ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή του Ελληνικού ∆ικαίου στο πρότυπο νόµου του έτους 1997 για τη «∆ιασυνοριακή πτώχευση» της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών
για το ∆ιεθνές Εµπορικό ∆ίκαιο»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ
1. Σκοπός του νόµου
Ο νόµος για την ∆ιασυνοριακή Πτώχευση βασίζεται
στον Πρότυπο Νόµο της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ιεθνές Εµπορικό ∆ίκαιο (UNCITRAL).
Ο σκοπός του νόµου είναι να εξοπλίσει το Ελληνικό
∆ίκαιο µε ένα σύγχρονο και εναρµονισµένο πλαίσιο για
την αποτελεσµατική διευθέτηση περιπτώσεων διασυνοριακής πτώχευσης, όταν ο αφερέγγυος οφειλέτης έχει
περιουσιακά στοιχεία σε περισσότερα από ένα Κράτη ή
ορισµένοι από τους πιστωτές του οφειλέτη δεν είναι από
το κράτος όπου διεξάγεται η διαδικασία πτώχευσης.
Ο νόµος αντανακλά πρακτικές σε ζητήµατα διασυνοριακής πτώχευσης οι οποίες είναι χαρακτηριστικές σύγχρονων αποτελεσµατικών συστηµάτων.
Ο νόµος δεν αποπειράται µια ουσιαστική ενοποίηση
του Ελληνικού δικαίου για την πτώχευση. Προσφέρει λύσεις οι οποίες βοηθούν µε αρκετούς απλούς αλλά σηµαντικούς τρόπους, περιλαµβανοµένων των εξής:
(α) Της παροχής στο πρόσωπο που διαχειρίζεται µια
αλλοδαπή διαδικασία πτώχευσης («αλλοδαπός σύνδικος»), πρόσβασης στα Ελληνικά δικαστήρια ώστε να
προστατευθεί προσωρινά η περιουσία του οφειλέτη µέχρις ότου τα Ελληνικά δικαστήρια αποφασίσουν ποιος
συντονισµός µεταξύ των δικαιοδοσιών ή άλλη έννοµη
προστασία εγγυάται την καλύτερη διευθέτηση της πτώχευσης,
(β) Του καθορισµού πότε µια αλλοδαπή διαδικασία
πτώχευσης πρέπει να είναι «αναγνωρίσιµη» και ποιες
µπορεί να είναι οι συνέπειες της αναγνώρισης,
(γ) Της δηµιουργίας καθεστώτος διαφάνειας για το δικαίωµα αλλοδαπών πιστωτών να προβαίνουν ή συµµετέχουν σε διαδικασία πτώχευσης στην Ελλάδα,
(δ) Της παροχής δυνατότητας στα Ελληνικά δικαστήρια να συνεργάζονται πιο αποτελεσµατικά µε τα αλλοδαπά δικαστήρια και τους αλλοδαπούς συνδίκους που εµπλέκονται σε µια υπόθεση πτώχευσης,
(ε) Της δυνατότητας των Ελληνικών δικαστηρίων και
των προσώπων που διαχειρίζονται τις διαδικασίες πτώχευσης στην Ελλάδα να ζητούν συνδροµή στο εξωτερικό,
(στ) Της παροχής δικαιοδοσίας στα Ελληνικά δικαστήρια και την καθιέρωση κανόνων συντονισµού όταν µια
διαδικασία πτώχευσης στην Ελλάδα διεξάγεται συγχρόνως µε µια ανάλογη διαδικασία σε ένα αλλοδαπό κράτος,
(ζ) Της καθιέρωσης κανόνων για τον συντονισµό προσωρινής προστασίας που παρέχεται στην Ελλάδα υπέρ
δύο ή περισσότερων διαδικασιών πτώχευσης, οι οποίες
µπορεί να διεξάγονται σε αλλοδαπά κράτη σχετικά µε
τον ίδιο οφειλέτη.
2. Πρακτική αναγκαιότητα του νόµου σε σχέση µε το
ισχύον στην Ελλάδα δίκαιο.
Η αυξανόµενη συχνότητα περιπτώσεων διασυνορια-

κής πτώχευσης αντανακλά την συνεχιζόµενη παγκόσµια
εξάπλωση του εµπορίου και των επενδύσεων. Ωστόσο,
το Ελληνικό δίκαιο έχει ελλιπή εξοπλισµό για να αντιµετωπίσει περιπτώσεις διασυνοριακής φύσης.
Η χώρα µας εισήγαγε νέο πτωχευτικό κώδικα µε το
ν. 3588/2007. Εν όψει της σύγχρονης επεξεργασίας του
παρόντος σχεδίου νόµου, ο πτωχευτικός κώδικας όπως
και το προϊσχύσαν πτωχευτικό δίκαιο (Εµπ. Ν. άρθρα
525 επ) δεν περιέλαβε διατάξεις για τις διασυνοριακές
πτωχεύσεις ούτε πλαίσιο ρυθµίσεων που να είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του διεθνούς εµπορίου και των διασυνοριακών επενδύσεων. Αυτό συχνά καταλήγει σε ανεπαρκείς νοµικές προσεγγίσεις, οι οποίες παρακωλύουν
τη διάσωση των οικονοµικά προβληµατικών επιχειρήσεων, δεν οδηγούν σε δίκαιη και αποτελεσµατική διαχείριση περιπτώσεων διασυνοριακής πτώχευσης, εµποδίζουν
την προστασία των περιουσιακών στοιχείων του αφερέγγυου οφειλέτη έναντι διασκορπισµού και εµποδίζουν
την µεγιστοποίηση της αξίας αυτών των περιουσιακών
στοιχείων. Επιπλέον, η απουσία προβλεψιµότητας στη
διαχείριση περιπτώσεων διασυνοριακής πτώχευσης εµποδίζει τη ροή του κεφαλαίου και είναι αρνητικό κίνητρο για διασυνοριακές επενδύσεις.
∆όλιες πρακτικές από αφερέγγυους οφειλέτες, ιδιαίτερα µε τη συγκάλυψη περιουσιακών στοιχείων ή τη µεταφορά τους σε µια αλλοδαπή δικαιοδοσία, είναι ένα αυξανόµενο πρόβληµα, όσον αφορά και τη συχνότητά του
και το µέγεθός τους. Ο σύγχρονος, διασυνδεόµενος κόσµος κάνει ευκολότερη την επινόηση και διεξαγωγή δόλιων πρακτικών. Οι µηχανισµοί διασυνοριακής συνεργασίας που καθιερώνονται από τον νόµο στοχεύουν στην
αντιµετώπιση αυτής της διεθνούς δολιότητας.
∆ιάφορες τεχνικές και ιδέες χρησιµοποιούνται ενόψει
απουσίας συγκεκριµένου νοµοθετικού πλαισίου. Αυτές
περιλαµβάνουν τα εξής : εφαρµογή του δόγµατος αβρότητας από τα δικαστήρια κοινής δικαιοδοσίας, περιαφή
εκτελεστήριου τύπου, εφαρµογή αλλοδαπών αποφάσεων περί πτώχευσης, οι οποίες στηρίζονται σε νοµοθεσία
εφαρµογής αλλοδαπών αποφάσεων και τεχνικές όπως
αιτητικά έγγραφα για αποστολή αιτηµάτων δικαστικής
συνδροµής.
Οι προσεγγίσεις όµως που βασίζονται καθαρά στο
δόγµα αβρότητας ή εκτελεστότητας δεν παρέχουν τον ίδιο βαθµό προβλεψιµότητας και αξιοπιστίας που µπορεί
να παρασχεθεί από συγκεκριµένη νοµοθεσία όπως εκείνη που περιέχεται στον νόµο για τη δικαστική συνεργασία, για την αναγνώριση αλλοδαπών διαδικασιών πτώχευσης και την πρόσβαση για αλλοδαπούς συνδίκους
στα δικαστήρια. Παραδείγµατος χάριν, σε ένα δεδοµένο
νοµικό σύστηµα η γενική νοµοθεσία για αµοιβαία αναγνώριση αποφάσεων, περιλαµβανοµένης και της εκτελεστότητας, µπορεί να περιορίζεται σε εφαρµογή συγκεκριµένων αποφάσεων ή για επιδίκαση χρηµατικών ποσών ή λήψη ασφαλιστικών µέτρων σε διµερείς διαφωνίες, εξαιρώντας έτσι τις αποφάσεις που εισάγουν συλλογικές διαδικασίες πτώχευσης.
Περαιτέρω, η αναγνώριση αλλοδαπών διαδικασιών
πτώχευσης δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ζήτηµα αναγνώρισης µιας αλλοδαπής «απόφασης» για παράδειγµα, εάν
η αλλοδαπή απόφαση κήρυξης πτώχευσης θεωρείται ότι
είναι απλά µια δήλωση κατάστασης του οφειλέτη ή δεν
είναι οριστική.
Στον βαθµό που υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας και συντονισµού µεταξύ δικαστηρίων και συνδίκων από σχετι-
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κές δικαιοδοσίες, είναι πιο πιθανό τα περιουσιακά στοιχεία να διασκορπιστούν, δολίως να αποκρυφτούν ή πιθανόν να εκκαθαριστούν, χωρίς αναφορά σε άλλες πιο επωφελείς λύσεις. Ως αποτέλεσµα, όχι µόνο µειώνεται η
ικανότητα των πιστωτών να λάβουν την πληρωµή αλλά
επίσης µειώνεται και η πιθανότητα διάσωσης των οικονοµικά βιώσιµων επιχειρήσεων και εργασιακών θέσεων.
Αντίθετα, οι µηχανισµοί στην εθνική νοµοθεσία για συντονισµένη διαχείριση περιπτώσεων διασυνοριακής
πτώχευσης, καθιστούν πιθανή την υιοθέτηση λύσεων οι
οποίες είναι ευαίσθητες και προς το συµφέρον των πιστωτών και του οφειλέτη. Η παρουσία αυτών των µηχανισµών στο δίκαιο ενός Κράτους ως εκ τούτου εκλαµβάνεται ως επωφελής για τις αλλοδαπές επενδύσεις και το
εµπόριο σε αυτό το Κράτος.
Ο νόµος λαµβάνει υπόψη τα αποτελέσµατα άλλων διεθνών προσπαθειών περιλαµβανοµένης της Σύµβασης για
∆ιαδικασίες Πτώχευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την
Ευρωπαϊκή Σύµβαση για Συγκεκριµένες ∆ιεθνείς Πλευρές Πτώχευσης (1990), τις Συνθήκες Μοντεβίδεο για το
διεθνές εµπορικό δίκαιο (1889 και 1940), τη Σύµβαση περί Πτώχευσης µεταξύ των Κρατών Nordic (1933) και τη
Σύµβαση περί Ιδιωτικού ∆ιεθνούς ∆ικαίου (Κώδικας Bustamante,1928)προτάσεις από µη κυβερνητικούς οργανισµούς οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη περιλαµβάνουν
τον ∆ιεθνή Πρότυπο Νόµο για τη Συνεργασία επί Πτωχεύσεων και το Κονκορδάτο περί ∆ιασυνοριακής Πτώχευσης, και τα δυο ανεπτυγµένα από την Επιτροπή J του
Τοµέα ∆ικαίου Επιχειρήσεων του ∆ιεθνούς ∆ικηγορικού
Συλλόγου.
Με το εύρος του περιορισµένο σε δικονοµικές πλευρές περιπτώσεων διασυνοριακής πτώχευσης, ο νόµος
προορίζεται να λειτουργήσει ως αναπόσπαστο τµήµα
του ισχύοντος στην Ελλάδα δικαίου της πτώχευσης. Αυτό εκδηλώνεται µε αρκετούς τρόπους:
(α) Η νέα νοµική ορολογία, που προστίθεται στο υπάρχον δίκαιο από τον νόµο, είναι περιορισµένη. Νέοι νοµικοί όροι είναι εκείνοι που αναφέρονται στο διασυνοριακό πλαίσιο, όπως «αλλοδαπή διαδικασία» και «αλλοδαπός σύνδικος». Οι όροι που χρησιµοποιούνται στον νόµο
δεν συγκρούονται µε την ορολογία στο Ελληνικό δίκαιο,
(β) Ο νόµος παρέχει τη δυνατότητα ευθυγράµµισης
της έννοµης προστασίας που προκύπτει από την αναγνώριση µιας αλλοδαπής διαδικασίας µε την αναγνώριση που αποδίδεται σε συγκρίσιµη διαδικασία στο εθνικό
δίκαιο,
(γ) Η αναγνώριση αλλοδαπών διαδικασιών δεν εµποδίζει τους ηµεδαπούς πιστωτές από την εισαγωγή ή διατήρηση συλλογικών διαδικασιών πτώχευσης στην Ελλάδα
(άρθρο 28),
(δ) Η λήψη µέτρων προσωρινής προστασίας στη διάθεση του στον αλλοδαπό σύνδικο τελεί υπό τον όρο προστασίας των ηµεδαπών πιστωτών και άλλων ενδιαφεροµένων προσώπων, περιλαµβανοµένου του οφειλέτη, έναντι παράνοµης διακινδύνευσης. Η λήψη τέτοιων µέτρων τελεί επίσης υπό τον όρο συµµόρφωσης µε τις δικονοµικές προϋποθέσεις του Ελληνικού δικαίου και τις ισχύουσες προϋποθέσεις γνωστοποιήσεων (άρθρο 22 και
άρθρο 19 παρ. 2),
(ε) Ο νόµος διατηρεί τη δυνατότητα αποκλεισµού ή περιορισµού οποιασδήποτε ενέργειας υπέρ της αλλοδαπής
διαδικασίας, περιλαµβανοµένης της αναγνώρισης της
διαδικασίας βάσει προτεραιότητας των επιφυλάξεων περί δηµόσιας τάξης, παρόλο που αναµένεται η εξαίρεση

λόγω δηµόσιας τάξης να χρησιµοποιείται σπάνια (άρθρο
6),
(στ) Ο νόµος έχει την ευέλικτη µορφή της “υποδειγµατικής νοµοθεσίας” η οποία λαµβάνει υπόψη διαφορετικές
προσεγγίσεις σε εθνικούς νόµους για την πτώχευση και
τις διαφοροποιούµενες τάσεις Κρατών να συνεργαστούν και συντονιστούν σε ζητήµατα πτώχευσης (άρθρα
25-27).
Η ευελιξία προσαρµογής του νόµου στο νοµικό σύστηµα της Χώρας, θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε τη δέουσα προσοχή για την ανάγκη οµοιοµορφίας στην ερµηνεία της και για τα οφέλη της Χώρας από την υιοθέτηση
σύγχρονων γενικά αποδεκτών διεθνών πρακτικών σε ζητήµατα πτώχευσης. Έτσι περιορίζονται οι παρεκκλίσεις
από το οµοιόµορφο κείµενο στο ελάχιστο. Ένα πλεονέκτηµα της οµοιοµορφίας είναι ότι θα καταστήσει ευκολότερο για την Χώρα µας να επιτύχει συνεργασία µε άλλα
Κράτη σε ζητήµατα πτώχευσης.
3. Πεδίο εφαρµογής του νόµου
Ο νόµος µπορεί να εφαρµοστεί σε πολλές καταστάσεις διασυνοριακής πτώχευσης περιλαµβανοµένων των
εξής:
(α) Αιτήµατος προς το εσωτερικό για την αναγνώριση
αλλοδαπής διαδικασίας,
(β) Αιτήµατος προς το εξωτερικό από Ελληνικό δικαστήριο ή σύνδικο για αναγνώριση διαδικασιών πτώχευσης που άρχισε σύµφωνα µε το Ελληνικό δίκαιο,
(γ) Συντονισµού συντρεχουσών διαδικασιών σε δύο ή
περισσότερα Κράτη, και
(δ) Συµµετοχής αλλοδαπών πιστωτών σε διαδικασίες
πτώχευσης που διεξάγονται στην Ελλάδα (άρθρο 1).
Για να εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του νόµου, µια
αλλοδαπή διαδικασία χρειάζεται να έχει:
(α) Θεµελίωση σε νόµο για την πτώχευση του κράτους
προέλευσης,
(β) Συµµετοχή πιστωτών συλλογικά,
(γ) Έλεγχο ή εποπτεία των περιουσιακών στοιχείων
και υποθέσεων του οφειλέτη από ένα δικαστήριο ή άλλο
επίσηµο φορέα, και
(δ) Εκκαθάριση ή αναδιοργάνωση του οφειλέτη ως
σκοπό της διαδικασίας (άρθρο 2, εδάφιο (α)).
Στο πλαίσιο αυτών των παραµέτρων, µια ποικιλία συλλογικών διαδικασιών έχουν πιθανότητες αναγνώρισης,
είτε αναγκαστικές είτε εκούσιες, είτε εταιρικές είτε ατοµικές, είτε εκκαθάρισης είτε αναδιοργάνωσης. Σε αυτές
τις διαδικασίες περιλαµβάνονται εκείνες στις οποίες ο οφειλέτης τηρεί κάποιο µέτρο ελέγχου στα περιουσιακά
του στοιχεία αν και υπό δικαστική εποπτεία (π.χ. αναστολή πληρωµών).
Μια περιεκτική προσέγγιση χρησιµοποιείται επίσης όσον αφορά τα πιθανά είδη οφειλετών που καλύπτονται
από τον νόµο. Ωστόσο, ο νόµος αναφέρεται στην πιθανότητα εξαίρεσης από το εύρος της εφαρµογής του συγκεκριµένων ειδών νοµικών προσώπων, όπως είναι τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρίες που ρυθµίζονται ειδικά σε
σχέση µε την πτώχευση, από τους νόµους του θεσπίζοντος Κράτους (άρθρο 1, παράγραφος 2).
4. Αίτηση συνδροµής από Ελληνικά δικαστήρια προς
αρχές του εξωτερικού
Πέραν της εξουσίας των Ελληνικών δικαστηρίων προς
εξέταση αιτηµάτων αναγνώρισης διαδικασιών άλλων
χωρών, ο νόµος παρέχει τη δυνατότητα στα Ελληνικά δικαστήρια να ζητήσουν συνδροµή στο εξωτερικό σε σχέ-
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ση µε διαδικασία που διεξάγεται στην Ελλάδα (άρθρο
25). Η δυνατότητα αυτή των Ελληνικών δικαστηρίων να
ζητήσουν συνεργασία στο εξωτερικό, βοηθάει στην πλήρωση ενός κενού της Ελληνικής νοµοθεσίας. Χωρίς αυτή
τη νοµοθετική εξουσιοδότηση τα Ελληνικά δικαστήρια
θα αµφέβαλαν ως προς το εάν θα είχαν την ευχέρεια αυτή, κάτι το οποίο θα δηµιουργούσε πιθανά εµπόδια σε
µια συντονισµένη διεθνή ανταπόκριση σε περίπτωση διασυνοριακής πτώχευσης.
Ο νόµος επίσης καλύπτει ένα κενό στην Ελληνική νοµοθεσία ως προς τις «στο εξωτερικό» εξουσίες προσώπων που ορίζονται για τη διαχείριση διαδικασιών πτώχευσης σύµφωνα µε το Ελληνικό δίκαιο. Το άρθρο 5 εξουσιοδοτεί τα πρόσωπα αυτά να επιδιώξουν την αναγνώριση και συνδροµή για αυτές τις διαδικασίες, από τα
αλλοδαπά δικαστήρια.
5. Πρόσβαση αλλοδαπών συνδίκων σε Ελληνικά δικαστήρια
Ένας σηµαντικός στόχος του νόµου είναι να παρέχει
γρήγορη και απευθείας πρόσβαση για αλλοδαπούς συνδίκους στα Ελληνικά δικαστήρια. Ο νόµος αποφεύγει να
στηριχθεί σε περίπλοκες και χρονοβόρες αιτήσεις ή άλλες µορφές διπλωµατικής ή προξενικής επικοινωνίας
που µπορεί διαφορετικά να έπρεπε να χρησιµοποιηθούν.
Αυτό διευκολύνει µια συντονισµένη, συνεργασία για τη
διασυνοριακή πτώχευση και καθιστά δυνατή την γρήγορη ενέργεια.
Επιπρόσθετα στην καθιέρωση της αρχής απευθείας
πρόσβασης σε δικαστήρια για τον αλλοδαπό σύνδικο, ο
νόµος:
(α) Ορίζει απλοποιηµένες προϋποθέσεις αποδείξεων
για την επιδίωξη αναγνώρισης και λήψης µέτρων προσωρινής προστασίας για αλλοδαπές διαδικασίες, σύστηµα
το οποίο αποφεύγει τις χρονοβόρες προδιαγραφές «επικύρωσης» που εµπλέκουν συµβολαιογραφικές ή προξενικές διαδικασίες (άρθρο 15),
(β) Προβλέπει ότι ο αλλοδαπός σύνδικος έχει δικονοµικό δικαίωµα για την έναρξη διαδικασίας πτώχευσης
στην Ελλάδα (υπό τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το Ελληνικό δίκαιο) και ότι ο αλλοδαπός σύνδικος µπορεί να
συµµετέχει σε διαδικασία πτώχευσης στην Ελλάδα (άρθρα 11 και 12),
(γ) Επιβεβαιώνει, υπό τον όρο άλλων προϋποθέσεων
του Ελληνικού δικαίου, πρόσβαση των αλλοδαπών πιστωτών στα Ελληνικά δικαστήρια για τον σκοπό έναρξης
στην Ελλάδα µιας διαδικασίας πτώχευσης ή συµµετοχής
σε µια τέτοια διαδικασία (άρθρο 13),
(δ) ∆ίνει στον αλλοδαπό σύνδικο το δικαίωµα να παρεµβαίνει σε ατοµικές διαδικασίες κατά τον οφειλέτη
στην Ελλάδα που επηρεάζουν τον τελευταίο ή τα περιουσιακά του στοιχεία (άρθρο 24), και
(ε) προβλέπει ότι το απλό γεγονός µιας αίτησης για αναγνώριση στην Ελλάδα δεν σηµαίνει ότι τα Ελληνικά
δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για όλα τα περιουσιακά
στοιχεία και υποθέσεις του οφειλέτη (άρθρο 10).
6. Αναγνώριση αλλοδαπών διαδικασιών
6.1. Απόφαση αναγνώρισης
Ο νόµος καθιερώνει κριτήρια για το εάν µια αλλοδαπή
διαδικασία πρέπει να αναγνωριστεί (άρθρα 15-17) και
προβλέπει ότι, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, το δικαστήριο µπορεί να παράσχει προσωρινή προστασία, εκκρεµούσης µιας απόφασης περί αναγνώρισης (άρθρο 19).

Η απόφαση κατά την αλλοδαπή διαδικασία πρέπει να
περιλαµβάνει την νοµική βάση σύµφωνα µε την οποία η
αλλοδαπή διαδικασία πρέπει να αναγνωρίζεται ως «κύρια» ή «µη κύρια» αλλοδαπή διαδικασία πτώχευσης. Τα
δικονοµικά ζητήµατα σχετικά µε την γνωστοποίηση για
την κατάθεση µιας αίτησης για αναγνώριση ή για την απόφαση της αναγνώρισης δεν αντιµετωπίζονται στον
νόµο, συνεχίζουν να διέπονται από άλλες διατάξεις του
Ελληνικού δικαίου.
Μια αλλοδαπή διαδικασία θεωρείται ότι είναι η «κύρια»
διαδικασία εάν έχει αρχίσει στο Κράτος όπου «ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων συµφερόντων του». Αυτό
αντιστοιχεί στην διατύπωση του άρθρου 3 της Σύµβασης
Ευρωπαϊκής Ένωσης για ∆ιαδικασίες Πτώχευσης, συµβάλλοντας έτσι στην αναδυόµενη εναρµόνιση όσον αφορά την έννοια µιας «κύριας» διαδικασίας. Ο καθορισµός ότι µια αλλοδαπή διαδικασία είναι «κύρια» διαδικασία µπορεί να επηρεάσει τη φύση της προστασίας που
παρέχεται στον αλλοδαπό σύνδικο.
6.2. Συνέπειες αναγνώρισης
Τα κύρια στοιχεία της προστασίας που παρέχεται κατά
την αναγνώριση µιας αλλοδαπής κύριας διαδικασίας, περιλαµβάνουν την αναστολή των ατοµικών διώξεων των
πιστωτών εναντίον του οφειλέτη ή αναστολή των διαδικασιών εκτέλεσης σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία
του οφειλέτη και αναστολή του δικαιώµατος του οφειλέτη να µεταβιβάσει ή επιβαρύνει τα περιουσιακά του στοιχεία (άρθρο 20, παράγραφος 1).
Αυτή η προστασία είναι «υποχρεωτική» (ή «αυτοδίκαιη) µε την έννοια ότι προκύπτει αυτόµατα από την αναγνώριση µιας αλλοδαπής κύριας διαδικασίας ή, εφόσον απαιτείται δικαστική διάταξη για την αναστολή, το
δικαστήριο δεσµεύεται να εκδώσει την προσήκουσα διάταξη. Η αναστολή ενεργειών ή διαδικασιών εκτέλεσης
είναι απαραίτητη για να παράσχει άµεσα χρόνο, µέχρι να
ληφθούν κατάλληλα µέτρα για την αναγνώριση ή την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Η
αναστολή των µεταβιβάσεων είναι απαραίτητη επειδή σε
ένα σύγχρονο, παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό σύστηµα
είναι πιθανό πολυεθνικοί οφειλέτες να κινούν γρήγορα
χρήµατα και περιουσία διασυνοριακά. Η υποχρεωτική αναστολή των καταδιώξεων, ως συνέπεια της αναγνώρισης της αλλοδαπής κύριας διαδικασίας παρέχει ένα γρήγορο «πάγωµα», απαραίτητο για να εµποδίσει τυχόν δόλιες ενέργειες και να προστατεύσει τα έννοµα συµφέροντα των εµπλεκοµένων µερών µέχρι το δικαστήριο να ενηµερώσει όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη και να εκτιµήσει
την κατάσταση.
Εξαιρέσεις και περιορισµοί στο εύρος της προστασίας
(π.χ. εξαιρέσεις για ασφαλισµένες απαιτήσεις, πληρωµές από τον οφειλέτη που έγιναν κατά τη συνήθη πορεία
εργασιών, συµψηφισµοί, εκτέλεση πραγµατοπαγών δικαιωµάτων) και η πιθανότητα τροποποίησης ή παύσης της
προστασίας καθορίζονται από τις διατάξεις που διέπουν
συγκρίσιµες αποφάσεις διαδικασιών πτώχευσης σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο (άρθρο 20, παράγραφος 2).
Πέρα από την υποχρεωτική προστασία, ο νόµος παρέχει στο δικαστήριο την διακριτική ευχέρεια να αναγνωρίσει µια αλλοδαπή διαδικασία, είτε είναι «κύρια» διαδικασία είτε όχι (άρθρο 21).
Αυτή η διακριτική ευχέρεια αναγνώρισης συνίσταται,
για παράδειγµα, σε αναστολή των διαδικασιών ή αναστολή του δικαιώµατος επιβάρυνσης περιουσιακών στοι-
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χείων (στον βαθµό που αυτή η αναστολή δεν έχει ισχύσει αυτόµατα σύµφωνα µε το άρθρο 20), διευκόλυνση
της πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και τις υποχρεώσεις του,
ορισµό ενός προσώπου για να διαχειρίζεται όλα ή τµήµα
των περιουσιακών αυτών στοιχείων και κάθε άλλη προστασία η οποία µπορεί να παρέχεται σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο.
Επείγουσα αναγκαία προστασία µπορεί να παρασχεθεί
ήδη µε την κατάθεση αίτησης για αναγνώριση (άρθρο
21).
7. Προστασία πιστωτών και άλλων ενδιαφεροµένων
προσώπων
Ο νόµος περιέχει µια σειρά από διατάξεις για να προστατεύσει τα συµφέροντα των πιστωτών (συγκεκριµένα
των ηµεδαπών πιστωτών), του οφειλέτη και άλλων επηρεαζόµενων προσώπων. Συγκεκριµένα η προσωρινή
προστασία κατά την κατάθεση αίτησης για αναγνώριση
µιας αλλοδαπής διαδικασίας ή κατά την αναγνώριση υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου. Ρητά
προβλέπεται ότι κατά την παροχή µιας τέτοιας προστασίας το δικαστήριο πρέπει να έχει πειστεί ότι τα συµφέροντα των πιστωτών και άλλων προσώπων περιλαµβανοµένου του οφειλέτη, προστατεύονται επαρκώς (άρθρο
22, παράγραφος 1).
Το δικαστήριο µπορεί να θέσει την προστασία, την οποία παρέχει, υπό όρους τους οποίους θεωρεί απαραίτητους, ή να τροποποιήσει ή να παύσει την προστασία που
παρασχέθηκε εάν ζητηθεί από πρόσωπο που επηρεάζεται από αυτή (άρθρο 22, παράγραφοι 2 και 3).
Επιπρόσθετα στις διατάξεις αυτές ο νόµος µε έναν γενικό τρόπο, προβλέπει ότι το δικαστήριο µπορεί να αρνηθεί να προβεί σε ενέργεια η οποία διέπεται από τον νόµο
εάν η ενέργεια είναι εµφανώς αντίθετη µε την Ελληνική
δηµόσια τάξη (άρθρο 6).
Τα ζητήµατα γνωστοποίησης στα ενδιαφερόµενα µέρη, ενώ σχετίζονται στενά µε την προστασία των συµφερόντων τους, γενικά δεν ρυθµίζονται στον νόµο. Έτσι
αυτά τα ζητήµατα διέπονται από τους Ελληνικούς δικονοµικούς κανόνες, κάποιοι από τους οποίους µπορεί να
έχουν χαρακτήρα δηµόσιας τάξης. Για παράδειγµα, το
Ελληνικό δίκαιο θα καθορίζει εάν πρέπει να γνωστοποιηθεί στον οφειλέτη ή άλλο πρόσωπο αίτηση για αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίας και ποια θα είναι η προθεσµία για την επίδοση της γνωστοποίησης.
8. ∆ιασυνοριακή συνεργασία
Η συνεργασία και ο συντονισµός µεταξύ δικαστών από
διαφορετικές δικαιοδοσίες, σε περίπτωση διασυνοριακής πτώχευσης, δυσχεραίνει από την έλλειψη νοµοθετικού πλαισίου ή από την αβεβαιότητα εάν έχει αρµοδιότητα σχετική δικαστική αρχή για την επιδίωξη συνεργασίας
µε τα αλλοδαπά δικαστήρια.
Η εµπειρία έχει δείξει ότι, ανεξάρτητα από τη διακριτική ευχέρεια την οποία τα δικαστήρια µπορούν παραδοσιακά να απολαµβάνουν σε ένα κράτος, η θέσπιση ενός
συγκεκριµένου νοµοθετικού πλαισίου είναι χρήσιµη για
την επίτευξη διεθνούς συνεργασίας σε διασυνοριακές
περιπτώσεις. Ανάλογα, ο νόµος καλύπτει το κενό που υπάρχει στο Ελληνικό δίκαιο παρέχοντας ρητή εξουσία
στα Ελληνικά δικαστήρια να επεκτείνουν τη συνεργασία
στους τοµείς που καλύπτονται από τον νόµο (άρθρα 25-

27).
Για παρόµοιους λόγους, περιλαµβάνονται διατάξεις
που επιτρέπουν τη συνεργασία µεταξύ ενός Ελληνικού
δικαστηρίου και ενός αλλοδαπού συνδίκου και µεταξύ ενός ηµεδαπού συνδίκου και ενός αλλοδαπού δικαστηρίου (άρθρο 26).
Ο νόµος απαριθµεί πιθανές µορφές συνεργασίας και
αφήνει στον Έλληνα νοµοθέτη την ευχέρεια να καταγράψει και άλλες (άρθρο 27).
Είναι σκόπιµο ο κατάλογος, που θεσπίζεται να είναι
ενδεικτικός µάλλον παρά εξαντλητικός, έτσι ώστε να
µην εµποδίζει τα δικαστήρια να δίνουν λύσεις ad hoc σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις.
9. Συντονισµός συντρεχουσών διαδικασιών
9.1. ∆ικαιοδοσία εισαγωγής τοπικής διαδικασίας
Ο νόµος δεν επιβάλλει περιορισµό στην δικαιοδοσία
των Ελληνικών δικαστηρίων να αρχίσουν ή συνεχίσουν
διαδικασίες πτώχευσης στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε το
άρθρο 28, ακόµη και µετά την αναγνώριση µιας αλλοδαπής «κύριας» διαδικασίας, τα Ελληνικά δικαστήρια µπορούν να αρχίσουν µια διαδικασία πτώχευσης στην Ελλάδα, εάν ο οφειλέτης έχει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα. Εάν ο Έλληνας νοµοθέτης επιθυµούσε να περιορίσει τη δικαιοδοσία του σε περιπτώσεις όπου ο οφειλέτης
όχι µόνο έχει περιουσιακά στοιχεία αλλά και εγκατάσταση στην Ελλάδα, η υιοθέτηση ενός τέτοιου περιορισµού
δεν θα ήταν δυνατή.
Επιπρόσθετα, ο νόµος θεωρεί ότι η αναγνωρισµένη κύρια αλλοδαπή διαδικασία συνιστά απόδειξη ότι ο οφειλέτης είναι αφερέγγυος, για τους σκοπούς έναρξης ηµεδαπής διαδικασίας (άρθρο 31).
Η αποµάκρυνση της ανάγκης για επαναλαµβανόµενη
απόδειξη οικονοµικής αδυναµίας µειώνει την πιθανότητα, καθυστερεί την έναρξη των διαδικασιών και απόκρυψης ή µεταφοράς περιουσιακών στοιχείων.
9.2. Συντονισµός προστασίας όταν οι διαδικασίες διεξάγονται ταυτόχρονα
Ο νόµος ασχολείται µε τον συντονισµό µεταξύ µιας ηµεδαπής διαδικασίας και µιας αλλοδαπής διαδικασίας
σχετικά µε τον ίδιο οφειλέτη (άρθρο 29) και διευκολύνει
τον συντονισµό µεταξύ δύο ή περισσότερων αλλοδαπών
διαδικασιών που αφορούν τον ίδιο οφειλέτη (άρθρο 30).
Ο στόχος των διατάξεων είναι να ενθαρρυνθούν συντονισµένες αποφάσεις που θα επιτύγχαναν καλύτερα
το σκοπό και των δύο διαδικασιών (π.χ. µεγιστοποίηση
της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή
της πλέον επωφελούς αναδιοργάνωσης της επιχείρησης).
Προκειµένου να επιτευχθεί ικανοποιητικός συντονισµός και προσαρµογή της διαδικασίας στις µεταβαλλόµενες συνθήκες, παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να συνεργαστεί στον µέγιστο δυνατό βαθµό µε τα
αλλοδαπά δικαστήρια και τους αλλοδαπούς συνδίκους
(άρθρα 25 και 30).
Όταν η ηµεδαπή διαδικασία πτώχευσης είναι ήδη σε εξέλιξη κατά τον χρόνο που ζητείται η αναγνώριση µιας
αλλοδαπής διαδικασίας, ο νόµος απαιτεί κάθε έννοµη
προστασία προς όφελος της αλλοδαπής διαδικασίας να
είναι συµβατή µε την ηµεδαπή διαδικασία.
Περαιτέρω, η διεξαγωγή ήδη διαδικασίας κατά τον
χρόνο που αναγνωρίζεται η αλλοδαπή κύρια διαδικασία,
εµποδίζει την εφαρµογή του άρθρου 20. Όταν δεν υπάρ-
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χει ηµεδαπή διαδικασία σε εκκρεµότητα, το άρθρο 20 επιβάλλει την αναστολή των ατοµικών διώξεων ή διαδικασιών εκτέλεσης εναντίον του οφειλέτη και την αναστολή του δικαιώµατος του οφειλέτη να µεταβιβάσει ή επιβαρύνει τα περιουσιακά του στοιχεία.
Σαν η ηµεδαπή διαδικασία αρχίσει µετά την αναγνώριση ή την υποβολή αίτησης για αναγνώριση µιας αλλοδαπής διαδικασίας, η έννοµη προστασία η οποία έχει παρασχεθεί προς όφελος της αλλοδαπής διαδικασίας, πρέπει
να επανεξεταστεί και τροποποιηθεί ή λήξει εάν δεν είναι
συµβατή µε την ηµεδαπή διαδικασία. Εάν η αλλοδαπή
διαδικασία είναι κύρια διαδικασία, η αναστολή όπως προβλέπεται από το άρθρο 20, πρέπει επίσης να τροποποιηθεί ή να λήξει εάν δεν είναι συµβατή µε την τοπική διαδικασία.
Όταν το δικαστήριο αντιµετωπίζει περισσότερες από
µια αλλοδαπές διαδικασίες το άρθρο 30 προβλέπει την
παροχή έννοµης προστασίας µε τρόπο που να διευκολύνει το συντονισµό των αλλοδαπών διαδικασιών. Εάν µία
από τις αλλοδαπές διαδικασίες είναι κύρια διαδικασία, οποιαδήποτε έννοµη προστασία πρέπει να είναι συµβατή
µε την κύρια αυτή διαδικασία.
Άλλος κανόνας που προορίζεται να βελτιώσει το συντονισµό συντρεχουσών διαδικασιών είναι και εκείνος
για το ποσοστό πληρωµής των πιστωτών (άρθρο 32).
Προβλέπει ότι ένας πιστωτής, αναγγέλλοντας απαιτήσεις σε περισσότερες από µια διαδικασίες, δεν µπορεί
να λάβει περισσότερα από την αναλογία πληρωµής που
λαµβάνουν άλλοι πιστωτές της ίδιας κατηγορίας.
10. Ολοκλήρωση του συστήµατος της πτώχευσης.
Μετά το νέο Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 3588/2007) και την
αντιµετώπιση των διακοινοτικών πτωχεύσεων µε τον Κανονισµό 1346/2000/ΕΚ, µε την υιοθέτηση και προσαρµογή στον «Πρότυπο Νόµο για τις ∆ιασυνοριακές Πτωχεύσεις» ολοκληρώνεται το σύστηµα της πτώχευσης, µε βάση τις νέες τάσεις του πτωχευτικού δικαίου διεθνώς και
την οµοιοµορφία των ρυθµίσεων για θέµατα διασυνοριακών πτωχεύσεων.
Με το ακροτελεύτιο άρθρο, καθορίζεται ο χρόνος ενάρξεως ισχύος του νοµοσχεδίου.
Αθήνα, 18 Μαΐου 2010
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Προσαρµογή του Ελληνικού ∆ικαίου στο πρότυπο νόµου του έτους 1997 για τη «∆ιασυνοριακή πτώχευση»
της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ιεθνές Εµπορικό ∆ίκαιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρµογής
1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι να παρέχει µε την
προσαρµογή στο πρότυπο νόµου «για τη διασυνοριακή
αφερεγγυότητα» της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών
για την προαγωγή της προοδευτικής εναρµόνισης και ενοποίησης του ∆ικαίου του ∆ιεθνούς Εµπορίου, αποτελεσµατικούς µηχανισµούς για την αντιµετώπιση περιπτώσεων διασυνοριακής πτώχευσης µε σκοπό την προώθηση:
α) της συνεργασίας µεταξύ των ηµεδαπών δικαστηρίων και συνδίκων µε αλλοδαπά δικαστήρια και συνδίκους σε υποθέσεις διεθνούς πτώχευσης,
β) της µεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου για τις συναλλαγές και τις επενδύσεις,
γ) της δίκαιης και αποτελεσµατικής διαχείρισης περιπτώσεων διεθνούς πτώχευσης για την προστασία των
συµφερόντων των πιστωτών και άλλων ενδιαφερόµενων
προσώπων, καθώς και του οφειλέτη,
δ) της προστασίας και µεγιστοποίησης της αξίας των
περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και
ε) της διευκόλυνσης για τη διάσωση οικονοµικά προβληµατικών επιχειρήσεων, µε σκοπό την προστασία των
επενδύσεων και τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης.
2. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται όταν:
α) αλλοδαπό δικαστήριο ή αλλοδαπός σύνδικος ζητά
συνδροµή στην Ελλάδα σε σχέση µε αλλοδαπή διαδικασία ή
β) ζητείται συνδροµή από άλλο Κράτος σχετικά µε διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα ή
γ) αλλοδαπή διαδικασία και διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα διεξάγονται συγχρόνως σε σχέση µε τον ίδιο οφειλέτη ή
δ) πιστωτές ή άλλα ενδιαφερόµενα πρόσωπα σε άλλο
Κράτος έχουν έννοµο συµφέρον να ζητήσουν την έναρξη ή να συµµετάσχουν σε διαδικασία του Πτωχευτικού
Κώδικα.
3. Ο παρών νόµος δεν έχει εφαρµογή σε διαδικασία
που αφορά σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και πιστωτικά
ιδρύµατα, επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες παρέχουν
υπηρεσίες που συνεπάγονται κατοχή κεφαλαίων ή κινητών αξιών τρίτων, καθώς και σε οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων.
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Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου:
α) «Αλλοδαπή διαδικασία» νοείται η συλλογική δικαστική ή διοικητική διαδικασία σε άλλο Κράτος, συµπεριλαµβανοµένης και της σχετικής µε την πτώχευση προσωρινής διαδικασίας, η οποία προϋποθέτει την αφερεγγυότητα του οφειλέτη και συνεπάγεται τη µερική ή ολική
στέρηση της διοίκησης της περιουσίας του (πτωχευτική
απαλλοτρίωση) και το διορισµό συνδίκου προς το σκοπό
εκκαθάρισης ή αναδιοργάνωσης.
β) «Αλλοδαπή κύρια διαδικασία» νοείται η αλλοδαπή
διαδικασία που διεξάγεται στο Κράτος, όπου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων συµφερόντων του.
γ) «Αλλοδαπή µη κύρια διαδικασία» νοείται η αλλοδαπή διαδικασία, που δεν είναι κύρια διαδικασία και διεξάγεται στο Κράτος όπου ο οφειλέτης έχει εγκατάσταση
κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ του παρόντος άρθρου.
δ) «Αλλοδαπός σύνδικος» νοείται το πρόσωπο ή όργανο, συµπεριλαµβανοµένου και του προσωρινώς οριζόµενου, που έχει αρµοδιότητα στο πλαίσιο της αλλοδαπής
διαδικασίας, να διοικεί ή να προβαίνει σε εκκαθάριση της
πτωχευτικής περιουσίας ή να επιβλέπει τη διαχείριση
των υποθέσεων του οφειλέτη λόγω αναδιοργάνωσης.
ε) «Αλλοδαπό δικαστήριο» νοείται η δικαστική ή άλλη
αρχή άλλου Κράτους που είναι αρµόδια να ελέγχει ή εποπτεύει µια αλλοδαπή κύρια η µη κύρια διαδικασία.
στ) «Εγκατάσταση» νοείται ο τόπος εργασιών, όπου ο
οφειλέτης ασκεί οποιαδήποτε µη προσωρινή οικονοµική
δραστηριότητα στην οποία χρησιµοποιεί τον ανθρώπινο
παράγοντα και άλλα περιουσιακά στοιχεία.
ζ) «Πτωχευτικός Κώδικας» νοείται το σύνολο των διατάξεων του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ
153 Α΄), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
η) «∆ιαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα» νοείται η
πτωχευτική διαδικασία στην Ελλάδα.
Άρθρο 3
∆ιεθνείς υποχρεώσεις
Στο βαθµό που διάταξη του παρόντος νόµου συγκρούεται µε υποχρέωση του Ελληνικού Κράτους, που απορρέει από οποιαδήποτε συνθήκη ή άλλης µορφής συµφωνία στην οποία έχει συµβληθεί µε ένα ή περισσότερα
Κράτη, οι όροι της συνθήκης ή της συµφωνίας υπερισχύουν.
Άρθρο 4
Αρµοδιότητα δικαστηρίου ή συνδίκου
Αρµόδιοι για την αναγνώριση αλλοδαπών διαδικασιών
και τη συνεργασία µε αλλοδαπά δικαστήρια, σύµφωνα
µε τον παρόντα νόµο, είναι το αρµόδιο, σύµφωνα µε τον
Πτωχευτικό Κώδικα, για την κήρυξη της πτώχευσης δικαστήριο και ο σύνδικος, αντιστοίχως.
Άρθρο 5
Εξουσίες για ενέργειες σε άλλο Κράτος
Ο σύνδικος, που διορίζεται από το αρµόδιο ηµεδαπό
δικαστήριο, δικαιούται να ασκεί σε άλλο Κράτος όλες τις
εξουσίες που του αναγνωρίζει ο Πτωχευτικός Κώδικας

σύµφωνα και στο βαθµό που επιτρέπεται από το εφαρµοστέο αλλοδαπό δίκαιο.
Άρθρο 6
∆ηµόσια τάξη
Το δικαστήριο µπορεί να αρνηθεί ενέργεια, που προβλέπεται από τον παρόντα νόµο, αν αυτή είναι προδήλως αντίθετη προς τη δηµόσια τάξη.
Άρθρο 7
Πρόσθετη συνδροµή
Ο παρών νόµος δεν περιορίζει την εξουσία του δικαστηρίου ή του συνδίκου να παράσχει πρόσθετη συνδροµή σε αλλοδαπό σύνδικο, σύµφωνα µε άλλες διατάξεις
της ελληνικής νοµοθεσίας.
Άρθρο 8
Ερµηνεία
Κατά την ερµηνεία του παρόντος νόµου, πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη η διεθνής του προέλευση και η ανάγκη προώθησης της οµοιογένειας στην εφαρµογή του
και τήρησης της καλής πίστης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΣΥΝ∆ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΩΝ
ΣΕ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Άρθρο 9
∆ικαίωµα απευθείας πρόσβασης
Ο αλλοδαπός σύνδικος έχει δικαίωµα απευθείας πρόσβασης στο αρµόδιο ηµεδαπό δικαστήριο.
Άρθρο 10
Περιορισµένη δικαιοδοσία
Αίτηση που υποβάλλεται, σύµφωνα µε τον παρόντα
νόµο, σε ηµεδαπό δικαστήριο από αλλοδαπό σύνδικο,
δεν επεκτείνει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου ως προς
τον αλλοδαπό σύνδικο ή τα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποθέσεις του οφειλέτη σε άλλο Κράτος παρά µόνο σε
σχέση µε το αντικείµενο της αίτησης.
Άρθρο 11
Αίτηση αλλοδαπού συνδίκου για την έναρξη
πτωχευτικής διαδικασίας στην Ελλάδα
Ο αλλοδαπός σύνδικος δικαιούται να υποβάλει αίτηση
για την έναρξη διαδικασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 5 του Πτωχευτικού Κώδικα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπουν τα άρθρα 2 και 3
του Κώδικα αυτού.
Άρθρο 12
Συµµετοχή αλλοδαπού συνδίκου
σε πτωχευτική διαδικασία στην Ελλάδα
Από την αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίας, ο αλλοδαπός σύνδικος δικαιούται να συµµετέχει σε διαδικασίες
του Πτωχευτικού Κώδικα που αφορούν στον οφειλέτη.
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Άρθρο 13
Πρόσβαση αλλοδαπών πιστωτών
σε πτωχευτική διαδικασία στην Ελλάδα
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου, οι αλλοδαποί πιστωτές έχουν τα ίδια δικαιώµατα σχετικά µε την έναρξη και τη συµµετοχή σε διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα την οποία έχουν και οι πιστωτές µε συνήθη διαµονή, κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα.
2. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν θίγει την
κατάταξη απαιτήσεων, σύµφωνα µε τον Πτωχευτικό Κώδικα, υπό τον περιορισµό ότι οι απαιτήσεις αλλοδαπών
πιστωτών δεν θα καταταχθούν σε τάξη κατώτερη από
την τάξη των ανέγγυων πιστωτών, εκτός αν πρόκειται
για πιστωτές µειωµένης εξασφάλισης (περίπτωση δ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Πτωχευτικού Κώδικα).
Άρθρο 14
Γνωστοποιήσεις προς πιστωτές που έχουν συνήθη
διαµονή, κατοικία ή έδρα σε άλλο κράτος
για πτωχευτική διαδικασία στην Ελλάδα
1. Γνωστοποιήσεις που, σύµφωνα µε τον Πτωχευτικό
Κώδικα, γίνονται προς πιστωτές µε συνήθη διαµονή, κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα, γίνονται και προς τους πιστωτές που έχουν συνήθη διαµονή, κατοικία ή έδρα σε
άλλο Κράτος. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα µε σκοπό να ειδοποιηθεί πιστωτής του οποίου η διεύθυνση δεν είναι ακόµα γνωστή.
2. Η γνωστοποίηση γίνεται προς τους αλλοδαπούς πιστωτές ατοµικά, εκτός αν το δικαστήριο θεωρεί ότι, υπό
τις συγκεκριµένες περιστάσεις, κάποια άλλης µορφής
γνωστοποίηση είναι πιο κατάλληλη. Για τη γνωστοποίηση δεν απαιτείται η τήρηση έγγραφου ή άλλου παρόµοιου τύπου.
3. Η γνωστοποίηση προς αλλοδαπούς πιστωτές για
την έναρξη διαδικασίας:
α) ορίζει εύλογο χρόνο και τον τόπο αναγγελίας των
απαιτήσεων,
β) ορίζει αν οι εµπραγµάτως ασφαλισµένοι πιστωτές
υποχρεούνται να αναγγείλουν τα εµπράγµατα δικαιώµατά τους και
γ) περιλαµβάνει κάθε άλλη πληροφορία αναγκαία
προς γνωστοποίηση, σύµφωνα µε τον Πτωχευτικό Κώδικα και τις αποφάσεις του δικαστηρίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 15
Αίτηση για αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίας
1. Ο αλλοδαπός σύνδικος έχει δικαίωµα να υποβάλει
αίτηση προς το αρµόδιο δικαστήριο για την αναγνώριση
της αλλοδαπής διαδικασίας στην οποία έχει ορισθεί σύνδικος.
2. Με την αίτηση προς αναγνώριση συνυποβάλλεται:
α) επικυρωµένο αντίγραφο της απόφασης έναρξης της
αλλοδαπής διαδικασίας και ορισµού του αλλοδαπού συνδίκου ή
β) βεβαίωση του αλλοδαπού δικαστηρίου που να πιστοποιεί την ύπαρξη της αλλοδαπής διαδικασίας και το

διορισµό του αλλοδαπού συνδίκου ή
γ) σε περίπτωση έλλειψης των ως άνω εγγράφων, οποιαδήποτε άλλη απόδειξη αποδεκτή από το δικαστήριο
ως προς την ύπαρξη της αλλοδαπής διαδικασίας και το
διορισµό του αλλοδαπού συνδίκου.
3. Με την αίτηση προς αναγνώριση συνυποβάλλεται
και δήλωση του αλλοδαπού συνδίκου, µε την οποία
προσδιορίζονται όλες οι γνωστές σε αυτόν αλλοδαπές
διαδικασίες σχετικά µε τον οφειλέτη.
4. Το δικαστήριο µπορεί να απαιτήσει µετάφραση στην
ελληνική γλώσσα των εγγράφων που υποβάλλονται
προς υποστήριξη της αίτησης προς αναγνώριση.
Άρθρο 16
Τεκµήρια σχετικά µε την αναγνώριση
1. Αν η απόφαση ή η βεβαίωση της παραγράφου 2 του
προηγούµενου άρθρου αναφέρει ότι η αλλοδαπή διαδικασία είναι διαδικασία, κατά την έννοια της περίπτωσης
α΄ του άρθρου 2, και ο ότι αλλοδαπός σύνδικος είναι
πρόσωπο ή όργανο κατά την έννοια της περίπτωσης δ΄
του άρθρου 2, το δικαστήριο δικαιούται να θεωρήσει ότι
αυτά τεκµαίρονται.
2. Το δικαστήριο δικαιούται να θεωρήσει ότι είναι γνήσια τα έγγραφα, που υποβάλλονται, ανεξάρτητα από το
αν είναι επικυρωµένα ή µη.
3. Μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου, ο τόπος της καταστατικής έδρας του οφειλέτη ή της συνήθους διαµονής, στην περίπτωση φυσικού προσώπου, τεκµαίρεται ότι είναι το κέντρο των κύριων συµφερόντων του οφειλέτη.
Άρθρο 17
Απόφαση για αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίας
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, η αλλοδαπή διαδικασία αναγνωρίζεται, αν:
α) είναι διαδικασία, κατά την έννοια της περίπτωσης
α΄ του άρθρου 2,
β) ο αλλοδαπός σύνδικος, που ζητεί την αναγνώριση,
είναι πρόσωπο ή όργανο, κατά την έννοια της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 2,
γ) συνυποβάλλονται µε την αίτηση τα αναφερόµενα
στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 στοιχεία και
δ) η αίτηση έχει υποβληθεί στο δικαστήριο που αναφέρεται στο άρθρο 4.
2. Η αλλοδαπή διαδικασία αναγνωρίζεται:
α) ως αλλοδαπή κύρια διαδικασία, αν διεξάγεται στο
Κράτος όπου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων
συµφερόντων του ή
β) ως αλλοδαπή µη κύρια διαδικασία, αν ο οφειλέτης
έχει εγκατάσταση, κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄
του άρθρου 2, σε άλλο Κράτος.
3. Η απόφαση για την αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίας εκδίδεται το συντοµότερο δυνατόν.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17 και 18 δεν εµποδίζουν την τροποποίηση ή την άρση της αναγνώρισης,
αν αποδειχθεί ότι οι προϋποθέσεις αναγνώρισης ήταν
πλήρως ή µερικώς ελλιπείς ή έπαψαν να υφίστανται.
Άρθρο 18
Μεταγενέστερες πληροφορίες
Από την κατάθεση της αίτησης προς αναγνώριση ή α-
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πό την αναγνώριση της αλλοδαπής διαδικασίας, ο αλλοδαπός σύνδικος οφείλει να ενηµερώνει το δικαστήριο,
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, για:
α) κάθε ουσιώδη µεταβολή σχετικά µε την αλλοδαπή
διαδικασία ή το διορισµό του και
β) για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία σχετικά µε τον ίδιο οφειλέτη της οποίας λαµβάνει γνώση.
Άρθρο 19
∆υνητική προσωρινή προστασία µε βάση την αίτηση
προς αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίας
1. Από την κατάθεση της αίτησης προς αναγνώριση και
µέχρι την έκδοση της απόφασης, το δικαστήριο µπορεί,
µετά από αίτηµα του αλλοδαπού συνδίκου, να παρέχει
προσωρινή προστασία, εφόσον συντρέχει επείγουσα ανάγκη για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων
του οφειλέτη ή των συµφερόντων των πιστωτών. Μέτρα
προσωρινής προστασίας είναι ιδίως:
α) η αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης επί περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη,
β) η ανάθεση της διαχείρισης ή της διάθεσης όλων ή
µέρους των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που
βρίσκονται στην Ελλάδα, σε αλλοδαπό σύνδικο ή άλλο
πρόσωπο οριζόµενο από το δικαστήριο, προκειµένου να
προστατεύσει και διατηρήσει την αξία των περιουσιακών
στοιχείων, τα οποία από τη φύση τους ή εξαιτίας άλλων
περιστάσεων, υπόκεινται σε φθορά, υποτίµηση ή µε άλλον τρόπο βρίσκονται σε κίνδυνο,
γ) οποιοδήποτε µέτρο έννοµης προστασίας από τα αναφέροµενα στις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21.
2. Τα µέτρα προσωρινής προστασίας δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 8 του Πτωχευτικού Κώδικα.
3. Τα µέτρα προσωρινής προστασίας του παρόντος άρθρου παύουν µε την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως προς αναγνώριση, εκτός αν παραταθούν, σύµφωνα
µε την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
21.
4. Το δικαστήριο µπορεί να αρνηθεί την παροχή προσωρινής προστασίας, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, αν
αυτή επηρεάζει την αλλοδαπή κύρια διαδικασία.
Άρθρο 20
Αποτελέσµατα της αναγνώρισης
αλλοδαπής κύριας διαδικασίας
1. Η αναγνώριση αλλοδαπής κύριας διαδικασίας αναστέλλει:
α) την έναρξη ή συνέχιση των ατοµικών διώξεων των
πιστωτών σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις ή την ευθύνη του οφειλέτη,
β) την αναγκαστική εκτέλεση σε περιουσιακά στοιχεία
του οφειλέτη και
γ) το δικαίωµα µεταβίβασης, επιβάρυνσης ή µε άλλον
τρόπο διάθεσης οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων
του οφειλέτη.
2. Η έκταση, η τροποποίηση ή η άρση της αναστολής
των περιπτώσεων της προηγούµενης παραγράφου ρυθµίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 19, 25, 26, 66, 67, 77, 78,
135, 146, 147, 166 του Πτωχευτικού Κώδικα.
3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου δεν θίγει το δικαίωµα πιστωτή να ζητήσει τα α-

ναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση της απαίτησής του κατά του οφειλέτη.
4. Οι κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συνέπειες της αναγνώρισης της αλλοδαπής κύριας διαδικασίας δεν θίγουν το δικαίωµα πιστωτή να ζητήσει την έναρξη διαδικασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Πτωχευτικού Κώδικα ούτε το δικαίωµα αναγγελίας των απαιτήσεών του, σύµφωνα µε τα άρθρα 89-95 του Πτωχευτικού
Κώδικα.
Άρθρο 21
∆υνητική έννοµη προστασία µε βάση την αναγνώριση
αλλοδαπής διαδικασίας
1. Συγχρόνως ή και µετά την αναγνώριση µιας αλλοδαπής διαδικασίας, κύριας ή µη κύριας, το δικαστήριο µπορεί, µετά από αίτηµα του αλλοδαπού συνδίκου, να παρέχει οποιαδήποτε κατάλληλη προστασία, εφόσον συντρέχει ανάγκη να προστατευτούν τα περιουσιακά στοιχεία
του οφειλέτη ή τα συµφέροντα των πιστωτών. Μέτρα
προστασίας είναι ιδίως:
α) η αναστολή έναρξης ή συνέχισης ατοµικών διώξεων
που αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώµατα,
τις υποχρεώσεις, ή την ευθύνη του οφειλέτη, στο βαθµό
που αυτή δεν έχει ανασταλεί, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20,
β) η αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, στο βαθµό που αυτή δεν έχει
ανασταλεί, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20,
γ) η αναστολή του δικαιώµατος µεταβίβασης, επιβάρυνσης ή µε άλλον τρόπο διάθεσης περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο βαθµό που το δικαίωµα αυτό
δεν έχει ανασταλεί, σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 20,
δ) η εξέταση µαρτύρων, η λήψη αποδείξεων ή η παροχή πληροφοριών που αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία, τις υποθέσεις, τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις ή
την ευθύνη του οφειλέτη,
ε) η ανάθεση της διαχείρισης ή διάθεσης όλων ή µέρους των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, που
βρίσκονται στην Ελλάδα, στον αλλοδαπό σύνδικο ή σε
άλλο πρόσωπο διοριζόµενο από το δικαστήριο,
στ) η επέκταση της παρασχεθείσας έννοµης προστασίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 19,
ζ) η παροχή στον αλλοδαπό σύνδικο οποιασδήποτε
πρόσθετης εξουσίας που απονέµει το Ελληνικό ∆ίκαιο
στο σύνδικο.
2. Συγχρόνως ή µετά την αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίας, κύριας ή µη κύριας, το δικαστήριο µπορεί, µετά
από αίτηµα του αλλοδαπού συνδίκου, να αναθέσει τη
διανοµή όλων ή µέρους των περιουσιακών στοιχείων του
οφειλέτη, που βρίσκονται στην Ελλάδα, σε αλλοδαπό
σύνδικο ή άλλο πρόσωπο, που ορίζεται από το δικαστήριο, αν το δικαστήριο πεισθεί ότι τα συµφέροντα των πιστωτών στην Ελλάδα προστατεύονται επαρκώς.
3. Κατά την παροχή έννοµης προστασίας, σύµφωνα µε
το παρόν άρθρο, σε σύνδικο αλλοδαπής µη κύριας διαδικασίας, το δικαστήριο πρέπει να πεισθεί ότι η προστασία
συνδέεται µε περιουσιακά στοιχεία τα οποία, σύµφωνα
µε τον Πτωχευτικό Κώδικα, έπρεπε να αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης αλλοδαπής µη κύριας διαδικασίας, ή
αφορά σε πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαδικασία.
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Άρθρο 22
Προστασία πιστωτών και άλλων ενδιαφεροµένων
προσώπων
1. Κατά την παροχή ή την άρνηση έννοµης προστασίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 19 ή 21, ή κατά την τροποποίηση ή άρση της προστασίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, το δικαστήριο πρέπει να
πεισθεί ότι τα συµφέροντα των πιστωτών και άλλων ενδιαφεροµένων προσώπων, συµπεριλαµβανοµένου του οφειλέτη, προστατεύονται επαρκώς.
2. Το δικαστήριο µπορεί να εξαρτήσει την παροχή της
έννοµης προστασίας, που προβλέπεται στα άρθρα 19 ή
21 του παρόντος νόµου, από όρους που θεωρεί πρόσφορους.
3. Το δικαστήριο µπορεί αυτεπάγγελτα ή µετά από αίτηµα του αλλοδαπού συνδίκου ή προσώπου, του οποίου
τα έννοµα συµφέροντα επηρεάζονται από την προστασία που παρέχεται, σύµφωνα µε τα άρθρα 19 ή 21, να
τροποποιήσει ή να άρει αυτή την προστασία.
Άρθρο 23
Ενέργειες για την ακύρωση επιβλαβών
για τους πιστωτές πράξεων
1. Από την αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίας, ο αλλοδαπός σύνδικος νοµιµοποιείται ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων να ζητήσει την ανάκληση, ακύρωση ή
την αναγνώριση της ανενέργειας πράξεων επιβλαβών
για τους πιστωτές.
2. Όταν πρόκειται για αλλοδαπή µη κύρια διαδικασία,
το δικαστήριο πρέπει να πεισθεί ότι οι ενέργειες του αλλοδαπού συνδίκου σχετίζονται µε περιουσιακά στοιχεία
τα οποία, σύµφωνα µε τον Πτωχευτικό Κώδικα, αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης αλλοδαπής µη κύριας διαδικασίας.
Άρθρο 24
Παρέµβαση αλλοδαπού συνδίκου
σε πτωχευτικές διαδικασίες στην Ελλάδα
Από την αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίας, ο αλλοδαπός σύνδικος νοµιµοποιείται να παρεµβαίνει σε κάθε
διαδικασία στην οποία ο οφειλέτης είναι διάδικος, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις του Πτωχευτικού Κώδικα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΥΣ ΣΥΝ∆ΙΚΟΥΣ
Άρθρο 25
Συνεργασία και απευθείας επικοινωνία µεταξύ του
ηµεδαπού δικαστηρίου και αλλοδαπών δικαστηρίων
ή αλλοδαπών συνδίκων
1. Σε θέµατα που αναφέρονται στο άρθρο 1, το αρµόδιο δικαστήριο οφείλει να συνεργάζεται, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, µε τα αλλοδαπά δικαστήρια ή τους αλλοδαπούς συνδίκους, άµεσα ή δια του συνδίκου.
2. Το δικαστήριο δικαιούται να επικοινωνεί απευθείας
ή να ζητά πληροφορίες ή συνδροµή απευθείας από αλλοδαπά δικαστήρια ή αλλοδαπούς συνδίκους.

Άρθρο 26
Συνεργασία και απευθείας επικοινωνία µεταξύ
του ηµεδαπού συνδίκου και αλλοδαπών δικαστηρίων
ή αλλοδαπών συνδίκων
1. Σε θέµατα που αναφέρονται στο άρθρο 1, ο σύνδικος, κατά την άσκηση του λειτουργήµατός του και υπό
την εποπτεία του δικαστηρίου, υποχρεούται να συνεργάζεται, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, µε τα αλλοδαπά
δικαστήρια ή τους αλλοδαπούς συνδίκους.
2. Ο σύνδικος δικαιούται, κατά την άσκηση του λειτουργήµατός του και υπό την εποπτεία του δικαστηρίου,
να επικοινωνεί απευθείας µε τα αλλοδαπά δικαστήρια ή
τους αλλοδαπούς συνδίκους.
Άρθρο 27
Μορφές συνεργασίας
Η συνεργασία που αναφέρεται στα άρθρα 25 και 26
µπορεί να πραγµατοποιείται µε οποιαδήποτε κατάλληλα
µέσα, συµπεριλαµβανοµένων:
α) του διορισµού προσώπου ή φορέα για να ενεργεί υπό την καθοδήγηση του δικαστηρίου,
β) της παροχής πληροφοριών µε οποιαδήποτε µέσα
που θεωρούνται κατάλληλα από το δικαστήριο,
γ) του συντονισµού της διαχείρισης και της εποπτείας
των περιουσιακών στοιχείων και υποθέσεων του οφειλέτη,
δ) της έγκρισης ή εφαρµογής από τα δικαστήρια συµφωνιών που αφορούν στο συντονισµό διαδικασιών,
ε) του συντονισµού συντρεχουσών διαδικασιών που αφορούν στον ίδιο οφειλέτη,
στ) της αµοιβαίας ενηµέρωσης των συνδίκων σε περίπτωση συντρεχουσών διαδικασιών, ιδίως σε σχέση µε
την πορεία της διαδικασίας αναγγελίας και εξέλεγξης
των απαιτήσεων ή µε προτάσεις αναδιοργάνωσης ή ύπαρξης στοιχείων ενεργητικού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
Άρθρο 28
Έναρξη πτωχευτικής διαδικασίας στην Ελλάδα µετά
την αναγνώριση αλλοδαπής κύριας διαδικασίας
Μετά την αναγνώριση αλλοδαπής κύριας διαδικασίας,
πτωχευτική διαδικασία στην Ελλάδα, µπορεί να αρχίσει
µόνο αν ο οφειλέτης έχει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα. Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αυτής, περιορίζονται µόνο σε σχέση µε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη που βρίσκονται στην Ελλάδα, καθώς στο βαθµό που
είναι αναγκαίο για την πραγµατοποίηση της συνεργασίας και του συντονισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 25, 26
και 27 και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη,
που σύµφωνα µε τον Πτωχευτικό Κώδικα, πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο διαχείρισης της διαδικασίας αυτής.
Άρθρο 29
Συντονισµός πτωχευτικής διαδικασίας στην Ελλάδα
και αλλοδαπής διαδικασίας
Σε περίπτωση που αλλοδαπή διαδικασία και πτωχευτική διαδικασία στην Ελλάδα διεξάγονται ταυτόχρονα σε
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σχέση µε τον ίδιο οφειλέτη, το δικαστήριο επιδιώκει τη
συνεργασία και το συντονισµό, σύµφωνα µε τα άρθρα
25, 26 και 27, εφαρµοζοµένων των κατωτέρω:
α) Αν η διαδικασία στην Ελλάδα διεξάγεται ήδη κατά
το χρόνο που κατατίθεται η αίτηση για αναγνώριση της
αλλοδαπής διαδικασίας:
αα) κάθε έννοµη προστασία, που παρέχεται σύµφωνα
µε τα άρθρα 19 ή 21, πρέπει να είναι συµβατή µε τη διαδικασία στην Ελλάδα και
ββ) σε περίπτωση που η διαδικασία αναγνωρίζεται
στην Ελλάδα ως αλλοδαπή κύρια διαδικασία, το άρθρο
20 δεν εφαρµόζεται.
β) Όταν η διαδικασία στην Ελλάδα αρχίζει µετά την αναγνώριση ή µετά την κατάθεση της αίτησης για αναγνώριση της αλλοδαπής διαδικασίας:
αα) κάθε έννοµη προστασία που έχει ήδη παρασχεθεί,
σύµφωνα µε τα άρθρα 19 ή 21 επανεξετάζεται από το
δικαστήριο και τροποποιείται ή αίρεται αν δεν είναι συµβατή µε τη διαδικασία στην Ελλάδα και
ββ) αν η αλλοδαπή διαδικασία είναι αλλοδαπή κύρια
διαδικασία, η αναστολή, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 20, τροποποιείται ή αίρεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 20, αν δεν είναι συµβατή µε τη
διαδικασία στην Ελλάδα.
γ) Κατά την παροχή, επέκταση ή τροποποίηση της έννοµης προστασίας που παρέχεται σε σύνδικο αλλοδαπής κύριας διαδικασίας, το δικαστήριο πρέπει να πεισθεί
ότι η προστασία σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία, τα
οποία, σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο, πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο διαχείρισης της αλλοδαπής µη κύριας διαδικασίας ή αφορά πληροφορίες που απαιτούνται
για τη διαδικασία αυτή.

τον σκοπό έναρξης διαδικασίας, σύµφωνα µε τον Πτωχευτικό Κώδικα, τεκµήριο ότι ο οφειλέτης έχει παύσει
τις πληρωµές του.
Άρθρο 32
Ο κανόνας ικανοποίησης πιστωτών
σε συντρέχουσες διαδικασίες
Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων των εµπραγµάτως
ασφαλισµένων πιστωτών, πιστωτής ο οποίος έχει εισπράξει µέρος της απαίτησής του σε διαδικασία πτώχευσης σε άλλο Κράτος, δε δικαιούται να ικανοποιηθεί
για την ίδια απαίτηση, σε διαδικασία του Πτωχευτικού
Κώδικα που αφορά τον ίδιο οφειλέτη, ενόσω το ποσό ικανοποίησης άλλων πιστωτών της ίδια κατηγορίας, είναι
αναλογικά µικρότερο από το ποσό που ο πιστωτής έχει
ήδη λάβει.
Άρθρο 33
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαϊου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Λ. Κατσέλη

Α. Λοβέρδος

Άρθρο 30
Συντονισµός περισσότερων αλλοδαπών διαδικασιών

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση περισσότερων αλλοδαπών διαδικασιών
που αφορούν στον ίδιο οφειλέτη, το δικαστήριο επιδιώκει τη συνεργασία και το συντονισµό, σύµφωνα µε τα άρθρα 25, 26 και 27, εφαρµοζοµένων των κατωτέρω:
α) κάθε έννοµη προστασία που παρέχεται, σύµφωνα
µε τα άρθρα 19 ή 21, σε σύνδικο αλλοδαπής µη κύριας
διαδικασίας, µετά την αναγνώριση αλλοδαπής κύριας
διαδικασίας, πρέπει να είναι συµβατή µε την αλλοδαπή
κύρια διαδικασία,
β) αν αλλοδαπή κύρια διαδικασία αναγνωρισθεί µετά
την αναγνώριση ή µετά την κατάθεση αίτησης για αναγνώριση αλλοδαπής µη κύριας διαδικασίας, κάθε έννοµη
προστασία που έχει ήδη παρασχεθεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 19 ή 21, πρέπει να επανεξετάζεται από το δικαστήριο και να τροποποιείται ή να αίρεται αν δεν είναι συµβατή µε την αλλοδαπή κύρια διαδικασία,
γ) αν µετά την αναγνώριση αλλοδαπής µη κύριας διαδικασίας, αναγνωρισθεί άλλη αλλοδαπή µη κύρια διαδικασία, το δικαστήριο οφείλει να παρέχει, να τροποποιεί
ή να αίρει την προστασία προς το σκοπό διευκόλυνσης
του συντονισµού των διαδικασιών.

Χ. Καστανίδης

Άρθρο 31
Τεκµήριο παύσης πληρωµών λόγω αναγνώρισης
αλλοδαπής κύριας διαδικασίας
Με την επιφύλαξη απόδειξης του αντιθέτου, η αναγνώριση αλλοδαπής κύριας διαδικασίας, συνιστά, για

Αριθ. 64/3/2010
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

επί σχεδίου νόµου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων «Προσαρµογή
του Ελληνικού ∆ικαίου στο πρότυπο νόµου του έτους
1997 για τη «∆ιασυνοριακή πτώχευση» της Επιτροπής
των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ιεθνές Εµπορικό ∆ίκαιο»
Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου, προσαρµόζεται το Ελληνικό ∆ίκαιο στον πρότυπο νόµο «για τη
διασυνοριακή αφερεγγυότητα» της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών, για την προαγωγή της προοδευτικής εναρµόνισης και ενοποίησης του ∆ικαίου του ∆ιεθνούς Εµπορίου. Ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
1.α. Ορίζεται ως σκοπός των διατάξεων του υπό ψήφιση νόµου, η παροχή αποτελεσµατικών µηχανισµών για
την αντιµετώπιση περιπτώσεων διασυνοριακής πτώχευσης.
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β. Καθορίζονται το πεδίο εφαρµογής των προτεινόµενων ρυθµίσεων, µε τις οριζόµενες εξαιρέσεις, καθώς και
η έννοια των όρων που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές, για την εφαρµογή τους.
(άρθρα 1 και 2)
2.Ορίζεται ότι: α. σε περίπτωση σύγκρουσης των εν
λόγω ρυθµίσεων µε υποχρεώσεις της χώρας µας που απορρέουν από υφιστάµενες συνθήκες ή άλλες συµφωνίες µε άλλα κράτη, οι τελευταίες υπερισχύουν.
β. Αρµόδιοι για την αναγνώριση αλλοδαπών διαδικασιών και τη συνεργασία µε τα αλλοδαπά δικαστήρια είναι
το αρµόδιο, σύµφωνα µε τον Πτωχευτικό Κώδικα, δικαστήριο για την κήρυξη πτώχευσης και ο σύνδικος, αντίστοιχα.
(άρθρα 3 και 4)
3.α. Παρέχεται το δικαίωµα στο σύνδικο που διορίζεται
από το αρµόδιο ηµεδαπό δικαστήριο, να ασκεί τις εξουσίες που του αναγνωρίζει ο Πτωχευτικός Κώδικας, στο
βαθµό που επιτρέπεται από το εφαρµοστέο αλλοδαπό
δίκαιο.
β. Το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί ενέργεια προβλεπόµενη από τον υπό ψήφιση νόµο, για λόγους δηµόσιας τάξης.
γ. Οι προτεινόµενες διατάξεις δεν θίγουν την εξουσία
του δικαστηρίου ή του συνδίκου να παράσχει πρόσθετη
συνδροµή σε αλλοδαπό σύνδικο, σύµφωνα µε άλλες εθνικές διατάξεις.
δ. Ρυθµίζονται θέµατα ερµηνείας του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρα 5-8)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για τη δυνατότητα πρόσβασης αλλοδαπών συνδίκων και πιστωτών σε ηµεδαπά
δικαστήρια. Ειδικότερα:
1. Παρέχεται στον αλλοδαπό σύνδικο το δικαίωµα απευθείας πρόσβασης στο αρµόδιο ηµεδαπό δικαστήριο.
(άρθρο 9)
2.α. Η δικαιοδοσία του ηµεδαπού δικαστηρίου, µε βάση την αίτηση που υποβάλλεται από αλλοδαπό σύνδικο,
περιορίζεται µόνο στο αντικείµενο της αίτησης.
β. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την υποβολή της
προαναφερόµενης αίτησης.
γ. Το δικαίωµα συµµετοχής αλλοδαπού συνδίκου σε
πτωχευτική διαδικασία στην Ελλάδα δίδεται µε την αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίας.
(άρθρα 10-12)
3. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τα δικαιώµατα και
την κατάταξη των απαιτήσεων αλλοδαπών πιστωτών, καθώς και µε τις προβλεπόµενες προς αυτούς γνωστοποιήσεις.
(άρθρα 13-14)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Περιλαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικά µε την αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίας και την προστασία που παρέχεται µε βάση αυτήν. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:
1.α. Παρέχεται το δικαίωµα υποβολής από τον αλλοδαπό σύνδικο, αίτησης για αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίας στην οποία έχει ορισθεί σύνδικος και προσδιορίζονται τα έγγραφα που συνυποβάλλονται.
β. Καθορίζονται τα τεκµήρια που ισχύουν σχετικά µε
την αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίας.
(άρθρα 15 και 16)
2.α. Ορίζονται οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση
αλλοδαπής διαδικασίας, για την οποία εκδίδεται απόφαση το συντοµότερο δυνατό.
β. Επιτρέπεται η τροποποίηση ή άρση της αναγνώρι-

σης, αν αποδειχθεί ότι οι προϋποθέσεις αναγνώρισης ήταν πλήρως ή µερικώς ελλιπείς ή έπαψαν να ισχύουν.
γ. Θεσπίζεται η υποχρέωση του αλλοδαπού συνδίκου
να παρέχει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στο δικαστήριο
τις οριζόµενες συµπληρωµατικές πληροφορίες, µετά την
κατάθεση της αίτησης αναγνώρισης ή µετά την αναγνώριση.
(άρθρα 17 και 18)
3.α. Από την κατάθεση της σχετικής αίτησης και µέχρι
την έκδοση της απόφασης, το ηµεδαπό δικαστήριο µπορεί να παρέχει προσωρινή προστασία, εφόσον συντρέχει
επείγουσα ανάγκη για την προστασία των περιουσιακών
στοιχείων του οφειλέτη ή των συµφερόντων των πιστωτών, λαµβάνοντας τα ενδεικτικώς απαριθµούµενα µέτρα.
β. Προσδιορίζονται τα αποτελέσµατα της αναγνώρισης αλλοδαπής κύριας διαδικασίας, η οποία, µεταξύ άλλων, αναστέλλει: ί) την έναρξη ή συνέχιση ατοµικών διώξεων των πιστωτών σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία,
τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις ή την ευθύνη του οφειλέτη, ii) την αναγκαστική εκτέλεση σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, iii) το δικαίωµα µεταβίβασης, επιβάρυνσης ή µε άλλον τρόπο διάθεσης οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
(άρθρα 19 και 20)
4.α. Προσδιορίζεται, επίσης, το περιεχόµενο της προστασίας που παρέχεται δυνητικά, µε βάση την αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίας, εφόσον συντρέχει ανάγκη
να προστατευθούν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη ή τα συµφέροντα των πιστωτών.
β. Για την παροχή προστασίας σε σύνδικο αλλοδαπής
µη κύριας διαδικασίας, το δικαστήριο πρέπει να πεισθεί
ότι η προστασία συνδέεται µε τα περιουσιακά στοιχεία
που, σύµφωνα µε τον Πτωχευτικό Κώδικα, έπρεπε να αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης αλλοδαπής µη κύριας
διαδικασίας ή αφορά σε πληροφορίες που απαιτούνται
για τη διαδικασία.
(άρθρο 21)
5.Παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να τροποποιήσει ή να άρει την προστασία που δίδεται µε βάση την
αίτηση αναγνώρισης αλλοδαπής διαδικασίας ή την αναγνώριση αυτής, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτήµατος αλλοδαπού συνδίκου ή προσώπου.
(άρθρα 22 και 23)
6.Από την αναγνώριση της αλλοδαπής διαδικασίας, ο
αλλοδαπός σύνδικος νοµιµοποιείται να: i) ζητήσει την ανάκληση, ακύρωση ή την αναγνώριση ανενέργειας πράξεων επιβλαβών για τους πιστωτές, ii) παρεµβαίνει σε
κάθε διαδικασία στην οποία ο οφειλέτης είναι διάδικος.
(άρθρο 24)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
Καθορίζεται το πλαίσιο για τη συνεργασία του ηµεδαπού δικαστηρίου και του ηµεδαπού συνδίκου µε τα αλλοδαπά δικαστήρια ή τους αλλοδαπούς συνδίκους.
Ειδικότερα, προσδιορίζονται οι µορφές της εν λόγω
συνεργασίας, η οποία πραγµατοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται, ο
διορισµός προσώπου ή φορέα για να ενεργεί υπό την καθοδήγηση του δικαστηρίου, η παροχή πληροφοριών µε
όλα τα µέσα που κρίνει κατάλληλα το δικαστήριο, η έγκριση ή εφαρµογή από τα δικαστήρια συµφωνιών για το
συντονισµό διαδικασιών κλπ.
(άρθρα 25 - 27)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
1. Ορίζεται ότι, µετά την αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίας, η πτωχευτική διαδικασία στην Ελλάδα µπορεί
να αρχίσει µόνο αν ο οφειλέτης έχει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα. Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αυ-
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τής περιορίζονται µόνο στα προαναφερόµενα περιουσιακά στοιχεία και, στο βαθµό που απαιτείται, και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη που πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο της διαχείρισης της διαδικασίας
αυτής.
(άρθρο 28)
2. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το συντονισµό διαδικασιών σε περίπτωση που: i) αλλοδαπή διαδικασία και
πτωχευτική διαδικασία στην Ελλάδα διεξάγονται ταυτόχρονα σε σχέση µε τον ίδιο οφειλέτη, ii) περισσότερες
αλλοδαπές διαδικασίες αφορούν στον ίδιο οφειλέτη.
(άρθρα 29 και 30)
3. Προβλέπεται ότι: α) η αναγνώριση αλλοδαπής κύριας διαδικασίας, µε την επιφύλαξη απόδειξης του αντιθέτου, συνιστά, για τον σκοπό έναρξης διαδικασίας,
σύµφωνα µε τον Πτωχευτικό Κώδικα, τεκµήριο ότι ο οφειλέτης έχει παύσει τις πληρωµές του.
β) Σε περίπτωση συντρεχουσών διαδικασιών, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων των εµπραγµάτως ασφαλισµένων πιστωτών, πιστωτής που έχει εισπράξει µέρος
της απαίτησής του σε διαδικασία πτώχευσης σε άλλο
Κράτος, δεν δικαιούται να ικανοποιηθεί για την ίδια απαίτηση, σε διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα, αν το ποσό ικανοποίησης άλλων πιστωτών της ίδιας κατηγορίας,
είναι αναλογικά µικρότερο από το ποσό που έχει ήδη λάβει ο πιστωτής,
(άρθρα 31 - 32)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
Αθήνα, 12 Μαϊου 2010
Η Γενική ∆ιευθύντρια
Βιολέττα Καρακατσάνη- Κονίδα

