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Cereri cu valoare redusă

spaniolă

Spania
1 Existenţa unei proceduri specifice pentru cereri cu valoare redusă
Da, procedura orală pentru cererile de până la 6 000 EUR.
1.1 Sfera de aplicare a procedurii, plafon
Procedura orală se aplică cererilor de până la 6 000 EUR.
1.2 Aplicarea procedurii
Prin cerere scrisă.
1.3 Formulare
Nu există un formular standard obligatoriu. Cu toate acestea, birourile judecătorilor principali (Decanatos) pun, de obicei, la dispoziție un model sau un
formular standard pentru cereri care nu depășesc 2 000 EUR.
Formularul se folosește numai pentru redactarea cererii, utilizarea sa fiind facultativă. Acesta poate fi descărcat de pe pagina web a Consiliului General al
Magistraturii Consejo General del Poder Judicial.
1.4 Asistenţă
În procedura orală, reclamantul se poate reprezenta singur, dar dacă cererea depășește 2 000 EUR este obligatorie prezența unui avocat ( abogado) și a
unui reprezentant juridic (procurador).
1.5 Norme privind administrarea probelor
În ceea ce privește probele se aplică normele generale, care admit orice tip de probă, iar acestea pot fi solicitate și furnizate inclusiv înainte de audiere.
1.6 Procedura scrisă
Procedura include ca formalități scrise cererea și întâmpinarea. Chestiunile procedurale sunt soluționate în cadrul actului de justiție. Probele se prezintă oral
și în mod concis la audiere.
1.7 Conţinutul hotărârii
Hotărârea este scrisă și motivată, la fel ca în orice altă procedură.
1.8 Rambursarea cheltuielilor
În cazul în care este obligatorie prezența unui avocat și a unui reprezentant juridic și există o condamnare la plata costurilor, partea în favoarea căreia se
dispune plata poate obține rambursarea costurilor procedurii, după evaluare și cu condiția să nu se depășească o treime din costurile procedurii pentru
fiecare dintre părțile în favoarea cărora se dispune plata.
Dacă o astfel de parte are reședința în afara localității în care are loc procedura, aceasta poate obține rambursarea costurilor reprezentantului juridic, chiar
dacă intervenția acestuia nu este obligatorie.
1.9 Posibilitatea de a ataca hotărârea
Hotărârea poate fi atacată cu apel dacă valoarea cererii depășește 3 000 EUR. Apelul se introduce în aceeași instanță, în scris și în termen de maximum
douăzeci de zile.
Instanța provinciei (Audiencia Provincial) are competența de a judeca apelul, iar hotărârea acesteia nu poate fi atacată ulterior.
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