INTRODUCCIÓ

L’any 1996 es va començar a treballar amb l’elaboració d’un Diccionari
Jurídic Català, segons un projecte promogut per la Fundació Jaume Callís.
És precisament el Sr. Josep M. Mas i Solench, aleshores patró de la
Fundació i també president de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, qui
promou la col·laboració d’ambdues institucions mitjançant un conveni signat
l’1 de desembre de 1999 i en què intervé també l’Institut d’Estudis Catalans.
La finalitat del Diccionari Jurídic Català és recollir la terminologia jurídica,
antiga i moderna, i també desenvolupar per a cadascun dels articles referits
a les diverses institucions una sistemàtica que abasti la definició, la història,
la doctrina, la legislació, la jurisprudència i una selecta bibliografia.
En la seva elaboració intervenen especialistes en dret i coneixedors
particularment del dret català, juristes i professors de prestigi catalans i
d’altres països, coneixedors del dret i de les institucions catalanes; la qualitat
dels autors dóna un nivell tècnic i científic molt alt a aquesta gran obra. Més
de 300 autors col·laboren en la redacció del Diccionari, amb veus que es
classifiquen per àmbits del dret, de les institucions i de la història del sistema
jurídic català:
-

Dret civil
Dret penal
Dret processal
Dret mercantil, inclòs el dret mercantil marítima
Dret canònic
Dret romà
Història del dret i de les institucions (públiques i privades)
Numismàtica
Ressenyes biogràfiques de juristes catalans (difunts i amb certa
producció científica)

L’elaboració de l’obra és de gran interès per Catalunya; és un projecte de
primer ordre ja que el nostre dret i el seu coneixement històric i present és un
element distintiu bàsic del nostre país i forma part de la seva cultura
mil·lenària.
Una obra d’interès públic, que esdevé necessària, doncs ha de servir
almenys per a orientar als estudiosos del nostre dret, més en un moment
com l’actual en què el Parlament de Catalunya està adequant i posant al dia
el nostre dret, adaptant-lo a la realitat social i cultural del país.
Un text més important encara, si cap, perquè no hi ha cap altra obra que
cobreixi aquests objectius. I va destinat a un ampli sector de professionals
(magistrats, jutges, notaris, procuradors, advocats, professors universitaris,

estudiants universitaris i en especial de Dret i d’Història, etc.); com també de
centres d’investigació i recerca.
La gratuïtat de l’obra cal destacar-la, justificada pel seu interès públic
indubtable.
Pel seu finançament s’ha comptat amb el suport de la Generalitat de
Catalunya, Alter Mútua de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, i ara
especialment de l’Obra Social de Caixa Catalunya.
En una primera fase, el Diccionari, una obra que requereix una constant i
contínua posada al dia, es posarà a l’abast de tothom per via telemàtica, a
través de la pàgina web de la Societat, per a després editar-lo en suport
paper.
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