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EUROOPAN YHTEISÖLLÄ ON YKSINOMAINEN TOIMIVALTA TEHDÄ UUSI 
LUGANON YLEISSOPIMUS 

Sekä tämän yleissopimuksen toimivaltasäännöt että tuomioiden tunnustamista ja 
täytäntöönpanoa koskevat säännöt siviili- ja kauppaoikeuden alalla vaikuttavat näillä 

aloilla sovellettavaan yhteisön säännöstöön. 

EY 300 artiklan mukaan Euroopan parlamentti, neuvosto, komissio tai jäsenvaltio voi 
hankkia Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lausunnon siitä, onko yhteisön ja yhden tai 
useamman kolmannen valtion tai kansainvälisen järjestön välillä suunniteltu sopimus 
sopusoinnussa perustamissopimuksen määräysten kanssa. 

Brysselin yleissopimus1 on ensimmäinen yhteisön jäsenvaltioiden toimi, jolla 
säännellään kansallisten tuomioistuinten toimivaltaa koskevia ristiriitoja ja tuomioiden 
täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla. Sittemmin yhteisön jäsenvaltiot sekä Euroopan 
vapaakauppaliiton (EFTA) valtiot Liechtensteinia lukuun ottamatta tekivät Luganon 
yleissopimuksen2 luodakseen välilleen Brysselin yleissopimuksen järjestelmää vastaavan 
järjestelmän. 

Amsterdamin sopimuksen, jolla annettiin yhteisölle uusia toimivaltuuksia, jotka koskevat 
oikeudellista yhteistyötä yksityisoikeuden alalla, voimaantulon jälkeen neuvosto antoi 

 
1 Tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskeva 27 päivänä 

syyskuuta 1968 Brysselissä allekirjoitettu yleissopimus (EYVL 1972, L 299, s. 32). 
2 Tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskeva 16 päivänä 

syyskuuta 1988 Luganossa allekirjoitettu yleissopimus (EYVL 1988, L 319, s. 9). 



asetuksen,3 jolla korvattiin kaikkien yhteisön jäsenvaltioiden välillä Tanskaa4 lukuun 
ottamatta Brysselin yleissopimus. 

Neuvosto valtuutti lisäksi komission ryhtymään neuvotteluihin uuden yleissopimuksen 
tekemiseksi yhteisön ja EFTA-maiden välille (uusi Luganon yleissopimus), jotta 
korvattaisiin – neuvosto viittasi sekä asetuksen tarkoitukseen että sisältöön –  Luganon 
yleissopimus. Neuvosto päätti kuitenkin esittää yhteisöjen tuomioistuimelle 
lausuntopyynnön, joka koskee sitä, onko yhteisöllä yksinomainen vai (jäsenvaltioiden 
kanssa) jaettu toimivalta tehdä uusi Luganon yleissopimus. 

Yhteisöjen tuomioistuin muistuttaa ensiksi periaatteesta, jonka mukaan silloin, kun 
yhteisiä sääntöjä on annettu, jäsenvaltioilla ei enää ole oikeutta sopia kolmansien 
valtioiden kanssa näihin sääntöihin vaikuttavista velvoitteista.5 Se täsmentää, että on 
suoritettava kokonaisvaltainen ja konkreettinen tarkastelu sen tutkimiseksi, onko 
yhteisöllä toimivalta tehdä kansainvälinen sopimus ja onko tämä toimivalta 
yksinomainen. Tässä tarkoituksessa on otettava huomioon paitsi sekä yhteisön sääntöjen 
että suunnitellun sopimuksen määräysten kattama ala, siltä osin kuin ne ovat tiedossa, 
myös näiden sääntöjen ja määräysten luonne ja sisältö, jotta voidaan varmistaa, että 
sopimus ei ole omiaan haittaamaan yhteisön sääntöjen yhdenmukaista ja johdonmukaista 
soveltamista ja niillä perustetun järjestelmän moitteetonta toimintaa. 

Tämän jälkeen yhteisöjen tuomioistuin toteaa, että jäsenvaltioiden tai yhteisön 
kolmansien valtioiden kanssa tekemissä kansainvälisissä sopimuksissa olevilla 
tuomioistuinten toimivaltaa koskevilla säännöillä asetetaan väistämättä paitsi 
kolmansien valtioiden tuomioistuinten toimivaltaa, myös jäsenvaltioiden tuomioistuinten 
toimivaltaa koskevat arviointiperusteet, ja näin ollen ne koskevat asetuksella säänneltyjä 
aloja. Uuden Luganon yleissopimuksen toimivaltasääntöjä koskevien määräysten 
tarkastelusta ilmenee, että nämä määräykset vaikuttavat asetuksen yhtenäiseen ja 
johdonmukaiseen soveltamiseen ja sillä perustetun järjestelmän moitteettomaan 
toimintaan. 

Yhteisöjen tuomioistuin toteaa lopuksi, että asetuksella perustetun tuomioiden 
tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevan kokonaisvaltaisen ja johdonmukaisen 
järjestelmän vuoksi uuden Luganon yleissopimuksen kaltainen sopimus, joka sisältää 
tuomioistuinten toimivaltaa tai tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevia 
määräyksiä, on omiaan vaikuttamaan tähän järjestelmään. Tässä yleissopimuksessa 
nimittäin ilmaistaan periaate, jonka mukaan sopimusvaltiossa annettu tuomio 
tunnustetaan toisessa sopimusvaltiossa vaatimatta minkään erityisen menettelyn 
noudattamista. Tällainen periaate vaikuttaa yhteisön sääntöihin, koska se laajentaa 
tuomioiden ilman erityistä menettelyä tapahtuvan tunnustamisen soveltamisalaa. Se 
lisää näin niiden tapauksien lukumäärää, joissa valtion, joka ei ole yhteisön jäsenvaltio, 
tuomioistuimen, jonka toimivalta ei seuraa asetuksen säännösten soveltamisesta, antama 
tuomio tunnustetaan. 

                                                 
3 Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja 

kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annettu neuvoston asetus (EY) n:o 44/2001 (EYVL 
2001, L 12, s. 1). 

4 EY:n perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan mukaan asetusta N:o 44/2001 
ei sovelleta Tanskaan. 

5 Asia 22/71, komissio v. neuvosto, ns. ERTA-tapaus, tuomio 31.3.1971 (Kok. 1971, s. 263, Kok. Ep. I, 
s. 553). 



Kaikista näistä seikoista seuraa, että uusi Luganon yleissopimus tulee vaikuttamaan 
sekä tuomioistuinten toimivaltaa että tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa 
koskevien yhteisön sääntöjen yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen soveltamiseen ja 
näillä säännöillä perustetun kokonaisvaltaisen järjestelmän moitteettomaan toimintaan. 

Näin ollen yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että Euroopan yhteisöllä on yksinomainen 
toimivalta tehdä uusi Luganon yleissopimus. 

Tämä on tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettu epävirallinen asiakirja, joka ei sido 
yhteisöjen tuomioistuinta. 

Tämä lehdistötiedote on saatavissa seuraavilla kielillä: kaikki 

Lausunnon koko teksti on Internetissä 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FI&Submit=rechercher&numaff=1/03 

Se on tavallisesti luettavissa kello 12:sta (CET) lähtien julistamispäivänä. 
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