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1. Samenvatting van verzoekschrift 1260/2007

Indiener verwijst naar de Sloveense bank Ljubljanska Banka die de afgelopen 14 jaar de 
toegang heeft geblokkeerd tot meer dan 300 mln EUR toebehorend aan zo’n 300 000 
gezinnen in Kroatië en Bosnië-Herzegovina en aan emigranten in Duitsland, Frankrijk, het 
Verenigd Koninkrijk, Nederland, Italië, Canada en de Verenigde Staten. Ondanks uitspraken 
van Kroatische rechtbanken weigert de bank, die sinds 1994 de naam Nova Ljubljanska 
Banka draagt, om de rekeninghouders hun geld uit te betalen. Indiener is van mening dat deze 
praktijk in strijd is met de huidige juridische en bancaire regels en dat de Sloveense staat zich, 
door niet in te grijpen, schuldig maakt aan de schending van mensenrechten. Hij roept daarom 
het Europees Parlement op in te grijpen zodat het recht naar behoren wordt gehandhaafd. 

Samenvatting van verzoekschrift 1635/2008

Indienster stelt dat de Sloveense bank "Ljubljanska Banka" sinds de onafhankelijkheid van 
Slovenië de gelden blokkeert die haar moeder en andere in het buitenland wonende spaarders 
destijds bij de bank hebben gestort. Indienster wijst erop dat deze praktijk in strijd is met de 
huidige juridische en bancaire regels en dat de Sloveense staat zich, door niet op te treden, 
schuldig maakt aan schending van de mensenrechten, naar aanleiding waarvan enkele 
rekeninghouders een klacht hebben ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens in Straatsburg. Op 3 oktober 2008 wees het Hof voor de Rechten van de Mens de klacht 
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af. Aangezien er intussen in deze specifieke zaak andere aspecten een rol spelen die mogelijk 
duiden op niet-uitvoering van EU-wetsbesluiten, verzoekt indienster het Europees Parlement 
om op te treden, zodat het recht volledig wordt gehandhaafd.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 1260/2007 is ontvankelijk verklaard op 28 april 2008 en verzoekschrift
1635/2008 op 24 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4 
van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie betreffende 1260/2007 ontvangen op 21 oktober 2008.

Indiener heeft reeds alle leden van het Europees Parlement benaderd. Een aantal 
rekeninghouders heeft een rechtsvordering ingesteld bij het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens in Straatsburg.

Het verzoekschrift vertoont gelijkenis met een klacht ingediend bij de Commissie namens een 
groot aantal deposanten van de Ljubljanska Banka. Indiener van de klacht is meerdere malen 
bijeengekomen met de aangewezen diensten van de Commissie en heeft door middel van twee 
brieven van 22 en 23 januari 2008 een soortgelijk verzoekschrift van de zaak ingediend bij de 
Commissie, waarin indiener stelt dat Slovenië weigert beslissingen van andere lidstaten uit te 
voeren.

Op 21 maart 2006 heeft Slovenië een besluit aangenomen om aanhangige gerechtelijke 
procedures tegen Slovenië of Nova Ljubljanska Banka in Slovenië te schorsen, waardoor het 
onmogelijk wordt gemaakt voor deposanten om voor een Sloveense rechter te verduidelijken 
of ze een legitieme klacht hebben betreffende rekeningen bij de Ljubljanska Banka. Echter, 
juist deze vraag valt onder de Overeenkomst inzake de staatsopvolging uit 20011. Deze 
prejudiciële vraag, die in wezen een interpretatie is van internationaal recht, is momenteel 
aanhangig bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens2. De Raad van Europa heeft na 
uitgebreid onderzoek naar de feiten een resolutie3 aangenomen, die een politieke oplossing 
tussen de opvolgersstaten van Joegoslavië bepleit. Vooralsnog zijn er geen oplossingen 
gevonden.

De diensten van de Commissie zijn niet bij machte om enige schending van Europees recht 
vast te stellen zonder een antwoord op bovengenoemde vraag van internationaal recht inzake 
opvolging: van elke transactie tot liquidatie van vermogen opgebouwd in rekeningen en de 
repatriëring van die opbrengsten, dat wil zeggen elk kapitaalverkeer in de zin van artikel 56 
van het EG-Verdrag, wordt vereist dat de rekeninghouders juridisch recht hebben op hun 
                                               
1 Deze overeenkomst uit 2001, die onder het internationaal recht valt, voorziet in het oplossen van problemen die 
voortkomen uit ontbinding van de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië. Het oplossen van zaken 
omtrent staatsopvolging in de context van internationaal recht kan worden beschouwd als een doelstelling van 
overheidsbeleid in de zin van artikel 58, lid 1b, van het EG-Verdrag. Artikel 23 van het Sloveens besluit van 21 
maart 2006, dat aanhangige gerechtelijke procedures schorst, verwijst uitdrukkelijk naar artikel 7 van bijlage C 
van de overeenkomst inzake de staatsopvolging uit 2001.
2 Zaak Kovačić en anderen tegen Slovenië (klachtnr. 44574/98, 45133/98 & 48316/99), momenteel aanhangig bij 
de Grote Kamer.
3 Resolutie 1410(2004) aangenomen op 23/11/2004 inzake de "Repayment of the deposits of foreign exchange 
made in the offices of the Ljubljanska Banka not on the territory of Slovenia, 1977-1991" (Terugbetaling van de 
deposito’s in buitenlandse valuta’s gegeven bij de Ljubljanska Banka buiten Sloveens grondgebied).
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vermogen in de context van opvolging. Een interne groep van de Commissie opgericht in juli 
2006 is tot dezelfde conclusie gekomen en houdt sindsdien toezicht op deze veelzijdige 
situatie.

De aangevoerde situatie van de deposanten in het verzoekschrift, met betrekking tot de 
vermeende schendingen van de rechten van de mens, valt niet binnen de bevoegdheid van de 
Europese Gemeenschap. Een soortgelijke zaak, van Kovacic en anderen tegen Slovenië 
(klachtnummer 44573/98, 45133/98 en 48316/99), werd ontvankelijk verklaard door het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof heeft over deze zaak nog geen uitspraak 
gedaan. 

Met betrekking tot de vraag van niet-erkenning of tenuitvoerlegging van gerechtelijke 
beslissingen van bepaalde lidstaten in Slovenië, doen de diensten van de Commissie navraag, 
volgende op de bovengenoemde voorgelegde klacht, of Verordening (EG) nr. 44/2001 van 22 
december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging 
van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, van toepassing zou zijn op de genomen 
besluiten ten voordele van de deposanten in andere lidstaten.

De verordening bepaalt in feite dat een beslissing die in een lidstaat is gegeven en die in die 
staat ten uitvoer kan worden gelegd, in andere lidstaten zal worden erkend zonder dat enige 
speciale procedure is vereist. Tevens ziet de verordening erop toe dat een dergelijke beslissing 
in andere lidstaten ten uitvoer zal worden gelegd nadat zij aldaar, ten verzoeke van iedere 
belanghebbende partij, uitvoerbaar is verklaard.

Er dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het feit dat de verordening slechts 
betrekking heeft op uitvoering van gerechtelijke besluiten genomen in lidstaten van de EU. 
Zij is niet van toepassing op kandidaat-lidstaten zoals Kroatië of landen die aan het 
stabilisatie- en associatieproces deelnemen zoals Bosnië-Herzegovina.

Bovendien is de verordening van toepassing indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan: zij 
wordt toegepast in burgerlijke en handelszaken, ongeacht de aard van het gerecht. De 
werkingssfeer van de verordening is niet van toepassing op fiscale zaken, douanezaken of 
administratiefrechtelijke zaken of andere zaken zoals omschreven in de verordening.

De verordening bevat echter tevens bepaalde weigeringsgronden: een rechterlijke beslissing 
zal niet worden erkend indien niet aan bepaalde voorwaarden is voldaan, in het bijzonder 
indien een dergelijke erkenning uitdrukkelijk in strijd is met de openbare orde in de 
aangezochte lidstaat.

De verordening wordt in Slovenië slechts toegepast sinds de toetreding tot de Europese 
Gemeenschap op 1 mei 2004. Volgens artikel 66 van de verordening betreffende 
overgangsbepalingen is de verordening slechts van toepassing op rechtsvorderingen die zijn 
ingesteld en op authentieke akten die zijn verleden na de inwerkingtreding ervan.

Om verder te kunnen onderzoeken of er sprake is van een schending van Verordening (EG) 
nr. 44/2001 van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken door Slovenië, heeft de 
Commissie verdere gegevens en materiaal nodig. In het bijzonder heeft de Commissie 
kopieën nodig van relevante besluiten van Sloveense rechtbanken, die weigeren gerechtelijke 
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besluiten van andere lidstaten betreffende vorderingen tegen Ljubljanska Banka te erkennen 
of ten uitvoer te leggen.

De Commissie kan louter op grond daarvan de besluiten onderzoeken gezien de ter zake 
geldende bepalingen van het Gemeenschapsrecht om over de zaak te beslissen. Een dergelijk 
onderzoek heeft tevens betrekking op de vraag of, met betrekking tot weigering of erkenning 
en/of tenuitvoerlegging door de Sloveense rechtbank, de weigeringsgronden binnen de 
verordening worden geëerbiedigd (dat wil zeggen dat de Sloveense rechtbanken de erkenning 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen uit andere lidstaten hebben kunnen weigeren zonder 
inbreuk op het Gemeenschapsrecht).

Over de andere aspecten van het dossier betreffende het beslag op het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens zal de Commissie nauw toezicht blijven houden op de situatie, met 
inbegrip van op handen zijnde besluiten van dat Hof.

Conclusie

De Commissie stelt voor indiener om meer informatie te verzoeken over de beslissingen 
genomen door Sloveense rechtbanken die weigeren besluiten genomen in andere lidstaten te 
erkennen, in het bijzonder de tekst van deze besluiten.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie voor 1260/2007, ontvangen op 20 maart
2009.

Aanvullende opmerkingen van de Commissie

De zaak van indiener kwam onder de aandacht van de Commissie door middel van een 
verzoek van de heer Alexander Graf Lambsdorff, lid van het Europees Parlement, van 12 
december 2007 (ontvangen op 7 januari 2008), waarin hij verzocht om informatie over 
mogelijke rechtsmiddelen die indiener tot verhaal kan zoeken. De Commissie antwoordde de 
heer Lambsdorff op 17 januari 2008 door erop te wijzen dat het indienen van een klacht bij 
het secretariaat-generaal van de Europese Commissie in principe een mogelijkheid tot verhaal 
voor indiener is, maar dat zonder verdere informatie over de bijzonderheden van de zaak van 
indiener of de zaken van die Kroatische rekeninghouders waarvoor hij als coördinator handelt, 
de Commissie niet in een positie is om enige andere vorm van verhaal vast te stellen. 
Sindsdien heeft de Commissie geen informatie ontvangen over een klacht van indiener, noch 
enige verdere informatie over de bijzonderheden van deze zaak. In een schrijven aan de 
Commissie van 22 januari 2008 heeft de vorige indiener een aantal arresten uit Duitsland en 
Slovenië verschaft waarin een schadevergoeding door Ljubljanska Banka werd toegewezen. 
Desalniettemin kan uit deze beslissingen niet worden opgemaakt dat er sprake was van een 
schending van Verordening nr. 44/2001 betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen tussen de lidstaten, en dat deze feitelijk niet door Sloveense rechtbanken of 
autoriteiten waren bekrachtigd.

Op 18 augustus 2008 schreef de Commissie deze indiener, die medeondertekenaar was van 
het schrijven aan het Europees Parlement, en vroeg hem verdere relevante rechterlijke 
beslissingen van de Sloveense rechter inhoudende de weigering arresten van rechters van 
andere lidstaten met betrekking tot vorderingen tegen Ljubljanska Banka te erkennen of uit te 
voeren, aan de Commissie te doen toekomen.
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Een aantal van de rekeninghouders heeft een rechtsvordering ingesteld bij het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Bij de vorderingen van drie Kroatische 
deposanten1 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) op 3 oktober 
2008 een beslissing genomen deze zaken van de lijst te schrappen.
De beslissing gaat niet zo ver om te verduidelijken of de Overeenkomst inzake de 
staatsopvolging van 2001, die door Slovenië als rechtvaardiging wordt gebruikt voor het 
schorsen van gerechtelijke procedures, in feite van toepassing is op die vorderingen. Dit heeft 
tot gevolg dat de deposanten niet in staat zijn bij de Sloveense rechter te verduidelijken of zij 
met betrekking tot deze rekeningen een legitieme vordering hebben. Deze kwestie of men 
wettelijk gezien het recht heeft, moet echter voorafgaan aan het uitvoeren van elke transactie 
tot liquidatie van vermogen dat op rekeningen is opgebouwd en de repatriëring van die 
opbrengsten, dat wil zeggen het uitvoeren van kapitaalverkeer en alle mogelijke beperkingen 
daarop. Op dit moment is er geen reden voor een inbreukprocedure op grond van artikel 56 
van het EG-Verdrag, daar elke beperking die in dit stadium kan worden aangewezen, indirect 
van aard is.

Conclusie

De Commissie heeft geen enkele aanvullende informatie van indiener ontvangen, zoals in 
augustus 2008 verzocht. Intussen zal de Commissie de ontwikkelingen voortdurend blijven 
volgen.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie voor 1260/2007 en 1635/2008, ontvangen 
op 26 oktober 2009.

Het onderwerp van verzoekschrift 1635/2008 is vergelijkbaar met dat van verzoekschrift
1260/2007, waarop de Commissie al twee antwoorden heeft gestuurd.

In haar meest recente reactie op verzoekschrift 1260/2007 gaf de Commissie aan dat zij nog 
steeds geen antwoord van indiener had ontvangen, zoals zij in augustus 2008 had verzocht. 

Uiteindelijk ontving de Commissie in januari 2009 van indiener nieuwe informatie, die zij 
naar behoren bestudeerd heeft. Op grond van de inhoud van de rechterlijke beslissingen die 
haar zijn gezonden, blijkt de Commissie niet te kunnen vaststellen dat er sprake is van een 
inbreuk op communautaire wetgeving. 

                                               
1 Zaak Kovacic en anderen tegen Slovenië (zaak nr. 44574/98, 45133/98 en 48316/99).


