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La matèria Dret internacional privat té caràcter d'obligatòria i s'imparteix en el tercer Curs del Grau de
Dret al llarg de tot l'any acadèmic (primer i segon semestre). La seua càrrega lectiva és de 7.5 crèdits
(115,5 h. de dedicació total de l'estudiant).
En termes generals, el Dret internacional privat constitueix un sector de l'ordenament jurídic nacional
l'objecte del qual és la regulació de les situacions jurídic privades internacionals. Això és, aquelles
situacions que presenten un element d'estrangeria.
El legislador nacional, conscient de les peculiaritats que presenten les situacions amb elements
d'estrangeria, dissenya un sector de l'ordenament jurídic específicament dedicat a abordar i resoldre
aquestes qüestions. D'aquesta sort, el Dret internacional privat comparteix l'origen nacional de la resta
de sectors de l'ordenament jurídic positiu, diferenciant-se dels mateixos pel seu objecte internacional.
Encara que en els últims anys s'ha produït un notable increment de les fonts internacionals, ja sigan de
naturalesa convencional o institucional.
Aquesta disciplina permet a l'alumne partionar amb claredat les situacions jurídic privades
internacionals d'aquelles considerades nacionals, quan condició essencial per a l'aplicació del sistema
de Dret internacional privat. De manera que presenta una aproximació al sistema espanyol de Dret
internacional privat, ja d'origen intern o institucional, com a internacional. De tal forma que es referencia
la regulació de les situacions amb elements d'estrangeria. Tant pel que fa a la determinació dels òrgans
jurisdiccionals competents per conèixer dels possibles litigis que puguin sorgir en la pràctica diària i la
concreció de la llei aplicable als mateixos. O la determinació de l'eficàcia, a Europa, de les resolucions
judicials i extrajudicials dictades dins i fora del territori de la Unió Europea.

CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
L'assignatura exigeix una especial actitud per part de l'alumne, ja que comporta importants
diferències en relació amb la resta de disciplines jurídiques estudiades durant la llicenciatura, ateses les
seues especials característiques quant a l'objecte i a les fonts. Igualment, requereix un coneixement
avançat de dret civil, mercantil i processal.

COMPETÈNCIES
1303 - Grau de Dret
- Capacitat per al maneig de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
- Capacitat per llegir i interpretar textos jurídics.
- Capacitat per comunicar-se correctament de forma oral i escrita en l'àmbit jurídic.
- Capacitat d'anàlisi dels problemes jurídics i de síntesi en el seu plantejament i resolució.
- Capacitat per adquirir una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i de desenvolupar la
dialèctica jurídica.
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- Capacitat per adquirir els coneixements bàsics d'argumentació jurídica.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
La matèria Dret Internacional Privat ha d'estar orientada al fet que l'estudiant obtinga els següents
resultats d'aprenentatge:
- Conèixer i utilitzar de manera adequada la terminologia pròpia del Dret internacional privat.
- Comprendre els conceptes bàsics del Dret internacional privat.
- Amb caràcter general, conèixer en profunditat els aspectes bàsics implicats relatius al *fórum, el
*ius i el reconeixement i l'execució.
- Capacitat d'identificar els elements d'estrangeria en el procés civil espanyol.
- Comprendre els elements i el funcionament de l'aplicació judicial i extrajudicial del Dret estranger.
- Amb caràcter específic, identificar els criteris de fórum, ius i reconeixement i execució en les
matèries atinentes a l'estatut personal i l'estatut real.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. El Dret internacional privat. Introducció
1.- Raó de ser del Dret internacional privat.
2.- Significat de "Dret internacional privat".
3.- Qüestions cobertes: competència judicial internacional, conflicte de lleis i eficàcia extraterritorial de
decisions judicials i extrajudicials.
4.- El model espanyol de Dipr.

2. La competència judicial internacional (CJI): el model espanyol.
1.- Significat de competència judicial internacional.
2.- Línies generals del model espanyol de competència judicial internacional.
3.- El model espanyol de CJI d'origen institucional.
4.- El model espanyol de CJI d'origen convencional.
5.- El model espanyol de CJI d'origen estatal.

3. El procés civil espanyol amb elements d'estrangeria.
1.- El procés civil espanyol amb elements d'estrangeria. La llei aplicable al procés.
2.- Assistència judicial internacional. Notificació d'actes judicials i obtenció de proves en l'estranger.
35226 Dret internacional privat

3

Guia Docent
35226 Dret internacional privat

4. La determinació del Dret aplicable a les situacions jurídic-privades internacionals.
1.- Introducció.
2.- Normes sustantives. Normes materials especials i normes imperatives.
3.- El mètode indirecte de la norma de conflicte.
4.- L'aplicació pràctica de la norma de conflicte: supòsit de fet, punt de connexió i conseqüència jurídica.
5.- L'aplicació judicial i extrajudicial del dret estranger.

5. Eficàcia extra-territorial de resolucions judicials i documents públics extrangers
1.- Possibles efectes de les sentències i documents públics estrangers.
2.- Reconeixement i execució. Introducció i significat.
3.- El règim de reconeixement i execució d'origen institucional.
4.- El règim de reconeixement i execució d'origen convencional.
5.- El règim de reconeixement i execució d'origen estatal.
6.- Reconeixement i execució de documents públics amb força executiva i transaccions judicials.
7.- Validesa formal dels actes i els negocis jurídics en el DIPr. espanyol.
8.- Efectes probatoris i registrals del documents públics estrangers

6. Arbitradge comercial internacional i mediació transfronterera
1.- Mecanismes de resolució de conflictes alternatius/complementaris a la jurisdicció estatal (ADR).
2.- El règim arbitral previst en la Llei d'arbitratge de 2003.
3.- Peculiaritats de la Llei d'arbitradge de 2003 en relació amb l'arbitradge comercial internacional
desenvolupat a Espanya.
4.- Reconeixement i execució a Espanya de laudes arbitrals estrangers.
5.- Mediació transfronterera.

7. Dret de família i successions.
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PERSONA
1.- Estatut personal.
2.- Naixement i extinció de la personalitat.
3.- Estatut personal i Registre civil.
4.- Drets de la persona: el nom i els cognoms
CAPACITAT
5.- La llei aplicable a la capacitat de les persones.
6.- El règim jurídic de la capacitat d'obrar de les persones físiques.
7.- Protecció de l'incapaç major: la incapacitació.
8.- Protecció de l'incapaç menor.
MATRIMONI
9.- Celebració del matrimoni.
10.- Efectes del matrimoni.
11.- Crisis matrimonials.
FILIACIÓ
12.- Règim jurídic de la filiació.
13.- La filiació adoptiva.
ALIMENTS
14.- Règim jurídic dels aliments.
15.- Cooperació administrativa.
SUCCESSIONS
16.- Règim jurídic de les successions.
17.- El certificat successori europeu.

8. Dret d'obligacions.
1.- Obligacions contractuals: règim general.
2.- Obligacions contractuals: alguns contractes en especial.
3.- Obligacions extracontractuals.

9. Dret de béns.
1.- Règim jurídic dels drets reals. Béns mobles i béns immobles.
2.- Competència judicial internacional.
3.- Llei aplicable.

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes teoricopràctiques
Assistència a esdeveniments i activitats externes
Elaboració de treballs en grup
Elaboració de treballs individuals
Estudi i treball autònom
Lectures de material complementari
Preparació d'activitats d'avaluació
Preparació de classes de teoria
Preparació de classes pràctiques i de problemes
Resolució de casos pràctics
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Hores
75.00
5.00
9.00
2.50
40.00
5.00
15.00
15.00
15.00
5.00

% Presencial
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Resolució de qüestionaris on-line
TOTAL

1.00
187.50

0

METODOLOGIA DOCENT
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L'especial naturalesa de la disciplina i l'ampli volum i naturalesa de textos legals que conformen el model
espanyol de Dret internacional privat exigeixen un esforç màxim per part del professor i dels alumnes.
Exposició de continguts teòrics. El professor exposarà i explicarà de forma dinàmica aquells
elements fonamentals que han de guiar als estudiants en l'estudi i comprensió de la matèria, mitjançant
supòsits pràctics, anàlisis jurisprudencials i doctrinals… L'estudiant, per la seua banda, ha de
comprometre's activa i participativament en el procés d'aprenentatge mitjançant la lectura, prèvia a
l'explicació del professor, utilitzant en classe de forma imprescindible el manual de referència i els textos
legislatius de Dipr. en un entorn actiu de màxima atenció, silenci i respecte.
Activitats aplicades: Consistiran en el comentari de sentències, dictàmens i, sobretot, en la resolució
de casos pràctics, a través de les quals l'estudiant haurà de desenvolupar les competències abans
assenyalades.
Aquestes activitats es realitzaran com a complement a l'exposició dels coneixements teòrics realitzada
pel professor, sense perjudici que puga
ordenar-se la seua realització fora del temps destinat a l'explicació de la matèria. Seran participatives i
cada professor assenyalarà, si escau, quins seran objecte d'avaluació.
A través de les mateixes s'introduirà i habituarà a l'estudiant en el maneig d'aquells materials i tècniques
propis de la disciplina.
Activitats complementàries: Cada Professor responsable de l'assignatura, participarà, almenys, en un
taller o, alternativament, realitzarà un curs o seminari relacionat amb la matèria (en el dia o dies assignat
per a això), que es programaran en el context de l'assignatura i preferentment consistiran en activitats
específiques de l'assignatura o de caràcter interdisciplinari o transversal, i preferentment en coordinació
amb els grups de la mateixa assignatura o amb altres assignatures.
En tot cas, aquestes activitats formaran part de continguts a avaluar en l'avaluació contínua.
Activitats dirigides: Tant per al seguiment de l'exposició teòrica com de la realització de les activitats
aplicades, el professor indicarà que lectures, cerca de sentències o preparació de casos, etc., realitzarà
l'estudiant.
Encara que no siga objecte de treball a l'aula, el professor també podrà programar, dins del volum de
treball de l'estudiant, altres activitats que serveixan per reforçar o repassar els coneixements adquirits
per l'estudiant.
Assistència a tutories no programades: Per realitzar consultes sobre qualsevol tema o aspecte
relacionat amb l'assignatura i la seua dinàmica de treball, els estudiants podran assistir, en l'horari fixat
per cada professor, a les tutories no programades que fixarà tot professor.
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AVALUACIÓ
El sistema d’avaluació

A- Prova/es escrita/es i/o orals, consistents en un o més exàmens que podran ser de tipus objectiu,
incloure qüestions teorico-pràctiques i/o problemes.
B- Avaluació contínua de cada estudiant, basada en l’assistència regular i participació activa en les
activitats presencials propostes, como ara la realització de pràctiques o la participació en tallers,
l’elaboració i/o entrega de treballs, memòries/informes i/o presentacions orals sobre eixes activitats, de
forma individual o col·lectiva, tot això prenent en consideració el grau d’implicació i esforç de l’estudiant
en el procés d’ensenyança-aprenentatge i les habilitats i actituds mostrades durant el desenrotllament
de les dites activitats.

C- Avaluació contínua de cada estudiant, basada en l’assistència de l’estudiant a seminaris o visites a
institucions; i, si és el cas, entrega de treballs, memòries/informes i/o presentacions orals sobre l’activitat
realitzada, de forma individual o col·lectiva, tot això prenent en consideració el grau d’implicació i esforç
de l’estudiant en el procés d’ensenyança-aprenentatge i les habilitats i actituds mostrades durant el
desenrotllament de la dita activitat.

Ponderació
A

70%

B + C 30%

REFERÈNCIES
Bàsiques
- MANUALES:
Esplugues Mota, C. e Iglesias Buhigues, J.L., Palao Moreno, G.: Derecho internacional privado,
Valencia, Tirant lo Blanch, 11ª ed., 2017.
Calvo Caravaca, A.L. y Carrascosa González, F.J., Derecho internacional privado, 2 vols., Granada,
Comares, 16ª ed., 2017.
Fernández Rozas, J.C. y Sánchez Lorenzo, S., Derecho internacional privado, Madrid, Civitas, 10ª
ed., 2017.
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Complementàries
- LEGISLACIÓN:
Alvarez González, S., Esplugues Mota, C. y otros, Legislación de Derecho internacional privado,
Granada, Comares, 19ª ed., 2016.
Borrás Moreno, A., Bouza Vidal, N. y otros, Legislación básica de Derecho internacional privado,
Madrid, Tecnos, 26ª ed., 2016.
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