribunali. L-ambitu 
m’għandux jiġi estiż, b’mod partikolari, għad-dħul, id-dwana jew materji amministrattivi jew 
oħrajn definiti fir-Regolament. 

Madankollu, ir-Regolament jistabbilixxi wkoll ċerti raġunijiet għal ċaħda: sentenza 
m’għandhiex tkun rikonoxxuta jekk ma jintlaħqux ċerti kondizzjonijiet, b’mod partikolari 
jekk tali rikonoxximent ikun b’mod ċar kontra l-politika pubblika fl-Istati Membri fejn 
jintalab ir-rikonoxximent. 

Ir-Regolament japplika għas-Slovenja mill-adeżjoni tagħha fil-Komunità Ewropea, f’1 ta’ 
Mejju 2004. L-Artikolu 66 tar-Regolament dwar id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali jipprevedi 
li hu japplika biss għall-proċeduri legali mibdija u għal dokumenti mfassla formalment jew 
reġistrati bħala strumenti awtentiċi wara d-dħul fis-seħħ tiegħu. 

Biex tevalwa ulterjorment jekk hemmx ksur mis-Slovenja tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ 
sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali, il-Kummissjoni jkollha bżonn aktar informazzjoni u 
materjal. B’mod partikolari, jkollha bżonn kopji ta’ kull sentenza rilevanti tal-qrati Sloveni li 
jiċħdu li jirrikonoxxu jew jeżegwixxu sentenzi mogħtija minn qrati ta’ Stati Membri oħra 
rigward pretensjonijiet kontra il-Ljubljanska Banka. 

Huwa abbażi ta’ dak biss li l-Kummissjoni tkun tista’ teżamina s-sentenzi fid-dawl tad-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi Komunitarja biex tiddeċiedi dwar il-każ. Tali eżami jkopri 
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wkoll il-kwistjoni jekk, fil-każ ta' ċaħda tar-rikonoxximent u/jew l-eżekuzzjoni mill-qorti 
Slovena, ikunux ġew osservati r-raġunijiet għaċ-ċaħda msemmija fir-Regolament (jiġifieri li l-
qrati Sloveni setgħu jirrifjutaw ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tas-sentenzi li oriġinaw minn 
Stati Membri oħra bla ma jiksru l-liġi Komunitarja).

Dwar aspetti oħra tal-fajls marbuta mal-qbid mill-Qorti Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem, 
il-Kummissjoni se tkompli timmoniterja mill-qrib is-sitwazzjoni, inkluż kull sentenza li tista’ 
tingħata minn dik il-Qorti.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tipproponi li tintalab iktar informazzjoni mill-petizzjonant dwar is-sentenzi 
mogħtija mill-qrati Sloveni li rrifjutaw li jeżegwixxu sentenzi mogħtija fi Stati Membri oħra, 
b’mod partikolari t-testi ta’ dawn id-deċiżjonijiet.

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni għal 1260/2007, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Kummenti oħra mill-Kummissjoni 

Il-każ tal-petizzjonant inġibdet l-attenzjoni tal-Kummissjoni fuqu permezz ta’ talba mill-MEP 
Graf Lambsdorff tat-12.12.2007 (li waslet fis-7 ta’ Jannar 2008) li fiha l-MEP talab li jirċievi 
informazzjoni dwar modi possibbli ta’ rimedju li l-petizzjonant jista’ jfittex. Il-Kummissjoni 
wieġbet lill-MEP Graf Lambsdorff fis-17.01.2008 billi qalet li, fil-prinċipju, it-tressiq ta’ 
lment quddiem is-Segretarjat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea huwa rimedju possibbli 
disponibbli għall-petizzjonant, imma li mingħajr aktar informazzjoni dwar l-ispeċifiċitajiet 
tal-każ tal-petizzjonant jew il-każijiet ta’ dawk id-detenturi Kroati ta’ kontijiet li għalihom hu 
jagħmilha ta’ “koordinatur”,  il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tiddetermina forma oħra 
ta’ rimedju. L-ebda lment mill-petizzjonant jew informazzjoni oħra dwar l-ispeċifiċitajiet tal-
każ tiegħu ma kienu kkomunikati sussegwentament lill-Kummissjoni. F’ittra tat-22 ta’ Jannar 
2008 lill-Kummissjoni, l-attur preċedenti pprovda bosta sentenzi mill-Ġermanja u s-Slovenja 
li kkonċedew danni kontra Ljubljanska banka. Madankollu, ma jistax jiġi konkluż minn dawn 
id-deċiżjonijiet li kien hemm xi ksur ta’ Regolament n° 44/2001 dwar ir-rikonoxximent u l-
infurzar tad-deċiżjonijiet bejn l-Istati Membri, u li huma tassew ma ġewx infurzati mill-qrati 
jew mill-awtoritajiet Sloveni.
Il-Kummissjoni kitbet fit-18 ta’ Awwissu 2008 lil dan l-attur, li ffirma wkoll l-ittra lill-
Parlament Ewropew, u stednitu jibgħat lill-Kummissjoni aktar deċiżjoniet ġudizzjarji rilevanti 
tal-Qrati Sloveni li rrifjutaw li jirrikonoxxu jew li jinfurzaw sentenzi mogħtija mill-qrati ta’ 
Stati Membri oħra dwar pretensjonijiet kontra l-Ljubljanska banka. 

Uħud mid-detenturi ta’ kontijiet ressqu proċedimenti quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet 
tal-Bniedem fi Strażburgu. Dwar il-pretensjonijiet ta’ tliet depożituri Kroati1, il-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (ECHR) ħadet id-deċiżjoni li taqta’ l-każijiet mil-lista fit-3 
ta’ Ottubru 2008. 

Id-deċiżjoni konsegwentement tonqos milli tiċċara jekk il-Ftehima tal-2001 dwar kwistjonijiet 
ta’ suċċessjoni, użati bħala ġustifikazzjoni mis-Slovenja għas-sospensjoni ta’ proċeduri tal-

                                               
1 Każ ta’ Kovacic u oħrajn v Slovenia (numri tal-applikazzjoni 44574/98, 45133/98 u 48316/99)
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qorti, fil-fatt tapplikax għal dawk il-pretensjonijiet. B’riżultat ta’ dan, id-depożituri ma 
jistgħux jiċċaraw quddiem il-qrati Slovena jekk għandhomx pretensjoni leġittima dwar dawn 
il-kontijiet. Din il-kwistjoni dwar il-jedd legali hija madankollu, preliminari għall-eżekuzzjoni 
ta’ kull operazzjoni ta’ likwidazzjoni ta’ assi li jakkumulaw f’kontijiet u r-ripatrijazzjoni ta’ 
dak il-profitt, i.e. fl-eżekuzzjoni taċ-ċaqliq tal-kapital u għal kull restrizzjoni possibbli fuq tali 
ċaqliq.  Bħalissa m’hemmx bażi għal proċedura ta’ ksur  ibbażata fuq Art. 56 KE, minħabba li 
kwalunkwe restrizzjoni identifikata f’dan l-istadju hija waħda indiretta. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ma rċevietx iktar informazzjoni mill-attur kif mitlub f’Awwissu 2008.  
Sadanittant, il-Kummissjoni se tkompli timmoniterja l-iżviluppi.

5.       Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni għal 1260/2007 u 1635/2008, li waslet fis-
26 ta’ Ottubru 2009.

Is-suġġett tal-petizzjoni 1635/2008 huwa simili għall-petizzjoni 1260/2007, li dwarha l-
Kummissjoni diġà provdiet żewġ komunikazzjonijiet.

Fl-aħħar risposta tagħha għall-petizzjoni 1260/2007, il-Kummissjoni indikat li kien għadha 
ma rċeviet l-ebda risposta mingħand l-attur kif ġie mitlub f’Awwissu 2008. 

Finalment f’Jannar 2009 waslet informazzjoni ġdida mingħand il-petizzjonant, u ġiet 
eżaminata fil-ħin. Jidher li l-kontenut tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji li ntbagħtu lill-
Kummissjoni ma jippermettulhiex li tistabilixxi xi ksur tal-liġi Komunitarja.


