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VERDRAG

betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken

Gedaan te Lugano op 16 september 1988
( 88 / 592 / EEG )

PREAMBULE

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

GELEID DOOR DE WENS op hun grondgebied de rechtsbescherming van degenen die er gevestigd zijn , te
vergroten ,

OVERWEGENDE dat het daartoe noodzakelijk is de bevoegdheid van hun gerechten in internationaal verband
vast te stellen , de erkenning van beslissingen te vergemakkelijken en , ter verzekering van de tenuitvoerlegging
hiervan , alsmede van de tenuitvoerlegging van authentieke akten en gerechtelijke schikkingen , een vlotte
rechtsgang in te voeren ,

ZICH BEWUST van hun onderlinge banden , die op economisch gebied zijn bekrachtigd door de vrijhandels
overeenkomsten tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Vrijhandelsassociatie ,
REKENING HOUDEND met bet Verdrag van Brussel van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zoals dit gewijzigd is bij de
toetredingsverdragen ingevolge de opeenvolgende uitbreidingen van de Europese Gemeenschappen ,
ERVAN OVERTUIGD dat de uitbreiding van de beginselen van dat Verdrag tot de Staten die partij zijn bij het
onderhavige instrument, de juridische en economische samenwerking in Europa zal versterken ,
VERLANGENDE een zo groot mogelijke eenheid in de uitlegging ervan te bewerkstelligen ,
HEBBEN in die geest BESLOTEN het onderhavige Verdrag te sluiten en
HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OMTRENT DE VOLGENDE BEPALINGEN :

TITEL I

TITEL II

TOEPASSINGSGEBIED

BEVOEGDHEID

Artikel 1

Afdeling 1

Dit Verdrag wordt toegepast in burgerlijke en handelszaken ,
ongeacht de aard van het gerecht waarvoor deze zaken zich
afspelen . Het heeft inzonderheid geen betrekking op fiscale
zaken , douanezaken of administratiefrechtelijke zaken.

Algemene bepalingen

Het is niet van toepassing op:

1 . de staat en de bevoegdheid van natuurlijke personen , het
huwelijksgoederenrecht, testamenten en erfenissen ;
2 . het faillissement, akkoorden en andere soortgelijke
procedures ;
3 . de sociale zekerheid ;

4 . de arbitrage.

Artikel 2

Onverminderd de bepalingen van dit Verdrag worden dege
nen die woonplaats hebben op het grondgebied van een
verdragsluitende Staat , ongeacht hun nationaliteit , opgeroe
pen voor de gerechten van die Staat .
Voor degenen die niet de nationaliteit bezitten van de Staat
waar zij woonplaats hebben , gelden de regels van rechterlijke
bevoegdheid die op de eigen onderdanen van die Staat van
toepassing zijn .
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Artikel 3

Degenen die op het grondgebied van een verdragsluitende
Staat woonplaats hebben , kunnen niet voor de rechter van
een andere verdragsluitende Staat worden opgeroepen dan
krachtens de in de afdelingen 2 tot en met 6 van deze titel
gegeven regels.
Tegen hen kunnen met name niet worden ingeroepen:

— in België : artikel 15 van het Burgerlijk Wetboek (Code
civil ) en artikel 638 van het Gerechtelijk Wetboek ( Code
judiciaire);
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— in het Verenigd Koninkrijk: de bepalingen inzake de
bevoegdheid die berust op :
a) de omstandigheid dat een het geding inleidend stuk
wordt betekend of medegedeeld aan de verweerder
die tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk verblijft;
b) de aanwezigheid van goederen die toebehoren aan de
verweerder in het Verenigd Koninkrijk; of
c) het beslag door de eiser gelegd op goederen die zich in
het Verenigd Koninkrijk bevinden.

— in Denemarken: artikel 246 , leden 2 en 3 , van de Wet op
de burgerlijke rechtsvordering (lov om rettens pleje);

Artikel 4

— in de Bondsrepubliek Duitsland: artikel 23 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Zivilprozefi
ordnung);

Indien de verweerder geen woonplaats heeft op het grond
gebied van een verdragsluitende Staat, wordt de bevoegdheid
in elke verdragsluitende Staat geregeld door de wetgeving van
die Staat , onverminderd de toepassing van het bepaalde in

— in Griekenland : artikel 40 van het Wetboek van Burger
lijke Rechtsvordering (KÓSIKOC; IïoA,mKf|c; AIKOVO
Hiaq);

— in Frankrijk: de artikelen 14 en 15 van het Burgerlijk
Wetboek ( Code civil);

— in Ierland : de bepalingen inzake de bevoegdheid die
berust op de omstandigheid dat een het geding inleidend
stuk wordt betekend of meegedeeld aan de verweerder die
tijdelijk in Ierland verblijft;
— in IJsland : artikel 77 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering (lög um me5fer5 einkamala ï' héra8i);

artikel 16 .

Tegen deze verweerder kan ieder , ongeacht zijn nationaliteit,
die op het grondgebied van een verdragsluitende Staat
woonplaats heeft, aldaar op dezelfde voet als de eigen

onderdanen van die Staat de bevoegdheidsregels inroepen die
er van kracht zijn , met name de regels , bedoeld in artikel 3 ,
tweede alinea .

— in Italië: de artikelen 2 en 4 , punten 1 en 2, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ( Codice di
procedura civile);

Afdeling 2

Bijzondere bevoegdheid

— in Luxemburg: de artikelen 14 en 15 van het Burgerlijk
Wetboek (Code civil );
— in Nederland : de artikelen 126 , lid 3 , en 127 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

— in Noorwegen: artikel 32 van het Wetboek van Burger
lijke Rechtsvordering (Tvistemülsloven );

— in Oostenrijk : artikel 99 van de Wet op de Rechterlijke
Organisatie (Jurisdiktionsnorm);
— in Portugal : de artikelen 65 , lid 1 , onder c), 65 , lid 2 , en
65A , onder c), van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering (Código de Processo Civil ) en artikel 1 1 van het
Wetboek van Rechtsvordering in Arbeidszaken ( Código
de Processo do Trabalho);

— in Zwitserland: de bevoegdheid van de kantonnale
rechtbank van de plaats van beslag (for du lieu du
séquestre / Gerichtsstand des Arrestortes / foro del luogo
del sequestro), als bedoeld in artikel 4 van de Federale
Wet betreffende het internationaal privaatrecht (Loi
fédérale sur le droit international privé / Bundesgesetz
über das internationale Privatrecht / Legge federale sul
diritto internazionale privato );
— in Finland : de tweede , de derde en de vierde zin van
artikel 1 van hoofdstuk 10 van het Wetboek van

Rechtsvordering (oikeudenkaymiskaari / rattegangsbal
ken );
— in Zweden : de eerste zin van artikel 3 van hoofdstuk 10

van het Wetboek van Rechtsvordering (Rattegangsbal
ken );

Artikel 5

De verweerder die woonplaats heeft op het grondgebied van
een verdragsluitende Staat, kan in een andere verdragsluiten
de Staat voor de navolgende gerechten worden opgeroe
pen :

1.

ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst : voor

het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de
eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden
uitgevoerd; ten aanzien van individuele verbintenissen
uit arbeidsovereenkomst is dit de plaats waar de werk
nemer gewoonlijk zijn arbeid verricht en , wanneer de
werknemer niet in een zelfde land gewoonlijk zijn arbeid
verricht, de plaats waar zich de vestiging bevindt die de
werknemer in dienst heeft genomen;
2 . ten aanzien van onderhoudsverplichtingen : voor het
gerecht van de plaats waar de tot onderhoud gerechtigde
zijn woonplaats of zijn gewone verblijfplaats heeft of,
indien het een bijkomende eis is die verbonden is met een
vordering betreffende de staat van personen, voor het
gerecht dat volgens zijn eigen wet bevoegd is daarvan
kennis te nemen, behalve in het geval dat deze bevoegd
heid uitsluitend berust op de nationaliteit van een der
partijen;

3 . ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad :
voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende
feit zich heeft voorgedaan ;
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4 . ten aanzien van een op een strafbaar feit gegronde
rechtsvordering tot schadevergoeding of tot teruggave:
voor het gerecht waarbij de strafvervolging is ingesteld,
zulks voor zover volgens de interne wetgeving dit gerecht
van de burgerlijke vordering kennis kan nemen ;
5 . ten aanzien van een geschil betreffende de exploitatie van
een filiaal , van een agentschap of enige andere vestiging:
voor het gerecht van de plaats waar zij gelegen zijn ;
6 . als oprichter, trustee of begunstigde van een trust, die in
het leven is geroepen op grond van de wet of bij geschrifte
dan wel bij een schriftelijk bevestigde mondelinge over
eenkomst: voor de gerechten van de verdragsluitende
Staat op het grondgebied waarvan de trust gevestigd

verweerder: voor de gerechten van de verdragsluitende
Staat waarin het onroerend goed gelegen is .
-

Artikel 6 bis

Wanneer een gerecht van een verdragsluitende Staat uit
hoofde van dit Verdrag bevoegd is kennis te nemen van
vorderingen ter zake van aansprakelijkheid voortvloeiend uit
het gebruik of de exploitatie van een schip , neemt dit gerecht,
of elk ander gerecht dat volgens het nationale recht van deze
Staat in zijn plaats treedt , tevens kennis van de vorderingen
tot beperking van deze aansprakelijkheid.

is ;

Afdeling 3

7 . ten aanzien van een geschil betreffende de betaling van de
beloning wegens de hulp of berging die aan een lading of
vracht ten goede is gekomen: voor het gerecht in het
rechtsgebied waarvan op deze lading of de daarop
betrekking hebbende vracht:

a ) beslag is gelegd tot zekerheid van deze betaling, of

Bevoegdheid in verzekeringszaken
Artikel 7

De bevoegdheid in verzekeringszaken is in deze afdeling
geregeld , onverminderd het bepaalde in de artikelen 4 en 5 ,
punt 5 .

b) daartoe beslag had kunnen worden gelegd, maar
borgtocht of andere zekerheid is gesteld;
deze bepaling is slechts van toepassing indien wordt
beweerd dat de verweerder een recht heeft op de lading of .
de vracht, of dat hij daarop een zodanig recht had op het
tijdstip van deze hulp of berging.

Artikel 8

De verzekeraar met woonplaats op het grondgebied van een
verdragsluitende Staat kan worden opgeroepen :
1 . voor de gerechten van de Staat waar hij woonplaats
heeft , of

2 . in een andere verdragsluitende Staat, voor het gerecht
van de woonplaats van de verzekeringnemer , of

Artikel 6

Deze verweerder kan ook worden opgeroepen:
1 . indien er meer dan één verweerder is: voor het gerecht
van de woonplaats van een hunner;

2 . bij een vordering tot vrijwaring of bij een vordering tot
voeging of tussenkomst: voor het gerecht waarvoor de
oorspronkelijke vordering aanhangig is, tenzij de vorde
ring slechts is ingesteld om de opgeroepene af te trekken
van de rechter die de wet hem toekent ;

3 . ten aanzien van een tegeneis die voortspruit uit de
overeenkomst of uit het rechtsfeit waarop de oorspron
kelijke eis is gegrond: voor het gerecht waar deze laatste
aanhangig is ;

3 . indien het een medeverzekeraar betreft, voor het gerecht
van een verdragsluitende Staat waar de vordering tegen
de eerste verzekeraar is ingesteld .
Wanneer de verzekeraar geen woonplaats heeft op het
grondgebied van een verdragsluitende Staat, maar in een
verdragsluitende Staat een filiaal , een agentschap of enige
andere vestiging heeft , wordt hij voor de geschillen betref
fende de exploitatie daarvan geacht woonplaats te hebben op
het grondgebied van die Staat .
Artikel 9

De verzekeraar kan bovendien worden opgeroepen voor het
gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich
heeft voorgedaan , indien het geschil een aansprakelijkheids
verzekering of een verzekering welke betrekking heeft op
onroerende goederen betreft. Hetzelfde geldt voor het geval
dat de verzekering zowel betrekking heeft op onroerende als
op roerende goederen welke door een zelfde polis zijn gedekt
en door hetzelfde onheil zijn getroffen .
Artikel 10

4 . ten aanzien van een verbintenis uit overeenkomst , indien

de vordering vergezeld kan gaan van een zakelijke
vordering betreffende een onroerend goed tegen dezelfde

Ter zake van aansprakelijkheidsverzekering kan de verzeke
raar eveneens worden opgeroepen voor het gerecht waar de
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rechtsvordering van de getroffene tegen de verzekerde aan
hangig is , indien de voor dit gerecht geldende wetgeving het
toelaat .

De artikelen 7 , 8 en 9 zijn van toepassing op de vordering
welke door de getroffene rechtstreeks tegen de verzekeraar
wordt ingesteld, indien de rechtstreekse vordering mogelijk
is .

Indien de wettelijke bepalingen betreffende deze rechtstreek
se vordering het in het geding roepen van de verzekeringne
mer of de verzekerde regelen, is hetzelfde gerecht ook te
hunnen opzichte bevoegd.

Artikel 11

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 , derde alinea , kan
de vordering van de verzekeraar slechts worden gebracht
voor de gerechten van de verdragsluitende Staat op het
grondgebied waarvan de verweerder woonplaats heeft,
ongeacht of deze laatste verzekeringnemer , verzekerde of
begunstigde is .
De bepalingen van deze afdeling laten het recht om een
tegeneis in te stellen bij het gerecht voor hetwelk met
inachtneming van deze afdeling de oorspronkelijke eis is
gebracht, onverlet .

Artikel 12

1.
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elke schade

a ) aan zeeschepen , vaste installaties in de kustwateren
of in volle zee , of luchtvaartuigen , die wordt veroor
zaakt door gebeurtenissen in verband met het
gebruik daarvan voor handelsdoeleinden ,

b ) aan andere goederen dan de bagage van passagiers,
toegebracht tijdens het vervoer met deze schepen of
luchtvaartuigen of tijdens gemengd vervoer waarbij
mede met deze schepen of luchtvaartuigen wordt
vervoerd;

2 . elke aansprakelijkheid , met uitzondering van die voor
lichamelijk letsel van passagiers of schade aan hun
bagage
a ) voortvloeiend uit het gebruik of de exploitatie van de
schepen , installaties of luchtvaartuigen overeenkom
stig punt 1 , onder a), voor zover ter zake overeen
komsten tot aanwijzing van een bevoegde rechter
niet zijn verboden bij de wet van de verdragsluitende
Staat waar de luchtvaartuigen ingeschreven zijn,
b ) veroorzaakt door de goederen gedurende vervoer als
bedoeld in punt 1 , onder b);
3 . de geldelijke verliezen in verband met het gebruik of de
exploitatie van de schepen , installaties of luchtvaartui
gen overeenkomstig punt 1 , onder a), inzonderheid
verlies van vracht of verlies van opbrengst van vervrach
ting;
4 . elk risico dat komt bij een van de in de punten 1 tot en met
3 genoemde risico's .

Van de bepalingen van deze afdeling kan slechts worden
afgeweken door overeenkomsten:
1 . gesloten na het ontstaan van het geschil , of
2 . die aan de verzekeringnemer, de verzekerde of de
begunstigde de mogelijkheid geven de zaak bij andere
gerechten dan de in deze afdeling genoemde aanhangig te
maken , of

3 . .waarbij een verzekeringnemer en een verzekeraar die, op
het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten , hun
woonplaats of gewone verblijfplaats in dezelfde verdrag
sluitende Staat hebben, zelfs als het schadebrengende feit
zich in het buitenland heeft voorgedaan , de gerechten
van die Staat bevoegd verklaren, tenzij de wetgeving van
die Staat dergelijke overeenkomsten verbiedt , of
4 . gesloten door een verzekeringnemer die zijn woonplaats
niet in een verdragsluitende Staat heeft, behoudens in
geval van verplichte verzekering dan wel in geval van
verzekering van een in een verdragsluitende Staat gelegen
onroerend goed , of
5 . die betrekking hebben op een verzekeringsovereen
komst, voor zover daarmee een of meer van de risico's

bedoeld in artikel 12 bis worden gedekt.

Artikel 12 bis

De in artikel 12 , punt 5 , bedoelde risico's zijn de volgen
de :

Afdeling 4

Bevoegdheid inzake door consumenten gesloten overeen
komsten

Artikel 13

Ter zake van overeenkomsten gesloten door een persoon
voor een gebruik dat als niet bedrijfs- of beroepsmatig kan
worden beschouwd , hierna te noemen de consument , wordt

de bevoegdheid geregeld door deze afdeling, onverminderd
het bepaalde in de artikelen 4 en 5 , punt 5 ,
1 . wanneer het gaat om koop en verkoop op afbetaling van
roerende lichamelijke zaken ,
2 . wanneer het gaat om leningen op afbetaling of andere
krediettransacties ter financiering van koopovereenkom
sten van zodanige zaken ,

3 . voor elke andere overeenkomst die betrekking heeft op
de verstrekking van diensten of op de levering van
roerende lichamelijke zaken irldien
a ) de sluiting van de overeenkomst in de Staat waar de
consument woonplaats heeft, is voorafgegaan door
een bijzonder voorstel of reclame , en
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b) . de consument in die Staat de voor de sluiting van die
overeenkomst noodzakelijke handelingen heeft ver
richt .

Wanneer de wederpartij van de consument geen woonplaats
heeft op het grondgebied van een verdragsluitende Staat,
maar in een verdragsluitende Staat een filiaal , een agentschap
of enige andere vestiging heeft , wordt hij voor de geschillen
betreffende de exploitatie daarvan geacht woonplaats te
hebben op het grondgebied van die Staat .
Deze afdeling is niet van toepassing op de vervoerovereen
komst .

Artikel 14

De rechtsvordering die door een consument wordt ingesteld
tegen de wederpartij bij de overeenkomst kan worden
gebracht hetzij voor de gerechten van de verdragsluitende
Staat op het grondgebied waarvan deze partij woonplaats
heeft , hetzij voor de gerechten van de verdragsluitende Staat
op het grondgebied waarvan de consument woonplaats
heeft .

De rechtsvordering die tegen de consument wordt ingesteld
door de andere partij bij de overeenkomst kan slechts worden
gebracht voor de gerechten van de verdragsluitende Staat op
het grondgebied waarvan de consument woonplaats heeft.
Deze bepalingen laten het recht om een tegeneis in te stellen
bij het gerecht, waarvoor met inachtneming van deze
afdeling de oorspronkelijke eis is gebracht, onverlet .
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deren : de gerechten van de verdragsluitende Staat
waar het onroerend goed gelegen is ,
b ) ten aanzien evenwel van huur en verhuur, pacht en
verpachting van onroerende goederen voor tijdelijk
particulier gebruik voor ten hoogste zes opeenvol
gende maanden; eveneens de gerechten van de
verdragsluitende Staat waar de verweerder woon
plaats heeft, mits de huurder of pachter een natuur
lijke persoon is en geen van de partijen woonplaats
heeft in de verdragsluitende Staat waar het onroe
rend goed gelegen is ;

2 . ten aanzien van de geldigheid, de nietigheid of de
ontbinding van vennootschappen of rechtspersonen met
plaats van vestiging in een verdragsluitende Staat, dan
wel ten aanzien van de besluiten van hun organen : de
gerechten van die Staat;
3 . ten aanzien van de geldigheid van inschrijvingen in
openbare registers : de gerechten van de verdragsluitende
Staat waar deze registers worden gehouden;
4 . ten aanzien van de registratie of de geldigheid van
octrooien , merken , tekeningen en modellen van nijver
heid , en andere soortgelijke rechten welke aanleiding
geven tot deponering of registratie: de gerechten van de
verdragsluitende Staat op het grondgebied waarvan de
deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of
geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een
internationale overeenkomst;

5 . ten aanzien van de tenuitvoerlegging van beslissingen: de
gerechten van de verdragsluitende Staat van de plaats van
tenuitvoerlegging.

Artikel 15

Van de bepalingen van deze afdeling kan slechts worden
afgeweken door overeenkomsten:
1 . gesloten na het ontstaan van het geschil , of
2 . die aan de consument de mogelijkheid geven de zaak bij
andere gerechten dan de in deze afdeling genoemde
aanhangig te maken, of

3 . waarbij een consument en zijn wederpartij , die op het
tijdstip van het sluiten van de overeenkomst hun woon
plaats of hun gewone verblijfplaats hebben in dezelfde
verdragsluitende Staat , de gerechten van die Staat
bevoegd verklaren, tenzij de wetgeving van die Staat
dergelijke overeenkomsten verbiedt.

Afdeling 5
Exclusieve bevoegdheid
Artikel 16

Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd :
1 . a) ten aanzien van zakelijke rechten op en huur en
verhuur, pacht en verpachting van onroerende goe

Afdeling 6

Door partijen aangewezen bevoegde rechter

Artikel 17

1.
Wanneer de partijen, van wie er ten minste één
woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluiten
de Staat, een gerecht of de gerechten van een verdragsluitende
Staat hebben aangewezen voor de kennisneming van geschil
len welke naar aanleiding van een bepaalde rechtsbetrekking
zijn ontstaan of zullen ontstaan, is dit gerecht of zijn de
gerechten van die Staat bij uitsluiting bevoegd . Deze over
eenkomst tot aanwijzing van een bevoegde rechter dient te
worden gesloten:

a) hetzij bij een schriftelijke overeenkomst, hetzij bij een
schriftelijk bevestigde mondelinge overeenkomst;
b) hetzij in een vorm die wordt toegelaten door de handels
wijzen die tussen de partijen gebruikelijk zijn gewor
den ;
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c) hetzij , in de internationale handel , in een vorm die
overeenstemt met een gewoonte waarvan de partijen op
de hoogte zijn of hadden behoren te zijn en die in de
internationale handel algemeen bekend is en door partij
en bij dergelijke overeenkomsten in de betrokken han
delsbranche doorgaans in acht wordt genomen .

Wanneer een dergelijke overeenkomst wordt gesloten door
partijen die geen van allen woonplaats op het grondgebied
van een verdragsluitende Staat hebben , kunnen de gerechten
van de andere verdragsluitende Staten van het geschil geen
kennis nemen, zolang het aangewezen gerecht of de aange
wezen gerechten zich niet onbevoegd hebben verklaard .
2.
Het gerecht of de gerechten van een verdragsluitende
Staat waaraan in de oprichtingsakte van een trust bevoegd
heid is toegekend , zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen
van een vordering tegen een oprichter, een trustee of een
begunstigde van een trust, als het gaat om de betrekkingen
tussen deze personen of om hun rechten of verplichtingen in
het kader van de trust .

3.
Overeenkomsten tot aanwijzing van een bevoegde
rechter en soortgelijke bedingen in akten tot oprichting van
een trust hebben geen rechtsgevolg indien zij strijdig zijn met
de bepalingen van de artikelen 12 en 15 , of indien de
gerechten op welker bevoegdheid inbreuk wordt gemaakt ,

Artikel 20

Wanneer de verweerder met woonplaats op het grondgebied
van een verdragsluitende Staat voor een gerecht van een
andere verdragsluitende Staat wordt opgeroepen en niet
verschijnt, verklaart de rechter zich ambtshalve onbevoegd
indien zijn bevoegdheid niet berust op de bepalingen van dit
Verdrag .
De rechter is verplicht zijn uitspraak aan te houden zolang
niet vaststaat dat de verweerder in de gelegenheid is gesteld
het stuk dat het geding inleidt of een gelijkwaardig stuk, zo
tijdig als met het oog op zijn verdediging nodig was , te
ontvangen , of dat daartoe al het nodige is gedaan .
Het bepaaldè in het voorgaande lid wordt vervangen door de
bepalingen van artikel 15 van het Verdrag van 's-Gravenhage
van 15 november 1965 inzake de betekening en de kennis
geving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerech
telijke stukken in burgerlijke of handelszaken, indien de
toezending van het stuk dat het geding inleidt , overeenkom
stig het bepaalde in dat Verdrag moest geschieden.

Afdeling 8

krachtens artikel 16 bij uitsluiting bevoegd zijn .

Aanhangigheid en samenhang

4.
Indien een overeenkomst tot aanwijzing van een
bevoegde rechter slechts is gemaakt ten behoeve van een der
partijen, behoudt deze het recht zich te wenden tot elk ander
gerecht dat op grond van dit Verdrag bevoegd is .
5.
Ten aanzien van geschillen inzake individuele arbeids
overeenkomsten hebben overeenkomsten tot aanwijzing van
een bevoegde réchter alleen gevolg indien deze laatste
overeenkomsten zijn gesloten na het ontstaan van het
geschil .
Artikel 18

Buiten de gevallen waarin zijn bevoegdheid voortvloeit uit
andere bepalingen van dit Verdrag, is de rechter van een
verdragsluitende Staat voor wie de verweerder verschijnt ,
bevoegd . Dit voorschrift is niet van toepassing indien de
verschijning uitsluitend ten doel heeft de bevoegdheid te
betwisten, of indien er een ander gerecht bestaat dat
krachtens artikel 16 bij uitsluiting bevoegd is.

Afdeling 7
Toetsing van de bevoegdheid en de ontvankelijkheid
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Artikel 21

Wanneer voor gerechten van verschillende verdragsluitende
Staten tussen dezelfde partijen vorderingen aanhangig zijn,
welke hetzelfde onderwerp betreffen en op dezelfde oorzaak
berusten, houdt het gerecht waarbij de zaak het laatst is
aangebracht zijn uitspraak ambtshalve aan totdat de
bevoegdheid van het gerecht waarbij de zaak het eerst is
aangebracht, vaststaat.
Wanneer de bevoegdheid van het gerecht waarbij de zaak het
eerst is aangebracht, vaststaat , verklaart het gerecht waarbij
de zaak het laatst is aangebracht, zich onbevoegd.

Artikel 22

Wanneer samenhangende vorderingen bij gerechten van
verschillende verdragsluitende Staten zijn aangebracht en in
eerste aanleg aanhangig zijn , kan het gerecht waarbij de zaak
het laatst is aangebracht, zijn uitspraak aanhouden .
Dit gerecht kan , op verzoek van een der partijen, ook tot
verwijzing overgaan mits zijn wetgeving de voeging van
samenhangende zaken toestaat en het gerecht waarbij de

zaak het eerst is aangebracht , bevoegd is van de beide
vorderingen kennis te nemen.
Artikel 19

De rechter van een verdragsluitende Staat bij wie een geschil
aanhangig is gemaakt met als inzet een vordering waarvoor
krachtens artikel 16 een gerecht van een andere verdragslui
tende Staat bij uitsluiting bevoegd is, verklaart zich ambts
halve onbevoegd .

Samenhangend in de zin van dit artikel zijn vorderingen
waartussen een zodanig nauwe band bestaat dat een goede

rechtsbedeling vraagt óm hun gelijktijdige behandeling en
berechting, ten einde te vermijden dat bij afzonderlijke
berechting van de zaken onverenigbare uitspraken worden
gegeven .
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Artikel 27

Artikel 23

Wanneer ten aanzien van de vorderingen meer dan een
gerecht bij uitsluiting bevoegd is, worden partijen verwezen
naar het gerecht waarbij de zaak het eerst aanhangig is
gemaakt.

Afdeling 9

Voorlopige maatregelen en maatregelen tot bewaring van

Beslissingen worden niet erkend:
1 . indien de erkenning strijdig is met de openbare orde van
de aangezochte Staat ;
2 . indien het stuk dat het geding inleidt of een gelijkwaardig
stuk niet regelmatig en zo tijdig als met het oog op zijn
verdediging nodig was, aan de verweerder tegen wie
verstek werd verleend, is betekend of is medegedeeld;

recht

Artikel 24

In de wetgeving van een verdragsluitende Staat voorziene
voorlopige of bewarende maatregelen kunnen bij de rechter
lijke autoriteiten van die Staat worden aangevraagd , zelfs
indien een gerecht van een andere verdragsluitende Staat
krachtens dit Verdrag bevoegd is van het bodemgeschil
kennis te nemen .

3 . indien de beslissing onverenigbaar is met een tussen
dezelfde partijen in de aangezochte Staat gegeven beslis
sing;

4 . indien de rechter van de Staat van herkomst, om tot zijn
beslissing te komen , zich heeft uitgesproken over een
vraag betreffende de staat of de bevoegdheid van natuur
lijke personen , het huwelijksgoederenrecht, testamenten
en erfenissen en daarbij een regel van internationaal
privaatrecht van de aangezochte Staat heeft geschonden,
tenzij de beslissing tot hetzelfde resultaat voert als
wanneer de regels van internationaal privaatrecht van de
aangezochte Staat zouden zijn toegepast;

TITEL III

ERKENNING EN TENUITVOERLEGGING

Artikel 25

Onder beslissing in de zin van dit Verdrag wordt verstaan ,
elke door een gerecht van een verdragsluitende Staat gegeven
beslissing, ongeacht de daaraan gegeven benaming, zoals
arrest, vonnis , beschikking of rechterlijk dwangbevel , alsme
de de vaststelling door de griffier van het bedrag der
proceskosten .

Afdeling 1
Erkenning
Artikel 26

De in een verdragsluitende Staat gegeven beslissingen worden
in de overige verdragsluitende Staten erkend zonder vorm
van proces .

Indien tegen de erkenning van een beslissing bezwaar wordt
gemaakt, kan iedere partij die er belang bij heeft ten

principale te zien vastgesteld dat de beslissing erkend dient te
worden , gebruik maken van de procedure geregeld in de

5 . indien de beslissing onverenigbaar is met een beslissing
die vroeger in een niet bij het Verdrag partij zijnde Staat
tussen dezelfde partijen is gegeven in een geschil dat
hetzelfde onderwerp betreft en op dezelfde oorzaak
berust, mits deze laatste beslissing voldoet aan de
voorwaarden voor erkenning in de aangezochte Staat.

Artikel 28

De beslissingen worden eveneens niet erkend indien de
bepalingen van de afdelingen 3 , 4 en 5 van titel II zijn
geschonden , alsook indien het in artikel 59 bedoelde geval
zich voordoet .

Erkenning van een beslissing kan voorts worden geweigerd
indien een van de in artikel 54 ter, lid 3 , of in artikel 57, lid 4 ,
bedoelde gevallen zich voordoet.

Bij de toetsing of de in de vorige leden genoemde bevoegd
heidsregels niet geschonden zijn , is de aangezochte instantie
gebonden aan de feitelijke overwegingen op grond waarvan
het gerecht van de Staat van herkomst zijn bevoegdheid heeft
aangenomen .

afdelingen 2 en 3 van deze titel .
Wordt ten overstaan van een gerecht van een verdragsluiten
de Staat de erkenning bij wege van tussenvordering gevraagd,
dan is dit gerecht bevoegd om van de vordering kennis te
nemen .

Onverminderd het bepaalde in de eerste twee alinea's, mag de
bevoegdheid van de gerechten van de Staat van herkomst niet
worden getoetst; de bevoegdheidsregels betreffen niét de
openbare orde als bedoeld in artikel 27 , punt 1 .

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr . L 319 / 16

Artikel 29

25 . 11 . 88

— in Luxemburg, tot de President van het tribunal d'arron
dissement;

In geen geval wordt overgegaan tot een onderzoek van de
juistheid van de in den vreemde gegeven beslissing.

— in Nederland , tot de President van de arrondissements
rechtbank;

— in Noorwegen , tot de herredsrett of byrett als nams
Artikel 30

De rechterlijke autoriteit van een verdragsluitende Staat, bij
wie de erkenning van een in een andere verdragsluitende
Staat gegeven beslissing wordt ingeroepen, kan haar uit

spraak aanhouden indien tegen deze beslissing een gewoon
rechtsmiddel is aangewend .

De rechterlijke autoriteit van een verdragsluitende Staat, bij
wie de erkenning wordt ingeroepen van een in Ierland of het
Verenigd Koninkrijk gegeven beslissing, waarvan de tenuit
voerlegging door een daartegen aangewend rechtsmiddel in
de Staat van herkomst is geschorst, kan haar uitspraak
aanhouden .

Afdeling 2
Tenuitvoerlegging

Artikel 31

De beslissingen die in een verdragsluitende Staat gegeven zijn
en daar uitvoerbaar zijn , kunnen in een andere verdragslui
tende Staat ten uitvoer worden gelegd , nadat zij aldaar, ten
verzoeke van iedere belanghebbende partij , uitvoerbaar zijn
verklaard .

In het Verenigd Koninkrijk worden deze beslissingen in
Engeland en Wales , in Schotland of in Noord-Ierland echter
eerst ten uitvoer gelegd na ten verzoeke van iedere belang
hebbende partij in het betrokken deel van het Verenigd
Koninkrijk voor tenuitvoerlegging te zijn geregistreerd.

Artikel 32

1 . Het verzoek wordt gericht:

— in België, tot de rechtbank van eerste aanleg of tribunal de
première instance;
— in Denemarken , tot de byret;
— in de Bondsrepubliek Duitsland , tot de President van een
kamer van het Landgericht;
— in Griekenland , tot μονομελές πρωτοδικείο;

— in Spanje, tot de Juzgado de Primera Instancia;
— in Frankrijk , tot de President van het tribunal de grande
instance;

— in Ierland, tot het High Court;

— in IJsland, tot de héraSsdómari ;
— in Italië , tot het corte d'appello ;

rett ;

— in Oostenrijk , tot het Landesgericht of het Kreisge
richt;

— in Portugal , tot het Tribunal Judicial de Circulo; de
beslissing wordt gegeven door de Juiz de Circulo;
— in Zwitserland :

a ) ten aanzien van beslissingen houdende een veroorde
ling tot betaling van een geldsom , tot het gerecht dat
opheffing gelast / juge de la mainlevée / Rechtsöff
nungsrichter / giudice competente a pronunciare sul
rigetto dell'opposizione in het geval van de procedure
krachtens de artikelen 80 en 81 van de Federale Wet

op vervolging wegens faillissementsschulden / Loi
fédérale sur la poursuite poür dettes et la faillite /
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs /
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento;
b ) ten aanzien van beslissingen niet houdende een
veroordeling tot betaling van een geldsom , tot de
bevoegde exequaturrechter van het kanton / juge
cantonal d'exequatur compétent / zustandiger kan
tonaler Vollstreckungsrichter / giudice cantonale
competente a pronunciare l'exequatur;
— in Finland , tot de ulosotonhaltija / överexekutor;
— in Zweden , tot de Svea hovratt;

— in het Verenigd Koninkrijk:
a ) in Engeland en Wales , tot het High Court of Justice
of, in geval van een beslissing inzake onderhoudsver
plichtingen, tot het Magistrates' Court, door tussen
komst van de Secretary of State;
b) in Schotland , tot het Court of Session of, in geval van
een beslissing inzake onderhoudsverplichtingen,
door tussenkomst van de Secretary of State, tot het
Sheriff Court ;

c) in Noord-Ierland , tot het High Court of Justice of, in
geval van een beslissing inzake onderhoudsverplich
tingen, door tussenkomst van de Secretary of State,
tot het Magistrates' Court .

2.
Het relatief bevoegde gerecht is dat van de woonplaats
van de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd.
Indien deze partij geen woonplaats heeft in de aangezochte
Staat, wordt de bevoegdheid bepaald door de plaats van
tenuitvoerlegging.
Artikel 33

De vereisten waaraan het verzoek moet voldoen , worden
vastgesteld door de wet van de aangezochte Staat.

De verzoeker moet, binnen het rechtsgebied van het gerecht
dat van het verzoek kennis neemt, woonplaats kiezen. Kent
echter de wetgeving van de aangezochte Staat geen woon
plaatskeuze, dan kan de verzoeker een procesgemachtigde
aanwijzen.
Bij het verzoek worden gevoegd de in de artikelen 46 en 47
genoemde documenten .
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in Noorwegen , voor de lagmansrett;

Artikel 34

Het gerecht tot hetwelk het verzoek is gericht, doet onver
wijld uitspraak ; de partij tegen wie de tenuitvoerlegging
wordt gevraagd , wordt in deze stand van de procedure niet
gehoord.
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— in Oostenrijk, voor het Landesgericht of het Kreisge
richt ;

— in Portugal , voor het Tribunal da Relação;
— in Zwitserland , voor het tribunal du canton / Kantons

gericht / tribunale cantonale;

Het verzoek kan slechts om een van de in de artikelen 27 en

28 genoemde redenen worden afgewezen .

In geen geval wordt overgegaan tot een onderzoek van de
juistheid van de in den vreemde gegeven beslissing.

Artikel 35

De op het verzoek gegeven beslissing wordt door bemidde
ling van de griffier onverwijld ter kennis van de verzoeker
gebracht op de wijze als is bepaald in de wetgeving van de
aangezochte Staat .

— in Finland, voor de hovioikeus / hovratt ;
— in Zweden , voor de Svea hovratt ;

— in het Verenigd Koninkrijk:
a ) in Engeland en Wales, voor het High Court of Justice
of, in geval van een beslissing inzake onderhoudsver
plichtingen, voor het Magistrates' Court;
b ) in Schotland voor het Court of Session of, in geval
van een beslissing inzake onderhoudsverplichtingen,
voor het Sheriff Court;

c) in Noord-Ierland , voor het High Court of Justice of,
in geval van een beslissing inzake onderhoudsver
plichtingen, voor het Magistrates' Court .

Artikel 36

2.
Indien de tenuitvoerlegging wordt toegestaan , kan de partij
tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd , binnen één
maand na de betekening van de beslissing daartegen verzet
doen .

Indien deze partij woonplaats heeft in een andere verdrag
sluitende Staat dan die waar de beslissing houdende verlof tot
tenuitvoerlegging is gegeven , beloopt de termijn twee maan
den en vangt aan op de dag dat de beslissing aan de partij in
persoon of aan haar woonplaats is betekend . Deze termijn
mag niet op grond van de afstand worden verlengd.

Artikel 37

1.
Het verzet wordt volgens de regels van de procedure op
tegenspraak gebracht:

— in België, voor de rechtbank van eerste aanleg of tribunal
de première instance;
— in Denemarken , voor de landsret ;

Tegen de op het verzet gegeven beslissing kan

— in België , Griekenland , Spanje , Frankrijk, Italië, Luxem
burg en Nederland slechts een beroep in cassatie worden
ingesteld ;
— in Denemarken slechts, met machtiging van de minister
van Justitie, een beroep bij de hojesteret worden inge
steld ;
— in de Bondsrepubliek Duitsland slechts het middel van
Rechtsbeschwerde worden aangewend ;

— in Ierland slechts het rechtsmiddel van beroep over een
rechtsvraag bij het Supreme Court worden aangewend;
— in IJsland slechts een beroep bij de Hsestiréttur worden
ingesteld;

— in Noorwegen slechts een beroep („kjaeremal" of „anke")
bij de Hoyesteretts Kjaerem&lsutvalg of Hoyesterett wor
den ingesteld ;
— in Oostenrijk, in geval van beroep, slechts Revisionsre
kurs worden ingesteld, en in geval van verzet slechts
Berufung met de eventuele mogelijkheid van Revision ;

— in de Bondsrepubliek Duitsland , voor het Oberlandesge
richt;

— in Portugal slechts het rechtsmiddel van beroep inzake
een rechtsvraag worden aangewend;

— in Griekenland , voor de £(p£T£io;

— in Zwitserland slechts een recours de droit public devant
— in Spanje, voor de Audiencia Provincial;

le tribunal fédéral / staatsrechtliche Beschwerde beim

— in Frankrijk, voor het cour d'appel ;

Bundesgericht / ricorso di diritto pubblico davanti al
tribunale federale worden ingesteld;

— in Ierland, voor het High Court;

— in IJsland , voor de héraösdómari ;
— in Italië, voor het corte d'appello ;

— in Luxemburg, voor het Cour supérieure de justice
siégeant en matière d'appel civil;
— in Nederland, voor de arrondissementsrechtbank;

— in Finland slechts een beroep bij het korkein oikeus /
högsta domstolen worden ingesteld;
— in Zweden slechts een beroep bij het högsta domstolen
worden ingesteld;
— in het Verenigd Koninkrijk slechts in één hogere instantie
het rechtsmiddel van beroep over een rechtsvraag worden
aangewend .
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— in Zwitserland, bij het tribunal cantonal / Kantonsge
richt / tribunale cantonale;

Het gerecht dat over het verzet oordeelt, kan op verzoek van
de partij die het verzet heeft gedaan , zijn uitspraak aanhou
den indien tegen de in den vreemde gegeven beslissing in de
Staat van herkomst een gewoon rechtsmiddel is aangewend
of indien de termijn daarvoor nog niet is verstreken ; in dit
laatste geval kan het gerecht een termijn stellen waarbinnen
het rechtsmiddel moet worden aangewend .
Indien de beslissing in Ierland of het Verenigd Koninkrijk is
gegeven, wordt elk rechtsmiddel dat in de Staat van herkomst
kan worden ingesteld , voor de toepassing van de eerste alinea
beschouwd als een gewoon rechtsmiddel .
Dit gerecht kan het verlof tot tenuitvoerlegging ook geven op
voorwaarde dat zekerheid wordt gesteld ; de zekerheid wordt
door het gerecht omschreven.

Artikel 39

Gedurende de termijn van verzet bedoeld in artikel 36 , en tot
het tijdstip dat daarover uitspraak is gedaan, kunnen slechts
bewarende maatregelen worden genomen ten aanzien van de
goederen van de partij tegen wie de tenuitvoerlegging is
gevraagd.

De beslissing waarbij de tenuitvoerlegging wordt toegestaan,
houdt tevens het verlof in deze maatregelen te treffen .

Artikel 40

— in Finland , bij de hovioikeus / hovratt ;

— in Zweden, bij de Svea hovratt ;
— in het Verenigd Koninkrijk;
a ) in Engeland en Wales, bij het High Court of Justice
of, in geval van een beslissing inzake onderhoudsver
plichtingen , bij het Magistrates' Court ;
b ) in Schotland, bij het Court of Session of, in geval van
een beslissing inzake onderhoudsverplichtingen , bij
het Sheriff Court ;
c) in Noord-Ierland , bij het High Court of Justice of, in
geval van een beslissing inzake onderhoudsverplich
tingen , bij het Magistrates' Court.

2.
De partij tegen wie de tenuitvoerlegging is gevraagd ,
wordt opgeroepen te verschijnen voor het gerecht bij hetwelk
het beroep is ingesteld. In geval van verstek zijn de bepalingen
van artikel 20 , tweede en derde alinea, van toepassing, ook
wanneer deze partij geen woonplaats heeft op het grondge
bied van een der verdragsluitende Staten .
Artikel 41

Tegen de beslissing waarbij over het beroep bedoeld in artikel
40 uitspraak wordt gedaan, kan
— in België , Griekenland, Spanje , Frankrijk , Italië, Luxem
burg en Nederland slechts een beroep in cassatie worden
ingesteld;

— in Denemarken slechts , met machtiging van de minister
van Justitie , een beroep bij de hojesteret worden inge
steld ;

1.
Indien zijn verzoek is afgewezen , kan de verzoeker
daartegen beroep instellen :

— in België , bij het hof van beroep of cour d'appel ;

— in de Bondsrepubliek Duitsland slechts het middel van
Rechtsbeschwerde worden aangewend;

— in Denemarken , bij de landsret;

— in Ierland slechts het rechtsmiddel van beroep over een
rechtsvraag bij het Supreme Court worden aangewend ;

— in de Bondsrepubliek Duitsland , bij het Oberlandesge

— in IJsland slechts een beroep bij de Haestiréttur worden
ingesteld ;

richt;

— in Griekenland, bij de stpeiEio;

— in Spanje, bij de Audiencia Provincial ;

' — in Noorwegen slechts een beroep („kjserem&l" of „anke")
bij de Hoyesteretts Kjaeremalsutvalg of Hoyesterett wor
den ingesteld;

— in Frankrijk , bij het cour d'appel ;

— in Oostenrijk slechts Revisionsrekurs worden inge
steld ;

— in Ierland , bij het High Court ;

— in Portugal slechts het rechtsmiddel van beroep inzage

— in IJsland, bij de héraösdómari;

een rechtsvraag worden aangewend ;

— in Zwitserland slechts een recours de droit public devant
— in Italië, bij het corte d'appello;
— in Luxemburg , bij het Cour supérieure de Justice siégeant
en matière d'appel civil ;

le tribunal fédéral / staatsrechtliche Beschwerde beim

Bundesgericht / ricorso di diritto pubblico davanti al
tribunale federale worden ingesteld ;

— in Nederland , bij het gerechtshof;

— in Finland slechts een beroep bij het korkein oikeus /
högsta domstolen worden ingesteld ;

— in Noorwegen , bij de lagmansrett ;

— in Zweden slechts een beroep bij het högsta domstolen
worden ingesteld ;

— in Oostenrijk, bij het Landesgericht of het Kreisge
richt ;

— in Portugal, bij het Tribunal da Relação;

— in het Verenigd Koninkrijk slechts in één hogere instantie
het rechtsmiddel van beroep over een rechtsvraag worden
aangewend .
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Artikel 42

Wanneer in de in den vreemde gegeven beslissing uitspraak is
gedaan over meer dan een punt van de eis, en de tenuitvoer
legging niet voor het geheel kan worden toegestaan , staat de
rechterlijke autoriteit de tenuitvoerlegging toe voor een of

2 . indien de beslissing bij verstek gewezen is, het origineel of
een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het
document waaruit blijkt dat het stuk dat het geding heeft
ingeleid of een gelijkwaardig stuk aan de niet verschenen
partij is betekend of is medegedeeld .

meer onderdelen daarvan .
Artikel 47

De verzoeker kan vorderen dat het verlof tot tenuitvoerleg

ging een gedeelte van de uitspraak betreft.
Artikel 43

In den vreemde gegeven beslissingen die een veroordeling tot
een dwangsom inhouden, kunnen in de aangezochte Staat
slechts ten uitvoer worden gelegd indien het bedrag ervan
door de gerechten van de Staat van herkomst definitief is
bepaald .

De partij die de tenuitvoerlegging verzoekt, moet bovendien
overleggen :
1 . enig document waaruit kan worden vastgesteld dat de
beslissing volgens de wet van de Staat van herkomst
uitvoerbaar is en betekend is geworden ;
2 . voor zover nodig, een document waaruit blijkt dat de
verzoeker in de Staat van herkomst vergunning heeft
verkregen om kosteloos of tegen verminderd tarief te
procederen .

Artikel 44

Artikel 48

De verzoeker die in de Staat van herkomst in aanmerking
kwam voor gehele of gedeeltelijke kosteloze rechtsbijstand of
vrijstelling van kosten en uitgaven , komt iri de procedure
volgens de artikelen 32 tot en met 35 in aanmerking voor de
meest gunstige bijstand of voor de meest ruime vrijstelling
waarin het recht van de aangezochte Staat voorziet.

Bij gebreke van overlegging van de in de artikelen 46 , punt 2 ,
en 47 , punt 2 , bedoelde documenten kan de rechterlijke
autoriteit voor de overlegging een termijn bepalen of gelijk
waardige documènten aanvaarden , dan wel , indien zij zich
voldoende voorgelicht acht , van de overlegging vrijstelling

De verzoeker die tenuitvoerlegging van een in Denemarken of
IJsland door een administratieve autoriteit gegeven beslissing
inzake onderhoudsverplichtingen vraagt, , kan in de aange
zochte Staat een beroep doen op het in de eerste alinea
bedoelde voorrecht, indien hij een door het Deense of door
het IJslandse Ministerie van Justitie afgegeven verklaring
overlegt ten bewijze van het feit dat hij voldoet aan de
economische voorwaarden om hem geheel of gedeeltelijk
voor kosteloze rechtsbijstand of vrijstelling van kosten en
uitgaven in aanmerking te doen komen .

Indien de rechterlijke autoriteit zulks verlangt, wordt van de
documenten een vertaling overgelegd ; de vertaling wordt
gewaarmerkt door degene die in een van de verdragsluitende

verlenen .

Staten daartoe gemachtigd is .
Artikel 49

Geen enkele legalisatie of soortgelijke formaliteit mag wor
den geëist met betrekking tot de documenten genoemd in de
artikelen 46 , 47 en 48 , tweede alinea , alsook, in voorkomend
geval , met betrekking tot de procesvolmacht.

Artikel 45

Aan de partij die een verdragsluitende Staat de tenuitvoer
legging vraagt van een in een andere verdragsluitende Staat
gegeven beslissing, kan geen enkele zekerheid of depot, onder
welke benaming ook, worden opgelegd wegens de hoedanig
heid van vreemdeling dan wel wegens het ontbreken van een
woonplaats of verblijfplaats in eerstgenoemde Staat.

TITEL IV

AUTHENTIEKE AKTEN EN GERECHTELIJKE SCHIKKIN
GEN

Artikel 50

Afdeling 3
Gemeenschappelijke bepalingen
Artikel 46

Authentieke akten , verleden en uitvoerbaar in een verdrag
sluitende Staat, worden op verzoek, overeenkomstig de in de
artikelen 31 en volgende bedoelde procedure , in een andere
verdragsluitende Staat uitvoerbaar verklaard . Het verzoek
kan slechts worden afgewezen indien de tenuitvoerlegging
van de authentieke akte strijdig is met de openbare orde van
de aangezochte Staat .

verzoekt van een beslissing, moet overleggen:

De overgelegde akte moet voldoen aan de voorwaarden,
nodig voor haar echtheid in de Staat van herkomst .

1 . een expeditie ervan die voldoet aan de voorwaarden
nodig voor haar echtheid;

De bepalingen van afdeling 3 van titel III zijn , voor zover
nodig, van toepassing.

De partij die de erkenning inroept of de tenuitvoerlegging
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Artikel 51

Gerechtelijke schikkingen welke in de loop van een geding tot
stand zijn gekomen en die uitvoerbaar zijn in de Staat van
herkomst, zijn op dezelfde voet als authentieke akten
uitvoerbaar in de aangezochte Staat.
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Indien de partijen in een geschil over een overeenkomst vóór
de inwerkingtreding van dit Verdrag schriftelijk waren
overeengekomen op deze overeenkomst het Ierse recht of het
recht van een deel van het Verenigd Koninkrijk toe te passen ,
blijven de gerechten van Ierland of van dit deel van het
Verenigd Koninkrijk bevoegd om van dit geschil kennis te
nemen .

TITEL V

Artikel 54 bis

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 52

Om vast te stellen of een partij woonplaats heeft op het
grondgebied van de verdragsluitende Staat, bij een van welks
gerechten een zaak aanhangig is, past de rechter zijn interne
wet toe .

Indien een partij geen woonplaats heeft in de Staat, bij een
van welks gerechten een zaak aanhangig is, past de rechter ter
vaststelling of zij een woonplaats heeft in een andere
verdragsluitende Staat , de wet van die Staat toe .
Artikel 53

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt de plaats van
vestiging van vennootschappen en rechtspersonen gelijkge
steld met de woonplaats. Om deze plaats van vestiging vast te
stellen , past de rechter evenwel de regels van het voor hem
geldende internationaal privaatrecht toe .
Om vast te stellen of een trust gevestigd is in de verdragslui
tende Staat bij welks gerechten de zaak aanhangig is
gemaakt, past de rechter de regels van het voor hem geldende
internationaal privaatrecht toe .

Gedurende drie jaar na de inwerkingtreding van dit Verdrag
voor respectievelijk Denemarken , Griekenland , Ierland,
IJsland, Noorwegen , Finland en Zweden , wordt in elk van
deze Staten de bevoegdheid in zaken van zeerecht niet alleen
bepaald overeenkomstig titel II ervan , maar ook overeen
komstig de bepalingen van de punten 1 tot en met 7 hierna .
Deze bepalingen zijn in elk van deze Staten evenwel niet
langer van toepassing zodra het op 10 mei 1952 te Brussel
ondertekende Internationaal Verdrag tot eenmaking van
enkele bepalingen inzake conservatoir beslag op zeeschepen
voor die Staat in werking is getreden.

1 . Hij die zijn woonplaats heeft in een verdragsluitende
Staat, kan in de volgende gevallen voor de gerechten van
een van de hierboven genoemde Staten worden gedaagd
ter zake van een zeerechtelijke vordering, wanneer op het
schip waarop de vordering betrekking heeft of op enig
ander schip waarvan hij eigenaar is, op het grondgebied
van laatstgenoemde Staat gerechtelijk beslag is gelegd als
zekerheid voor de vordering, of wanneer aldaar beslag
had kunnen worden gelegd, maar er borgtocht dan wel
enige andere zekerheid is gesteld :
a)

b) indien de vordering in die Staat is ontstaan;
c)

TITEL VI
OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 54

De bepalingen van dit Verdrag zijn slechts van toepassing op
rechtsvorderingen ingesteld en authentieke akten verleden na
de inwerkingtreding van het Verdrag in de Staat van
herkomst en , indien de erkenning of tenuitvoerlegging van
een beslissing of authentieke akte wordt verzocht, na de
inwerkingtreding in de aangezochte Staat.
Evenwel worden beslissingen , gegeven na de dag van inwer
kingtreding van dit Verdrag in de betrekkingen tussen de
Staat van herkomst en de aangezochte Staat naar aanleiding
van vóór deze dag ingestelde vorderingen, erkend en ten

uitvoer gelegd overeenkomstig de bepalingen van titel lil ,
indien de toegepaste bevoegdheidsregels overeenkomen met
de regels voorzien in titel II, of neergelegd in een Verdrag dat
tussen de Staat van herkomst en de aangezochte Staat van
kracht was toen de vordering werd ingesteld.

indien de eiser zijn woonplaats in die Staat heeft;

indien de vordering is ontstaan op een reis tijdens
welke het beslag is gelegd of had kunnen worden
gelegd ;

d) indien de vordering voortspruit uit een aanvaring of
schade die , hetzij door het uitvoeren of nalaten van
een manoeuvre, hetzij door niet-naleving der regle
menten , een schip heeft toegebracht aan een ander
schip dan wel aan de zich aan boord van een van deze
schepen bevindende zaken of personen;
e)

indien de vordering is ontstaan uit hulp of ber
ging ;

f)

indien de vordering betrekking heeft op een hypo
theek of een andere vorm van zekerheid betreffende

het schip waarop beslag is gelegd.
2 . Beslag kan worden gelegd op elk schip waarop de
zeerechtelijke vordering betrekking heeft of op elk ander
schip dat toebehoort aan degene die op het tijdstip van
het ontstaan van de vordering eigenaar was van het schip
waarop deze vordering betrekking heeft. Ter zake van de
in punt 5 , onder o ), p ) of q), bedoelde vorderingen kan
evenwel alleen beslag worden gelegd op het schip waarop
de vordering betrekking heeft .
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q) elke hypotheek of andere vorm van zekerheid betref

3 . Schepen worden geacht dezelfde eigenaar te hebben

fende een schip .

wanneer alle aandelen in handen zijn van dezelfde
persoon of personen .

4 . In geval van bevrachting waarbij de zeggenschap over het
schip is overgedragen, kan , wanneer alleen de bevrachter
aansprakelijk is voor een zeerechtelijke vordering ter
zake van het schip , op dit schip of op enig ander schip van
deze bevrachter beslag worden gelegd , doch kan ter zake
van deze vordering geen beslag worden gelegd op enig
ander schip van de eigenaar. Dit geldt ook in alle gevallen
waarin een ander dan de eigenaar aansprakelijk is voor
een zeerechtelijke vordering ter zake van het schip .
5 . Onder „zeerechtelijke vordering" wordt verstaan een
vordering voortvloeiend uit:
a)
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6 . In Denemarken dekt de uitdrukking „beslag", voor wat
de in punt 5 , onder o) en p ), bedoelde zeerechtelijke
vorderingen betreft, ook de „forbud", voor zover inge
volge de artikelen 646 tot en met 653 van de Wet op de
burgerlijke rechtsvordering (lov om rettens pleje) alleen
deze procedure ter zake is toegelaten.
7 . In IJsland wordt de term „beslag", voor wat de in punt 5 ,
onder o) en p ), bedoelde zeerechtelijke vorderingen
betreft, geacht ook de „lögbann" te omvatten , wanneer
dit krachtens hoofdstuk III van de wetgeving inzake
beslag en bevel (lög um kyrrsetningu og lögbann) de enig
toegestane procedure voor een dergelijke vordering is.

schade veroorzaakt door een schip door aanvaring
of anderszins;
TITEL VII

b ) dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door een
schip of voortspruitend uit de exploitatie van een
schip ;
c)

hulp en berging;

d) overeenkomsten betreffende het gebruik of de huur
van een schip bij wijze van bevrachting of anders
zins ;

e)

overeenkomsten betreffende goederenvervoer per
schip bij wijze van bevrachting, cognossement of
anderszins;

f)

verlies van of schade aan goederen, met inbegrip van
de bagage, vervoerd per schip;

g)

avarij-grosse ;

h)

bodemerij ;

i)

slepen;

j)

loodsen ;

k) aan een schip geleverde goederen of materiaal ten
behoeve van de exploitatie of het onderhoud van het
schip , ongeacht de plaats van de levering;
1)

VERHOUDING TOT HET VERDRAG VAN BRUSSEL EN TOT
ANDERE VERDRAGEN

bouw, herstelling of uitrusting van een schip , of
havengelden ;

m) de lonen van kapitein , officieren of bemanning;
n) uitgaven van de kapitein, met inbegrip van uitgaven
gedaan door verschepers , bevrachters , of agenten
voor rekening van het schip of zijn eigenaar;

Artikel 54 ter

1.
Dit Verdrag laat onverlet de toepassing door de
Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen van het op 27
september 1968 te Brussel ondertekende verdrag betreffende
de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken en van het op 3
juni 1971 te Luxemburg ondertekende protocol betreffende
de uitlegging van genoemd verdrag door het Hof van Justitie ,
zoals gewijzigd bij de verdragen betreffende de toetreding tot
genoemd verdrag en tot genoemd protocol door de tot de
Europese Gemeenschappen toetredende Staten , welk geheel
van deze verdragen en van dit protocol hierna het „Verdrag
van Brussel" worden genoemd .

2.

Dit Verdrag is echter in elk geval van toepassing:

a) ten aanzien van de rechterlijke bevoegdheid, indien de
verweerder woonplaats heeft op het grondgebied van een
verdragsluitende Staat die geen lid is van de Europese
Gemeenschappen of indien de artikelen 16 of 17 van dit
Verdrag de gerechten van een dergelijke verdragsluitende
Staat bevoegdheid verlenen ;
b) ten aanzien van aanhangigheid of samenhang zoals
bedoeld in de artikelen 21 en 22, indien procedures zijn
aangespannen in een verdragsluitende Staat die geen lid is
van de Europese Gemeenschappen en in een verdragslui
tende Staat die wel lid is van de Europese Gemeenschap
pen ;

c) ten aanzien van erkenning en tenuitvoerlegging, indien de
Staat van herkomst of de aangezochte Staat geen lid is van
de Europese Gemeenschappen .

o) geschillen over de eigendom van een schip ;
p) geschillen tussen medeëigenaars van een schip over
eigendom , bezit, exploitatie of opbrengsten van dat
schip ;

3.
Behalve op de gronden genoemd in titel III kan
erkenning of tenuitvoerlegging worden geweigerd indien de
rechterlijke bevoegdheidsgrond waarop de beslissing geba
seerd is , verschilt van de grond krachtens dit Verdrag en
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erkenning of tenuitvoerlegging wordt geëist tegen een partij

met woonplaats in een verdragsluitende Staat die geen lid is
van de Europese Gemeenschappen , tenzij de beslissing
volgens het recht van de aangezochte Staat anderszins kan
worden erkend of ten uitvoer kan worden gelegd.

Artikel 55

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 54 , lid 2 , en
56 , vervangt dit Verdrag tussen de Staten die daarbij partij
zijn, de tussen twee of meer van deze Staten gesloten
verdragen , te weten:

— het verdrag tussen Frankrijk en de Zwitserse Bondsstaat
betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoer
legging van vonnissen in burgerlijke zaken , ondertekend
te Parijs op 15 juni 1869 ,
— het verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en Spanje
betreffende de wederzijdse tenuitvoerlegging van vonnis
sen en arresten in burgerlijke en handelszaken , onderte
kend te Madrid op 19 november 1896 ,
— het verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en het Duitse
Rijk betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van
rechterlijke beslissingen en scheidsrechterlijke uitspra
ken , ondertekend te Bern op 2 november 1929 ,
— het verdrag tussen Denemarken, Finland, IJsland , Noor
wegen en Zweden betreffende de erkenning en tenuit
voerlegging van vonnissen, ondertekend te Kopenhagen
op 16 maart 1932,
— het verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en Italië
betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van rech
terlijke beslissingen , ondertekend te Rome op 3 januari
1933 ,
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— het verdrag tussen Oostenrijk en de Zwitserse Bondsstaat
inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke
beslissingen , ondertekend te Bern op 16 december
1960 ,

— het verdrag tussen Noorwegen en het Verenigd Konink
rijk betreffende de wederzijdse erkenning en tenuitvoer
legging van vonnissen in burgerlijke zaken , ondertekend
te Londen op 12 juni 1961 ,
— het verdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk
inzake de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van
rechterlijke beslissingen in burgerlijke en handelszaken ,
ondertekend te Wenen op 14 juli 1961 , met protocol ,
ondertekend te Londen op 6 maart 1970 ,
— het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en
Oostenrijk inzake de wederzijdse erkenning en tenuit
voerlegging van rechterlijke beslissingen en authentieke
akten in burgerlijke en handelszaken , ondertekend te Den
Haag op 6 februari 1963 ,

— het verdrag tussen Frankrijk en Oostenrijk inzake de
erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissin
gen en authentieke akten in burgerlijke en handelszaken,
ondertekend te Wenen op 15 juli 1966 ,
— het verdrag tussen Luxemburg en Oostenrijk inzake de
erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissin
gen en authentieke akten in burgerlijke en handelszaken ,

ondertekend te Luxemburg op 29 juli 1971 ,
— het verdrag tussen Italië en Oostenrijk inzake de weder
zijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke
beslissingen en schikkingen en van authentieke akten in
burgerlijke en handelszaken , ondertekend te Rome op 16
november 1971 ,

— het verdrag tussen Zweden en de Zwitserse Bondsstaat
betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van
rechterlijke beslissingen en scheidsrechterlijke uitspra
ken, ondertekend te Stockholm op 15 januari 1936 ,

— het verdrag tussen Noorwegen en de Bondsrepubliek
Duitsland betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging
van vonnissen en executoriale akten in burgerlijke en
handelszaken , ondertekend te Oslo op 17 juni 1977 ,

— het verdrag tussen het Koninkrijk België en Oostenrijk
inzake de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van
rechterlijke beslissingen en authentieke akten op het
gebied van onderhoudsverplichtingen , ondertekend te
Wenen op 25 oktober 1957 ,

— het verdrag tussen Denemarken, Finland , IJsland , Noor
wegen en Zweden betreffende de erkenning en de tenuit
voerlegging van vonnissen in burgerlijke zaken , onderte
kend te Kopenhagen op 11 oktober 1977 ,

— het verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en België
betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van
rechterlijke beslissingen en scheidsrechterlijke uitspra
ken, ondertekend te Bern op 29 april 1959 ,

— het verdrag tussen Oostenrijk en Zweden inzake de
erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen in burger
lijke zaken, ondertekend te Stockholm op 16 september

— het verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en
Oostenrijk inzake de wederzijdse erkenning en tenuit
voerlegging van gerechtelijke beslissingen en schikkin
gen, alsmede van authentieke akten in burgerlijke en
handelszaken, ondertekend te Wenen op 6 juni 1959 ,

— het verdrag tussen Oostenrijk en Spanje inzake de
wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechter
lijke beslissingen en schikkingen en van authentieke akten
in burgerlijke en handelszaken, ondertekend te Wenen op

— het verdrag tussen het Koninkrijk België en Oostenrijk
betreffende de wederzijdse erkenning en tenuitvoerleg
ging van rechterlijke beslissingen , scheidsrechterlijke
uitspraken en authentieke akten in burgerlijke en han
delszaken , ondertekend te Wenen op 16 juni 1959 ,

— het verdrag tussen Noorwegen en Oostenrijk inzake de
erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen in burger
lijke zaken , ondertekend te Wenen op 21 mei 1984 ,

1982 ,

17 februari 1984 ,

en
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— het verdrag tussen Finland en Oostenrijk inzake de
erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen in burger
lijke zaken, ondertekend te Wenen op 17 november
1986 .

Artikel 56

De in artikel 55 vermelde verdragen blijven van kracht ten
aanzien van onderwerpen waarop dit Verdrag niet van
toepassing is .

Zij blijven voorts van kracht met betrekking tot vóór de
inwerkingtreding van dit Verdrag gegeven beslissingen en
verleden akten .

Artikel 57

1.
Dit Verdrag laat onverlet de verdragen waarbij de
verdragsluitende Staten partij zijn of zullen zijn en die , voor
bijzondere onderwerpen , de rechterlijke bevoegdheid , de
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen rege

Artikel 59

Dit Verdrag belet niet dat een verdragsluitende Staat zich
tegenover een derde Staat , bij een verdrag betreffende de
erkenning en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissin
gen , verbindt om een beslissing niet te erkennen, welke , met
name in een andere verdragsluitende Staat , gegeven is tegen
een verweerder die zijn woonplaats of zijn gewone verblijf
had op het grondgebied van die derde Staat, indien in een
door artikel 4 voorzien geval de beslissing slechts gegrond
kon worden op een bevoegdheid als bedoeld in artikel 3 ,
tweede alinea .

Een verdragsluitende Staat kan zich echter niet jegens een
derde Staat verbinden om een beslissing niet te erkennen, die
in een andere verdragsluitende Staat is gegeven door een
gerecht dat zijn bevoegdheid grondt op de aanwezigheid in
laatstgenoemde Staat van goederen die aan de verweerder
toebehoren , of op het beslag dat door de eiser is gelegd op
daar aanwezige goederen ,

1 . indien de vordering betrekking heeft op eigendom of
bezit van die goederen , strekt tot verkrijging van mach
tiging daarover te beschikken, dan wel verband houdt
met een ander geschil omtrent deze goederen , of
2 . indien de goederen de zekerheid vormen voor een schuld
die het onderwerp is van de vordering.

len .

2.
Dit Verdrag staat er niet aan in de weg dat een gerecht
van een verdragsluitende Staat die partij is bij een in lid 1
bedoeld verdrag, overeenkomstig dat verdrag kennis neemt
van een zaak , ook indien de verweerder woonplaats heeft op
het grondgebied van een verdragsluitende Staat die geen
partij is bij dat verdrag. Dat gerecht past in ieder geval artikel
20 van het onderhavige Verdrag toe.
3.
Beslissingen die een gerecht van een verdragsluitende
Staat heeft gegeven uit hoofde van rechterlijke bevoegdheid
die ontleend wordt aan een in lid 1 bedoeld verdrag, worden
in de andere verdragsluitende Staten overeenkomstig titel III
van het onderhavige Verdrag erkend en ten uitvoer
gelegd .
4.
Behalve op de gronden genoemd in titel III kan
erkenning of tenuitvoerlegging worden geweigerd wanneer
de aangezochte Staat geen partij is bij een in lid 1 bedoeld
verdrag en de persoon tegen wie erkenning of tenuitvoerleg
ging wordt gevraagd woonplaats heeft in die Staat, tenzij de
beslissing volgens het recht van de aangezochte Staat anders
zins kan worden erkend of ten uitvoer kan worden

TITEL VIII
SLOTBEPALINGEN

Artikel 60

Aan dit Verdrag kunnen deelnemen:
a) de Staten die op het tijdstip waarop dit Verdrag voor
ondertekening wordt opengesteld , lid zijn van de Euro
pese Gemeenschappen of van de Europese Vrijhandels
associatie;

b ) de Staten die , nadat dit Verdrag voor ondertekening is
opengesteld , lid worden van de Europese Gemeenschap
pen of van de Europese Vrijhandelsassociatie ,

c) de Staten die overeenkomstig artikel 62 , lid 1 , onder b ),
tot toetreding worden uitgenodigd .

gelegd .
5.
Indien een in lid 1 bedoeld verdrag, waarbij zowel de
Staat van herkomst als de aangezochte Staat partij zijn ,
voorwaarden vaststelt voor de erkenning of tenuitvoerleg
ging van beslissingen , vinden die voorwaarden toepassing. In
elk geval kunnen de bepalingen van het onderhavige Verdrag
betreffende de procedures voor erkenning en tenuitvoerleg
ging van beslissingen, worden toegepast.

Artikel 58

Artikel 61

1.
Dit Verdrag staat open voor ondertekening door de
Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen en van de
Europese Vrijhandelsassociatie .

2.
Het Verdrag wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan
de ondertekenende Staten. De akten van bekrachtiging
worden nedergelegd bij de Zwitserse Bondsraad.
3.
Het Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de
derde maand die volgt op de datum waarop twee Staten ,
waarvan de een lid is van de Europese Gemeenschappen en de
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ander van de Europese Vrijhandelsassociatie , hun akten van
bekrachtiging nederleggen .

opzeggen door middel van een kennisgeving aan de Zwitserse

4.
Het Verdrag wordt met betrekking tot elke andere
ondertekenende Staat van kracht op de eerste dag van de
derde maand volgende op het nederleggen van de akte van
bekrachtiging van die Staat.

4.
De opzegging wordt van kracht aan het einde van het
kalenderjaar volgende op het verstrijken van een periode van
zes maanden na de datum van ontvangst door de Zwitserse
Bondsraad van de kennisgeving van opzegging.

Bondsraad .

Artikel 65
Artikel 62

1.

Na de inwerkingtreding kunnen tot dit Verdrag toe

treden :

a) de in artikel 60 , onder b ), genoemde Staten,
b) de overige Staten die daartoe door een verdragsluitende
Staat via de Staat van nederlegging zijn uitgenodigd . De
Staat van nederlegging zal de betrokken Staat pas om
toetreding verzoeken nadat hij de ondertekenende Staten
alsook de overige in artikel 60 , onder a) en b ), vermelde
verdragsluitende Staten in kennis heeft gesteld van de
inhoud van de mededelingen die deze Staat overeenkom
stig artikel 63 wil doen , en daarop hun algemene
instemming heeft verkregen.

2.
Indien een toetredende Staat bijzonderheden voor de
toepassing van Protocol nr. 1 wenst te verstrekken , worden
daartoe onderhandelingen geopend. Voor deze onderhande
lingen wordt een conferentie bijeengeroepen door de Zwit

Aan dit Verdrag zijn toegevoegd:
— Protocol nr. 1 , betreffende enkele onderwerpen van
bevoegdheid , wijze van procederen en tenuitvoerleg
ging,

— Protocol nr. 2 , betreffende de eenheid in de uitlegging van
het Verdrag ,
— Protocol nr. 3 , betreffende de toepassing van artikel
57 .

Deze protocollen maken deel uit van het Verdrag.
Artikel 66

Iedere verdragsluitende Staat kan verzoeken om herziening
van dit Verdrag. Daartoe roept de Zwitserse Bondsraad
binnen zes maanden na het verzoek om herziening een
conferentie voor de herziening bijeen .

serse Bondsraad .
Artikel 67

3.
Met betrekking tot elke toetredende Staat treedt het
Verdrag in werking op de eerste dag van de derde maand die
volgt op het nederleggen van de akte van toetreding.
4.
Ten aanzien van een in lid 1 , onder a) of b), bedoelde
toetredende Staat treedt het Verdrag echter slechts in wer
king in betrekkingen tussen deze Staat en de verdragsluitende
Staten die geen bezwaar tegen deze toetreding hebben
gemaakt vóór de eerste dag van de derde maand die volgt op
het nederleggen van de akte van toetreding.

De Zwitserse Bondsraad geeft aan de Staten die vertegen
woordigd waren op de diplomatieke Conferentie van Lugario
en aan de Staten die nadien zijn toegetreden tot het Verdrag,
kennis van :

a ) de nederlegging van elke akte van bekrachtiging of van
toetreding ,
b ) de data van inwerkingtreding van dit Verdrag voor de
verdragsluitende Staten,
c) de overeenkomstig artikel 64 ontvangen opzeggingen ,

Artikel 63

d ) de uit hoofde van artikel I bis van Protocol nr. 1
ontvangen verklaringen ,

De toetredende Staat doet bij het nederleggen van zijn akte
van toetreding de voor de toepassing van de artikelen 3 , 32 ,
37 , 40 , 41 en 55 van dit Verdrag vereiste mededelingen en
verstrekt zo nodig de bijzonderheden die tijdens de onder
handelingen voor de toepassing van Protocol 1 worden
vastgesteld .

e ) de uit hoofde van artikel I ter van Protocol nr. 1

Artikel 64

Artikel 68

1.
Dit Verdrag wordt gesloten voor een eerste periode van
vijf jaar vanaf de datum waarop het overeenkomstig artikel
61 , lid 3 , in werking treedt, ook met betrekking tot Staten die
het nadien bekrachtigen of die nadien toetreden .

Dit Verdrag, opgesteld in één exemplaar , in de Deense , de
Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse , de Griekse , de Ierse,
de IJslandse , de Italiaanse, de Nederlandse, de Noorse , de
Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal , welke veertien
teksten gelijkelijk authentiek zijn , zal worden nedergelegd in

2.
Aan het -einde van de eerste periode van vijf jaar wordt
het Verdrag stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd .
3.
Na het verstrijken van 'de eerste periode van vijf jaar
kunnen de deelnemende Staten het Verdrag te allen tijde

ontvangen verklaringen
f) de uit hoofde van artikel IV van Protocol nr. 1 ontvangen
verklaringen ,

g) de uit hoofde van artikel VI van Protocol nr. 1 gedane
mededelingen .

het archief van de Zwitserse Bondsraad, die een voor

eensluidend gewaarmerkt afschrift ervan toezendt aan de
Regering van elke Staat die vertegenwoordigd was op de
diplomatieke Conferentie van Lugano en aan de Regering
van elke toetredende Staat .
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En fe de lo cual , los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention .
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses

Übereinkommen gesetzt.
Σε πίστωση των ανωτέρω , οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την
παρούσα σύμβαση .

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Convention .

En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente
convention .

Dá fhianú sin , chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe de lámh leis an gCoinbhinsiún seo .
Pessu til staδfestu hafa undirritaδir fulltrúar sem til pess hafa fullt umboδ undirritaδ samning
pennan .

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente
convenzione .

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben
gesteld .
Til bekreftelse har de undertegnete befullmektigte underskrevet Konvensjonen her.

Em fé do que os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente
convenção .

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina , allekirjoittaneet
tämän yleissopimuksen .
Till bekraftelse härav har undertecknade befullmåktigade ombud undertecknat denna konven
tion .

Hecho en Lugano , a dieciséis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho .
Udfærdiget i Lugano , den sekstende september nitten hundrede og otteogfirs .

Geschehen zu Lugano am sechzehnten September neunzehnhundertachtundachtzig .
Έγινε στο Λουγκάνο, στις δέκα έξι Σεπτεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα οκτώ.

Done at Lugano on the sixteenth day of September in the year one thousand nine hundred and
eighty-eight.
Fait à Lugano , le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.

Arna dhéanamh i Lugano , an séú lá déag de Mhéan Fómhair sa bhliain míle naoi gcéad ochto a
hocht .

Gjört í Lugano hinn sextánda dag septembermána8ar nítján hundru5 áttatíu og átta .
Fatto a Lugano , addì sedici settembre millenovecentottantotto .

Gedaan te Lugano , de zestiende september negentienhonderd achtentachtig.
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Utferdiget i Lugano , den sekstende september nitten hundre og åttiåtte .
Feito em Lugano , em dezasseis de Setembro de mil novecentos e oitenta e oito .

Tehty Luganossa kuudentenatoista päivänä syyskuuta vuonna tuhat yhdeksänsataa kahdeksankym
mentäkahdeksan.

Som skedde i Lugano den sextonde september nittonhundraåttioåtta .

Pour Sa Majesté le roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

For Hendes Majestaet Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de Espana

Pour le président de la République française

Thar ceann Uachtaran na hÉireann
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Fyrir forseta lyδveldisins Islands

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

For Hans Maiestet Norges Konge

Für den Bundesprasidenten der Republik Österreich

Pelo Presidente da República Portuguesa
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Für den Schweizerischen Bundesrat
Pour le Conseil fédéral suisse

Per il - Consiglio federale svizzero

Suomen tasavallan presidentin puolesta

För Konungariket Sveriges regering

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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PROTOCOL Nr. 1

betreffende enkele onderwerpen van bevoegdheid , wijze van procederen en tenuitvoerlegging

DE

HOGE

VERDRAGSLUITENDE

PARTIJEN

HEBBEN

OVEREENSTEMMING BEREIKT OVER DE VOLGENDE

BEPALINGEN , DIE ALS BIJLAGE AAN HET VERDRAG WOR
DEN TOEGEVOEGD :

Artikel I

Ieder die in Luxemburg woonplaats heeft en met toepassing
van artikel 5 , punt 1 , voor een gerecht van een andere
verdragsluitende Staat is opgeroepen, kan dé bevoegdheid
van dit gerecht afwijzen. Dit gerecht verklaart zich ambtshal
ve onbevoegd indien de verweerder niet verschijnt.
Een overeenkomst tot aanwijziging van een bevoegde rechter
in de zin van artikel 1 7 heeft, ten opzichte van een persoon die
in Luxemburg woonplaats heeft, slechts rechtsgevolg indien
deze de overeenkomst uitdrukkelijk en in het bijzonder heeft
aanvaard .

Artikel 1 bis

1.

Dé Zwitserse Bondsstaat behoudt zich het recht voor

het bepaalde in artikel 28 , in de andere verdragsluitende
Staten gegeven beslissingen niet te erkennen en ten uitvoer te
leggen wanneer de bevoegdheid van het gerecht in de Staat
van herkomst overeenkomstig artikel 16 , punt 1 , onder b ),
uitsluitend berust op de woonplaats van de verweerder in de
Staat van herkomst en het onroerend goed gelegen is in de
Staat die het voorbehoud heeft gemaakt.

Artikel II

Degenen die in een verdragsluitende Staat woonplaats heb
ben en wegens een onopzettelijk gepleegd strafbaar feit
vervolgd worden voor de gerechten yan een andere verdrag
sluitende Staat, waarvan zij geen onderdaan zijn, zijn,
onverminderd aldaar geldende gunstigere bepalingen,
bevoegd zich te doen verdedigen door daartoe bevoegde
personen , zelfs indien zij niet persoonlijk verschijnen .
Het gerecht dat de zaak berecht, kan echter de persoonlijke
verschijning bevelen; indien deze niet heeft plaatsgevonden
behoeft de beslissing, op de burgerlijke rechtsvordering
gewezen zonder dat de betrokkene de gelegenheid heeft
gehad zich te doen verdedigen , in de overige verdragsluitende

om bij de nederlegging van zijn akte van bekrachtiging te
verklaren dat een in een andere verdragsluitende Staat
gegeven beslissing in Zwitserland niet wordt erkend of ten
uitvoer gelegd wanneer

Staten niet te worden erkend, noch ten uitvoer te worden
gelegd.

a) de bevoegdheid van het gerecht dat de beslissing heeft
gegeven, alleen op artikel 5 , punt 1 , van dit Verdrag
berust;

Artikel III

b) de verweerder op het tijdstip dat de procedure werd
ingeleid , woonplaats had in Zwitserland; voor de toe
passing van dit artikel wordt een vennootschap of
rechtspersoon geacht woonplaats in Zwitserland te
hebben wanneer de hoofdvestiging en het daadwerkelij

Ter zake van de procedure tot verlening van het verlof tot
tenuitvoerlegging, wordt in de aangezochte Staat geen
belasting, recht of heffing, evenredig aan het geldelijke
belang der zaak , geheven .

ke centrum van de activiteiten zich in Zwitserland

bevinden , en

c) de verweerder bezwaar maakt tegen de erkenning of
tenuitvoerlegging van de beslissing in Zwitserland, voor
zover hij geen afstand gedaan heeft van zijn recht om de in
dit lid bedoelde verklaring af tê leggen.
2.
Dit voorbehoud zal niet van toepassing zijn voor zover
op het tijdstip waarop om erkenning of tenuitvoerlegging
wordt verzocht, een uitzondering op artikel 59 van de
Zwitserse Federale Grondwet zal zijn toegestaan . De Zwit
serse Regering zal de ondertekenende en de toetredende
Staten in kennis stellen van dergelijke uitzonderingen.

3.
Dit voorbehoud heeft geen gevolg meer na 31 decem
ber 1999 . Het kan te allen tijde worden ingetrokken .
Artikel I ter

Elke verdragsluitende Staat kan , door middel van een
verklaring die wordt afgelegd bij de ondertekening of bij de
nederlegging van zijn akte van bekrachtiging of toetreding,
zich het recht voorbehouden om ,

in weerwil van

Artikel IV

De gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken , opgemaakt
op het grondgebied van een verdragsluitende Staat , die
medegedeeld of betekend moeten worden aan personen die
zich op het grondgebied van een andere verdragsluitende
Staat bevinden, worden toegezonden op de wijze als is
bepaald in tussen de verdragsluitende Staten gesloten verdra
gen of overeenkomsten .
Tenzij de Staat van bestemming zich daartegen verzet bij een
verklaring gedaan aan de Zwitserse Bondsraad , kunnen deze
stukken ook rechtstreeks door de deurwaarders van de Staat

waar de stukken zijn opgesteld , worden toegezonden aan de
deurwaarders van de Staat op het grondgebied waarvan
degene voor wie het stuk bestemd is, zich bevindt. In dat
geval zendt de deurwaarder van de Staat van herkomst een
afschrift van het stuk aan de deurwaarder , die in de
aangezochte Staat bevoegd is het stuk uit te reiken aan degene

voor wie het bestemd is. Deze uitreiking geschiedt volgens de
door de wet van de aangezochte Staat voorgeschreven
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formaliteiten . De daarvan opgemaakte verklaring wordt

Artikel V ter

rechtstreeks aan dé deurwaarder van de Staat van herkomst

toegezonden.
Artikel V

De rechterlijke bevoegdheid , bepaald in de artikelen 6 , punt
2 , en 10 ten aanzien van de vordering tot vrijwaring of de
vordering tot voeging of tussenkomst , kan in de Bondsrepu
bliek Duitsland , in Spanje, in Oostenrijk en in Zwitserland
niet worden ingeroepen . Ieder die woonplaats heeft in een
andere verdragsluitende Staat , kan worden opgeroepen voor
de gerechten van:
— de Bondsrepubliek Duitsland , met toepassing van de
artikelen 68 , 72, 73 en 74 van het Wetboek van

Burgerlijke Rechtsvordering betreffende de litis denuntia
tio ;

Bij geschillen tussen de kapitein en een bemanningslid van
een in Denemarken , Griekenland , Ierland , IJsland , Noorwe
gen , Portugal of Zweden geregistreerd zeeschip over de
beloning of andere arbeidsvoorwaarden moet het gerecht van
een verdragsluitende Staat nagaan of de ten aanzien van het
schip bevoegde diplomatieke of consulaire vertegenwoordi
ger van het geschil in kennis is gesteld . Zolang deze
vertegenwoordiger niet van het geschil in kennis is gesteld ,
moet het gerecht zijn uitspraak aanhouden . Het gerecht moet
zich , zelfs ambtshalve , onbevoegd verklaren , indien deze
vertegenwoordiger, na naar behoren van het geschil in kennis
te zijn gesteld , gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheden
die hij krachtens een consulaire overeenkomst bezit, dan wel ,
• bij gebreke van een dergelijke overeenkomst , binnen de
gestelde termijn bezwaar heeft gemaakt tegen de bevoegd
heid.

— Spanje, met toepassing van artikel 1482 van het Burger
lijk Wetboek;
— Oostenrijk, overeenkomstig artikel 21 van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering (Zivilprozessordnung)
betreffende de litis denuntiatio;

— de Zwitserse Bondsstaat , met toepassing van de bepalin
gen betreffende de litis denuntiatio in de kantonale
wetboeken van burgerlijke rechtsvordering.
De in de overige verdragsluitende Staten krachtens de
artikelen 6 , punt 2 , en 10 gegeven beslissingen worden in de
Bondsrepubliek Duitsland, in Spanje, in Oostenrijk en in
Zwitserland overeenkomstig titel III erkend en ten uitvoer
gelegd. De gevolgen voor derden van de beslissingen welke in
deze Staten met toepassing van het bepaalde in de voorgaan
de alinea zijn gegeven , worden eveneens in de overige
verdragsluitende Staten erkend .

Artikel V" quater

Artikel V quinquies
Onverminderd de bevoegdheid van het Europees Octrooibu
reau volgens het op 5 oktober 1973 te München onderteken
de Europees Octrooiverdrag, zijn de gerechten van elke
verdragsluitende Staat, zonder acht te slaan op de woon
plaats, bij uitsluiting bevoegd ter zake van inschrijving of
geldigheid van een Europees octrooi dat voor die Staat is
verleend en dat geen Gemeenschapsoctrooi is krachtens
artikel 86 van het op 15 december 1975 te Luxemburg
ondertekende Verdrag betreffende het Europees octrooi voor
de gemeenschappelijke markt.

Artikel V bis

Ten aanzien van onderhoudsverplichtingen worden onder de
termen „rechter" en „gerecht" mede begrepen de Deense ,
IJslandse en Noorse administratieve autoriteiten.

Ten aanzien van burgerlijke en handelszaken worden onder
de termen „rechter" en „gerecht" mede begrepen de Finse
ulosotonhaltija / överexekutor .

Artikel VI

De verdragsluitende Staten zullen aan de Zwitserse Bonds
raad mededeling doen van de tekst van hun wettelijke
bepalingen , die verandering brengen hetzij in de in het
Verdrag vermelde artikelen uit hun wetgeving, hetzij in de
aanwijzing van de gerechten in titel III , tweede afdeling, van
het Verdrag.
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PROTOCOL Nr . 2

betreffende de eenheid in de uitlegging van het Verdrag

PREAMBULE

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN ,

GELET op artikel 65 van het onderhavige Verdrag,
OVERWEGENDE dat er een hechte band bestaat tussen dit Verdrag en het Verdrag van Brussel ,

OVERWEGENDE dat bij het protocol van 3 juni 1 971 de bevoegdheid van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen is erkeiid om uitspraak te doen over de uitlegging van het Verdrag van Brussel ,
MET VOLLEDIGE KENNIS van de beslissingen die het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met
betrekking tot de uitlegging van het Verdrag van Brussel tot het tijdstip van de ondertekening van het onderhavige
Verdrag , heeft gegeven ,
OVERWEGENDE dat de onderhandelingen die tot de sluiting van dit Verdrag hebben geleid , in het licht van die
beslissingen gebaseerd zijn op het Verdrag van Brussel ,
VERLANGENDE om , met volledige eerbiediging van de onafhankelijkheid van de gerechten , verschillen in
uitlegging te voorkomen en een zo groot mogelijke eenheid te bereiken in de uitlegging van dit Verdrag , alsmède
van het onderhavige Verdrag en de bepalingen van het Verdrag van Brussel die in hoofdzaak in dit Verdrag zijn
overgenomen ,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OVER HET VOLGENDE :

Artikel 1

De gerechten van elke verdragsluitende Staat houden bij de
toepassing en de uitlegging van dit Verdrag naar behoren
rekening met de beginselen vervat in alle relevante beslissin
gen van de gerechten van de andere verdragsluitende Staten
met betrekking tot het onderhavige Verdrag.

— classificatie van die beslissingen door de centrale instan
tie, met inbegrip van , voor zover nodig, het maken en
publiceren van vertalingen en samenvattingen ;
— toezending, door de centrale instantie, van documentatie
aan de bevoegde nationale autoriteiten van alle onderte
kenende en toetredende Staten bij dit Verdrag en aan de
Commissie van de Europese Gemeenschappen.

2.
De centrale instantie is de griffier van het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen .
Artikel 2

1.
De verdragsluitende Partijen komen overeen een sys
teem in te stellen voor de uitwisseling van informatie
betreffende de uit hoofde van dit Verdrag gegeven beslissin
gen en de relevante, uit hoofde van het Verdrag van Brussel
gegeven beslissingen . Dit systeem omvat:

— toezending aan een centrale instantie , door de bevoegde
autoriteiten , van de door de gerechten van laatste aanleg
en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
gegeven beslissingen , alsmede van andere in kracht van
gewijsde gegane en uit hoofde van dit Verdrag of het
Verdrag van Brussel gegeven beslissingen die van bijzon
der belang zijn ;

Artikel 3

1.
Voor het onderhavige protocol wordt een permanent
Comité opgericht.
2.
Het Comité bestaat uit vertegenwoordigers die worden
aangewezen door elke ondertekenende en toetredende
Staat .

3.
De Europese Gemeenschappen ( de Commissie , het
Hof van Justitie en het Secretariaat-generaal van de Raad ) en
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de Europese Vrijhandelsassociatie kunnen als waarnemer
aan de vergaderingen deelnemen .
Artikel 4

1.
Op verzoek van een verdragsluitende Staat roept de
instantie van nederlegging van het Verdrag het Comité bijeen
om van gedachten te wisselen over de werking van het
Verdrag, met name over:

25 . 11 . 88

— de ontwikkeling van de overeenkomstig artikel 2 , lid 1 ,
eerste streepje, medegedeelde jurisprudentie,
— de toepassing van artikel 57 van het Verdrag.

2.
In het licht van die gedachtenwisselingen kan het
Comité ook nagaan of het wenselijk is het - Verdrag op
bepaalde punten te herzien , en aanbevelingen doen .
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PROTOCOL Nr. 3

betreffende de toepassing van artikel 57
DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

1 . Voor de toepassing van dit Verdrag worden de bepalingen betreffende de rechterlijke
bevoegdheid , de erkenning of tenuitvoerlegging van beslissingen in bijzondere zaken , welke
bepalingen in besluiten van de Instellingen van de Europese Gemeenschappen zijn of zullen
worden vervat, op gelijke voet gesteld met de in artikel 57 , lid 1 , van dit Verdrag bedoelde
verdragen .

2. Wanneer volgens een verdragsluitende Staat een bepaling in een besluit van de Instellingen van de
Europese Gemeenschappen niet verenigbaar is met het Verdrag, beraden de verdragsluitende
Staten zich onverwijld over een wijziging van dit Verdrag overeenkomstig artikel 66 , onvermin
derd de toepassing van de bij Protocol nr. 2 ingestelde procedure.
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VERKLARING

van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Staten die het Verdrag van Lugano hebben
ondertekend en lid zijn van de Europese Gemeenschappen over Protocol nr. 3 betreffende de
toepassing van artikel 57 van het Verdrag

Op het tijdstip van de ondertekening van het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken te Lugano op 16 september
1988 ,
VERKLAREN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN VAN DE
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

in overweging nemend de verplichtingen die zij tegenover de Lid-Staten van de Europese
Vrijhandelsassociatie hebben aangegaan ,

verlangende de eenheid van het door dit Verdrag ingevoerde rechtsstelsel niet aan te tasten,

dat zij alles zullen doen wat in hun vermogen ligt om bij de opstelling van besluiten van de
Gemeenschap als bedoeld in punt 1 van Protocol nr. 3 betreffende de toepassing van artikel 57, zorg te
dragen voor de naleving van de bij dit Verdrag ingestelde regels inzake de rechterlijke bevoegdheid en
de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen.

En fe de lo cual , los abajo firmantes suscriben la presente Declaración .
Til bekræftelse heraf har undertegnede underskrevet denne erklæring.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten ihre Unterschrift unter diese Erklärung gesetzt.
Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την
παρούσα δήλωση .

In witness whereof the undersigned have signed this Declaration .

En foi de quoi , les soussignés ont signé la présente déclaration.
Dá fhianú sin , chuir na daione thíos-sínithe a lámh leis an Dearbhú seo .

Pessu til staδfestu hafa undirritaδir undirritaδ yfirlysingu pessa .

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato la presente dichiarazione .
Ten blij ke waarvan de ondergetekenden deze verklaring hebben ondertekend.
De undertegnete har undertegnet erklæringen til vitterlighet.
Em fé do que os abaixo-assinados firmaram a presente declaração .
Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina , allekirjoittaneet
tämän yleissopimuksen.
Till bekräftelse härav har undertecknade undertecknat denna deklaration .
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Hecho en Lugano , a dieciséis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho .

Udfærdiget i Lugano , den sekstende september nitten hundrede og otteogfirs.
Geschehen zu Lugano am sechzehnten September neunzehnhundertachtundachtzig.
Έγινε στο Λουγκάνο, στις δέκα έξι Σεπτεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα οκτώ .

Done at Lugano on the sixteenth day of September in the year one thousand nine hundred and
eightyweight.

Fait à Lugano , lé seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit .
Arna dhéanamh i Lugano , an séú lá déag de Mhéan Fómhair sa bhliain míle naoi gcéad ochto a
hocht .

Gjört í Lugano hinn sextánda dag septembermána5ar nítján hundruδ áttatíu og átta .
Fatto a Lugano , addì sedici settembre millenovecentottantotto .

Gedaan te Lugano , de zestiende september negentienhonderd achtentachtig.
Utferdiget i Lugano , den sekstende september nitten hundre og åttiåtte.
Feito em Lugano , em dezasseis de Setembro de mil novecentos e oitenta e oito .
Tehty Luganossa kuudentenatoista päivänä syyskuuta vuonna tuhat yhdeksänsataa kahdeksankym
mentäkahdeksan .

Som skedde i Lugano den sextonde september nittonhundraåttioåtta .

Pour le gouvernement du royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België

For regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
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Για την κυβέρνηση της Ελληνικης Δημοκρατίας

Por el Gobierno del Reino de Espana

Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hÉireann

Per il governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Pelo Governo da Repüblica Portuguesa

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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VERKLARING

van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Staten die het Verdrag van Lugano hebben
ondertekend en lid zijn van de Europese Gemeenschappen

Op het tijdstip van de ondertekening van het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken te Lugano op 16 september
1988 ,
VERKLAREN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN VAN DE

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

dat zij het juist achten dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij de uitlegging van
het Verdrag van Brussel naar behoren rekening houdt met de jurisprudentie over het Verdrag van
Lugano .

En fe de lo cual , los abajo firmantes suscriben la presente Declaración .
Til bekræftelse heraf har undertegnede underskrevet denne erklæring.
Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten ihre Unterschrift unter diese Erklärung gesetzt.
Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την
παρούσα δήλωση .

In witness whereof the undersigned have signed this Declaration .

En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente déclaration.
Dá fhianú sin , chuir na daoine thíos-sínithe a lámh leis an Dearbhú seo .

Pessu til staδfestu hafa undirritaδir undirritaδ yfirlysingu pessa.
In fede di che , i sottoscritti hanno firmato la presente dichiarazione.
Ten blijke waarvan de ondergetekenden deze verklaring hebben ondertekend.

De undertegnete har undertegnet erklæringen til vitterlighet.
Em fé do que os abaixo-assinados firmaram a presente declaração .
Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina , allekirjoittaneet
tämän yleissopimuksen .
Till bekräftelse härav har undertecknade denna deklaration .

Hecho en Lugano, a dieciséis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.

Udfærdiget i Lugano , den sekstende september nitten hundrede og otteogfirs.
Geschehen zu Lugano am sechzehnten September neunzehnhundertachtundachtzig.
Έγινε στο Λουγκάνο, στις δέκα έξι Σεπτεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα οκτώ .

Done at Lugano on the sixteenth day of September in the year one thousand nine hundred and
eighty-eight.
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Fait à Lugano , le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.

Arna dhéanamh i Lugano , an séú lá déag de Mhéan Fómhair sa bhliain míle naoi gcéad ochto a
hocht .

Gjört í Lugano hinn sextánda dag septembermánaSar nítján hundruδ áttatíu og átta .
Fatto a Lugano , addì sedici settembre millenovecentottantotto .
Gedaan te Lugano, de zestiende september negentienhonderd achtentachtig.
Utferdiget i Lugano , den sekstende september nitten hundre og åttiåtte.
Feito em Lugano, em dezasseis de Setembro de mil novecentos e oitenta e oito .

Tehty Luganossa kuudentenatoista päivänä syyskuuta vuonna tuhat yhdeksänsataa kahdeksankym
mentäkahdeksan .

Som skedde i Lugano den sextonde september nittonhundraåttioåtta .

Pour le gouvernement du royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België

For regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por el Gobierno del Reino de Espana

Pour le gouvernement de la République française
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Thar ceann Rialtas na hÉireann

Per il governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Pelo Governo da Repüblica Portuguesa

r

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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VERKLARING

van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Staten die het Verdrag van Lugano hebben
ondertekend en lid zijn van de Europese Vrijhandelsassociatie
Op het tijdstip van de ondertekening van het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken te Lugano op 16 september
1988 ,
VERKLAREN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN VAN DE

EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE ,

dat zij het juist achten dat hun gerechten bij de uitlegging van het Verdrag van Lugano naar behoren
rekening houden met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en
van de gerechten van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen inzake de bepalingen van het
Verdrag van Brussel die in hoofdzaak in het Verdrag van Lugano zijn overgenomen.

En fe de lo cual, los abajo firmantes suscriben la presente Declaración.
Til bekræftelse heraf har undertegnede underskrevet denne erklæring.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten ihre Unterschrift unter diese Erklärung gesetzt .
Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την
παρούσα δήλωση .

In witness whereof the undersigned have signed this Declaration.
En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente déclaration .
Dá fhianú sin , chuir na daoine thíos-sínithe a lámh leis an Dearbhú seo .

Pessu til staδfestu hafa undirritaδir undirritaδ yfirlysingu pessa.

In fede di che , i sottoscritti hanno firmato la presente dichiarazione .
Ten blijke waarvan de ondergetekenden deze verklaring hebben ondertekend.

De undertegnete har undertegnet erklæringen til vitterlighet.
Em fé do que os abaixo-assinados firmaram , a presente declaração.
Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina , allekirjoittaneet
tämän yleissopimuksen.
Till bekräftelse härav har undertecknade undertecknat denna deklaration .

25 . 11 . 88

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

25 . 11 . 88

Nr. L 319 / 41

Hecho en Lugano , a dieciséis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.

Udfærdiget i Lugano , den sekstende september nitten hundrede og otteogfirs .
Geschehen zu Lugano am sechzehnten September neunzehnhundertachtundachtzig.
Έγινε στο Λουγκάνο, στις δέκα έξι Σεπτεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα οκτώ .

Done at Lugano on the sixteenth day of September in the year one thousand nine hundred and
eighty-eight.
Fait à Lugano , le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.

Arna dhéanamh i Lugano , an séú lá déag de Mhéan Fómhair sa bhliain míle naoi gcéad ochto a
hocht .

Gjört í Lugano hinn sextánda dag septembermána5ar nítján hundruδ áttatíu og átta .
Fatto a Lugano, addì sedici settembre millenovecentottantotto .

Gedaan te Lugano , de zestiende september negentienhonderd achtentachtig .
Utferdiget i Lugano , den sekstende september nitten hundre og åttiåtte.
Feito em Lugano , em dezasseis de Setembro de mil novecentos e oitenta e oito .
Tehty Luganossa kuudentenatoista päivänä syyskuuta vuonna tuhat yhdeksänsataa kahdeksankym
mentäkahdeksan .

Som skedde i Lugano den sextonde september nittonhundraåttioåtta .

Fyrir ríkisstjórn ly5veldisins Islands

For Kongeriket Norges Regjering

Für die Regierung der Republik Österreich
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Für die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Pour le gouvernement de la Confédération suisse
Per il governo della Confederazione svizzera

Suomen tassavallen hallituksen puolesta

För Konungariket Sveriges regering
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SLOTAKTE

De Vertegenwoordigers van:
DE REGERING VAN HET KONINKRIJK BELGIË ,
DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN ,

DE REGERING VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ,

DE REGERING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK ,

DE REGERING VAN HET KONINKRIJK SPANJE ,
DE REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK ,

DE REGERING VAN IERLAND ,

DE REGERING VAN DE REPUBLIEK IJSLAND ,

DE REGERING VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK ,

DE REGERING VAN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG ,

DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN ,
DE REGERING VAN HET KONINKRIJK NOORWEGEN ,
DE REGERING VAN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK ,

DE REGERING VAN DE PORTUGESE REPUBLIEK ,

DE REGERING VAN HET KONINKRIJK ZWEDEN ,
DE REGERING VAN DE ZWITSERSE BONDSSTAAT ,

DE REGERING VAN DE REPUBLIEK FINLAND ,

DE REGERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IER
LAND ,

bijeengekomen te Lugano , de zestiende september negentienhonderd achtentachtig, voor de
diplomatieke conferentie over de rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke zaken , hebben vastgesteld
dat de volgende teksten op deze conferentie zijn opgesteld en aangenomen :

I. het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken ;
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II. de volgende protocollen die deel uitmaken van het Verdrag:
— Protocol nr. 1 betreffende enkele onderwerpen van bevoegdheid , wijze van procederen en
tenuitvoerlegging;
— Protocol nr. 2 betreffende de eenheid in de uitlegging van het Verdrag;
— Protocol nr. 3 betreffende de toepassing van artikel 57 ;
III . de volgende verklaringen:

— verklaring van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Staten die het Verdrag van
Lugano hebben ondertekend eri lid zijn van de Europese Gemeenschappen over Protocol nr. 3
betreffende de toepassing van artikel 57 van het Verdrag;
— verklaring van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Staten die het Verdrag van
Lugano hebben ondertekend en lid zijn van de Europese Gemeenschappen;
— verklaring van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Staten die het Verdrag van
Lugano hebben ondertekend en lid zijn van de Europese Vrijhandelsassociatie .
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En fe de lo cual, los abajo firmantes suscriben la presente Acta final .
Til bekræftelse heraf har undertegnede underskrevet denne slutakt.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten ihre Unterschrift unter diese Schlußakte gesetzt.
Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την
παρούσα τελική πράξη .

In witness whereof, the undersigned have signed this Final Act.

En foi de quoi, les soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final .
Dá fhianú sin , chuir na daoine thíos-sínithe a lámh leis an Ionstraim Chriochnaitheach seo .

Pessu til staδfestu hafa undirritaδir undirritaδ lokagerδ pessa .
In fede di che, i sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale .

Ten blijke waarvan de ondergetekenden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld .
Til bekreftelse har de undertegnete underskrevet denne Sluttakt.
Em fé do que os abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acto Final .
Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet ovat , allekirjoittaneet tämän Päättöpöytäkirjan .
Till bekräftelse härav har undertecknade undertecknat denna Slutakt .

Hecho en Lugano, a dieciséis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho .
Udfærdiget i Lugano , den sekstende september nitten hundrede og otteogfirs.
Geschehen zu Lugano am sechzehnten September neunzehnhundertachtundachtzig.
Έγινε στο Λουγκάνο , στις δέκα έξι Σεπτεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα οκτώ .

Done at Lugano on the sixteenth day of September in the year one thousand nine hundred and
eighty-eight.

Fait à Lugano , le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.
Arna dhéanamh i Lugano , an séú lá déag de Mhéan Fómhair sa bhliain míle naoi gcéad ochto a
hocht .

Gjört í Lugano hinn sextánda dag septembermánaSar nítján hundruδ áttatíu og átta.
Fatto a Lugano , addì sedici settembre millenovecentottantotto .
Gedaan te Lugano , de zestiende september negentienhonderd achtentachtig.

Utferdiget i Lugano , den sekstende september nitten hundre og åttiåtte .
Feito em Lugano , em dezasseis de Setembro de mil novecentos e oitenta e oito.

Tehty Luganossa kuudentenatoista päivänä syyskuuta vuonna tuhat yhdeksänsataa kahdeksankym
mentäkahdeksan .

Som skedde i Lugano den sextonde september nittonhundraåttioåtta.
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Pour le gouvernement du royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België

tor regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την κυβέρνηση της Ελληνικης Δημοκρατίας

Por el Gobierno del Reino de Espana

Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hÉireann
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Fyrir ríkisstjórn ly5veldisins Islands

Per il governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

For Kongeriket Norges Regiering

Für die Regierung der Republik Österreich

Pelo Governo da Repüblica Portuguesa
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Für die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Pour le gouvernement de la Confédération suisse
Per il governo della Confederazione svizzera

Suomen tassavallen hallituksen puolesta

För Konungariket Sveriges regering

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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