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Introducció

L’assignatura que es presenta constitueix el lloc on s’incorporen les matèries

que el pla d’estudis vigent ha impedit incorporar en altres de caràcter no op-

tatiu. El criteri general perquè en formin part és essencialment el que hem

exposat, de manera que, més enllà de recollir tots els processos especials, in-

closes les especialitats dels ordinaris de declaració civil, la referència al procés

concursal i la jurisdicció voluntària, obeeix a aquesta finalitat de no deixar

fora del dret processal allò que hi pertany, tot i que no es tracti de processos

especials strictu sensu. Els quatre mòduls que comprèn l’assignatura són per-

fectament diferenciables.

En el primer s’estudien els processos, que sense constituir realment processos

especials, en atenció a la finalitat específica que tenen comprenen algun tipus

de nota característica. Entre aquests trobem processos d’ús molt més freqüent

que els ordinaris mateixos, el caràcter sumari dels quals persegueix, entre al-

tres objectius, aconseguir una tutela privilegiada o, com a mínim, més ràpida.

Comprèn tant les especialitats del judici ordinari com les del verbal, exposa-

des mitjançant esquemes que propicien visualitzar precisament les especifici-

tats esmentades, sense perjudici d’anar precedits d’una introducció orientati-

va, més o menys extensa, en atenció a la matèria, novetat o complexitat del

procés mateix.

El segon mòdul comprèn els procediments especials pròpiament dits; això és,

els que tenen en comú normes específiques d’aplicació general a tots ells en

matèria de legitimació, prova o altres notes característiques. Tractarem els pro-

cediments especials de declaració, però també els processos de divisió de patri-

monis, i els monitoris i canviaris, i ens estendrem als nous monitori europeu

i procés europeu d’escassa quantia, que tot i que tenen un àmbit d’aplicació

objectiva limitat, completen una visió panoràmica prou il·lustrativa.

El tercer mòdul és la millor mostra del caràcter d’aquesta assignatura. Inclou

els processos concursals i la jurisdicció voluntària. Si bé un tema i l’altre no

tenen connexió, compleixen la funció d’examinar un tema tan rellevant, es-

pecialment en èpoques de crisi, com els procediments elaborats per a impedir

que patrimonis universals pateixin tals pèrdues que impedeixin el cobrament

a una gran majoria de creditors. Objectius ben diferents i, sobretot, més plurals

busquen els actes de jurisdicció voluntària.

El quart mòdul es dedica als processos especials en el marc del procés penal.

Des del procediment per al judici sobre delictes lleus i el procediment per ac-

ceptació de decret fins al procediment davant el tribunal del jurat, passant pel

judici ràpid, d’extraordinària importància pràctica, el procediment d’habeas

corpus, el procediment per injúries o calúmnies, el procediment de delictes co-
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mesos a través de mitjans publicitaris o el procediment contra diputats i sena-

dors o contra magistrats o fiscals, o el procediment en matèria de terroristes

o bandes armades o el procediment de menors o la importància de la justícia

supranacional enfront de la discutida jurisdicció universal.
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Objectius

Amb aquest material es pretén que pugueu assolir els objectius següents:

1. Constatar la necessitat de determinades especialitzacions, que no obstant

això, no arriben a comportar un procés especial.

2. Determinar quin processos declaratius ordinaris corresponen i si s’ha

d’aplicar alguna especialitat o no.

3. Comprendre les especialitats de l’ordinari i del verbal, i també el caràcter

sumari d’alguns procediments i el seu significat.

4. Detectar els aspectes sobre els quals versen les especialitats més rellevants:

acreditacions inicials, especialitats probatòries, mesures cautelars, recur-

sos, etc.

5. Familiaritzar-se amb els processos especials de declaració en relació amb

els d’execució.

6. Diferenciar entre els processos d’execució que tenen aplicació en l’àmbit

transfronterer i els que no.

7. Conèixer la prioritat a la qual s’encamina el procés concursal, a diferència

dels processos especials d’execució singular.

8. Aprendre les característiques de la Llei concursal.

9. Aprendre les característiques de la Llei de jurisdicció voluntària.

10. Estudiar el règim jurídic dels actes judicials de jurisdicció voluntària.

11. Comprendre les singularitats del procediment abreujat en matèria de pres-

supostos i de tramitació accelerada, així com de recursos.

12. Conèixer el judici ràpid i les novetats incorporades pel procediment per a

l’enjudiciament per delictes lleus i procediment per acceptació de decret.

13. Detectar els pressupòsits de procedència i els aspectes més definitoris de

la resta dels procediments especials penals i aprofundir-hi en la mesura

del possible, a tenor de les previsions d’aplicació sobre aquest tema.
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14. Conèixer la diferència entre una opció en favor de "la justícia universal"

i la de la CPI.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Especialitats dels processos declaratius ordinaris
Teresa Armenta Deu

1. Especialitats dels processos declaratius ordinaris

Mòdul didàctic 2
Processos especials civils
Teresa Armenta Deu

1. Els processos especials. Processos singulars no dispositius

2. Processos especials no dispositius: processos sobre estat civil i sobre pro-

tecció i adopció de menors

3. Divisió judicial de patrimonis

4. Judici canviari

5. Judici monitori

6. Procediments transfronterers europeus: procediment europeu i procedi-

ment d’escassa quantia

Mòdul didàctic 3
Procés concursal i jurisdicció voluntària
Teresa Armenta Deu

1. Procés concursal

2. Jurisdicció voluntària

Mòdul didàctic 4
Altres procediments
Teresa Armenta Deu

1. El procediment per al judici sobre delictes lleus

2. Procediments especials (I)

3. Procediment per acceptació de decret

4. Procediments especials (II)

5. Procediments especials (III)
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