DA
Startside>Pengekrav>Småkrav
Den originale sprogudgave af denne side
er blevet ændret for nylig. Den
sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores
oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change
Småkrav

spansk

Spanien
1 Findes der en særlig procedure for mindre krav?
Ja, mundtlige procedurer (procedimiento de Juicio Verbal) i forbindelse med krav på højst 6 000 EUR.
1.1 Procedurens anvendelsesområde, beløbsgrænser
Ved mundtlige procedurer behandles krav på højst 6 000 EUR.
1.2 Anvendelse af proceduren
Ved hjælp af en skriftlig stævning.
1.3 Blanketter
Nej, der findes ingen obligatoriske standardformularer. Retternes lokale justitskontorer (los decanatos) stiller dog som regel en standardformular eller en trykt
formular til rådighed, hvis kravet ikke overstiger 2 000 EUR.
Formularen anvendes kun ved stævningens udfærdigelse, og anvendelsen er frivillig. Formularen kan downloades på hjemmesiden for Spaniens øverste
retsråd, Consejo General del Poder Judicial.
1.4 Retlig bistand
Sagens parter kan repræsentere sig selv under retsmødet, men overstiger kravet 2 000 EUR, skal sagen føres af en advokat eller procesfuldmægtig (
procurador).
1.5 Regler for bevisoptagelse
Hvad angår beviser er det de almindelige regler, der gælder, dvs. enhver form for bevis er tilladt, og det er muligt at begære eller fremlægge beviser inden
retsmødet.
1.6 Skriftlig procedure
Den skriftlige procedure omfatter stævning og svarskrift. Processuelle spørgsmål afgøres under retsmødet. Bevisføringen foregår ligeledes mundtligt og
summarisk under retsmødet.
1.7 Dommens indhold
Dommen skal være begrundet og meddeles skriftligt i lighed med det, der gælder i andre sager.
1.8 Refusion af udgifter
Kræves der en advokat eller procesfuldmægtig, og der er nedlagt påstand om pålæggelse af sagsomkostninger, kan den vindende part få godtgjort
sagsomkostningerne efter en vurdering heraf og under forudsætning af, at de ikke overstiger en tredjedel af sagens værdi, for hver af de parter i sagen, som
skal have godtgjort sagsomkostninger.
Hvis den part, som skal have godtgjort sine omkostninger, er bosiddende et andet sted end dér, hvor retssagen finder sted, kan denne få godtgjort
advokatudgifter, selv om advokatens tilstedeværelse ikke er obligatorisk.
1.9 Klagemulighed
Dommen kan appelleres, hvis kravet overstiger 3 000 EUR. Appelskriftet indgives til samme domstol inden for en frist på højst 20 dage.
Provinsdomstolen (Audiencia Provincial) er ansvarlig for behandling af appelsager, og dens afgørelser er endelige.
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