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Manuel Albaladejo és doctor per les Universitats de Madrid i Bolonya. Va obtindre la càtedra de 
Dret civil en la Universitat d’Oviedo (1953) i la va ocupar successivament en les Universitats de 
Barcelona (1956) i Complutense de Madrid (1969), de la qual va ser nomenat professor emèrit 
en 1987.  

Compta amb una ingent producció científica. És autor de quaranta monografies i de més de 
tres-cents treballs en revistes científiques. En particular, podrien destacar-se els estudis 
monogràfics sobre El reconocimiento de la filiación natural (1954); Sustituciones hereditarias 
(1956); El negocio jurídico (1958); Albaceazgo en el Derecho común i en el catalán (1969). Així 
mateix mereix ressaltar les nombroses anotacions i concordances efectuades sobre cèlebres 
monografies del Dret comparat, com ara les que es realitzen sobre les obres de Cariota 
Ferrara, Il negocio giuridico (1956); Cicu, Sucesiones por causa de muerte (1964). És director 
dels prestigiosos Comentarios al Código civil i Compilaciones forales (obra de 76 volums). Ha 
publicat nombrosos manuals de Dret civil, que comprenen tots els sectors en què s’estructura 
la dita disciplina, i que han exercit la rellevant funció –per la claredat i rigor expositiu de l’autor- 
d’haver sigut consultats tradicionalment per la majoria d’estudiants universitaris. Ha dirigit més 
de cent cinquanta tesis doctorals i és mestre de gran nombre de catedràtics i professors titulars 
de Dret civil de la Universitat espanyola.  

Cal destacar la seua contribució a la institució universitària a través dels successius càrrecs 
exercits: degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona  per dos períodes, 1964 i 
1967; rector de la dita Universitat, 1968 (rector honorari vitalici de la mateixa Universitat des de 
1970); subdirector general d’Ordenació Universitària en 1971 i de Personal Docent 
d’Universitats, 1972; director del Departament de Dret civil de la Universitat Complutense de 
Madrid, 1974-1987 (director honorari del Departament esmentat, 1987) i  conseller de la dita 
Universitat, 1995. 

Manuel Albaladejo ha sigut president de l’Associació de Professors de Dret Civil (nomenat 
president honorari) i vicepresident de la Reial Acadèmia de Legislació i Jurisprudència. És 
vocal permanent de la Comissió General de Codificació. Així mateix és doctor honoris causa 
per les Universitats de Granada, Còrdova i Oviedo. Ocupa des de l’any 1999 el càrrec de 
president de la Reial Acadèmia de Jurisprudència  i Legislació (membre del Consell d’Estat) i 
és acadèmic de les de Catalunya, Granada, Costa Rica, Còrdova (Argentina) i Xile. 

Manuel Albaladejo compta amb una producció científica de més de tres-cents títols en revistes 
especialitzades i de més de quaranta monografies. El rigor i creativitat que caracteritzen les 
seues investigacions s’han vist projectats a nombrosos àmbits del Dret civil (marmessoria, 
substitucions hereditàries, filiació, etc.) A ell es deu un dels impulsos decisius en l’acceptació 
del concepte de negoci jurídic en la doctrina espanyola, en les qüestions fonamentals, a través 
de la seua obra El negocio jurídico. Dirigeix els prestigiosos Comentarios al Código civil i 
Compilaciones forales (obra de 76 volums). Ha dirigit més de cent cinquanta tesis doctorals.  

Ha contribuït decisivament a la institució universitària a través dels distints càrrecs exercits 
(rector i rector honorari vitalici de la Universitat de Barcelona, subdirector general d’universitats, 
conseller de la U. Complutense de Madrid, etc.). L’acreditat prestigi en la seua disciplina va 
determinar la seua designació com a president de l’Associació de Professors de Dret civil –en 
l’actualitat, president honorari . És doctor honoris causa per unes quantes universitats. Ocupa 
des de 1999 el càrrec de president de la Reial Acadèmia de Legislació i Jurisprudència 
(membre del Consell d’Estat). La seua trajectòria científica i personal l’acredita com un dels 
juristes més importants dels últims temps. 

 
 


