
INTRODUCCIO AL DRET
lr semestre 1996-1997

Tema 1. La definici6 de Dret
La concepci6 teorica del Dret: lusnaturalisme, iuspositivisme i realisme juridic La finalitat del
Dret: la Ilibertat, la jU8ticia i la igualtat.

Tern" Z. Lea normes juridiqu~
El concepte de norma juridica. Caracters generals Classes. Estructura. Les posicions teoriques:
Kelsen iHart.

Terna 3. Vordenarnent jutidic
L'ordenament com a si~t~ma: sistemes normatius, coactius i institucionalitzats EI conjunt
nonnatiu i l'organitz8ci6 de l'Estat. Les relacions entre l'Ordenamcnt i cl Dret Intemacional.

Tema 4. La validesa del Dret
La vaJidesa del Dret: concepte normatiu i concepte descriptiu. Validesa, eficacia i vigencia

Terna 5. EI lIenguatge del Dre(
Normes juridiques i textos legals. Dret i llenguatge: llenguatge legal i lIcnguatge dels juristcs. La
tecnificaci6 delllellb'Uatge juridic

Tema 6. Eis conceptes basics del Dret
Sanci6. Deliete. Responsabilitat. Deure juridic. Dret subjectiu. Capacitat. Personalitat.

Tema 7. Les fonts del Dret (I)
L'ordenament juridic com 8 estructura jen\rquica de normes. Eis procediments de creaci6 de
normes. La Constitucio. EJ valor nonnatiu de Ja Constituci6.

Tema 8. Les fonts del Dret (II)
LId, forya de llei i valor de I1ei.Les normes de l'Administra~jo publica: el reglament administratiu.
EI costum Els Principis Generals del Dret. EI paper de la jurisprudencia i de la doctrina cicntifica

Tema 9. La prAetiea juridica
L'aplicaci6 del Dret: formes. L'aplicaci6 pels tribunals. La interpretaci6 juridica. Els conflictes dins
l'ordenament: contradiccions entre normes. Les lIacunes del dret

Bibliogr-afia basica:
M. Atienza: Tros la justicio.
L. Diez-Picaz.o: };Xperieflcias juridicas y Leoda del Derecho.
A. Latorre: Introducciim 01 Derecho.
Carlos S Nino: Intmcitu.:<:i6n al anillis;s del Derecho.
J. Perez Royo: Las Fuentes del Derecho.
Es facilitara bibliografia complementaria per a cad a un dels temes del programa

AVBluaci6
Vavaluaci6 es faut
- practiques: fins a un 30 %
- examen (sobre el programa i lectures): fins un 70 %


