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Opinjoni 1/03 tal-Qorti tal-Ġustizzja 

IL-KOMUNITÀ EWROPEA GĦANDHA KOMPETENZA ESKLUŻIVA BIEX 
TIKKONKLUDI L-KONVENZJONI ĠDIDA TA' LUGANO 

Kemm ir-regoli ta' ġurisdizzjoni kif ukoll dawk ta' rikonoxximent u ta' eżekuzzjoni ta' sentenzi 
f'materji ċivili u kummerċjali ta' din il-Konvenzjoni jaffettwaw il-leġiżlazzjoni Komunitarja 

applikabbli għal dawn il-materji. 

Skond l-Artikolu 300(6) tat-Trattat KE, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni 
jew Stat Membru jista' jikseb l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej 
dwar jekk ftehim prospettat, bejn il-Komunità u wieħed jew iktar Stati jew organizzazzjonijiet 
internazzjonali, ikunx kompatibbli mad-dispożizzjonijiet ta' l-imsemmi Trattat. 

Il-Konvenzjoni ta' Brussell1 hija l-ewwel att ta' l-Istati Membri tal-Komunità li jirregola l-
kunflitti ta' ġurisdizzjoni tal-qrati nazzjonali u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u 
kummerċjali. Sussegwentement, l-Istati Membri tal-Komunità u dawk ta' l-Assoċjazzjoni 
Ewropea għall-Kummerċ Ħieles (l-EFTA), ħlief għal Liechtenstein, ikkonkludew il-
Konvenzjoni ta' Lugano2 bil-għan li jistabbilixxu, bejniethom, sistema analoga għal dik tal-
Konvenzjoni ta' Brussell. 

Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Amsterdam, li ta lill-Komunità kompetenzi ġodda relattivi 
għall-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili, il-Kunsill adotta Regolament3 li ssostitwixxa, 
bejn l-Istati Membri kollha tal-Komunità ħlief għad-Danimarka4, il-Konvenzjoni ta' Brussell. 

Barra minn hekk, il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni biex tiftaħ negozjati bil-għan li tiġi 
adottata konvenzjoni ġdida bejn il-Komunità u l-pajjiżi ta' l-EFTA (il-Konvenzjoni ġdida ta' 
Lugano) biex tissostitwixxi, b'referenza għas-suġġett u għall-kontenut tar-Regolament, il-

 
1 Il-Konvenzjoni ta' Brussell dwar il-Ġurisdizzjoni u l-Eżekuzzjoni ta' Sentenzi f'Materji Ċivili u Kummerċjali, 
konkluża fi Brussell fis-27 ta' Settembru 1968 (ĠU 1972, L 299, p. 32). 
2 Il-Konvenzjoni ta' Lugano dwar il-Ġurisdizzjoni u l-Eżekuzzjoni ta' Sentenzi f'Materji Ċivili u Kummerċjali, 
iffirmata f'Lugano fis-16 ta' Settembru 1988 (ĠU L 319, p. 9). 
3 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta' Diċembru 2000 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u 
eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali (ĠU 2001, L 12, p. 1). 
4 Skond il-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, li jinsab anness mat-Trattat KE, ir-Regolament Nru 
44/2001 ma japplikax għal dan il-pajjiż. 



Konvenzjoni ta' Lugano.  Madankollu, huwa ddeċieda li jissottometti lill-Qorti tal-Ġustizzja 
talba għal opinjoni li tirrigwarda l-kompetenza esklużiva jew maqsuma (ma' l-Istati Membri) 
tal-Komunità biex tikkonkludi l-Konvenzjoni ġdida ta' Lugano. 

Fl-ewwel lok, il-Qorti tal-Ġustizzja tfakkar il-prinċipju li, meta jkunu ġew adottati regoli 
komuni, l-Istati Membri ma jkollhomx iżjed is-setgħa li jintrabtu ma' Stati terzi b'obbligi li 
jaffettwaw dawn ir-regoli5.  Hija tispeċifika li għandha ssir analiżi globali u konkreta sabiex 
jiġi vverifikat jekk il-Komunità għandhiex il-kompetenza biex tikkonkludi ftehim 
internazzjonali u jekk din il-kompetenza hijiex esklużiva. Għal dan il-għan, għandhom 
jittieħdu in kunsiderazzjoni mhux biss il-qasam kopert kemm bir-regoli Komunitarji kif ukoll 
bid-dispożizzjonijiet tal-ftehim prospettat, safejn dawn ikunu magħrufa, iżda wkoll in-natura 
u l-kontenut ta' dawn ir-regoli u dispożizzjonijiet, sabiex jiġi assigurat li l-ftehim ma jistax 
jippreġudika l-applikazzjoni uniformi u koerenti tar-regoli Komunitarji u l-funzjonament 
xieraq tas-sistema stabbilita minnhom. 

Fit-tieni lok, il-Qorti tal-Ġustizzja tikkonstata li, fil-ftehim internazzjonali konklużi mill-Istati 
Membri jew mill-Komunità ma' Stati terzi, ir-regoli ta' kunflitt ta' ġurisdizzjoni 
jistabbilixxu neċessarjament kriterji ta' ġurisdizzjoni tal-qrati mhux biss ta' l-Istati terzi, iżda 
wkoll ta' l-Istati Membri u, għaldaqstant, jirrigwardaw materji rregolati bir-Regolament.  Fil-
fatt, eżami tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ġdida ta' Lugano dwar ir-regoli ta' 
ġurisdizzjoni juri li dawn id-dispożizzjonijiet jaffettwaw l-applikazzjoni uniformi u koerenti 
tar-Regolament u l-funzjonament xieraq tas-sistema stabbilita b'dan ir-Regolament. 

Fl-aħħar nett, il-Qorti tal-Ġustizzja tikkonkludi li, minħabba s-sistema komprensiva u koerenti 
li jistabbilixxi r-Regolament f'dak li jirrigwarda r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' 
sentenzi, ftehim bħall-Konvenzjoni ġdida ta' Lugano li jinkludi dispożizzjonijiet dwar il-
ġurisdizzjoni tal-qrati jew ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi, jista' jaffettwa l-
imsemmija sistema.  Fil-fatt, din il-Konvenzjoni tistabbilixxi l-prinċipju li s-sentenzi 
mogħtija fi Stat kontraenti għandhom jiġu rrikonoxxuti fl-Istati kontraenti l-oħra, mingħajr il-
ħtieġa li jittieħdu proċeduri. Tali prinċipju jaffettwa r-regoli Komunitarji, billi jwessa' l-
kamp ta' applikazzjoni tar-rikonoxximent ta' sentenzi tal-qrati mingħajr ma jittieħdu 
proċeduri.  B'hekk, huwa jżid in-numru ta' każijiet li fihom jiġu rrikonoxxuti sentenzi 
mogħtija minn qrati ta' Stati li mhumiex Membri tal-Komunità, li l-ġurisdizzjoni tagħhom ma 
toħroġx mill-applikazzjoni tar-Regolament. 

Jirriżulta minn dawn l-elementi kollha li l-Konvenzjoni ġdida ta' Lugano taffettwa l-
applikazzjoni uniformi u koerenti tar-regoli Komunitarji f'dak li jirrigwarda kemm il-
ġurisdizzjoni kif ukoll ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi u l-funzjonament xieraq 
tas-sistema komprensiva stabbilita b'dawn ir-regoli. 

F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Qorti tal-Ġustizzja tiddeċiedi li l-Komunità Ewropea għandha 
kompetenza esklużiva biex tikkonkludi l-Konvenzjoni ġdida ta' Lugano. 

                                                 
5 Is-sentenza tal-31 ta' Marzu 1971, Il-Kummissjoni vs Il-Kunsill, magħrufa bħala "ERTA" (22/70, Ġabra p. 
263). 
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