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Γνωµοδότηση 1/03 του ∆ικαστηρίου 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΓΚΑΝΟ  

Τόσο οι κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας της Σύµβασης αυτής όσο και οι κανόνες της για την 
αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις επηρεάζουν την 

κοινοτική ρύθµιση που εφαρµόζεται στους τοµείς αυτούς 

Κατά το άρθρο 300 της Συνθήκης ΕΚ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, η 
Επιτροπή ή ένα κράτος µέλος µπορούν να ζητούν από το ∆ικαστήριο να γνωµοδοτήσει αν η 
συµφωνία, της οποίας µελετάται η σύναψη µεταξύ της Κοινότητας και ενός ή περισσότερων 
τρίτων κρατών ή διεθνών οργανισµών, συµβιβάζεται µε τις διατάξεις της εν λόγω Συνθήκης. 
 
Η Σύµβαση των Βρυξελλών1 είναι η πρώτη πράξη των κρατών µελών της Κοινότητας για 
τη ρύθµιση των συγκρούσεων διεθνούς δικαιοδοσίας των εθνικών δικαστηρίων και για την 
εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις. Στη συνέχεια τα κράτη µέλη 
της Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), εκτός από το 
Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, συνήψαν τη Σύµβαση του Λουγκάνο2, προκειµένου να 
δηµιουργήσουν, στις µεταξύ τους σχέσεις, σύστηµα ανάλογο µε εκείνο που θέσπισε η 
Σύµβαση των Βρυξελλών. 
 
Μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης του Άµστερνταµ, η οποία απένειµε στην Κοινότητα νέες 
αρµοδιότητες στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις, το Συµβούλιο 
εξέδωσε κανονισµό3 που αντικατέστησε, µεταξύ όλων των κρατών µελών πλην της ∆ανίας4, 
τη Σύµβαση των Βρυξελλών. 

 
1 Η Σύµβαση των Βρυξελλών, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές και 
εµπορικές υποθέσεις, συνήφθη στις Βρυξέλλες στις 27 Σεπτεµβρίου 1968 (ΕΕ 1982, L 388, σ. 7). 
2 Η Σύµβαση του Λουγκάνο, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές 
υποθέσεις, υπογράφηκε στο Λουγκάνο στις 16 Σεπτεµβρίου 1988 (ΕΕ L 319, σ. 9). 
3 Κανονισµός (ΕΚ) 44/2001 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την 
αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις (ΕΕ 2001, L 12, σ. 1). 



 
Το Συµβούλιο εξάλλου, αναφερόµενο στο αντικείµενο και στο περιεχόµενο του κανονισµού, 
εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη νέας σύµβασης 
µεταξύ της Κοινότητας και των χωρών της ΕΖΕΣ (της νέας Σύµβασης του Λουγκάνο) µε 
σκοπό την αντικατάσταση της Σύµβασης του Λουγκάνο. Το Συµβούλιο αποφάσισε πάντως 
να υποβάλει στο ∆ικαστήριο αίτηση γνωµοδότησης επί του ζητήµατος αν η σύναψη της νέας 
Σύµβασης του Λουγκάνο εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας ή σε κοινή αρµοδιότητα Κοινότητας και κρατών µελών. 
 
Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει καταρχάς την αρχή ότι, όταν έχουν θεσπιστεί κοινοί κανόνες, τα 
κράτη µέλη δεν έχουν πλέον το δικαίωµα να αναλαµβάνουν έναντι τρίτων κρατών 
υποχρεώσεις που θίγουν αυτούς τους κανόνες5. Το ∆ικαστήριο διευκρινίζει ότι, για να 
εξακριβωθεί αν η Κοινότητα έχει αρµοδιότητα για τη σύναψη ορισµένης συµφωνίας και αν η 
αρµοδιότητα αυτή είναι αποκλειστική, είναι αναγκαία η πραγµατοποίηση ολοκληρωµένης 
και συγκεκριµένης ανάλυσης. Προς τούτο πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όχι µόνο ο τοµέας 
που καλύπτουν αφενός οι κοινοτικοί κανόνες και αφετέρου οι διατάξεις της µελετώµενης 
συµφωνίας, στο µέτρο που οι διατάξεις αυτές είναι γνωστές, αλλά και η φύση και το 
περιεχόµενο των κανόνων και διατάξεων αυτών, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι η 
συµφωνία δεν µπορεί να θίξει την ενιαία και οµοιόµορφη εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων 
και την εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος που καθιερώνουν οι κανόνες αυτοί. 
 
Στη συνέχεια το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι οι κανόνες άρσης των συγκρούσεων διεθνούς 
δικαιοδοσίας, όταν περιλαµβάνονται σε διεθνείς συµφωνίες που συνάπτουν τα κράτη µέλη ή 
η Κοινότητα µε τρίτα κράτη, καθορίζουν κατ’ ανάγκη κριτήρια δικαιοδοσίας των 
δικαστηρίων όχι µόνο των τρίτων κρατών, αλλά και των κρατών µελών, εποµένως αφορούν 
θέµατα που ρυθµίζει ο κανονισµός 44/2001. Πράγµατι, από την ανάλυση των διατάξεων της 
νέας Σύµβασης του Λουγκάνο σχετικά µε τους κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας προκύπτει ότι 
οι διατάξεις αυτές επηρεάζουν την ενιαία και οµοιόµορφη εφαρµογή του κανονισµού και την 
εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος που καθιερώνει ο κανονισµός αυτός. 
 
Το ∆ικαστήριο καταλήγει τέλος ότι, λόγω της πληρότητας και της συνοχής του συστήµατος 
που καθιερώνει ο κανονισµός ως προς την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων, 
µια συµφωνία όπως η νέα Σύµβαση του Λουγκάνο, εφόσον περιλαµβάνει διατάξεις για τη 
διεθνή δικαιοδοσία ή την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων, θα µπορούσε να 
επηρεάσει το εν λόγω σύστηµα. Η Σύµβαση αυτή καθιερώνει την αρχή ότι οι αποφάσεις 
που εκδίδονται σε συµβαλλόµενο κράτος αναγνωρίζονται στα υπόλοιπα συµβαλλόµενα 
κράτη χωρίς ιδιαίτερη διαδικασία. Η αρχή αυτή επηρεάζει τους κοινοτικούς κανόνες, διότι 
διευρύνει το πεδίο εφαρµογής της αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων χωρίς 
καµία διαδικασία και αυξάνει έτσι τον αριθµό των περιπτώσεων στις οποίες θα 
αναγνωρίζονται αποφάσεις δικαστηρίων κρατών που δεν είναι µέλη της Κοινότητας, η 
διεθνής δικαιοδοσία των οποίων δεν προκύπτει από την εφαρµογή των διατάξεων του 
κανονισµού. 

Από το σύνολο των στοιχείων αυτών προκύπτει ότι η νέα Σύµβαση του Λουγκάνο θα 
επηρέαζε την ενιαία και οµοιόµορφη εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων σε σχέση τόσο 
µε τη διεθνή δικαιοδοσία όσο και µε την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων, 

                                                                                                                                                        
4 Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο για τη θέση της ∆ανίας, το οποίο είναι προσαρτηµένο στη Συνθήκη ΕΚ, ο 
κανονισµός 44/2001 δεν έχει εφαρµογή έναντι του κράτους αυτού. 
5 Απόφαση της 31ης Μαρτίου 1971, 22/70, Επιτροπή κατά Συµβουλίου (Συλλογή, τόµος 1969-1971, σ. 729). 



καθώς την εύρυθµη λειτουργία του ολοκληρωµένου συστήµατος που έχουν θεσπίσει οι 
κανόνες αυτοί.  

Υπό τις περιστάσεις αυτές, το ∆ικαστήριο αποφαίνεται ότι η σύναψη της νέας Σύµβασης 
του Λουγκάνο εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  

 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: όλες 

Το πλήρες κείµενο της γνωµοδότησης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-  
Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα κεντρικής 

Ευρώπης, κατά την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της γνωµοδότησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna Angelidis 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-

