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I. Cultura jurídica i dret comparat 
 
1. Gènesi i evolució històrica de la comparació jurídica. 
2. Arbres, famílies i sistemes.  
3. L’esperit  del Common Law. 
4. El jurista y la Diferència: avenir de la comparació jurídica. 
 
II. Sistemes jurídics occidentals   
 
5. La Orden de San Benito, S.A. (sobre un famoso asombro de E. 
Kantorowicz). 
6. L’arbre del ius commune y les seves ramificacions. 
7. Formació del Common Law of England. 
8. Case Law y Statute Law. Equity.   
9.  Pacta sunt servanda: una reflexió.  
10. Un model constitucional historicista (l’anomedada Constitució d’Anglaterra).  
 
III. Nordamèrica 
 
11. Revolució americana, Constitució i drets individuals.      
12. La divisió de poders (The Frame of Government). 
12. Justícia i Constitució (Marbury v. Madison). 
13. Passat i present del Tribunal Suprem (els anomenats Watershed Cases).  
14. El poder legislatiu. El poder executiu i les Administrative Agencies. 
15. Realisme jurídic i altres doctrines USA. 
15. Drets, minories i altres desafiaments. 
 
IV. Europa 
 
16. Revolució francesa i  "absolutisme jurídic".  
17. El Código i els seus intèrprets. L’abstrcta violència de la codificació. 
18. Els codis napoleònids.    
19. Altres codis (amb especial atenció al  BGB). 
20. La crisi de la llei (amb especial atenció al Codi Civil Suïs) 
21. La justícia constitucional (Weimar i l’experiment de Kelsen). 
22. La cassació. 
23. El dret administratiu.     
 
V. Diversitat i entrecreuament 
 
24. Lousiana i Quebec. 
25. Constitucions, codis i cultures indígenes a Latinoamèrica.     



26. Japó abans i després de la Segona Guerra  Mundial. 
 
VI. Alteritat 
 
27. Dret musulmà i dret hebreu.        
28. El Dret a l’Índia. El Dharma. 
29. Xina. El li i el fa. 
30. Els reptes actuals: modernització i pluralisme jurídic.  
 
 
Sobre l'avaluació dels estudiants 
 
I. S'organitzaran quatre proves escrites, amb cadència mensual, i la seva 
superació permetrà aprovar per curs l'assignatura. Aquestes proves seran 
realitzades sobre les explicacions donades a classe i les següents obres, amb 
ordre successiu: 
 

1) Bartolomé Clavero, Institución histórica del derecho, Madrid, Pons, 1991. 
2) Alessandro Pizzorusso, Curso de derecho comparado, Barcelona, Ariel, 

1987. 
3) Enrico dell'Aquila, Introducción al estudio del derecho inglés, Valladolid, 

Universidad, 1992. 
4) Enrico dell'Aquila, El Dharma en el derecho tradicional de la India, 

Salamanca,  Universidad, 1994. 
 
II. Aquells estudiants que no hagin superat l'assignatura per el seu treball 
durant el curs, o que encara que ho hagin fet, opten per una qualificació 
superior, aniran a un examen final sobre els quatre llibres indicats, consistent 
en el desenvolupament d'un tema general, resposta a cinc preguntes breus i 
comentari d'un text. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


