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Tiesas ATZINUMS 1/03 

JAUNĀS LUGĀNO KONVENCIJAS NOSLĒGŠANA IR EIROPAS KOPIENAS 
EKSKLUZĪVAJĀ KOMPETENCĒ 

Gan šīs konvencijas normas par jurisdikciju, gan normas par nolēmumu atzīšanu un izpildi 
civillietās un komerclietās ietekmē Kopienas tiesisko regulējumu, kas ir piemērojams šajā 

jomā. 

Saskaņā ar EK līguma 300. pantu Eiropas Parlaments, Padome, Komisija vai dalībvalsts var 
saņemt Eiropas Kopienu Tiesas atzinumu par to, vai paredzētais nolīgums, kas noslēdzams 
starp Kopienu un vienu vai vairākām trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām, ir 
saderīgs ar minētā Līguma noteikumiem. 
 
Briseles konvencija 1 ir pirmais Kopienas dalībvalstu tiesību akts, kas reglamentē valstu tiesu 
jurisdikcijas konfliktus un nolēmumu izpildi civillietās un komerclietās. Turklāt Kopienas 
dalībvalstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) dalībvalstis, izņemot 
Lihtenšteinu, ir noslēgušas Lugāno konvenciju 2, lai izveidotu sistēmu, kas būtu analoga ar 
Briseles konvencijas izveidoto sistēmu. 
 
Pēc tam, kad bija stājies spēkā Amsterdamas Līgums, ar ko Kopienai tika piešķirtas jaunas 
kompetences saistībā ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās, Padome pieņēma regulu 3, ar ko 
visās Kopienas dalībvalstīs, izņemot Dāniju 4, aizstāja Briseles konvenciju. 
 
Padome turklāt pilnvaroja Komisiju uzsākt sarunas, lai starp Kopienu un EBTA valstīm 
noslēgtu jaunu konvenciju (Jaunā Lugāno konvencija) un, atsaucoties uz regulas priekšmetu 
un saturu, aizstātu Lugāno konvenciju. Neraugoties uz to, Padome nolēma iesniegt Tiesā 

 
1 Briseles konvencija par jurisdikciju un nolēmumu izpildi civillietās un komerclietās, kas noslēgta Briselē 
1968. gada 27. septembrī (OV 1972, L 299, 32. lpp.). 
2 Lugāno konvencija par jurisdikciju un nolēmumu izpildi civillietās un komerclietās, kas parakstīta Lugāno 
1988. gada 16. septembrī (OV L 319, 9. lpp.). 
3 Padomes 2000. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu [nolēmumu] 
atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV 2001, L 12, 1. lpp.). 
4 Atbilstoši Protokolam par Dānijas nostāju, kas pievienots pielikumā EK līgumam, Regula Nr. 44/2001 šai 
valstij nav piemērojama. 



lūgumu sniegt atzinumu par to, vai Jaunās Lugāno konvencijas noslēgšana ir Kopienas 
ekskluzīvajā vai Kopienas (un dalībvalstu) dalītajā kompetencē. 
 
Vispirms Tiesa norāda uz principu, ka, ja ir pieņemtas kopīgas normas, dalībvalstīm vairs nav 
tiesību attiecībā pret trešām valstīm uzņemties saistības, kas ietekmē šīs normas 5. Tiesa 
precizē, ka ir jāveic vispārēja un konkrēta analīze, lai pārbaudītu, vai Kopienas kompetencē ir 
starptautiska līguma noslēgšana un vai šī kompetence ir ekskluzīva. Šajā sakarā ir jāņem vērā 
ne tikai tā joma, uz kuru attiecas gan Kopienu tiesību normas, gan paredzētā nolīguma 
noteikumi, ciktāl tie ir zināmi, bet arī šo normu un noteikumu raksturs un saturs, lai 
pārliecinātos, ka līgums nevar apdraudēt Kopienu tiesību normu vienveidīgu un saskaņotu 
piemērošanu un ar tiem izveidotās sistēmas pienācīgu darbību. 
 
Tiesa secina, ka starptautiskos nolīgumos, ko dalībvalstis vai Kopiena ir noslēgušas ar trešām 
valstīm, iekļautās normas par jurisdikcijas konfliktiem noteikti paredz kritērijus ne tikai 
trešo valstu, bet arī dalībvalstu tiesu jurisdikcijas noteikšanai, un tādējādi tās attiecas uz 
jautājumiem, ko reglamentē regula. To Jaunās Lugāno konvencijas noteikumu pārbaude, kas 
attiecas uz normām par jurisdikciju, liecina, ka tās ietekmē regulas vienveidīgu un saskaņotu 
piemērošanu un ar to ieviestās sistēmas pienācīgu darbību. 
 
Visbeidzot, Tiesa atzīst, ka ar regulu izveidotās vispārējās un saskaņotās nolēmumu 
atzīšanas un izpildes sistēmas dēļ tāds nolīgums kā Jaunā Lugāno konvencija, kurā ir iekļauti 
noteikumi par tiesu jurisdikciju vai nolēmumu atzīšanu vai izpildi, var ietekmēt minēto 
sistēmu. Šī konvencija paredz principu, ka līgumslēdzējā valstī pieņemtus nolēmumus atzīst 
citās līgumslēdzējās valstīs, neizmantojot nekādu procedūru. Šāds princips ietekmē Kopienu 
tiesību normas, jo tas paplašina jomu nolēmumu atzīšanai, neizmantojot tiesas nolēmumu 
pieņemšanas procedūru. Tādējādi tas palielina to gadījumu skaitu, kuros tiek atzīti 
nolēmumi, ko pieņēmušas to valstu tiesas, kas nav Kopienas dalībvalstis, kuru jurisdikcija 
neizriet no regulas noteikumiem. 

No visiem iepriekš minētajiem apsvērumiem izriet, ka Jaunā Lugāno konvencija ietekmē 
Kopienu tiesību normu vienveidīgu un saskaņotu piemērošanu gan attiecībā uz 
jurisdikciju, gan nolēmumu atzīšanu un izpildi un ar šīm normām izveidotās sistēmas 
pienācīgu darbību. 

Šajos apstākļos Tiesa nospriež, ka Jaunās Lugāno konvencijas noslēgšana ir Eiropas 
Kopienas ekskluzīvajā kompetencē. 

 

                                                 
5 1971. gada 31. marta spriedums lietā 22/70 Komisija/Padome, ko sauc par AETR spriedumu (Recueil, 
263. lpp.). 



Neoficiāls dokuments plašsaziņas līdzekļu vajadzībām, kas Tiesai nav saistošs. 

Pieejams visās valodās 

Pilns atzinuma teksts ir pieejams Tiesas interneta mājas lapā 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=1/03 

Parasti tas ir pieejams pasludināšanas dienā, sākot no plkst. 12 pēc Centrāleiropas laika. 

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu sazinieties ar Giti Štadleri [Gitte Stadler] 
tālr.: (00352) 4303 3127 fakss: (00352) 4303 3656 
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