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Spania
Articolul 64 alineatul (1) litera (a) - instanțele judecătorești sau autoritățile competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate
cu articolul 44 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor privind astfel de cereri în conformitate cu articolul 49 alineatul
(2)
Competența de a soluționa cererile de încuviințare a executării silite le revine instanțelor de prim grad de jurisdicție ( Juzgados de Primera Instancia) de la
domiciliul părții căreia îi este adresată cererea de recunoaștere sau de executare sau de la locul de executare în care hotărârea trebuie să producă efecte
juridice.
Articolul 64 alineatul (1) litera (b) - procedurile menționate la articolul 50 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac
Este vorba de apel (recurso de apelación). Competența de a soluționa apelul le revine instanțelor provinciale (Audiencia Provincial).
Împotriva hotărârii pronunțate de instanța provincială în cadrul celui de al doilea grad de jurisdicție se poate fi formula calea de atac extraordinară a
recursului (recurso extraordinario), pe motive de procedură, și recurs în casație (recurso de casación) în temeiul normelor de procedură.
Articolul 65 alineatul (1) - lista celorlalte autorități și a celorlalți profesioniști din domeniul juridic menționați la articolul 3 alineatul (2)
În Spania nu există autorități care să întrunească caracteristicile menționate la articolului 3 alineatul (2) în domeniul de aplicare al regulamentului menționat.
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