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Domstolens udtalelse 1/03 

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB HAR ENEKOMPETENCE TIL AT INDGÅ 
DEN NYE LUGANO-KONVENTION 

Såvel kompetencereglerne som reglerne om anerkendelse og fuldbyrdelse af 
retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område i den nye Lugano-konvention 

påvirker fællesskabslovgivningen på disse områder. 

I henhold til EF-traktatens artikel 300 kan Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen 
eller en medlemsstat indhente udtalelse fra De Europæiske Fællesskabers Domstol om, 
hvorvidt en påtænkt aftale mellem Fællesskabet og et eller flere tredjelande eller en eller 
flere internationale organisationer er forenelig med traktatens bestemmelser. 

Bruxelles-konventionen 1 er den første retsakt om kompetencekonflikter mellem de 
nationale retter og om fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige 
område, som Fællesskabets medlemsstater har vedtaget. Fællesskabets medlemsstater og 
Den Europæiske Frihandelssammenslutnings (EFTA's) medlemsstater, med undtagelse af 
Liechtenstein, har efterfølgende indgået Lugano-konventionen 2 med henblik på at 
oprette en ordning mellem EF og EFTA, som svarer til Bruxelles-konventionens ordning. 

Efter ikrafttrædelsen af Amsterdam-traktaten, hvorved Fællesskabet blev tillagt nye 
beføjelser vedrørende civilretligt samarbejde, vedtog Rådet en forordning 3, som i 

 
1  Bruxelles-konventionen om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige 
sager, herunder handelssager, indgået i Bruxelles den 27.9.1968 (EFT 1978 L 304, s. 17). 
2  Lugano-konventionen om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige 
sager, herunder handelssager, undertegnet i Lugano den 16.9.1988 (EFT L 319, s. 9). 
3  Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22.12.2000 om retternes kompetence og om anerkendelse 
og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EFT 2001 L 12, s. 1). 



forholdet mellem alle Fællesskabets medlemsstater, med undtagelse af Danmark 4, har 
afløst Bruxelles-konventionen. 

Rådet har endvidere bemyndiget Kommissionen til at indlede forhandlinger med henblik 
på vedtagelse af en ny konvention mellem Fællesskabet og EFTA-landene (den nye 
Lugano-konvention), som, med udgangspunkt i forordningens genstand og indhold, skal 
afløse Lugano-konventionen. Rådet har imidlertid besluttet at forelægge Domstolen en 
begæring om en udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt Fællesskabets 
kompetence til at indgå den nye Lugano-konvention er en enekompetence eller en 
kompetence, der deles med medlemsstaterne. 

Domstolen henviser for det første til princippet om, at medlemsstaterne, når der er 
vedtaget fælles regler, ikke længere har ret til at indgå forpligtelser med tredjelande, der 
påvirker disse regler 5. Den præciserer, at der skal foretages en fuldstændig og konkret 
analyse med henblik på at efterprøve, om Fællesskabet har kompetence til at indgå en 
international aftale, og om der er tale om en enekompetence. Herved skal der ikke blot 
tages hensyn til det område, der omfattes af såvel fællesskabsreglerne som af 
bestemmelserne i den påtænkte aftale, for så vidt som disse er kendt, men også til 
karakteren og indholdet af disse regler og bestemmelser, med henblik på at sikre, at 
aftalen ikke kan være til skade for en ensartet og sammenhængende anvendelse af 
fællesskabsreglerne og den tilfredsstillende funktion af den ordning, som oprettes ved 
disse regler. 

Dernæst fastslår Domstolen, at reglerne vedrørende konflikter om retternes 
kompetence i de internationale aftaler, som medlemsstaterne eller Fællesskabet har 
indgået med tredjelande, nødvendigvis fastsætter kriterier ikke blot for kompetencen for 
retterne i tredjelandene, men også for retterne i medlemsstaterne, og derfor vedrører 
områder, der er reguleret af forordningen. Det fremgår således af en analyse af 
kompetencereglerne i den nye Lugano-konvention, at disse påvirker den ensartede og 
sammenhængende anvendelse af forordningen og den tilfredsstillende funktion af den 
ordning, som er oprettet ved denne. 

Endelig konkluderer Domstolen, at en aftale som den nye Lugano-konvention, der 
indeholder bestemmelser om retternes kompetence eller om anerkendelse og fuldbyrdelse 
af retsafgørelser, på grund af den fuldstændige og sammenhængende ordning med hensyn 
til anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser, der er oprettet ved forordningen, 
kan påvirke denne ordning. I denne nye konvention fastslås således princippet om, at 
retsafgørelser, der er truffet i en kontraherende stat, skal anerkendes i de øvrige 
kontraherende stater, uden at der stilles krav om anvendelse af en særlig fremgangsmåde. 
Et sådant princip påvirker fællesskabsreglerne, eftersom det udvider 
anvendelsesområdet for anerkendelse af retsafgørelser uden en særlig 
fremgangsmåde. Derved sker der en forøgelse af antallet af tilfælde af anerkendelse af 
afgørelser truffet af retter i stater, som ikke er medlemmer af Fællesskabet, og hvis 
kompetence ikke følger af anvendelsen af forordningen. 

Det følger i det hele af disse konstateringer, at den nye Lugano-konvention vil påvirke 
den ensartede og sammenhængende anvendelse af fællesskabsreglerne for så vidt 

                                                 
4  I overensstemmelse med protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til EF-
traktaten, finder forordning nr. 44/2001 ikke anvendelse for Danmarks vedkommende. 
5  Dom af 31.3.1971, sag 22/70, Kommissionen mod Rådet, »AETR-dommen«, Sml. 1971, s. 41. 



angår såvel retternes kompetence som anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser, og 
vil påvirke funktionen af den fuldstændige ordning, som oprettes ved disse regler. 

På denne baggrund udtaler Domstolen, at Det Europæiske Fællesskab har 
enekompetence til at indgå den nye Lugano-konvention. 
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