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1 Finns det ett särskilt förfarande för betalningsföreläggande?
Ja, det finns ett förfarande för betalningsföreläggande. Huvudsyftet är att skydda tillgodohavanden. Det fungerar som så att en exekutionstitel utfärdas för
sådana skulder som uppfyller vissa lagstadgade krav.
Juridiska biträden får handlägga och besluta om förfaranden för betalningsförelägganden enligt de förfaranden som fastställs i den processuella
lagstiftningen.
1.1 Användningsområde
1.1.1 Vilka slags krav kan prövas?
Betalningsförelägganden får tillämpas på fastställda och förfallna penningfordringar på ett visst belopp. Sedan den 31 oktober 2011 finns ingen övre gräns
för beloppets storlek. Skulden måste styrkas på något att följande sätt:
a) Genom handlingar, oavsett format, typ eller fysisk form, som undertecknats av gäldenären eller försetts med gäldenärens stämpel, märke eller
varumärke eller någon annan fysisk eller elektronisk symbol.
b) Genom fakturor, mottagningsbevis, intyg, telegram- eller faxmeddelanden eller andra handlingar som, även om de upprättats enbart av
fordringsägaren, i regel används för att dokumentera kredit och debet i sådana förbindelser som de mellan fordringsägaren och gäldenären.
c) Genom handlingar som styrker skulden, om kommersiella handlingar tas fram som visar att det tidigare funnits långvariga förbindelser mellan
parterna.
d) I ärenden som rör samägd egendom (propiedad horizontal), där bevisning för skulden ges i form av intyg på obetalda belopp avseende
gemensamma kostnader som ska erläggas av ägare av egendom i hyreshus i städer.
1.1.2 Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas?
Nej, det finns ingen övre gräns sedan den 31 oktober 2011.
1.1.3 Är förfarandet obligatoriskt?
Nej, det är valfritt.
1.1.4 Kan förfarandet användas även om svaranden bor i ett annat land?
Nej, förutom när det gäller skulder för icke-betalning av gemensamma kostnader som ska erläggas av ägare av hyreshusfastigheter i städer eller
ägarlägenheter. I detta fall har dessutom domstolen på den ort där egendomen finns behörighet, beroende på vad käranden valt.
1.2 Behörig myndighet
Förstainstansrätten vid gäldenärens hemvist eller bostad eller där den fastighet som omfattas av bestämmelserna om samägda fastigheter i städer finns.
1.3 Formella krav på ansökan
Fordringsägaren måste inge en skriftlig fordran där borgenären och gäldenären fastställs, tillsammans med en kortfattad redogörelse av skuldens bakgrund
och belopp.
1.3.1 Är det obligatoriskt att använda standardformulär (och var hittar jag i så fall dessa)?
Det är inte obligatoriskt, men standardformulär finns att hämta vid domstolskansliet (Decanatos de los juzgados) eller den gemensamma enheten för
processuella ärenden (Servicios Comunes Procesales). Formuläret kan laddas ner via denna länk: formulär.
1.3.2 Måste jag företrädas av en advokat?
Man behöver inte företrädas av ett domstolsombud (procuradores) när man inger en ansökan om betalningsföreläggande. Om käranden vill ha en advokat (
abogados) måste dock den andra parten underrättas så att nödvändiga åtgärder kan vidtas för att försvara honom/henne.
Vid en invändning från gäldenären eller vid verkställighetsförfaranden måste en advokat eller ett juridiskt ombud utses om fordrans belopp överstiger 2 000
euro.
1.3.3 Hur pass detaljerat måste grunderna för kravet anges?
En kortfattad förklaring måste ges av hur skulden uppstod.
1.3.4 Måste jag presentera skriftlig bevisning för kravet? Vilka handlingar ska jag i så fall lämna in tillsammans med ansökan?
Se avsnitt 1.1.1 ovan.
1.4 Avvisning
Om ovannämnda krav om territoriell behörighet och prima facie-bevisning inte uppfylls eller om en processuell felaktighet inte åtgärdas kommer domstolen
att avvisa ansökan. Ett avvisningsbeslut kan överklagas till provinsdomstol (Audiencia Provincial).
I fråga om avtal mellan näringsidkare och konsumenter måste domaren på eget initiativ bedöma om oskäliga villkor föreligger. Om domaren efter att ha hört
parterna anser att oskäliga villkor föreligger kan han eller hon avvisa kravet i dess helhet eller besluta att fortsätta prövningen, utan att de oskäliga villkoren
tillämpas. Detta beslut kan även överklagas till provinsdomstol (Audiencia Provincial).
1.5 Överklagande
Ett avvisningsbeslut kan överklagas till provinsdomstol. Ett överklagande måste inges till den första domstolen inom 20 dagar.
1.6 Bestridande
En gäldenär kan betala eller inge ett bestridande inom 20 dagar från betalningskravet och därefter fram till kl. 15.00 dagen efter att tidsfristen löpt ut.
Bestridandet måste inges skriftligen. Bestridandet får inte göras muntligen inför domstol. Om fordrans belopp överstiger 2 000 euro måste bestridandet
undertecknas av en advokat och ett domstolsombud. Det finns inga särskilda grunder för överklagande, och gäldenären kan åberopa såväl materiella som
rent formella eller processuella skäl.
1.7 Effekten av ett bestridande
Om fordrans belopp inte överstiger 6 000 euro kommer det juridiska biträdet att besluta att ansökan om betalningsföreläggande ska avslutas och att ärendet
måste hanteras inom ramen för ett påskyndat förfarande. Käranden delges bestridandet och har tio dagar på sig att skriftligen överklaga detta. Parterna kan i
sina invändningar och bestridanden begära att en förhandling ska hållas.

Om fordrans belopp överstiger 6 000 euro och käranden inte inger fordran inom en månad från det att invändningen delgavs, kommer förfarandet att ogillas
varpå beslut fattas om att käranden ska betala kostnaderna.
Om käranden inger en fordran delges svaranden denna. Svaranden har då 20 dagar på sig att bestrida fordran, och ärendet fortsätter inom ramen för det
ordinära förfarandet.
Om fordrans belopp överstiger 6 000 euro kommer domstolen att bevilja fordringsägaren en tidsfrist på en månad för att inge en fordran inom ramen för det
ordinära förfarandet.
Om fordringsägaren, mot bakgrund av de anförda skälen i invändningen, inte vill fortsätta det ordinarie förfarandet, måste han eller hon uttryckligen dra
tillbaka fordran.
1.8 Effekten av att svaranden inte bestritt ansökan i tid
Om gäldenären inte svarar på betalningskravet eller inte inställer sig, kommer det juridiska biträdet att besluta att förfarandet för betalningsföreläggande ska
avslutas. Det juridiska biträdet kommer att underrätta fordringsägaren om beslutet så att han/hon kan vidta verkställighetsåtgärder, vilket kan göras genom
en enkel ansökan.
1.8.1 Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande?
Fordringsägaren måste inge en ansökan om verkställighet. Om beloppet överstiger 2 000 euro måste ansökan undertecknas av en advokat och ett
domstolsombud.
1.8.2 Är utslaget slutligt eller är det fortfarande möjligt för svaranden att överklaga?
Det går inte att överklaga. Det enda alternativet är att invända mot verkställighetsåtgärden av specifika skäl.
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