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Informació general de l'assignatura

Denominació DRET INTERNACIONAL PRIVAT

Codi 101824

Semestre d'impartició 1r

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

7.5

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Departament/s Dret Privat

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

Horari de tutoria/lloc Mireu l'horari penjat al tauló d'anuncis del departament
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Josep M. Fontanellas

Informació complementària de l'assignatura

L'assignatura de dret internacional privat s'imparteix al final dels estudis de dret degut a la seva complexitat. Això
és així perquè, d'una banda, l'estudiant rep coneixements molt especialitzats que li són completament nous; i
d'altra banda, ha de fer servir una gran part dels coneixements assolits durant la carrera. En particular, hi ha tres
disciplines -el dret civil, el dret mercantil i el dret processal- que surten contínuament en les explicacions teòriques
i en l'anàlisi dels casos pràctics. Com que és impossible que el professor torni a explicar conceptes bàsics
d'aquestes disciplines -i de d'altres: dret constitucional, dret internacional públic-, els dóna per sabuts, cosa que
obliga l'estudiant a refrescar sovint els coneixements ja assolits en cursos anteriors.

Les recomanacions principals són: l'assistència regular a les classes, tant teòriques com pràctiques; el seguiment
diari de la matèria, amb repassos del que s'ha explicat en cada sessió; la consulta contínua dels materials
legislatius recomanats i, si cal, la lectura complementària dels manuals de l'assignatura; la realització habitual dels
casos pràctics per tal de consolidar i entendre millor els coneixements assolits en les classes teòriques.
Finalment, en cas de dubtes, fer ús, durant el curs, d'alguna de les hores de tutories previstes.

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Els principals objectius a assolir són:

1. Identificar i analitzar les relacions jurídiques amb un element d'estrangeria.

2. Determinar la competència judicial dels òrgans jurisdiccionals interns en els litigis propis del tràfic privat extern.

3. Conèixer les peculiaritats del procés civil amb un component estranger.

4. Estudiar les vies i els procediments a través dels quals es realitza la cooperació judicial internacional.

5. Determinar la llei aplicable a una relació jurídica internacional resolent l'eventual conflicte de normes que pugui
aparèixer.

6. Saber els requisits que han de concórrer per tal que una decisió judicial pugui produir efectes en un estat distint
d'aquell on ha estat pronunciada.

Competències

Competències específiques de la titulació

Capacitat per assessorar sobre les possibles respostes a un problema jurídic, en diversos contextos, i
dissenyar estratègies que condueixin a les diferents solucions

Objectius

Estudiar casos de dret internacional privat, per tal d'adonar-se de quines han estat les pretensions de
les parts i la seva estratègia durant el litigi, i, d'aquesta informació, deduir-ne la correcció del seu
assessorament jurídic.

 

Demostrar coneixement de les característiques, esquemes conceptuals, institucions i procediments del
sistema jurídic

Objectius
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Identificar les relacions jurídiques amb elements d'estrangeria, que constitueixen l'objecte del dret
internacional privat.
Conèixer els principals conceptes i institucions de dret internacional privat.

 

Capacitat per percebre i assimilar el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i la seva necessària visió
transdisciplinària

Objectius

Tenir una visió unitària del contingut del dret internacional privat, integrat pels sectors de la
competència judicial internacional, del dret aplicable a una situació de tràfic privat extern i del
reconeixment i execució de decisions estrangeres.

 

Capacitat per construir una decisió jurídica raonada

Objectius

Analitzar les diferents parts -argumentatives i dispositives- d'una sentència relativa al dret
internacional privat, per tal de veure com ha estat construïda i com s'han articulat les qüestions de
dret intern i les de dret internacional privat.

 

Competències transversals de la titulació

Capacitat de gestió adequada de la informació (C. Instrumental)

Objectius

Poder llegir i entendre una sentència amb una problemàtica derivada del tràfic privat internacional, tot
sabent distingir quines qüestions són de dret intern i quines són de dret internacional privat.

Capacitat d'anàlisi i síntesi (C. Instrumental)

Continguts fonamentals de l'assignatura

PROGRAMA

I. INTRODUCCIÓ I FONTS

Tema 1:   Els pressupòsits, l'objecte i el contingut del dret internacional privat

Tema 2:   El sistema de fonts del dret internacional privat espanyol

II. DRET PROCESSAL CIVIL INTERNACIONAL

Tema 3:   La competència judicial internacional

Tema 4:   El procés amb element estranger

Tema 5:   El reconeixement i l'execució de decisions estrangeres

III. TÈCNIQUES DE REGLAMENTACIÓ

Tema 6:   Les tècniques de reglamentació

Tema 7:   Els problemes d'aplicació de la norma de conflicte
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IV. PERSONA, FAMÍLIA I SUCCESSIONS

Tema 8:   La persona física i la seva protecció

Tema 9:   El matrimoni i les unions extramatrimonials

Tema 10: La filiació

Tema 11: Els aliments entre parents

Tema 12: Les successions per causa de mort

V. DRET PATRIMONIAL

Tema 13: Els contractes internacionals

Tema 14: Les obligacions extracontractuals

Tema 15: Els drets reals

Pla de desenvolupament de l'assignatura

El curs 2013-14 consta de catorze setmanes de classe efectiva, per la qual cosa les primeres setmanes només
s'impartirà teoria a fi d'avançar en l'explicació de les lliçons introductòries i de les que són indispensables per a la
resolució dels casos pràctics.

A partir de la segona meitat d'octubre, es treballaran els casos pràctics, que s'hauran de preparar a casa i resoldre
a l'aula amb la participació activa de l'alumnat.

 

Sistema d'avaluació

El 100% de la nota final es distribuirà de la següent manera:

60% examen teòric escrit (per tal d'aprovar l'assignatura, s'ha de superar l'examen amb almenys un 5 sobre 10).

30% resolució del cas pràctic de l'examen (per tal d'aprovar l'assignatura, en aquesta prova s'ha d'obtenir almenys
un 3,5 sobre 10).

10% altres activitats de curs (pràctiques a resoldre a casa i lliurar a classe i recensió d'una ponència de les
Jornades Jurídiques).

5%   treball sobre la lectura recomanada. Per als que ja tenen tots els crèdits transversals, aquesta activitat pot
reemplaçar la recensió de la ponència de les Jornades Jurídiques. Per als que facin aquesta activitat i, a més,
lliurin la recensió de la ponència de les Jornades Jurídiques, aquest 5% de més a la nota final es restarà del
percentatge que correspon a l'examen final.

Bibliografia i recursos d'informació

1. Material legislatiu

BORRÁS RODRÍGUEZ, A./BOUZA VIDAL, N./GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J./VIRGÓS SORIANO,
M.: Legislación básica de Derecho internacional privado, 23a edició, Madrid (Tecnos), 2013.

2. Bibliografia en llengua castellana

ABARCA JUNCO, A. P. (direcció): Derecho internacional privado, amb la col·laboració de M. GÓMEZ JENE, M.
GUZMÁN ZAPATER, A. HERRANZ BALLESTEROS, P.-P. MIRALLES SANGRO, E. PÉREZ VERA i M. VARGAS
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GÓMEZ-URRUTIA, Madrid (UNED), 2013.

CALVO CARAVACA, A. L./CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.: Derecho internacional privado, vol. I, 14a edició,
Granada (Comares), 2013; vol. II, amb la col·laboració de P. BLANCO-MORALES LIMONES, M. ESLAVA
RODRÍGUEZ i E. CASTELLANOS RUIZ, 14a edició, Granada (Comares), 2013.

ESPLUGUES MOTA, C./IGLESIAS BUHIGUES, J. L.: Derecho internacional privado, 7a edició, València (Tirant
Lo Blanch), 2013.

FERNÁNDEZ ROZAS, J. C./SÁNCHEZ LORENZO, S.: Derecho internacional privado, 7a edició, Cizur Menor
(Civitas), 2013.

GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J.: Derecho internacional privado, Cizur Menor (Civitas), 2012.

VIRGÓS SORIANO, M./GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J.: Derecho procesal civil internacional. Litigación
internacional, 2a edició,Cizur Menor (Civitas), 2007.

3. Bibliografia en altres llengües

AUDIT, B.: Droit international privé, 6a edició, Paris, 2010.

BALLARINO,T.: Manuale breve di diritto internazionale privato, 3a edició, Padova, 2008.

BATIFFOL, H./LAGARDE, P.: Droit international privé, vol. I, 8a edició, Paris, 1993; vol. II, 7a edició, Paris, 1983.

BORRÁS, A.: «Les ordres plurilégislatifs dans le droit international privéactuel», Recueil des cours de l'Académie
de droit international, tom 249 (1994-V), pp. 145-368.

BORRÁS, A.: «Le droit international privé communautaire: réalités, problèmes et perspectives d'avenir», Recueil
des cours de l'Académie de droit international, tom 317 (2005), pp. 313-536.

BUCHER, A./BONOMI, A.: Droit international privé, 2a edició, Bâle, 2004.

CHESHIRE, G./NORTH, P. M./FAWCETT, J. J.: Private International Law, 14a edició, London, 2008.

KEGEL, G./SCHURIG, K.: Internationales Privatrecht, 9a edició, München, 2004.

KROPHOLLER, J.: Internationales Privatrecht, 6a edició, Tübingen, 2006.

LOUSSOUARN, Y./BOUREL, P./VAREILLES-SOMMIÈRES, P.: Droit international privé, 9a edició, Paris, 2007.

MAYER, P./HEUZÉ, V.: Droit international privé, 10a edició, Paris, 2010.

MOSCONI, F./CAMPIGLIO, C.: Diritto internazionale privato e processuale, vol. I: Parte generale e contratti, 5a
edició, Torino, 2010; vol. II: Parte speciale, 3a edició, Torino, 2011.

HAY, P./BORCHERS, P. J./SYMEONIDES, S. C.: Conflict of Laws, 5a edició, St. Paul (Minnesota), 2010.
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