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20089 -DRET INTERNACIONAL PRIVAT 

 

 

Tema 1 

 

Objecte, concepte i contingut del DIPr. Pressupòsits: pluralitat d’ordenaments jurídics 

i tràfic privat internacional. Evolució de l’objecte del DIPr.- Precisió del concepte de 

DIPr.- Delimitació del seu contingut: concepcions en presència i matèries incloses. 

 

 

Tema 2 

 

Fonts del DIPr. Les fonts internes: importància de la Constitució de 1978.- Fonts 

internacionals: els diferents tipus de convenis internacionals. La tasca de la Conferència 

de La Haia de Dret internacional privat.- La lex mercatoria.- Dret internacional privat i 

Dret comunitari europeu: El Dret originari. Els convenis de l’art. 293 del TCE. El Títol 

IV del TCE i el Dret derivat. 

 

 

Tema 3 

 

La competència judicial internacional (I). Les fonts de regulació de la competència 

judicial internacional: el Dret autònom, els convenis internacionals i el Dret comunitari 

europeu.- El Reglament 44/2001: àmbit d’aplicació temporal i material. El paper del 

domicili del demandat. Les competències especials. Les competències exclusives. 

L’autonomia de la voluntat expressa. La submissió tàcita. Els fons de protecció. Les 

mesures cautelars. Litispendència i connexitat. La verificació d’ofici de la competència 

judicial internacional. Impugnació de la competència judicial internacional. 

 

 

Tema 4 

 

La competència judicial internacional (II). El sistema espanyol autònom: la Llei 

Orgànica del Poder Judicial, estructura i contingut.- Les immunitats estatals de 

jurisdicció i d’execució.- La regulació de la competència judicial internacional: 

estructura dels fors competencials. El problema de la derogatio fori.- La regulació de la 

LEC de 2000: verificació d’ofici de la competència judicial internacional. Impugnació 

de la competència judicial internacional, la declinatòria internacional. Litispendència 

internacional. 

 

 

Tema 5 

 

Pluralitat de tècniques de reglamentació. Les tècniques indirectes. La norma de 

conflicte: objecte i funció.- Norma de conflicte unilateral i bilateral.- Estructura de la 

norma de conflicte: a) supòsit; b) punt de connexió; c) conseqüència jurídica.- 

Característiques de la norma de conflicte i revisió de la tècnica conflictual. 
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Tema 6 

 

Pluralitat de tècniques de reglamentació. Les tècniques directes. Normes materials 

especials: concepte i classificació. Normes materials especials dependents i 

independents. Normes materials especials convencionals i autònomes.- Normes 

materials imperatives: concepte. Relació entre normes materials imperatives i normes 

d’extensió. Funció i aplicació de les normes imperatives.- Altres tècniques de 

reglamentació. 

 

 

Tema 7 

 

Problemes d’aplicació de les normes de conflicte. La qualificació i el conflicte de 

qualificacions.- El reenviament.- La qüestió prèvia.- La remissió de la norma de 

conflicte a un sistema plurilegislatiu: solucions convencional i autònoma.- El conflicte 

mòbil.- El conflicte internacional transitori.- Supòsits d’inadaptació i les seves 

solucions: transposició, substitució i adaptació.- Excepcions a l’aplicació del dret 

estranger: L’excepció d’ordre públic. L’excepció de frau a la llei. 

 

 

Tema 8 

 

L’aplicació judicial del Dret estranger. Naturalesa del dret estranger aplicable.- 

Imperativitat de la norma de conflicte i al·legació de la internacionalitat del supòsit.- 

Al·legació del dret estranger.- La prova del dret estranger.- La participació del jutge en 

l’al·legació i prova del dret estranger.- Informació sobre el dret estranger. 

 

 

Tema 9 

 

La dimensió interna del sistema de DIPr. La doble dimensió del DIPr: integració dels 

conflictes interns. Organització territorial de l’Estat espanyol i dret privat.- La 

competència per resoldre els conflictes de lleis en el Dret interregional espanyol.- Les 

tècniques de reglamentació del dret interregional espanyol i la solució als problemes 

d’aplicació de la tècnica conflictual. 

 

 

Tema 10 

 

Reconeixement i execució de decisions estrangeres (I). Àmbit de la regulació del 

reconeixement i execució de decisions: decisions susceptibles d’execució. Efectes del 

reconeixement. Condicions del reconeixement. Procediment de reconeixement i 

execució.- Reconeixement i execució en el Reglament 44/2001: condicions de 

reconeixement.- El reconeixement automàtic i el reconeixement incidental. El 

reconeixement a títol principal.- El procediment d’execució de les decisions estrangeres 

al Reglament 44/2001. 

 

 

Tema 11 
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Reconeixement i execució de decisions estrangeres (II). El sistema autònom espanyol 

de reconeixement i execució de decisions: fonts i perspectives de futur.- Condicions del 

reconeixement: reciprocitat i sistema de condicions.- Procediment de reconeixement: 

l’exequàtur.- El reconeixement i execució als convenis internacionals: àmbit d’aplicació 

dels convenis i relacions entre els convenis i el dret autònom i entre els diferents 

convenis. 

 

 

Tema 12 

 

Cooperació judicial internacional en matèria civil. La notificació internacional: els 

sistemes de notificació. Els Convenis de La Haia de 1954 i de 1965. El Reglament 

comunitari 1348/2000. El dret autònom espanyol.- La cooperació en la pràctica de 

proves: els Convenis de La Haia de 1954 i 1970. Les iniciatives de la Comunitat 

Europea. El dret autònom espanyol. 

 

 

Tema 13 

 

Obligacions contractuals. Relacions entre les fonts reguladores de les obligacions 

contractuals.- Competència judicial internacional: el Reglament 44/2001 i la LOPJ.-

Estudi del Conveni de Roma de 1980: àmbit d’aplicació temporal i material. 

L’autonomia de la voluntat. Llei aplicable en defecte d’autonomia de la voluntat. 

Consumidors i contracte de treball. Normes materials imperatives. Cessió i subrogació 

de crèdits. Forma del contracte. Perfecció del contracte. Compliment, incompliment i 

conseqüències de l’incompliment o defectuós compliment. L’excepció de l’interès 

nacional i la regulació de la capacitat dels contractants.- La regulació de les obligacions 

contractuals en altres convenis internacionals i al Dret autònom espanyol. 

 

 

Tema 14 

 

Obligacions extracontractuals. Àmbit de les obligacions extracontractuals: delimitació 

amb altres matèries.- Fonts de regulació convencionals i autònomes.- La competència 

judicial internacional: el Reglament 44/2001 i la LOPJ.- La llei aplicable: l’article 10.9 

del Codi civil i les normes especials. Problemes d’aplicació.- Responsabilitat derivada 

d’accidents de circulació per carretera.- Responsabilitat per productes. 

 

 

Tema 15 

 

Drets reals. Competència judicial internacional: El Reglament 44/2001 i la LOPJ.- 

L’article 10.1 del Codi civil.- Els drets reals sobre vaixells, aeronaus, ferrocarrils i 

automòbils. Els drets reals sobre béns en trànsit.- Drets reals sobre béns incorporals: 

propietat industrial i intel·lectual.- Relacions amb la llei que regeix els contractes amb 

efectes reals i la forma de la transmissió de la propietat i altres drets reals. 

 

 

Tema 16 
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Estat i capacitat. Protecció dels incapaços. L’estatut personal: origen i evolució 

històrica. Abast de la llei personal.- Naixement i extinció de la personalitat.- Els drets de 

la personalitat.- Protecció d’incapaços menors: el Conveni de La Haia de 1961 i el dret 

autònom espanyol, competència judicial i llei aplicable.- La sostracció internacional de 

menors: plantejament del problema. El Conveni de La  Haia de 1980. El Conveni 

Europeu de 1980. Altres convenis internacionals. El dret autònom espanyol.- Protecció 

d’incapaços majors. L’incapacitació: dret convencional i dret autònom. 

 

 

Tema 17 

 

El matrimoni. Celebració del matrimoni davant d’una autoritat espanyola.- 

Reconeixement de matrimonis celebrats davant d’una autoritat estrangera.- 

Competència judicial en matèria matrimonial: el Reglament 1347/2000 i el Dret 

autònom espanyol.- Llei aplicable en matèria de validesa i nul·litat matrimonial.- Llei 

aplicable a la separació i al divorci. Abast de la llei reguladora de la separació i del 

divorci.- Efectes del matrimoni: problemàtica de dret internacional privat i de dret 

interregional. 

 

 

Tema 18 

 

La filiació. La filiació per naturalesa: competència judicial i llei aplicable a la 

determinació de la filiació.- Relacions paternofials: competència judicial i llei aplicable. 

L’aplicació del Reglament 1347/2000. Relacions amb la llei rectora de les crisis 

matrimonials.- La filiació adoptiva: constitució de l’adopció per autoritat espanyola. 

L’adopció consular. Reconeixement d’adopcions constituïdes davant d’una autoritat 

estrangera.- El Conveni de La Haia de 1993. 

 

 

Tema 19 

 

Els aliments. Competència judicial en matèria d’aliments: el Reglament 44/2001 i el 

dret autònom espanyol.- Llei aplicable als aliments: el Conveni de La Haia de 1973 i el 

dret autònom espanyol.- Reconeixement de decisions estrangeres en matèria d’aliments: 

les relacions entre els convenis. El Conveni de La Haia de 1973.- Cooperació 

internacional d’autoritats en matèria d’aliments: el Conveni de Nova York de 1956. 

 

 

Tema 20 

 

Les successions. Competència judicial en matèria de successions.- Llei aplicable a la 

successió testada. Problemàtica internacional i problemàtica interregional.- Llei 

aplicable a la successió intestada. Problemàtica internacional i problemàtica 

interregional.- Relacions entre successió i els efectes del matrimoni. 
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