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Breu contingut:

A aquesta assignatura es divideix en dues part. A la primera s'analitzen els
mètodes d'estudi i l'obra dels juristes europeus més destactats de la nostra
tradició jurídica europea. I de l'altra el sistema d'argumentació dels juristes romans.

Presentació:

Comprendre els diferents mètodes d'aproximació al dret que s'han desenvolupat
al larg de la història europea.
Comentar de manera crítica i amb perspectiva històrica textos jurídics
Analitzar els diferents modes d'argumentació dels jurites romans
Comparar els dos sistemes jurídics actual common law i civil law des d'una
perspectiva històrica

Temari:

Primera àrea temàtica.- Anàlisi dels sistemes de juristes al llarg de la història de la
ciència jurídica europea: especial consideració del sistema anglosaxó i del sistema
continental 

La recepció:
El dret romà i els glosadors
El dret romà i el dret canònic
El dret romà i els comentaristes
El dret romà i el dret consuetudinari o dret local
El humanisme jurídic; El iusnaturalisme
La codificació; La pandectística 

Segona àrea temàtica.- Especial consideració del valor de la jurisprudència al Dret
Romà.

Tercera àrea temàtica.- El contingut de les fórmules processals al Dret Romà clàssic.
Valor de la fórmula. Estudi de la reconstrucció de les fórmules. 

Quarta àrea temàtica.- Escrits de juristes clàssics en relació a la successió per causa
de mort.

Forma d'avaluació:

CRITERIS D'AVALUACIó
Per la qualificació definitiva es tindrà en compte l'assistència a classe i la participació
activa. Al final del curs es farà un examen que consistirà en respondre preguntes
teòriques de les tres primeres àrees temàtiques, i un comentari de textos treballats a
classe, que es podrà realitzar consultant manuals.



Bibliografia:

BIBLIOGRAFIA
Les obres que es relacionen contenen una selecció de textos jurídics del Dret
Romà, treballats amb diferents mètodes. La majoria es poden consultar a la
Biblioteca de la Facultat de Ciències Jurídiques.

MIQUEL J Quaestiones; Docencia del Derecho a través del casuismo romano,
ed. Ariel, Barcelona (1989)

DOMINGO, R  (coord) Textos de derecho romano, ed. Aranzadi (2004) 

FERNANDEZ BARREIRO A Casos de Derecho Romano, Valencia (1996)

GÓMEZ ROYO, Casos prácticos de Derecho Romano, Valencia (1999)

GARCIA GARRIDO MJ Test de Derecho Romano solucionados y ordenados por
materias, Madrid (1994)

GARCIA GARRIDO MJ Responsa. Derecho Romano. Cien casos prácticos,
Madrid (1993)

HERNANDEZ-TEJERO JORGE F Textos jurídicos latinos, Madrid (1989)

IGLESIAS REDONDO J Técnica de los juristas romanos, Madrid (1987)

LOPEZ AMOR M Textos de juristas romanos, Madrid (1995)

D'ORS X Antología de textos jurídicos de Roma Madrid (2001)

ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ A Práctica jurídica según el Derecho
Romano y el Código civil, Granada (1991)

RODRIGUEZ-VALDÉS ALVAREZ L Casos prácticos y cuestionarios de derecho
romano Madrid (1999) 

ROYO ARPON JM Textos de juristas romanos Barcelona (1996)

SANTALUCIA B Diritto ereditario romano. Le Fonti, Bolonia (1987)

TORRENT A Problemas romanísticos de aplicación forense, Madrid (1993)

VALIÑO E Preguntas y respuestas de Derecho Romano, Valencia (1992)

VALIÑO, Prácticas de derecho romano, Valencia (1998)

Com a bibliografia bàsica de Dret Romà es recomana Dret privat Romà, de J.
MIQUEL, publicat per ed. Marcial Pons, Madrid (1995); també hi ha edició en
llengua castellana, Madrid (1992), i Historia del Derecho  Romano, PPU
(Barcelona 1990). 

Es recomana també El Derecho Romano en la Historia de Europa, de Peter
STEIN, ed. Siglo XXI de España Editores, original en lengua alemana, traducción



castellana Madrid (2001).

Observacions:

INTRODUCCIÓ
L'assignatura Métode jurídic i casuística, de caràcter optatiu, es desenvolupa en
un quadrimestre, durant 3 hores setmanals de classe. L'objectiu és introduir
l'alumne en el valor, per la ciència jurídica, de la casuística. Primer s'estudien els
diferents sistemes de juristes al llarg de l'història del pensament jurídic, per passar
després a l'estudi casuístic del dret romà. Es comentaran principalment textos de
juristes romans relacionats amb el dret successori o hereditari. En definitiva
s'intenta aprofundir en l'estudi de textos de la jurisprudència romana, que són un
model de raonament jurídic. Hi ha un espai virtual específic de l'assignatura a
través de l'eina telemàtica, que el servei de recursos educatius de la URV posa a
disposició d'alumns i professors; en aquest espai es podrà consultar material
docent i participar en els debats previstos.


