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20089 - DRET INTERNACIONAL PRIVAT
I. - INTRODUCCIÓ
Tema 1
Objecte, concepte i contingut del D.I.Pr. Pressupòsits: pluralitat d'ordenaments jurídics i tràfic
privat internacional. Evolució de l'objecte del D.I.Pr.- Precisió del concepte de D.I.Pr.Delimitació del seu contingut: concepcions en presència i matèries incloses.
Tema 2
Fonts del D.I.Pr. Consideracions generals: projecció de les posicions nacionalista i
internacionalista.- Doble sistema de fonts: a) fonts internacionals.

Dret convencional

internacional: especial referència al Dret uniforme. La lex mercatoría. b) fonts internes: la seva
especial rellevància en el sistema de D.I.Pr.La codificació internacional del D.I.Pr.
Il. - DIMENSIÓ JURÍDICO-MATERIAL DEL DIPR
A) Pluralitat de procediments tècnics de reglamentació.
Tema 3
La tècnica indirecta. La norma de conflicte: objecte i funció. Estructura: a) supòsit de la
norma de conflicte, b) punt de connexió i classes, c) conseqüència jurídica.- Revisió de la
tècnica conflictual.
Tema 4
Les tècniques directes. a) La tècnica substantiva o material: concepte, classificació i funció. b)
La tècnica imperativa: les normes d'aplicació immediata: concepte i funció. c) La tècnica
delimitativa (les normes autolimitades): concepte, funció i efectes.
B) L'aplicació de la tècnica conflictual.
Tema 5
Problemes en el procés d'aplicació de la norma de conflicte.
a) La qualificació i el conflicte de qualificacions.- Solucions.
b) Reenviament: Plantejament i concepte. La solució espanyola.
c) La qüestió previa: Plantejament, solucions i distanció d'altres figures.
Tema 6
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L'aplicació del Dret estranger. Naturalesa del dret estranger declarat aplicable.- Règim
d'al.legació i prova del dret estranger.- La informació sobre el dret estranger.
Tema 7
a)

Excepcions a l'aplicació del dret estranger. L'excepció d'ordre públic:concepte,
condicions i efectes.- L'excepció de frau a la llei: concepte, requisits i efectes.- L'excepció
d'interès nacional.

b) Supòsits d'inadaptació i les seves solucions: transposició, subtitució i adaptació.

C) Doble dimensió del D. I.Pr.
Tema 8
Conflicte de lleis i Estats plurilegislatius. a) La doble dimensió del D.I.Pr.: integració dels
conflictos interns.- El Dret interregional espanyol: sistema de solució dels conflictes.Les
técniques de reglamentació del dret interregional espanyol i la solució als problemes d'aplicació
de la técnica conflictual.
b)

La remissió de la norma de conflicte a un sistema plurilegislatiu: solució convencional i
solució autònoma.
III. - DIMENSIÓ JURÍDICO-PROCESSAL Tema 9

La competència judicial internacional I. a.) Plantejament: territorialitat de les lleis processals,
relació entre llei aplicable i jurisdicció competent.- La competencia judicial civil internacional,
concepte i límits.- Les excepcions de caràcter internacional a la competència judicial
internacional. b) Examen del Conveni de Brussel.les de 27 de setembre de 1968 sobre
competència judicial i execució de decisions: sistema de distribució de competència judicial
internacional.- Competències exclussives i exhorbitants.- Competències especials.- EIs efectes
de la submissió expressa i tàcita.- Control de la competència: litispendència i connexitat.
Tema 10
La competència judicial Internacional II. El sistema espanyol autónom: antecedents
històrics.- Sistema vigent: la Llei Orgànica del Poder Judicial de 1 de juliol de 1985.- Efectes de
la submissió de les parts en el sistema espanyol.- Les excepcions. La comprovació de la
competència judicial internacional. Consideracions finals.
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Tema 11
Reconeixement i execució de decisions estrangeres,- a) Qüestions generals: control de la
competència judicial i control de la competència legislativa.- b) Reconeixement i execució de
decisions en el Conveni de Brussel.les: règim i procediment. c) Sistema espanyol de
reconeixement i execució de sentències. Criteris bàsics del sistema: règim convencional, règim
de reciprocitat i règim legal supletori.- Procediment d'execució.
Tema 12
Cooperació judicial internacional en matèria civil: Dret convencional i espanvol vigent.
Consideracions generals: la comunicació entre tribunals i autoritats de països diferents. Les
comissions rogatòries.- Examen particular del dret convencional internacional.- Dret espanyol
vigent.
IV.- DRET CIVIL INTERNACIONAL.
Tema 13
Obligacions contractuals. a) Consideracions generals. Determinació de la llei aplicable a les
obligacions contractuals: unitat versus fraccionament; significat, funció i límits a l'autonomia de
la voluntat; criteris subsidiaris. b) Estudi particular del Conveni de Roma de 19 de juny de 1980
sobre llei aplicable a les obligacions contractuals. c) Examen de l'article 10.5 del codi civil.
Tema 14
Obligacions extracontractuals. a) Consideracions generals.

Evolució i actualitat del seu

tractament en Dret intern comparat i la seva incidència en D.I.Pr. b) Dret convencional, dret
comparat i Dret espanyol vigent.- Règim general.- Supòsits específics: accidents de circulació
per carretera i responsabilitat per danys derivats dels productes.

Tema 15
Drets Reals. Consideracions generals.- Evolució històrica de "I'estatut real".- Distinció entre
béns mobles i immobles.- Drets reals sobre béns mobles i immobles.- Forum i lus, forma dels
actes i normes imperativas en l'estatut real iminobiliari: interessos en presència.- Drets sobre
béns incorporals: propietat industrial i intel.lectual, naturalesa de la reglamentació i interessos
en presència.- Els béns in transitu: règim jurídic i llei aplicable.
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Tema 16
Estat i capacitat. Protecció dels incapaços.

a) Consideracions generals sobre l'estatut

personal. Estatut personal i llei aplicable. Abast de la llei personal.- Naixement i extinció de la
personalitat.- Els drets de la personalitat b) Consideracions generals de la protecció dels
incapaços: circumstàncies modificatives de la capacitat.- Protecció d'incapaços menors:
supòsits, autoritat competent i formes de protecció.- Tècniques de reglamentació i llei
aplicable.- Protecció d'incapaços majors: autoritat competent i llei aplicable.- Dret convencional
i dret espanyol vigent.
Tema 17
Dret de Família: el matrimoni. a) Celebració: condicions de fons i de forma.- Evolució del dret
espanyol.- Efectes del matrimoni: personal i patrimonials.- Dret convencional i Dret espanyol
vigent. b) Separació, divorci i nul.litat: distinció conceptual. Competència judicial i llei aplicable:
nul.litat, separació i divorci.- Àmbit de la llei aplicable.- Les mesures provisionals.
Tema 18
La Filiació. La filiació biològica: filiació matrimonial i extramatrimonial.- Establiment del vincle.Impugnació del vincle.- incidència de les normes imperatives.- Les relacions paterno-filials.- La
filiació adoptiva: l'adopció.- Llei aplicable.- Reconeixement d'adopcions realitzades a
l'estranger. Règim convencional i Dret espanyol.
Tema 19
Els aliments. Concepte: l'obligació dels aliments com a qüestió autònoma.- Els aliments en
relació a altres institucions. Interessos en presència i imperatiu de cooperació.- Problemàtica en
Dret Internacional Privat: llei aplicable, autoritat competent i decisions estrangeres.- Dret
convencional i Dret espanyol.
Tema 20
Les successions. Plantejament: les qüestions successòries en els supòsits de tràfec extern.Els sistemes i institucions successòries en Dret Comparat: problemes de qualificació.- La
successió testada: capacitas, forma i contingut del testament. La successió contractual.- La
successió intestada: el problema de la successió per l'Estat.- Dret convencional i Dret espanyol.
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