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I- Organització del curs 
 
La docència setmanal de l’assignatura consta de quatre hores de classes teòriques i una hora de 
pràctiques. Es comunicarà als alumnes la pràctica a realitzar com a mínim amb una setmana 
d’antelació, per tal de que la puguin preparar abans de la sessió de pràctiques. Els alumnes 
participaran activament a les sessions pràctiques, normalment a través d’intervencions orals i, 
quan així ho demani el professor, escrites. 
 
L’avaluació de l’assignatura es realitzarà de la manera següent: 

 
a) El 75% de la qualificació (7,5 punts) correspondrà a de la valoració de l’examen 
final, que constarà de dues preguntes teòriques (2,5 punts cadascuna) i un exercici 
pràctic (2,5 punts). 
 
b) El 25% restant (2,5 punts) només es podrà obtenir mitjançant la realització per escrit 
de dues pràctiques a classe, els dies 4 de novembre de 2008 i 13 de gener de 2009 (1,25 
punts cadascuna). La nota d’aquestes pràctiques es guardarà per a la 2a. convocatòria 
d’examen. La no realització de les pràctiques suposarà perdre la possibilitat d’obtenir 
aquests 2,5 punts, tant en primera com en segona convocatòria. 

 
Tots els grups de l’assignatura tindran activada la corresponent aula al Campus Virtual de la 
UAB. Les comunicacions i avisos que els professors hagin d’adreçar als estudiants es tindran 
per vàlidament efectuats des del moment en que s’introdueixin al Campus Virtual.  
  
II- Materials recomanats 
 
1) Recopilacions de legislació: 
 

- Legislación Básica de Derecho internacional privado, Madrid, Tecnos, 2008. 
 
- Legislación de Derecho Internacional Privado, Granada, Comares, 2008. 

 
- Derecho internacional privado, Navarra, Thomson / Aranzadi, 2008. 
 

2) Manuals: 
 

- FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. i SÁNCHEZ LORENZO, S.A., Derecho internacional 
privado, Madrid, Civitas, 4ª edició, 2007. 

 
3) Materials pràctics: 

 
- GRÀCIA CASAMITJANA, J. (coord.), Dret internacional privat. Materials 

pràctics, UAB, 2003. 
 
- Materials diversos, que es podran posar a disposició dels alumnes al campus virtual. 
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PROGRAMA DE DRET INTERNACIONAL PRIVAT 

 
Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Llicenciatura en Dret. Pa d’estudis de 2001. 
Dret + ADE 

Curs 2008-2009 
 
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. – La 
dimensió interna del sistema de DIPr: els Estats plurilegislatius. L’Estat espanyol com a 
Estat plurilegislatiu. 
 
 
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, de 22 de desembre de 2000: 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 fors de protecció. Les mesures cautelars. Litispendència i connexitat. La verificació 
d’ofici de la competència judicial internacional. Impugnació de la competència judicial 
internacional. – El Reglament 2201/2003: regles de competència en matèria de nul·litat, 
separació i divorci. Regles de competència en matèria de litigis relatius a la 
responsabilitat sobre els menors. Problemes d’aplicació. 
 
 
Tema 4 
 
La competència judicial internacional (II). El sistema autònom espanyol: 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 de les regles de competència. El problema de la derogatio fori.- La  
verificació d’ofici de la competència judicial internacional. La impugnació de la 
competència judicial internacional: la declinatòria internacional. Litispendència 
internacional. 
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Tema 5 
 
Les tècniques de reglamentació en el sector del Dret aplicable. La distinció 
fonamental entre tècniques directes i indirectes. – Les tècniques indirectes: la norma de 
conflicte de lleis: objecte, estructura i funció.- Normes de conflicte unilaterals i 
bilaterals. – Evolució de la tècnica conflictual al llarg del temps. – Les tècniques 
directes: les normes materials especials. Les normes materials imperatives o lleis de 
policia.  
 
Tema 6 
 
Les normes de conflicte de lleis en matèria d’obligacions contracuals i 
extracontractuals. Les normes de conflicte de lleis en matèria de contractes:  el 
Reglament 593/2008, de 17 de juny de 2008, sobre la llei aplicable a les obligacions 
contractuals. El seu àmbit d’aplicació. L’autonomia de la voluntat de les parts.  Llei 
aplicable en defecte d’elecció per les parts. Capacitat per contractar i forma del 
contracte. Contractes en particular: especial consideració del contracte de consum i del 
contracte de treball. Tractament de les normes materials imperatives. – Les normes de 
conflicte de lleis en matèria d’obligacions extracontractuals: el Reglament 864/2007, 
d’onze de juliol de 2007. El Dret autònom. Els convenis internacionals. 
 
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. - 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. Imperativitat de la norma de conflicte i 
tractament processal del Dret estranger.- Al·legació del dret estranger.- La prova del 
dret estranger.- La participació del jutge en l’al·legació i prova del dret estranger.- 
Convenis per facilitar la informació sobre el dret estranger. – L’aplicació del dret 
estranger per autoritats no judicials. 
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Tema 9 
 
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. Procediments de reconeixement i 
declaració d’executivitat (exequàtur).- Reconeixement i declaració d’executivitat en el 
Reglament 44/2001: condicions de reconeixement. El reconeixement automàtic i el 
reconeixement incidental. El reconeixement a títol principal. El procediment de 
declaració d’executivitat de les decisions estrangeres al Reglament 44/2001. – 
Reconeixement i declaració d’executivitat en el Reglament  2201/2003. – Supòsits de  
supressió dels procediments d’exequàtur a la Unió Europea: el títol executiu europeu  
per a crèdits no impugnats (Reglament 805/2004). Les decisions sobre drets de visita i 
sobre restitució de menors (Reglament 2201/2003). El procés monitori europeu 
(Reglament 1896/2006). El procés europeu d’escassa quantia (Reglament 861/2007).  
 
 
Tema 10 
 
Reconeixement i execució de decisions estrangeres (II). El sistema autònom espanyol 
de reconeixement i execució de decisions.- 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. Relacions entre 
els convenis i el dret autònom i entre els diferents convenis. 
 
 
Tema 11 
 
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 1393/2007, de 13 de novembre de 2007. El dret autònom espanyol.- La 
cooperació en la pràctica de proves: els Convenis de La Haia de 1954 i 1970. El 
Reglament comunitari 1206/2001, de 28 de maig de 2001. – La justícia gratuïta en els 
litigis transfronterers: especial referència a la Llei 16/2005, de 18 de juliol.  
 
 
 
PUBLICACIONS PERIÒDIQUES ESPECIALITZADES 
(les dues primeres contenen àmplies cròniques de jurisprudència comentada) 
 
Anuario Español de Derecho Internacional Privado 
 
Revista Española de Derecho Internacional 
 
Revista Electrónica de Estudios Internacionales 
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SELECCIÓ DE PLANES WEB D’INTERÈS 
 
Unió Europea: http://www.eu.int/
 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea: http://www.curia.eu.int/
 
Xarxa Judicial Europea en Matèria Civil i Mercantil: 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/homepage/homepage_int_es.htm/
 
Comissió de la UE (plana sobre l’espai de llibertat, seguretat i justícia): 
http://www.eu.int/comm/justice_home/index_en.htm/
 
Direcció General de la Comissió Europea sobre Justícia, Llibertat i Seguretat: 
http://www.eu.int/comm/dgs/justice_home/index_en.htm/
 
Conferència de La Haia de Dret Internacional Privat: http://www.hcch.net/
 
Consell d’Europa: http://www.coe.int/
 
Tribunal Europeu de Drets Humans: http://www.echr.coe.int/echr/
 
Comissió Internacional de l’Estat Civil: http://www.ciec1.org/
 
UNIDROIT (Institut Internacional per la Unificació del Dret Privat): 
http://www.unidroit.org/
 
UNCITRAL (Comissió de les Nacions Unides per al Dret Mercantil Internacional): 
http://www.uncitral.org/
 
Cambra de Comerç Internacional (ICC): http://www.iccwbo.org/
 
Notícies i novetats sobre Dret internacional privat: http://www.conflictolaws.net/
 
European Directory of Private International Law: http://www.european-research-
network.org/directory.htm
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