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I Arona, den 13 december 2018. 

SETT av JOSE PABLO CARRERA FERNANDEZ, DOMARE vid förstainstansrätten Nummer 5 i denna stad 
och dess rättsdistrikt, nuvarande domar av ORDINÄR DOMSTOL nummer 176/2018, anmanad av fru                          
och fru        mot SILVERPOINT VACATION SL. Föremålet för processen är ett krav på kontraktets 
ogiltighet. 

BAKGRUND 

FÖR DET FÖRSTA.- Advokatens ombud, herr Buenaventura Alfonso Gonzalez, på fru                                 
och fru                               s vägnar  
lämnade in en stämningsansökan för ORDINÄRT TVISTEMÅL mot SILVERPOINT VACATIONS SL, en 
rättegång där han, efter att ha framlagt de fakta och rättsliga grunder som han ansåg relevanta till stöd för 
deras krav, avslutade med att kräva att domstolen skulle avkunna en dom som förklarar: 

1. Ogiltigthet eller i andra hand upplösning av de kontrakt som avses i denna rättegång samt alla andra bilagor till nämnda 

kontrakt, i båda fallen med en skyldighet för de svarande att betala tillbaka till min fullmaktsgivare de belopp som betalats 

och som härrör från nämnda kontrakt, för beloppet av SJUTTIOTUSENÅTTAHUNDRATRETTIOSEX euro och ÅTTIOÅTTA 

cent. (70.836,88 €), plus de räntor som renderats sedan inlämningen av stämningsansökan och att motparten skall betala 

rättegångskostnaderna. 

2. Olämpligheten av förskottsbetalningen till min fullmaktsgivare, av de belopp som betalats som förskott av 

trettioåttatusenhundratjugotvå euro och tretton cent (38.182,13 €), på grund av de nämnda kontrakten med skyldigheten 

att betala tillbaka till vår fullmaktsgivare de nämnda beloppen dubbelt upp 76.364,26 euro, varav endast 

trettioåttatusenhundraåttiotvå euro och tretton cent (38.182,13 euro) kommer att krävas, eftersom den andra parten ingår i 

det totala 

priset som begärdes i den första punkten. Jag yrkar på priset i kontrakten, enligt paragraf 13 i lag 412012. 
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3. Underhållsavgiftens klausul förklaras ogiltig och som en följd av detta betalas de belopp som betalats för ett sådant 
koncept tillbaka, vilket motsvarar ett belopp på sextusensjuhundrafemtiosju euro och sextiotvå cent (6.757, 62 €). 

4. Räntorna som renderats från inlämnandet av stämningsansökan, med förbehåll för att domaren anser att regeln i 

paragraf 1300 C.C. skall tillämpas och beviljar räntorna från datumet för undertecknandet av kontraktet och kostnaderna 

för det nuvarande målet. 

5. Och hur som helst, dömer till att betala rättegångskostnaderna i kraft av paragraf 394 i civilprocesslagen. 

FÖR DET ANDRA.-Efter att ha godtagit behandling av stämningsansökan kallades svaranden 
att inom tjugo dagar svara på stämningen. 

Svaranden SILVERPOINT VACATIONS S.L. företräddes av domstolsombudet herr Pedro 
Antonio Ledo Crespo, som svarade på yrkandet och bad om avslag av kärandens krav och att 
svaranden skulle stå för rättegångskostnaderna. 

FÖR DET TREDJE.- Efter att parterna kallats till den obligatoriska förhandlingen som anges i 
lagen, och på det angivna datumet, inställde sig båda parterna. Man uppmanade dem att nå en 
överenskommelse, som inte lyckades. Bägge parter hävdade och bekräftade sina respektive 
stämningsansökan och svaromål, uttalade sig om bevis i handlingar och begärde att målet skulle 
upptas till bevis. Allt detta blev vederbörligen inspelat i ett medium som är lämpligt för inspelning 
och reproduktion av ljud och bild, med det resultat som verkar i domar. 

FÖR DET FJÄRDE.- Det enda erkända beviset var bevishandling. Tvistemålet överlämnades 
för dom. 

DOMSKÄL 

FÖR DET FÖRSTA.- Kontraktens ogiltighet. 

Syftet med processen utgör följande kontrakt: 

- Kontraktet daterat den       2014 för köp och försäljning av andelar, vilket motsvarar en andel i  
Palm Beach Tenerife SL för ett belopp på  37.120 €. 

- Kontraktet daterat den            2014, enligt vilket kärandena förvärvade två Club Paradiso 
medlemskap identifierade som City      och City     med datum för första boendet år 2015 och för 
ett belopp på 36.099,90 pund.  

A) Subjektiv omfattning. 

Svaranden bestrider att kärandena har status som konsumenter. 

Kärandenas konsumentstatus kan inte ifrågasättas. Den rättspraxis som fastställts av Högsta 
domstolen (bland annat STS 16/2012 den 16 januari) anser: 

• Att begreppet konsument beträffande lag 42/1998 bör förstås i den mening som person 
som agerar på ett annat område än en näringsverksamhet eller 

 
 
 
 
 
 
 
 
Detta dokument är en autentisk kopia av det elektroniskt undertecknade av: 

JOSE PABLO CARRERA FERNANDEZ - Domare 2018-12-13 - 09:14:04 
I enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter, informerar jag om att informationen i 
detta meddelande är konfidentiell, dess spridning är förbjuden på alla sätt och den bör brukas endast för 
rättsförvaltningsärenden.-[xxx illegible] [xxx illegible] [xxx illegible] [xxx illegible][xxx illegible] [xxx illegible] 9 



professionellt; det vill säga det är ett koncept som motsvarar det som ingår i RD-Leg. 
1/2007 och i de samhällsregler som denna regel införlivar. 

• Det faktum att dessa avtal omfattar möjligheten till återförsäljning och det faktum att, i en 
eventuell återförsäljning agerar köparen i vinstsyfte, utesluter inte konsumentvillkoret av 
förvärvaren så länge som det inte finns någon regelbundenhet i detta 
återförsäljningsbeteende. Denna regelbundenhet är en faktor som kan avgöra om 
köparen inte agerar som konsument, utan som näringsidkare, i utövande av 
affärsverksamhet eller yrkesverksamhet. 

I detta fall, enligt det som framgår i handlingarna, förvärvade kärandena totalt två medlemskap 
och undertecknade ett avtal om "köp och försäljning av andelar". Svaranden anser i huvudsak 
att kärandena så inte kan anses av två skäl: a) just för att de har tecknat ett avtal för andelar, b) 
för att ha noterat medlemskapen för återförsäljning (dok. 8 och 8bis i svaromålet). Ingen av de 
två argumenten kan godtas. 

När vi börjar med den andra frågan, även om kärandena skulle ha förvärvat några produkter 
med avsikt att investera och erhålla en framtida förmån, utmärker detta inte en regelbundenhet 
som omvandlar kärandena till yrkesverksamma inom sektorn. Kärandena är inte personer som 
bedriver sin yrkesverksamhet i vinstsyfte eller förmån från transaktioner av denna art, som ett 
sätt att försörja sig eller huvudsaklig eller relevant verksamhet. 

Vilken konsument som helst har rätt att investera sina pengar med syfte på en viss avkastning 
i framtiden, och detta berövar, under inga omständigheter, hens status som konsument. 
Kärandena ägnar sig inte åt "handel" med denna typ av produkter som en yrkesverksamhet, 
som, till exempel, svaranden gör. Det är inte meningsfullt att försöka jämföra "försök till 
återförsäljning" genom inskrivning i en återförsäljningslista, med en aktivitet som liknar den som 
svaranden utför, i detta fall av professionell karaktär. När allt kommer omkring är detta vad det 
betyder att neka konsumentstatus för käranden: att en eller flera återförsäljningar (eller det enkla 
faktum att ha skrivit på en lista för återförsäljning, vilket är vad som hänt i det här fallet) likställs 
med en typ av liknande affärsverksamhet som hen utför. Jämförelsen är inte hållbar. Det är en 
sak att kärandena köper som en investering och med avsikt att återförsälja och en annan, att 
de utövar en regelbunden yrkesverksamhet, i det syfte att omvandla sådan verksamhet till en 
regelbunden inkomstkälla eller försörjning, som om de vore näringsidkare i sektorn. 

 
Å andra sidan finns det ingen faktor i kontrakten som gör det möjligt att hävda att förvärvandet  
görs av köparna inom ramen för en egen affärsverksamhet eller yrkesverksamhet. Det faktum 
att kärandena har listat två medlemskap för återförsäljning, avgör inte en sådan sak, i synnerhet 
när det är säljaren själv som underlättar denna typ av verksamhet utan att ge förvärvarna en 
annan behandling än konsumenten och använder alltid samma typ av kontrakt. Det är således 
uppenbart att svaranden inte är obekant med köparens omständigheter. De ger dem emellertid 
inte någon annan behandling som på något sätt låter dem förstå att de behandlas som 
yrkesverksamma inom sektorn. Därför är det inte rimligt att ifrågasätta deras konsumentstatus 
när det är själva svaranden som till viss del främjar och uppmuntrar den typen av investeringar. 
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När det gäller den första frågan skulle förvärvandet av en andel, ifall man antar att avtalet är 
sådant (som jag kommer att hänvisa till nedan), gör inte det faktum att en person förvärvar 
andelar eller andelar i kapitalbolag hen till en yrkesverksam inom sektorn och återspeglar inte 
någon typ av regelbundenhet i denna typ av verksamhet. Den som köper aktier i Banco 
Santander blir inte, som genom ett trollslag, en yrkesverksam inom banksektorn, och den som 
köper aktier i Telefonica blir inte heller yrkesverksam inom telekomsektorn. Köpet av en andel i 
ett företag inom sektorn för nyttjande på tidsdelningsbasis (om det antas att det är ett sådant) 
omvandlar inte förvärvarna av sådana andelar till yrkesverksamma i sektorn. De är 
fortsättningsvis konsumenter såtillvida vi står inför en isolerad investeringsaktivitet som är helt 
laglig, som jag sa ovan, med de vinstförväntningar som vilken konsument som helst kan ha. Att 
vara ägare till aktier eller andelar omvandlar inte någon i sig till en näringsidkare eller 
yrkesverksam inom en sektor. 

B) Objektiv omfattning Kontraktens ogiltighet. 

 b.1.- Första kontraktet. 

Även om underkastelsen av det andra kontraktet under lag 4/2012 inte ifrågasätts, ifrågasätts 
underkastelsen av det första kontraktet under en sådan regel. Kärandena hävdar att vi står inför 
ett köpekontrakt av andelar och följaktligen är referensstandarden, i dess fall, styrande för 
kapitalbolagen. 

Köp- och återförsäljningsavtalet för andelar, daterat        2014, utformar med säkerhet 
överföringen som försäljning av "en andel, nummer 6, som representerar 16,66 % av 
aktiekapitalet i Palm Beach Tenerife  SL". 

Om vi emellertid vänder oss till dokumentet ”Delägaravtal för Palm Beach Teneriffa 026 SL”, är 
det första som bör framhävas att äganderätten till en andel berättigar till att åtnjuta en vecka i 
året i ett semesterkomplex under roterande skift arrangerat av Silverpoint Vacations SL. Från 
dokumentnr 2 av de som bifogats stämningsansökan (med en Palm Beach Club-logotyp, 
undertecknad av kärandena och av svaranden) kan man dra slutsatsen att Palm Beach Tenerife 
SL är ett företag som skryter med innehavandet av 52 nyttjanderätter på tidsdelningsbasis per 
vecka (eller "52 fastighetscertifikat") i ett boende i Palm Beach Club-komplexet. Med 
förvärvandet av en andel förvärvar medlemmen rätten att åtnjuta en vecka per år i en sådan 
lägenhet enligt den tur som Silverpoint fastställt som enda administratör (och som dessutom har 
gjort en bokningstjänst tillgänglig för medlemmarna, för att ge systemet en viss flexibilitet, vilket 
anges i delägaravtalet). Under de första 36 månaderna är bruket "gratis" för medlemmarna, 
eftersom Silverpoint åtar sig kostnaden för "rätter och årsavgifter". Efter de första tre åren gått, 
bör det dock förstås att dessa "rätter och årliga avgifter" också måste betalas (logiskt i 
motsvarande proportion) av de övriga deltagarna. 
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Således, även om man pratar om ett andelsavtal, är det som säljs, inte mer eller mindre, än en 
nyttjanderätt på tidsdelningsbasis under en vecka på ett specifikt boende. Även om köparna 
under de första 36 månaderna inte betalar, kommer de efter denna tidsperiod att behöva betala 
motsvarande "rätter och årliga avgifter", som förmodligen inte skiljer sig från underhållsavgifter. 

Ägarskapet i den vecka som förvärvats på detta sätt är otvivelaktigt, eftersom det här 
framkommer från baksidan av ovannämnda dokument nr 2, "köparen tillåter härmed Silverpoint 
genom en fullmakt att inkludera certifikaten för företaget som förvärvas av denna i en hyresplan 
som drivs av ett företag som är associerat med Silverpoint... "och därmed erbjuds ett deltagande 
i hyresintäkterna. Detta betyder att det är fortfarande något som motsvarar vad som i andra 
rättegångar presenteras som "listor över veckor att hyra", bara det, att istället för att få inkomst, 
betalas en andel som förmån. 

Det innebär att vi står inför det samma som alltid: ett sätt att sälja nyttjanderätter på 
tidsdelningsbasis, för att till varje pris undvika att tillämpa de obligatoriska reglerna. Det var 
tidigare sagt att en vecka förvärvades, nu säger man att en andel förvärvas. Var man tidigare 
pratade om underhållsavgifter nämner man nu "rätter och årsavgifter" och man låtsas inte om 
dem under de tre första åren. Var man innan pratade om listor över återförsäljning och/eller hyra 
hänvisar man nu till ett hyresprogram som tjänar att göra tillgängligt för Silverpoint de veckor 
som sålts för att göra med dem vad de anser lämpligt och, i det fallet, betala något belopp till 
kunderna i form av förmåner från det grundade företaget. Hela detta system ”tvättas” i ett 
aseptiskt köpeavtal för andelar, med vilken man dessutom ämnar presentera förvärvaren som 
yrkesverksamma, och även om man säljer samma till dem, görs det än en gång utanför den lag 
som reglerar denna fråga. 

Svaranden försöker placera möjligheten av nyttjande av veckan som tilldelas köparna inom 
ramen för paragraf 93 LSC, som ytterligare en rättighet som andelen ger medlemmarna. Men 
vad svaranden inte kan försöka är att förbigå vad som är ett ökänt faktum: de systematiska och 
kontinuerliga uttalandena i rätten, överklagande och upphävande, i vilka svarandens kontrakt 
annulleras för att ha överfört rätter som står under normen för nyttjande på tidsdelningsbasis 
med absolut överträdelse av denna. Och nu, händelsevis, kommer man och gör detsamma, för, 
hur man än karaktäriserar det, tilldelar man förvärvarna rätten att åtnjuta en vecka i året i ett 
specifikt boende, enligt en annan avtalsform. Det vill säga, det vanliga men med annat vide, och 
självklart också utanför lag 4/2012 och dessutom med det syfte att presentera förvärvarna som 
yrkesverksamma, på grund av det faktum att de har förvärvat "en andel". Det som presenteras 
här är detsamma som alltid, men med ett annat namn och man försöker passa in det under en 
annan norm. Det är ett bedrägeri av tvingande lag. Kontraktets egenskaper, oavsett hur mycket 
det kallas "försäljning av andel" och att en struktur har skapats för att upprätthålla det (skapandet 
av ett aktiebolag som Silverpoint tillhandahåller med 52 veckors nyttjande på tidsdelningsbasis 
och hela apparaten som medför driften av ett aktieblolag) är de samma som de som omfattas 
av lag 4/2012, bara lätt sminkade. 

Svaranden hänvisar även till betalningen av rikliga dividender till deltagarna, för ett belopp på 
nästan 5.000 € i tre år. Det finns dock finns ingen inlämnad dokumentation som 
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verifierar att hen har betalat något belopp till kärandena. Bevishandlingen nr 5 i svaromålet 
täcker visserligen ytligt det sken som svaranden försöker ge till den nya kontraktstypen, men i 
slutändan har inget dokument framkommit som verifierar varken inbetalning eller 
betalningsorder av en växel eller något som bevisar att något belopp har betalats. I andra 
rättegångar, med hänsyn till återförsäljning, säger svaranden vanligtvis att hen inte alltid har den 
informationen eftersom det är något som berör klubbarna. Dock kunde de, i det här fallet, som 
enda administratör av det deltagande bolaget, utmärkt ha verifierat sådana betalningar. Det 
finns således ingen dividend vars betalning kan bekräftas. 

Till följd av detta står vi inför ett nyttjandekontrakt på tidsdelningsbasis som omfattas av lag 
4/2012 som helt har förbigåtts. Konsekvensen är radikal ogiltighet, enligt vad som bestäms i 
paragraferna 16.2 och 23.7 i den ovannämnda normen. Den sista refererade normen föreskriver 
specifikt: 

Kontraktet enligt vilket någon annan rätt, verklig eller personlig, inrättas eller överförs i en period som överstiger ett år 

och är relaterad till nyttjandet av en eller flera fastigheter under en bestämd period eller bestämbar under året, utanför 

denna rätt, och med det enda undantaget från vad som anges i följande avsnitt, skall det vara ogiltigt och alla hyror eller 

ersättningar som betalats skall återlämnas till förvärvaren eller cessionarien samt ersättning för de skador och förluster 

som hen lidit. 

Således, innebär kontraktet för "försäljning av andel" som vi nu ägnar oss åt, enkelt och entydigt, 
överföring av rätten att nyttja en fastighet under längre än ett år eller under en bestämd 
tidsperiod eller bestämbar under året. De yttre ramar inom vilka det införlivas saknar innehåll 
eftersom de presenterar samma faktorer som är vanliga vid detta upphandlande, och snedvrider 
dem i en struktur som är skapad för att kringgå den tvingande normen. Bortom byggandet av 
en juridisk byggnadsställning för att låtsas att vi har att göra med en överföring av en andel, i 
bakgrunden, finner vi i grund och botten det samma som alltid: överföring av en nyttjanderätt på 
tidsdelningsbasis utanför den norm som borde tillämpas. 

b.2.- Andra kontraktet. 

Det andra kontraktet kan utformas inom ramen för en långfristig semesterprodukt upprättad med 
stöd av paragraf 3 i lag 4/2012. Svaranden hävdar att avtalet överensstämmer med denna norm, 
även om i hens utläggning verkar glömma den lilla detaljen att lagen kräver att en betalningsplan 
existerar och förbjuder alla typer av förskottsbetalningar utanför en sådan plan (paragraf 14.1). 
I detta fall finansierades inköpsbeloppet å ena sidan av HMC-enheten och å andra sidan av 
svaranden själv. Finansieringen av betalningen av det totala beloppet motsvarar inte någon 
betalningsplan, det innebär tvärtom en förskottsbetalning av summan genom konsumenternas 
skuldsättning. Korrelativt ingår ingen betalningsplan i kontraktet, i vilket information tydligt ska 
framgå i enlighet med bestämmelserna i bilaga II till lag 4/2012. 

Således står vi inför ett nytt fall av överträdelse av en tvingande norm till nackdel för 
konsumenten vilket borde leda till att man radikalt ogiltigförklarar kontraktet som är föremål för 
tvisten enligt paragraf 16.2. Avsaknaden av betalningsplanen och bristen på information i detta 
avseende innebär en väsentlig överträdelse av det tvingande innehållet som kontraktet bör ha. 

FÖR DET ANDRA.-  
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Följderna av kontraktets ogiltighet. Ersättning.  

I STS 192/2016 av den 29 mars föreskrivs följande: 

Det är sant att paragraf 1.7 i lag 42/1998 fastställer att, om rätten upphävs, återbetalas alla betalade belopp 

till förvärvaren. Tolkningen av nämnda norm och dess tillämpning på ärendet kan dock inte utgöra hinder för 

bestämmelserna i paragraf 3. CC i den mening att denna tolkning måste göras huvudsakligen med hänsyn till 

sin «anda och syfte». I det fall av ovannämnda paragraf 1.7 att man försöker att lämna avtalsparten oskadd 

som i god tro är förvånad över innehållet 

i ett kontrakt - vanligtvis ett vidhäftningskontrakt - som inte uppfyller de rättsliga kraven, men så har inte 

skett i det aktuella fallet i vilket, som sagt, kärandena har under elva år nyttjat de boenden som erbjöds dem 

i kontraktet och de till och med undertecknade ett nytt, vilket betyder att återbetalning av de betalade 

beloppen inte skall vara total utan proportionell till den tid som borde återstå av ikraftvarandet med hänsyn 

till den maximala lagliga varaktigheten på femtio år. 

Därför bör svaranden återbetala, av det betalda beloppet på 8.941 pund sterling, endast det som proportionellt 

motsvarar de trettionio år som inte nyttjats (exakt 6.973,98 pund sterling), med start från den tillskrivning 

av en avtalsenlig löptid på 50 år, vilket är det som maximalt föreskrivs i lagen, med tillämpning av de rättsliga 

räntorna från datumet då stämningsansökan lämnades in. Man tar således med den första av 

överklagandeyrkandena från stämningen med avseende på kontraktet i fråga utan att behöva överväga de 

kompletterande påståenden som gjorts. 

Detta kriterium upprepas, till exempel i STS 38/2017: 

Det stämmer att paragraf 1.7 i lag 42/1998 fastställer att, om rätten upphävs, återbetalas alla betalade belopp 

till förvärvaren. Emellertid kan tolkningen av nämnda norm och dess tillämpning på ärendet inte utgöra hinder 

för bestämmelserna i paragraf 3 CC i den mening att nämnda tolkning måste ske i enlighet med dess «anda 

och syfte». I det fall att man med ovannämnda paragraf 1.7 försöker lämna avtalsparten oskadd som i god 

tro är förvånad över innehållet i ett kontrakt - vanligtvis ett vidhäftningskontrakt - som inte uppfyller de 

rättsliga kraven, men så har inte skett i det aktuella fallet i vilket, som sagt, kärandena har kunnat under tre 

år nyttja boendena som erbjöds dem i kontraktet. Därför bör återbetalningen av de betalade beloppen inte 

vara total utan proportionell till den tid som borde återstå av ikraftvarandet med hänsyn till den maximala 

lagliga varaktigheten på femtio år. 

Därför bör svaranden återbetala, av det betalda beloppet minus förskottsbetalningen, endast det som 

proportionellt motsvarar de fyrtiosju år som inte nyttjats (exakt 9.457,34 pund sterling), med start från den 

tillskrivning av en avtalsenlig löptid på 50 år, vilket är det som maximalt föreskrivs i lagen, med tillämpning 

av de rättsliga räntorna från datumet då stämningsansökan lämnades in. Man tar således med den första av 

överklagandeyrkandena från stämningen med avseende på kontraktet i fråga utan att behöva överväga de 

kompletterande påståenden som gjorts. Till det beloppet läggs 1000 pund till som straff för otillbörligt 

förskott. 

I detta bör hänvisningarna till paragraf 1.7 i lag 42/1998 tolkas som uppfyllda beträffande 
paragraf 23.7 Lag 4/2012. 

Käranden anger storleken på det begärda beloppet enligt lämplig proportionell fördelning, 
vilket är korrekt och därför måste det begärda fasthållas: 70.836,88 €. 

Fyra ytterligare frågor: 
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- Vi står inför ett fall av radikal ogiltighet och följaktligen är detta verksamt från dagen för 
kontraktets undertecknande. Följaktligen är det inte nödvändigt att skjuta upp effekterna till en 
eventuell överräckning av semestercertifikat. Dessutom förutses semestercertifikat inte i lag 
4/2012 och bestämmer självklart inte någon typ av innehavsförskjutning i sig, i synnerhet när 
det enda som käranden har är en långfristig semesterprodukt. Därför bör följden av ogiltigheten 
inte underordnas ett eventuellt återlämnande av certifikaten, eftersom det inte är nödvändigt. 
Följden av återgången uppkommer genom domen. På samma sätt, orsaker ogiltigheten av 
"köpeavtalet för andelar", i sig, återlämnandet av motsvarande vecka till svaranden. 

- På samma sätt är det inte lämpligt att erkänna kärandens rätt att erhålla ränta från det datum 
då kontraktet ingåtts som begärts i hens yrkande (eller snarare begär att domaren bedömer 
möjligheten ex officio). I den utsträckning man kompenserar för skillnaden mellan betalt belopp 
och tid för möjligt nyttjande, får bara räntor renderas på det belopp som faktiskt måste 
återbetalas av svaranden efter att ha räknat bort de "nyttjanden" som gjorts under den 
avtalsenliga löptiden. 

-Det är ej tillämpligt att återskänka underhållsavgifter, eftersom de motsvarar tidsperioden i 
vilken käranden faktiskt kunde åtnjuta de förvärvade rätterna (och, därför, såväl som att beloppet 
som ska återbetalas bör fördelas proportionellt utifrån verkligt nyttjande, är underhållavgifter 
kopplade till dessa). 

-Slutligen bör den proportionella fördelningen inte göras med referens till datum för domen utan 
datum för stämningen, särskilt om den svarande parten inte verifierar att under förfarandet, har 
kärandena utnyttjat sina rättigheter för tvistemål. Från inlämningen av stämningsansökan och 
med början av litispendens verkan efter att behandlingen godtagits, ifrågasätts giltigheten av 
kontraktet och bara ett eventuellt nyttjande av rätten under förfarandet skulle motivera att man 
förlänger den proportionella fördelningen fram till dagen för domen. 

FÖR DET TREDJE.- Förskott. 

STS 38/2017 fastställer: 

I enlighet med paragraf 11 i lag 42/1998 fortskrider återbetalningen av det insatta förskottet dubbelt upp, en laglig påföljd 

som inte kan undvikas i fall av ogiltighet. Därför i detta avseende går domen upp till två tusen pund, en begäran som 

framlagts i stämningen och som återges i bestridandet av provinsdomstolens dom. 

Det finns ingen anledning att inte behålla detta kriterium enligt lag 4/2012. Paragraf 

13 i lag 4/2012 fastställer att: 

1. I avtal om nyttjanderätt på tidsdelningsbasis för turistfastigheter, långfristiga semesterprodukter och byte är betalning 

av förskott, upprättandet av garantier, reservation av belopp på konton samt uttryckligt erkännande av skuld förbjudna. 

Likaså eventuell ersättning till förmån för entreprenören eller en tredje part på konsumentens bekostnad före utgången av 

ångerrättperioden. 
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3. De domar som uttalats mot detta förbud är ogiltiga och konsumenten kan återkräva dubbelt upp på de belopp som betalats eller 
garanterats för sådana begrepp. 

Paragraf 12.2 föreskriver angående ångerrättsperioden: 

Tidsperioden för dess giltighetstid är fjorton kalenderdagar och kommer att beräknas: 

•  a) Räknat från det datum då avtalet ingicks eller vilket annat som helst preliminärt bindande kontrakt, om 

konsumenten i detta ögonblick mottog kontraktsdokumentet eller i annat fall från det efterföljande mottagandet av 

nämnda dokument. 

•  b) Ifall näringsidkaren inte skulle ha fyllt i och överräckt till konsumenten återkallelseformuläret enligt artikel 11.4, 

börjar perioden att räknas från och med dagen för överlämnandet av återkallelsen korrekt ifyllt och förfaller, under 

alla omständigheter, efter ett år och fjorton kalenderdagar från det att avtalet upprättades eller vilket som helst 

bindande preliminärt kontrakt eller efterföljande mottagande av kontraktsdokumentet. 

•  c) Ifall näringsidkaren inte hade tillhandahållit förhandsinformationen som nämns i paragraf 9 till konsumenten, 

inklusive dess formulär, börjar tidsperioden räknas från det att man tillhandahållit nämnd information och löper ut 

efter tre månader och fjorton kalenderdagar som räknas från upprättandet av kontraktet eller något annat bindande 

preliminärt kontrakt om konsumenten i det ögonblicket mottog det avtalsenliga dokumentet eller från efterföljande 

mottagande av dokumentet. 

I det här fallet bör man ta hänsyn till att man har fullständigt förbigått skyldigheten som säljaren 
har att tillhandahålla den information som krävs enligt lagen. I förhållande till det första 
kontraktet, för vilket man uppenbarligen helt har ignorerat bestämmelserna i lag 4/2012. Vad 
beträffar det andra kontraktet, eftersom man också har utelämnat en sådan väsentlig aspekt 
som den som gäller förekomsten av förbud mot förskott. 

Följaktligen sträcker sig ångerrättsperioden, i detta sammanhang, till tre månader och fjorton 
dagar från undertecknandet av kontrakten. I båda fallen betalades de skyldiga beloppen inom 
de refererade tre månaderna och fjorton dagar. I det första kontraktet, gjordes dessutom 
betalningen innan avtalet undertecknades. Kontraktet är daterat den 5 januari 2014, medan 
betalningarna är före detta datum och härrör från den andra bestämmelsen i kontraktet. På 
samma sätt, vad beträffar det andra kontraktet, erhölls finansieringen innan de tre månaderna 
och fjorton dagarna efterföljande undertecknandet av kontraktet. På så sätt fick överlåtaren det 
fulla priset inom den tidsramen. Det faktum att återbetalningen av lånen har förlängts i tid ändrar 
inte det föregående, eftersom förvärvarna blev kvar med skyldigheten angående det totala 
beloppet inom perioden för förbud av förskottsbetalningar (och dessutom, utan att uppfylla 
någon avbetalningsplan). 

Följaktligen, är det lämpligt att godta detta krav och döma svaranden att betala till käranden en 
summa av 38.182,13 € (dubbelt förskottet minus det som återbetalas på grund av kontraktets 
ogiltighet). 

FÖR DET FJÄRDE.- Innanrättslig fråga. 

Eftersom detta organ beslutar i första hand, och det beslut som berör oss 
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kan överklagas är man inte skyldig att ställa en innanrättslig fråga. Å andra sidan anser jag att 
det inte framlagts något rimligt objektivt tvivel på konsumentbegreppet, tillräckligt definierat av 
högsta domstolen. 

FÖR DET FEMTE.- Rättegångskostnader. 

Stämningen anses väsentlig, i den utsträckning som kravet på återbetalning av 
underhållsavgifter avvisas, vilket motsvarar 5,83 % av det totala belopp som begärts för 
betalningar/ersättningar. Svaranden måste betala rättegångskostnaderna. 

DOMSLUT 

JAG ANSER VÄSENTLIG stämningsansökan som inlämnats av domstolsadvokaten 
Buenaventura Alfonso Gonzalez, på fru               och fru           s vägnar  mot SILVERPOINT 

VACATIONS S.L och: 

I. JAG FÖRKLARAR OGILTIGA OCH UTAN EFFEKT det med datum 5 januari 2014 som 
kallas ”köpekontrakt för andelar” och det korrelativa dokumentet från den 8 januari 2014 då man 
offentligt framställde det; liksom kontraktet med datum 5 januari 2014 genom vilken de förvärvar 
medlemskapen Club Paradiso City- och 

II. JAG DÖMER svaranden att återskänka till käranden det belopp som betalats för förvärvet, 
proportionellt fördelat för den tid som nyttjats, för ett belopp på 70.836,88 €. Korrelativt kommer 
käranden att återlämna till svaranden de rätter som förvärvats enligt det ogiltigförklarade 
kontraktet. 

III. JAG DÖMER svaranden att betala till kärandena ett belopp på 38.182,13 € som återbetalning 
dubbelt upp av de betalda beloppen. 

IV.- JAG AVSLÅR kravet på återbetalning av underhållsavgifter. V. JAG 

DÖMER svaranden till att betala rättegångskostnaderna. 

Det belopp som är föremål för dom renderar rättsliga räntor från det datum då 
stämningsansökan lämnades in fram till datumet för denna dom, från vilken tidpunkt det kommer 
att renderas från artikel 576 i LEC tills full betalning av det som man är skyldig. 

Den nuvarande domen, som anmälts till parterna, är inte definitiv och mot den är det möjligt att 
ÖVERKLAGA till provinsdomstolen inom en period av TJUGO dagar som räknas från datumet 
för delgivningen. Ett överklagande som lämnas in i enlighet med som upprättats i artiklarna 458 
och efterföljande i civilprocesslagen, vilket innebär att i enlighet med den FEMTONDE 
TILLÄGGSBESTÄMMELSEN i den organiska lagen av den rättskipande makten 6/1985 av den 
1 juli som infördes genom den organiska lagen 1/2009, den 3 november, tillägg till lagen om 
reform av den processuella lagstiftningen för införandet av det nya domstolskontoret, bör 
klaganden sätta in som depositum ett belopp på FEMTIO EURO (50 €). Depositum som sker 
genom insättning på insättningskontot som är öppet i domstolens namn och som måste 
bestyrkas vid tidpunkten för överklagandet och anger att vid total eller partiell uppskattning av 
begäran betalas hela det insatta depositum tillbaka till klaganden. 
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Således, för det här min dom, härav följer vittnesbörd att lägga tillsammans med domarna och 
dömer definitivt i första hand, jag uttalar, ålägger och undertecknar 
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