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Somaţia europeană de plată

germană

Germania
1 Existenţa unei proceduri de somaţie de plată
1.1 Domeniul de aplicare al procedurii
Da. Normele de procedură civilă prevăd o procedură de somație de plată (Mahnverfahren) prin care se vizează recuperarea unor creanțe care nu sunt
neapărat contestate de către reclamat. Procedura de somație de plată este reglementată de articolul 688 și urm. din Codul de procedură civilă (
Zivilprozessordnung).
1.1.1 Ce tipuri de creanţe pot face obiectul acestei proceduri (de exemplu doar creanţele pecuniare, doar creanţele legate de contracte etc.)?
Procedura poate fi utilizată, în principiu, atunci când cererea vizează recuperarea unei sume fixe de bani în euro.
Totuși, aceasta nu poate fi utilizată în următoarele cazuri:
în cazul creanțelor care decurg dintr-un contract de credit de consum cu o rată a dobânzii mai mare cu 12 puncte procentuale decât rata de bază;
în cazul creanțelor a căror recuperare depinde de îndeplinirea unor obligații neîndeplinite încă;
în cazul în care somația de plată a fost adusă la cunoștință printr-un anunț publicat întrucât adresa reclamatului este necunoscută.
1.1.2 Există o limită superioară cu privire la valoarea creanţei?
Nu există un plafon în ceea ce privește valoarea creanței.
1.1.3 Folosirea acestei proceduri este opţională sau obligatorie?
Utilizarea procedurii de somație de plată de către creditor este opțională. Creditorul poate alege între această procedură și procedurile de drept comun.
1.1.4 Această procedură este disponibilă dacă pârâtul locuieşte într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă?
În principiu, procedura germană de somație de plată poate fi utilizată, de asemenea, în cazul în care reclamatul își are reședința într-un alt stat membru sau
într-o țară terță. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că articolul 688 alineatul (3) din Codul german de procedură civilă prevede că, în cazul în
care somația de plată trebuie predată în străinătate, procedura de somație de plată poate fi utilizată numai dacă acest lucru este prevăzut în Legea privind
recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești (Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz). În prezent, aceasta include toate statele
membre ale Uniunii Europene și Elveția, Islanda și Norvegia.
1.2 Instanţa competentă
Indiferent de valoare creanței, procedurile de somație de plată se introduc exclusiv la instanța locală (Amtsgericht) în jurisdicția căreia se află reclamantul.
Jurisdicția se stabilește, în principiu, în funcție de domiciliul persoanei în cauză sau, în cazul unei persoane juridice, în funcție de sediul social al acesteia.
Multe landuri germane au înființat însă instanțe centrale pentru procedurile de somație de plată ( Mahngerichte) (cum ar fi instanța locală Wedding din Berlin).
Astfel, competența în procedurile de somație de plată a fost concentrată în mai multe instanțe locale sau chiar într-o singură instanță locală din respectivul
land. În astfel de cazuri, instanța competentă pentru reclamant este instanța centrală pentru procedurile de somație de plată în jurisdicția căreia se află
domiciliul acestuia.
Dacă reclamantul nu intră în jurisdicția generală a niciunei instanțe din Germania, competența exclusivă revine instanței locale Wedding din Berlin. Dacă
reclamatul nu intră în jurisdicția generală a niciunei instanțe din Germania, instanța competentă este instanța locală în competența căreia ar intra procedura
indiferent de o eventuală competență materială (în general, instanțele locale au competență numai în procedurile care implică sume de maximum 5 000 de
euro). Și în acest caz, în anumite landuri pot exista instanțe centrale pentru procedurile de somație de plată.
1.3 Condiţii de formă
1.3.1 Este obligatorie folosirea unui formular standardizat? (dacă da, de unde se poate obţine formularul?)
Utilizarea unui formular tipizat este obligatorie. Există diferite formulare tipizate pentru procedura electronică de somație de plată și pentru procedura
manuală de somație de plată.
Procedurile de somație de plată sunt electronice în majoritatea landurilor. Cererile pot fi introduse pe formulare din hârtie tipizate sau prin schimb electronic
de date. Anumiți producători de software oferă programe pentru depunerea electronică a cererilor în cadrul procedurilor electronice de somație de plată. În
cazul anumitor instanțe locale, este posibil, de asemenea, ca cererile să fie introduse online.
Formulare tipizate pentru procedurile de somație de plată electronice și manuale pot fi achiziționate în papetării.
1.3.2 Este necesar să fiu reprezentat de un avocat?
Nu, nu este necesară reprezentarea prin avocat.
1.3.3 Cât de detaliat trebuie să descriu motivul introducerii cererii?
Motivele care stau la baza creanței nu trebuie să fie descrise în detaliu. Este necesară doar o declarație succintă privind creanța și suma de bani specifică
solicitată. În acest sens, se completează rubricile din formularul tipizat conceput pentru procedura de somație de plată. Creanțele principale și accesorii se
indică separat.
1.3.4 Este necesar să prezint dovezi scrise în sprijinul cauzei vizate? Dacă da, care documente sunt admisibile ca probe?
Nu trebuie prezentate documente justificative pentru cererile formulate.
1.4 Respingerea cererii
Cererea de emitere a unei somații de plată este respinsă dacă procedura de somație de plată nu este admisibilă, dacă instanța la care este depusă cererea
nu are competență sau dacă cererea de plată nu respectă cerințele legate de formă. Cererea este respinsă, de asemenea, dacă somația de plată poate fi
emisă numai pentru o parte din creanță. Reclamantul trebuie audiat înainte de respingerea cererii sale.
Instanța nu examinează înainte de emiterea somației de plată dacă cererea este întemeiată.
1.5 Căi de atac

În general, nu se poate contesta respingerea cererii de emitere a unei somații de plată. Calea de atac constând în opoziție imediată ( sofortige Beschwerde)
este posibilă numai dacă cererea a fost transmisă doar într-o formă care poate fi citită automat și a fost respinsă pe motiv că nu este considerată de instanță
adecvată pentru sistemul său de procesare electronică; în practică, această normă nu are însă un rol important.
1.6 Declaraţia de opoziţie
Dacă somația de plată este emisă și adusă la cunoștința reclamatului, acesta o poate contesta în termen de două săptămâni. Dreptul la opoziție este însă
valabil chiar și după scurgerea acestui termen, atât timp cât nu a fost emis un ordin de executare.
Odată cu somația de plată, reclamantul primește un formular tipizat pentru cazul în care dorește să se opună somației. Utilizarea formularului tipizat este
însă opțională. Acest lucru înseamnă că opoziția poate fi introdusă într-o altă formă; singura cerință legată de formă este aceea ca opoziția să fie formulată
în scris.
1.7 Efectul declaraţiei de opoziţie
Dacă reclamatul contestă creanța în termenul stabilit, nu mai este posibilă emiterea unui ordin de executare, care să permite creditorului executarea silită a
creanței care face obiectul somației de plată. În acest caz, litigiul nu este însă tratat automat în cadrul unei proceduri ordinare, adică al așa-numitei proceduri
contencioase. Pentru ca litigiul să fie tratat într-o astfel de procedură este necesară o cerere expresă de procedură contencioasă, care poate fi depusă atât
de reclamant, cât și de reclamat. Reclamantul poate să depună o astfel de cerere de îndată ce are cunoștință de opoziție sau chiar să o formuleze, ca
măsură de precauție, în momentul introducerii cererii sale de emitere a unei somații de plată.
1.8 Efectul absenţei unei declaraţii de opoziţie
1.8.1 Ce trebuie făcut pentru obţinerea unei hotărâri executorii?
În urma unei cereri, instanța emite un ordin de executare. Cererea nu poate fi depusă înainte de expirarea termenului de introducere a unei opoziții; în cerere
se indică eventualele plăți efectuate ca urmare a somației de plată, precum și valoarea acestora. În cazul efectuării unor plăți parțiale, reclamantul trebuie să
reducă în consecință suma solicitată.
1.8.2 Această hotărâre este definitivă sau există posibilitatea ca pârâtul să facă recurs împotriva acestei hotărâri?
Ordinul de executare este echivalent cu o hotărâre executorie provizorie pronunțată în lipsă. Termenul de opoziție este de două săptămâni de la comunicare.
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