
30.2.3. A Róma I. rendelet

A kollíziós jog körében komoly egységesítési törekvésről lehet beszámolni. Ezek közül a 
legelső,  a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008/EK rendelet  
(ún. Róma I.), amely valójában A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló  
1980-as egyezmény, közismert nevében az ún. Római Egyezmény szabályait önti közösség 
jogi formába, és az Amszterdami Szerződés felhatalmazása alapján az egész szabályozási 
területet a közösségi jog hatókörébe vonja. Mind a Róma I rendelet, mind az ezt követően 
elfogadott  a  szerződésen  kívüli  kötelmi  viszonyokra  alkalmazandó  jogról  szóló  
864/2007/EK rendelet  (ún. Róma II.) annak a szabályozási elképzelésnek a mentén szüle-
tett, hogy az ún. „forum shopping” elkerülhetővé válik az Unióban, ha az Európai Unió tag-
állami bíróságai azonos szabályokat alkalmaznak a szerződésekre és a szerződésen kívüli 
kötelmekre alkalmazandó jog meghatározása céljából. 

A Róma I. rendeletet szerződéses kötelezettségekre kell alkalmazni polgári és kereskedelmi 
ügyekben olyan helyzetekben, amikor különböző országok joga között kell választani. A 
rendelet rögzíti a jogválasztás szabadságát, így a szerződésre főszabályként a felek által vá-
lasztott jog az irányadó. A jogválasztásnak kifejezettnek vagy a szerződés rendelkezéseiből 
egyébként megállapíthatónak kell lennie. A felek közös megegyezéssel bármikor megvál-
toztathatják a szerződésre alkalmazandó jogot. A felek harmadik nem EU-tagállamra vonat-
kozó jogválasztása nem sértheti az uniós jogot. A rendelet szabályozza, hogy jogválasztás 
hiányában milyen jogot kell a szerződésre alkalmazni. A rendelet az alkalmazandó jog kap-
csán azonban kimondja, hogy a felek által választott jog nem zárja ki az eljáró bíróság or-
szágának joga szerinti imperatív – azaz az adott államban közérdek szempontjából döntő je-
lentőségűnek ítélt – szabályok alkalmazását.

A rendelet – többek között – nem alkalmazható:
– természetes személyek személyi állapotával kapcsolatos kérdésekre;
– a családi kapcsolatokból eredő kötelezettségekre, beleértve a tartási kötelezettséget is;
– a házassági vagyonjogból, a végrendeletből és öröklésből eredő kötelezettségekre;
– váltók, csekkek és saját váltók, valamint egyéb átruházható értékpapírok alapján lét-

rejövő kötelezettségekre;
– választottbírósági megállapodásokra és joghatósági kikötésekre;
– a társasági jogot, valamint a más jogi személyekre vagy jogi személyiség nélküli szer-

vezetekre vonatkozó jogot érintő kérdésekre;
– szerződés megkötését megelőzően folytatott tárgyalásokból fakadó kötelezettségekre;
– a  biztosítási  szerződésekre,  az  életbiztosításról  szóló,  2002.  november  5-i 

2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkében említett vállalkozások 
kivételével

– adó-, vám- és közigazgatási ügyekre.
– a bizonyításra és az eljárási kérdésekre.

A rendelet rögzíti a jogválasztás szabadságát, így a szerződésre főszabályként a felek által 
választott jog az irányadó. A jogválasztásnak kifejezettnek vagy a szerződés rendelkezései-
ből egyébként megállapíthatónak kell lennie. A felek közös megegyezéssel bármikor meg-
változtathatják a szerződésre alkalmazandó jogot.  A felek harmadik, nem EU-tagállamra 
vonatkozó jogválasztása nem sértheti az uniós jogot.
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