
 
 
 

 
Roma II 

Full de ruta pels accidents a la Unió Europea 
 
 
Si vostè, ciutadà espanyol viatja a París i en un restaurant li explota a les mans una ampolla de 
cervesa alemanya i com a conseqüència d’això pateix danys personals més o menys greus, el 
treball del seu advocat, en el cas que interposi una reclamació contra la companyia 
embotelladora, es veurà molt alleugerit –i, per tant abaratit- gràcies a una Reglamentació europea 
sobre el dret aplicable a la responsabilitat civil (Reglament (CE) 864/2007, del Parlament Europeu 
i del Consell, d'11 de juliol, relatiu a la llei aplicable a les obligacions extracontractuals (Roma II)). 
 
En efecte, des de gener de 2009, data prevista per a l'entrada en vigor del nou Reglament, els 
advocats de 26 dels 27 Estats membres de la Unió Europea (l'excepció és Dinamarca) podran 
prescindir de les seves normes nacionals de dret internacional privat i respondre a la pregunta 
amb el Reglament a la mà. Aquest arrenca d'un principi general en virtut del qual s'aplica el dret 
del país en què s'ha produït el dany. 
 
A la pràctica les coses no són tan senzilles perquè el cas plantejat és de responsabilitat civil del 
fabricant i en aquest àmbit específic regeixen regles pròpies: té prioritat la llei del país en el qual 
resideix habitualment la víctima en el moment de produir-se el dany si el producte defectuós s'hi 
hagués comercialitzat; en segon lloc, s’aplica la del país en què es va adquirir el producte, si 
aquest també s'hi havia comercialitzat; i, en tercer lloc, la del país en què es va produir el dany, si 
el producte també hi fou comercialitzat. En el nostre cas, novament, el criteri general i els criteris 
específics porten al mateix resultat, això és, s'aplica el dret francès. En tots els casos, el Reglament 
introdueix una clàusula de salvaguarda en virtut de la qual pot ser un altre el dret aplicable quan 
del conjunt de circumstàncies es desprèn que el fet danyós manifesta vincles manifestament més 
estrets amb un altre país. Aquesta darrera regla pot ser rellevant, per exemple, per a molts 
accidents de treball. 
 
El nou Reglament és bo per als clients dels advocats i per als bons advocats, perquè els primers 
obtindran un servei més barat i els segons podran dedicar-se a tasques de més valor afegit que 
barallar-se amb diversos sistemes de dret internacional privat abans de conformar el contingut de 
la reclamació. És, amb tot, una mala notícia per als advocats dolents, que són els menys. 
 
És un canvi discret, gens espectacular, però un dels molts que dóna bona raó de l'existència de la 
Unió Europea. Una fita més en el bon camí de la integració –també n’hi ha de dolentes-, perquè és 
difícil defensar que la vigència de 27 sistemes diferents de determinació de la llei aplicable és 
millor que disposar d'un únic Reglament que serveixi de full de ruta per a determinar la llei 
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aplicable a un accident que genera una pretensió de responsabilitat civil. Difícil, però no 
impossible: Dinamarca ho ha fet i potser ha fet bé, perquè, entre d'altres coses, quan passi el 
temps la decisió de l'estat danès de no incorporar-se a Roma II podrà ser contrastada 
empíricament. Això també és bo. 
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Carlos Gómez Ligüerre 
 

 2


