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Ref.: Petiția nr. 1260/2007, adresată de Stanislav Cavlek, de cetăţenie germană, 
privind „Ljubljanska Banka” și presupusele încălcări ale drepturilor omului 
de către statul sloven

Petiţia nr. 1635/2008, adresată de Katarina Meister, de cetăţenie germană, 
privind respingerea de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 
plângerii sale referitoare la presupusele încălcări ale drepturilor omului de 
către statul sloven

1. Rezumatul petiţiei nr. 1260/2007

Petiționarul face referire la banca slovenă „Ljubljanska Banka” care, în ultimii 14 ani, a blocat 
accesul la peste 300 de milioane EUR aparținând unui număr de aproximativ 300 000 de 
familii din Croația și Bosnia Herțegovina, precum și unor emigranți din Germania, Franța, 
Marea Britanie, Țările de Jos, Italia, Canada și SUA. În pofida hotărârilor instanțelor din 
Croația, banca, care a fost redenumită în 1994 „Nova Ljubljanska Banka”, refuză să restituie 
banii titularilor de cont. Petiționarul consideră că practica în cauză este contrară
reglementărilor juridice și bancare actuale și că statul sloven se face vinovat de încălcarea 
drepturilor omului prin lipsa de intervenție. Acesta solicită, în consecință, intervenția 
Parlamentului European pentru a asigura că se face dreptate deplină. 

Rezumatul petiţiei nr. 1635/2008

Petiţionara face referire la banca slovenă Ljubljanska Banka care, de la dobândirea 
independenţei Sloveniei, a blocat economiile mamei sale şi ale altor persoane cu reşedinţa în 
străinătate care şi-au depozitat economiile la această bancă. Petiţionara subliniază faptul că 
această practică contravine legislaţiei în vigoare şi eticii bancare, precum şi că statul sloven, 
prin lipsa sa de acţiune, se face vinovat de încălcarea drepturilor omului, o serie de titulari ai 
conturilor în cauză iniţiind în acest sens o acţiune pe lângă Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului de la Strasbourg. La 3 octombrie 2008, Curtea Drepturilor Omului a respins plângerea 
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înaintată de petiționară. Deoarece, între timp, acest caz a evoluat incluzând şi alte aspecte, 
care ar putea indica nerespectarea legislaţiei UE, petiţionara solicită Parlamentului European 
să intervină pentru a se asigura că se face dreptate.

2. Admisibilitate

Petiţia nr. 1260/2007 - declarată admisibilă la 28 aprilie 2008. Petiţia nr. 1635/2008 -
declarată admisibilă la 24 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul 4 din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei la petiţia nr. 1260/2007, primit la 21 octombrie 2008

Petiționarul s-a adresat deja tuturor membrilor Parlamentului European. Câțiva dintre titularii 
de cont au înaintat litigiul Curții Europene a Drepturilor Omului din Strasbourg.

Petiția este similară unei plângeri înaintate Comisiei în numele unui grup semnificativ de 
depunători ai Ljubljanska Banka. Reclamantul s-a întâlnit în câteva ocazii cu oficiali ai 
serviciilor corespunzătoare ale Comisiei și, prin intermediul a două scrisori, din 22 și 23 
ianuarie 2008, acesta a înaintat Comisiei o versiune similară a cazului, susținând că Slovenia 
refuză să pună în aplicare hotărârile judecătorești ale altor state membre.

Slovenia a adoptat la 21 martie 2006 un act de suspendare a procedurilor judecătorești aflate 
pe rol împotriva Sloveniei sau a New Ljubljanska banka din Slovenia, punându-i, în 
consecință, pe depunători în imposibilitatea de a clarifica înaintea instanțelor slovene 
legitimitatea reclamațiilor acestora cu privire la conturile deținute la Ljubljanska banka. Cu 
toate acestea, se consideră că această chestiune este reglementată de Acordul din 2001 privind 
succesiunea1. Chestiunea preliminară, care este în esență o interpretare a dreptului 
internațional, se află în prezent pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului2. În urma 
investigațiilor detaliate, Consiliul Europei a aprobat o rezoluție3 care preconizează o soluție 
politică între statele succesoare ale Iugoslaviei. Nu a fost găsită nicio soluție până în prezent.

În lipsa unui răspuns la această problemă de drept internațional privind succesiunea, serviciile 
Comisiei nu sunt în măsură să stabilească o procedură privind încălcarea dreptului european: 
orice operațiune de lichidare a bunurilor din conturi și de repatriere a acestor proceduri, de 
exemplu orice mișcare de capital în conformitate cu articolul 56 din Tratatul CE, solicită ca 
titularii de cont să dețină dreptul legal la bunurile lor în contextul succesiunii. Un grup 
interdepartamental al Comisiei, stabilit în iulie 2006, a ajuns la aceeași concluzie și a 
monitorizat până în prezent această situație multidirecțională.

În ceea ce privește presupusele încălcări ale drepturilor omului, situația depunătorilor 

                                               
1 Acordul din 2001 reprezintă un tratat de drept internaţional care prevede soluţionarea problemelor care rezultă 
din desfiinţarea Republicii Socialiste Federale Iugoslavia. Rezolvarea problemelor privind succesiunea statală în 
contextul dreptului internaţional poate fi considerată un obiectiv al politicii publice în conformitate cu articolul 
58 (1b) CE. Articolul 23 din Actul sloven din 21 martie 2006 de suspendare a procedurilor aflate pe rolul 
instanţelor face referire în mod expres la articolul 7 din anexa C la Acordul din 2001 privind succesiunea.
2 Cauza KOVAČIĆ şi alţii împotriva. Sloveniei (nr. 44574/98, 45133/98 & 48316/99) este în prezent pe rol la 
Marea Cameră.
3 Rezoluția 1410(2004) adoptată la 23/11/2004 privind „Rambursarea depozitelor de schimburi valutare efectuate 
în birourile Ljubljanska banka în afara teritoriului sloven, 1977-1991”.
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prezentată în petiție nu ține de competența Comunității Europene. Un caz similar, și anume 
Kovacic și alții împotriva Sloveniei (numerele 44573/98, 45133/98 și 48316/99), a fost 
declarat admisibil de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Nu a existat nicio decizie 
a Curții cu privire la fondul cauzei în speță. 

În ceea ce privește problema nerecunoașterii sau punerea în aplicare în Slovenia a hotărârilor 
judecătorești aparținând anumitor state membre, serviciile Comisiei investighează, în urma 
înaintării plângerii de mai sus, dacă Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 
decembrie 2000 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în 
materie civilă și comercială este sau nu aplicabil deciziilor luate în favoarea depunătorilor din 
alte state membre.

Într-adevăr, regulamentul prevede că o hotărâre luată într-un stat membru și pusă în aplicare 
în statul respectiv este recunoscută în alte state membre fără a fi necesară îndeplinirea unei 
proceduri speciale. De asemenea, acesta prevede că o astfel de hotărâre este pusă în aplicare 
într-un alt stat membru atunci când, la cererea unei părți interesate, aceasta a fost declarată 
aplicabilă în statul membru respectiv. 

Trebuie avut în vedere în special faptul că regulamentul este aplicabil doar în ceea ce privește 
punerea în aplicare a deciziilor judecătorești aparținând statelor membre ale UE. Acesta nu se 
aplică țărilor candidate, cum ar fi Croația, sau țărilor reglementate de procesul de stabilizare şi 
asociere, cum ar fi Bosnia-Herțegovina.

În plus, regulamentul este aplicabil în momentul în care sunt îndeplinite anumite condiții: 
acesta se aplică doar în materie civilă sau comercială indiferent de natura instanței sau a 
tribunalului. Domeniul său de aplicare nu este extins, în particular, în materie de venituri, 
chestiuni vamale sau administrative sau alte aspecte definite în regulament. 

Cu toate acestea, regulamentul conține, de asemenea, anumite motive de refuz: o hotărâre nu 
este recunoscută în cazul în care nu sunt îndeplinite anumite condiții, în particular dacă o 
astfel de recunoaştere este în mod evident contrară politicii publice din statul membru în care 
se solicită recunoaşterea. 

Regulamentul se aplică în Slovenia începând cu data aderării la Comunitatea Europeană, 1 
mai 2004. Articolul 66 din regulamentul privind dispozițiile tranzitorii prevede că acesta se 
aplică doar în cazul procedurilor judiciare puse în mişcare şi al documentelor formulate oficial 
sau înregistrate în calitate de instrumente autentice după intrarea în vigoare a regulamentului.

Cu scopul de a evalua în continuare dacă a fost încălcat Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al 
Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența, recunoaşterea şi executarea hotărârilor 
judecătoreşti în materie civilă şi comercială de către Slovenia, Comisia necesită informații şi 
materiale suplimentare. În particular, aceasta are nevoie de copii ale unor hotărâri 
judecătoreşti slovene relevante prin care se refuză recunoaşterea sau punerea în aplicare a 
hotărârilor judecătoreşti aparținând altor state membre cu privire la reclamațiile adresate 
împotriva Ljubljanska Banka. 

Doar pe baza acestora poate Comisia examina deciziile în lumina dispozițiilor relevante ale 
legislației comunitare cu privire la cazul de față. O astfel de examinare poate viza, de 
asemenea, şi situația în care, în caz de nerecunoaştere şi/sau nepunere în aplicare de către 
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instanțele slovene, măsura în care sunt respectate motivele de refuz conținute în regulament 
(de exemplu instanțele slovene au reuşit să refuze recunoaşterea şi punerea în aplicare a 
hotărârilor aparținând altor state membre fără a încălca legislația comunitară).

În ceea priveşte celelalte aspecte ale dosarului de sechestru întocmit de Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului, Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape situația, inclusiv orice 
decizie viitoare a instanței în cauză.

Concluzie

Comisia propune solicitarea de informații suplimentare din partea petiționarului cu privire la 
hotărârile instanțelor slovene care au refuzat să pună în aplicare deciziile luate în alte state 
membre, în special textul hotărârilor respective.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei la petiţia nr. 1260/2007, primit la 20 
martie 2009

Observațiile suplimentare ale Comisiei 

Cazul petiționarului a ajuns în atenția Comisiei prin intermediul unei solicitări din partea
deputatului european Graf Lambsdorff din 12 decembrie 2009 (primită la 7 ianuarie 2008) în 
care acesta solicită informații referitor la diferitele modalități de despăgubire pe care 
petiționarul le solicită. Comisia i-a răspuns lui Graf Lambsdorfff, membru al Parlamentului 
European la 17 ianuarie 2008 subliniind că, în principiu, depunerea unei plângeri la
Secretariatul General a Comisiei Europene reprezintă o opțiune de despăgubire accesibilă 
petiționarului, dar acest lucru este posibil fără informații suplimentare privind caracteristicile 
specifice ale cazului petiționarului sau cazurile acelor titulari de cont croați în numele cărora 
acesta acționează în calitate de „coordonator”. Comisia nu este în măsură să stabilească nicio 
altă formă de despăgubire. Nicio plângere din partea petiționarului sau nicio informație 
suplimentară privind caracteristicile specifice ale cazului său nu au fost comunicate ulterior 
Comisiei. Într-o scrisoare datată 22 ianuarie 2008 adresată Comisiei, reclamantul precedent a 
prezentat câteva hotărâri judecătoreşti din Germania şi Slovenia care prejudiciau banca 
slovenă Ljubljanska banka. Cu toate acestea, nu reiese din toate aceste decizii că a fost vorba 
de o încălcare a Regulamentului (CE) nr. 44/2001 al Consiliului privind recunoaşterea şi 
executarea hotărârilor judecătoreşti dintre statele membre şi că, de fapt, acestea nu au fost 
aplicate de către instanțele şi autoritățile slovene.
La 18 august 2008, Comisia i-a scris acestui reclamant, cosemnatarul scrisorii adresate 
Parlamentului European, invitându-l să trimită Comisiei hotărârile judecătoreşti relevante 
suplimentare ale instanțelor slovene care refuzau să recunoască şi să pună în aplicare 
hotărârile judecătoreşti ale instanțelor din alte state membre privind reclamațiile adresate 
împotriva băncii slovene Ljubljanska banka.

Unii titulari de cont au sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului din Strasbourg. Pe 
baza reclamațiilor celor trei deponenți croați1, Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
(CEDO) a decis să scoată cazurile de pe listă la 3 octombrie 2008. 

Prin urmare, decizia nu clarifică dacă Acordul din 2001 privind problemele de succesiune 

                                               
1 Cauza KOVAČIĆ şi alţii împotriva Sloveniei (nr. 44574/98, 45133/98 şi 48316/99) 
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folosit de Slovenia drept justificare pentru suspendarea procedurilor judecătoreşti, se aplică de 
fapt în cazul acestor cereri. În consecință, deponenții se află în imposibilitatea de a clarifica 
înaintea instanțelor slovene legitimitatea reclamațiilor acestora cu privire la conturile deținute. 
Cu toate acestea, această chestiune a legitimității este premergătoare executării oricărei 
operațiuni de lichidare a capitalului depus în conturi şi a repatrierii acestor venituri, respectiv 
circulației capitalurilor şi a oricăror restricții posibile în acest caz. În momentul de față, nu 
există niciun temei pentru procedura privind încălcarea dreptului comunitar în conformitate cu 
articolul nr. 56 CE, întrucât orice restricție identificată la acest nivel este una indirectă. 

Concluzie

Comisia nu a primit nicio informație suplimentară din partea reclamantului, aşa cum a 
solicitat în august 2008. Între timp, Comisia va monitoriza în permanență evoluțiile în acest 
caz.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei la petiţiile nr. 1260/2007 şi 1635/2008, 
primit la 26 octombrie 2009

Subiectul petiţiei nr. 1635/2008 este similar celui prezentat în petiţia nr. 1260/2007, în cazul 
căreia Comisa a transmis deja două comunicări.

În cel mai recent răspuns la petiţia nr. 1260/2007, Comisia a indicat că nu a primit niciun 
răspuns din partea petiţionarului, astfel cum a solicitat în august 2008. 

În ianuarie 2009, Comisia a primit în sfârșit informaţii noi din partea petiţionarului, pe care le-
a examinat cu atenţie. Din aceste informaţii reiese că conţinutul hotărârilor judecătoreşti 
transmise Comisiei nu permite stabilirea vreunei încălcări a dreptului comunitar. 


