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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1260/2007, którą złożył Stanislav Cavlek (Niemcy) w sprawie 
„Ljubljanska Banka” i rzekomych przypadków łamania praw człowieka 
przez Słowenię

Petycji 1635/2008, którą złożyła Katarina Meister (Niemcy) w sprawie 
odrzucenia przez Europejski Trybunał Praw Człowieka jej skargi dotyczącej 
domniemanych naruszeń praw człowieka po stronie państwa słoweńskiego

1. Streszczenie petycji 1260/2007

Składający petycję opisuje działalność słoweńskiego banku „Ljubljanska Banka”, który przez 
ostatnie 14 lat blokował dostęp do ponad 300 mln euro należących do około 300 000 rodzin 
z Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny, a także do emigrantów w Niemczech, Francji, 
Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoszech, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Pomimo orzeczeń 
sądów chorwackich wspomniany bank, który w 1994 r. zmienił nazwę na „Nova Ljubljanska 
Banka”, odmawia właścicielom rachunków wypłaty ich pieniędzy. Zdaniem składającego 
petycję praktyka ta jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawnymi i bankowymi, 
a państwo słoweńskie, które nie podejmuje w tej sprawie żadnych działań, jest winne 
naruszania praw człowieka. W związku z powyższym składający petycję wzywa Parlament 
Europejski do podjęcia interwencji w celu zagwarantowania, że sprawiedliwości stanie się 
zadość.

Streszczenie petycji 1635/2008

Składająca petycję odnosi się do słoweńskiego banku, Ljubljanska Banka, który od czasu 
uzyskania przez Słowenię niepodległości zamroził pieniądze, jakie jej matka i inne 
zamieszkałe za granicą osoby oszczędzające zdeponowały w nim w przeszłości. Składająca 
petycję zaznacza, że praktyka ta jest sprzeczna z obecnie obowiązującym prawodawstwem 
oraz etyką bankową, a państwo słoweńskie, poprzez brak działań, stało się winne naruszenia 
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praw człowieka. W związku z tym kilku posiadaczy rachunków zainicjowało postępowanie 
przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. W dniu 3 października 2008 r. 
Trybunał Praw Człowieka oddalił skargę. Ponieważ w tym samym czasie wyszły na jaw inne 
aspekty tej konkretnej sprawy, które mogą wskazywać na niewdrożenie prawodawstwa UE, 
składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań w celu 
zapewnienia wymierzenia sprawiedliwości.

2. Dopuszczalność

Petycja 1260/2007 uznana została za dopuszczalną dnia 28 kwietnia 2008 r., a petycja 
1635/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 24 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji na petycję 1260/2007, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Składający petycję zwrócił się już do wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego. 
Niektórzy posiadacze rachunków wnieśli sprawę do Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu.

Petycja jest podobna do skargi złożonej do Komisji w imieniu wielu deponentów Ljubljanska 
banka. Skarżący kilkakrotnie spotkał się z urzędnikami właściwych służb Komisji, a w dwóch 
pismach z dnia 22 i 23 stycznia 2008 r. w podobny sposób przedłożył sprawę Komisji, 
twierdząc, że Słowenia odmawia wykonywania orzeczeń innych państw członkowskich.

W dniu 21 marca 2006 r. Słowenia przyjęła ustawę wstrzymującą zawisłe postępowania 
sądowe przeciwko Słowenii lub New Ljubljanska banka w Słowenii, przez co deponenci nie 
mogą wyjaśnić przed słoweńskim sądami, czy mają uprawnione roszczenia dotyczące 
rachunków w Ljubljanska banka. Można jednak uznać, że zagadnienie to obejmuje umowa 
w sprawie kwestii sukcesji z 2001 r.1 To pytanie wstępne, które co do zasady dotyczy 
wykładni prawa międzynarodowego, jest obecnie zawisłe przed Europejskim Trybunał Praw 
Człowieka2. Po wnikliwej analizie Rada Europy przyjęła rezolucję3, w której opowiedziała się 
za wypracowaniem rozwiązania politycznego pomiędzy państwami byłej Jugosławii. Jak 
dotąd nie osiągnięto tego celu.

Bez odpowiedzi na to pytanie z zakresu prawa międzynarodowego dotyczące sukcesji służby 
Komisji nie mogą stwierdzić naruszenia prawa UE: wszelkie operacje mające na celu 
likwidację środków zgromadzonych na rachunkach i transfer tego dochodu, tzn. każdy 
przypadek przepływu kapitału w rozumieniu art. 56 traktatu WE wymaga, by posiadacze 
rachunków dysponowali tytułem prawnym do swoich środków w kontekście sukcesji. 

                                               
1 Umowa z 2001 r. stanowi traktat prawa międzynarodowego dotyczący rozwiązania problemów wynikających 
z rozpadu Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii. Rozwiązanie kwestii dotyczących sukcesji państw 
w kontekście prawa międzynarodowego można uznać za powód związany z porządkiem publicznym 
w rozumieniu art. 58 ust. 1 lit. b) WE. Art. 23 słoweńskiej ustawy z dnia 21 marca 2006 r. wstrzymującej 
zawisłe postępowania sądowe wyraźnie odnosi się do art. 7 załącznika C do umowy z 2001 r. w sprawie kwestii 
sukcesji.
2 Sprawa KOVAČIĆ i in. przeciwko Słowenii (skarga nr 44574/98, 45133/98 i 48316/99), zawisła obecnie przed 
wielką izbą Trybunału.
3 Rezolucja 1410(2004) przyjęta w dniu 23.11.2004 r. dotycząca spłaty depozytów walutowych złożonych 
w placówkach Ljubljanska banka nieznajdujących się na terytorium Słowenii w latach 1977–1991.



CM\794521PL.doc 3/5 PE415.072/revII

PL

Międzyresortowa grupa powołana w Komisji w lipcu 2006 r. doszła do tego samego wniosku 
i od tego czasu monitoruje tę złożoną sytuację.

Co się tyczy zarzutów dotyczących przypadków łamania praw człowieka, sytuacja 
deponentów przedstawiona w petycji nie wchodzi w zakres kompetencji Wspólnoty 
Europejskiej. Podobna sprawa – Kovacic i in. przeciwko Słowenii (skarga nr 44573/98, 
45133/98 i 48316/99) została uznana za dopuszczalną przez Europejski Trybunał Praw 
Człowieka. Trybunał nie wydał orzeczenia co do istoty sprawy. 

Co się tyczy kwestii nieuznawania/niewykonywania pewnych orzeczeń sądów państw 
członkowskich w Słowenii, w związku z przedłożeniem wyżej wspomnianej skargi służby 
Komisji badają, czy rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. 
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 
cywilnych i handlowych miałoby zastosowanie w odniesieniu do decyzji na korzyść 
deponentów, wydanych w innych państwach członkowskich.

Rozporządzenie to stanowi, że orzeczenia wydane w jednym państwie członkowskim i w tym 
państwie wykonalne są uznawane w innych państwach członkowskich bez konieczności 
przeprowadzenia szczególnej procedury. Przewidziano w nim też, że orzeczenia takie są 
wykonywane w innym państwie członkowskim, jeżeli ich wykonalność w nim zostanie 
stwierdzona na wniosek uprawnionego. 

W szczególności należy mieć na względzie, że rozporządzenie to ma zastosowanie jedynie do 
wykonywania decyzji sądów wydanych w państwach członkowskich UE. Nie ma natomiast 
zastosowania w odniesieniu do krajów kandydujących, takich jak Chorwacja, ani krajów 
objętych procesem stabilizacji i stowarzyszenia, takich jak Bośnia i Hercegowina.

Ponadto rozporządzenie ma zastosowanie, jeżeli zostaną spełnione pewne warunki: ma 
zastosowanie jedynie w sprawach cywilnych i handlowych, niezależnie od rodzaju sądu. Nie 
obejmuje ono w szczególności spraw podatkowych, celnych i administracyjnych ani innych 
spraw określonych w rozporządzeniu. 

W rozporządzeniu określono jednak także pewne przyczyny odmowy: orzeczenia nie uznaje 
się, jeżeli nie zostaną spełnione pewne warunki: w szczególności jeżeli uznanie byłoby 
oczywiście sprzeczne z porządkiem publicznym państwa członkowskiego, w którym 
wystąpiono o uznanie.

W przypadku Słowenii rozporządzenie ma zastosowanie dopiero od chwili przystąpienia tego 
państwa do Wspólnoty Europejskiej, tzn. od dnia 1 maja 2004 r. Art. 66 rozporządzenia 
dotyczący przepisów przejściowych stanowi, że ma ono zastosowanie tylko do tych 
powództw i dokumentów urzędowych, które zostały wniesione bądź sporządzone po jego 
wejściu w życie. 

Aby dokonać dalszej oceny tego, czy Słowenia naruszyła rozporządzenie Rady (WE) 
nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych 
oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, Komisja potrzebowałaby 
dodatkowych informacji i materiałów, w szczególności kopii właściwych decyzji sądów 
słoweńskich, zawierających odmowę uznania lub wykonania orzeczeń sądów innych państw 
członkowskich dotyczących roszczeń wobec Ljubljanska Banka. 
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Tylko na tej podstawie Komisja byłaby w stanie zbadać te decyzje w świetle właściwych 
przepisów prawa wspólnotowego, aby podjąć decyzję w tej sprawie. Badanie takie 
obejmowałoby również kwestię tego, czy w przypadku odmowy przez sąd słoweński uznania 
i/lub wykonania orzeczenia przestrzegano przyczyn zawartych w rozporządzeniu 
(tzn. słoweńskie sądy mogły odmówić uznania i wykonania orzeczeń wydanych w innych 
państwach członkowskich, nie naruszając prawa wspólnotowego).

Co się tyczy innych aspektów sprawy dotyczących zajęcia środków, odnoszących się do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Komisja będzie nadal uważnie monitorować 
sytuację, w tym wszelkie przyszłe decyzje Trybunału.

Wniosek

Komisja proponuje zwrócenie się do składającego petycję o udzielenie dodatkowych 
informacji dotyczących orzeczeń sądów słoweńskich, w których odmówiono wykonania 
decyzji wydanych w innych państwach członkowskich, w szczególności w odniesieniu do 
tekstu tych decyzji.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji na petycję 1260/2007, otrzymana dnia 
20 marca 2009 r.

Dodatkowe uwagi Komisji

Sprawa składającego petycję została zgłoszona Komisji za pośrednictwem wniosku posła do 
PE Alexandra Grafa Lambsdorffa w dniu 12 grudnia 2007 r. (wniosek wpłynął w dniu 
7 stycznia 2008 r.), w którym poseł ten zwrócił się o przekazanie informacji na temat 
możliwych dróg dochodzenia sprawiedliwości przez składającego petycję. Komisja udzieliła 
odpowiedzi Alexandrowi Grafowi Lambsdorffowi (posłowi do PE) w dniu 17 stycznia 
2008 r., zaznaczając, że zasadniczo złożenie skargi w Sekretariacie Generalnym Komisji 
Europejskiej stanowi opcję dochodzenia sprawiedliwości dostępną dla składającego petycję, 
jednak bez dalszych informacji dotyczących szczegółów jego sprawy bądź spraw 
chorwackich posiadaczy rachunków, w odniesieniu do których składający petycję działa jako 
„koordynator”, Komisja nie może wskazać żadnej innej formy uzyskania zadośćuczynienia. 
Składający petycję nie złożył skargi, nie przekazał też Komisji żadnych dalszych informacji 
na temat szczegółów swojej sprawy. W piśmie z dnia 22 stycznia 2008 r. do Komisji 
poprzedni skarżący przekazał kilka wyroków niemieckich i słoweńskich zasądzających 
odszkodowania od Ljubljanska banka. Tym niemniej na podstawie tych decyzji nie można 
stwierdzić żadnego naruszenia rozporządzenia nr 44/2001 w sprawie uznawania 
i wykonywania orzeczeń przez państwa członkowskie oraz tego, iż faktycznie nie zostały one 
wprowadzone w życie przez słoweńskie sądy i władze.

W dniu 18 sierpnia 2008 r. Komisja napisała do skarżącego, który podpisał pismo do
Parlamentu Europejskiego, wzywając go do przesłania Komisji kolejnych odnośnych 
orzeczeń sądów słoweńskich, które odmówiły uznania bądź wykonania wyroków wydanych 
przez sądy innych państw członkowskich i dotyczących roszczeń wobec Ljubljanska banka. 

Niektórzy posiadacze rachunków wnieśli sprawy do Europejskiego Trybunału Praw 
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Człowieka w Strasburgu. Na wniosek trzech chorwackich deponentów1 Europejski Trybunał 
Praw Człowieka (ETPC) postanowił w dniu 3 października 2008 r. skreślić przedmiotowe
sprawy z listy.
W rezultacie decyzja ta wstrzymała proces wyjaśniania, czy umowa w sprawie kwestii 
sukcesji z 2001 r., wykorzystywana przez Słowenię dla uzasadnienia zawieszenia procedur
sądowych, rzeczywiście ma zastosowanie wobec rzeczonych roszczeń. W rezultacie 
deponenci nie są w stanie dowieść przed sądami słoweńskimi, iż przysługują im uzasadnione 
roszczenia w odniesieniu do tych rachunków. Jednak zagadnienie nabycia praw należy 
rozstrzygnąć przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji mającej na celu wypłatę aktywów 
zgromadzonych na rachunkach i ich podziału, tj. przed dokonaniem przepływu kapitału 
i ewentualnym jego ograniczeniem. Obecnie nie istnieje podstawa dla wszczęcia procedury 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w oparciu o art. 56 traktatu 
WE, ponieważ wszelkie ograniczenia możliwe do zidentyfikowania na tym etapie mają 
charakter pośredni. 

Wniosek

Komisja nie otrzymała od skarżącego żadnych dodatkowych informacji, o które zwróciła się 
w sierpniu 2008 r. Jednocześnie Komisja nadal będzie monitorować rozwój sprawy.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji na petycje 1260/2007 i 1635/2008, otrzymana 
dnia 26 października 2009 r.

Temat, którego dotyczy petycja 1635/2008 jest podobny do tematu petycji 1260/2007, 
na którą Komisja udzieliła już dwóch odpowiedzi.

W ostatniej odpowiedzi na petycję 1260/2007 Komisja wskazała, że powód wciąż nie 
dostarczył informacji, o które Komisja zwróciła się w sierpniu 2008 r.

Składający petycję dostarczył w końcu nowe informacje w styczniu 2009 r. Informacje 
te zostały dokładnie zbadane. Wygląda na to, że orzeczenie sądowe przekazane Komisji nie 
pozwala określić, czy doszło do naruszenia prawa wspólnotowego.

                                               
1 Sprawa Kovacic i inni przeciwko Słowenii (wniosek nr 44574/98, 45133/98 i 48316/99).


