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L 160/1

I
(Πρα΄ξεις για την ισχυ΄ των οποι΄ων απαιτει΄ται δηµοσι΄ευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Μαι΅ου 2000
΄ ν αφερεγγυο΄τητας
περι΄ των διαδικασιω

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

'Εχοντας υπο΄ψη:

(4) Για την καλη΄ λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς, απαιτει΄ται
να µην υπα΄ρχουν κι΄νητρα για τα µε΄ρη να µεταφε΄ρουν τα
περιουσιακα΄ τους στοιχει΄α η΄ τις νοµικε΄ς διαφορε΄ς τους απο΄
΄ενα κρα΄τος µε΄λος σε α΄λλο επιδιω΄κοντας να βελτιω΄σουν τη
νοµικη΄ του θε΄ση («forum shopping»).

τη συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως
τα α΄ρθρο 61 στοιχει΄ο γ) και το α΄ρθρο 67 παρα΄γραφος 1,
την πρωτοβουλι΄α της Οµοσπονδιακη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας της Γερµανι΄ας
και της ∆ηµοκρατι΄ας της Φινλανδι΄ας,
τη γνω΄µη του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου (1),
τη γνω΄µη της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (2),
Εκτιµω΄ντας τα ακο΄λουθα:
(1) Η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση ΄εχει θε΄σει ως στο΄χο τη δηµιουργι΄α ενο΄ς
χω΄ρου ελευθερι΄ας, ασφα΄λειας και δικαιοσυ΄νης.

(5) Οι στο΄χοι αυτοι΄ δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να επιτευχθου΄ν επαρκω΄ς
σε εθνικο΄ επι΄πεδο και, εποµε΄νως, δικαιολογει΄ται δρα΄ση σε
κοινοτικο΄ επι΄πεδο.

(6) Συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της αναλογικο΄τητας, ο παρω΄ν
κανονισµο΄ς θα πρε΄πει να περιορι΄ζεται σε διατα΄ξεις που
διε΄πουν την αρµοδιο΄τητα για την ΄εναρξη διαδικασιω΄ν
αφερεγγυο΄τητας και τις δικαστικε΄ς αποφα΄σεις που απορρε΄ουν
α΄µεσα απο΄ τις διαδικασι΄ες αφερεγγυο΄τητας και ΄εχουν στενη΄
σχε΄ση µε αυτε΄ς. Επιπλε΄ον, ο παρω΄ν κανονισµο΄ς θα πρε΄πει να
περιλαµβα΄νει διατα΄ξεις για την αναγνω΄ριση αυτω΄ν των
δικαστικω΄ν αποφα΄σεων και του εφαρµοστε΄ου δικαι΄ου, οι
οποι΄ες επι΄σης ανταποκρι΄νονται στην προαναφερο΄µενη αρχη΄.

(2) Η καλη΄ λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς απαιτει΄ να
λειτουργου΄ν αποτελεσµατικα΄ και αποδοτικα΄ οι διασυνοριακε΄ς
διαδικασι΄ες αφερεγγυο΄τητας και ει΄ναι αναγκαι΄α η ΄εκδοση
του παρο΄ντος κανονισµου΄ για την επι΄τευξη του στο΄χου
αυτου΄, ο οποι΄ος εµπι΄πτει στον τοµε΄α της δικαστικη΄ς
συνεργασι΄ας σε αστικε΄ς υποθε΄σεις κατα΄ την ΄εννοια του
α΄ρθρου 65 της συνθη΄κης.

(7) Οι πτωχευ΄σεις, πτωχευτικοι΄ συµβιβασµοι΄ και α΄λλες ανα΄λογες
διαδικασι΄ες εξαιρου΄νται απο΄ το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της
συ΄µβασης των Βρυξελλω΄ν του 1968 για τη διεθνη΄
δικαιοδοσι΄α και την εκτε΄λεση αποφα΄σεων επι΄ αστικω΄ν και
εµπορικω΄ν υποθε΄σεων (3), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τις
συµβα΄σεις προσχω΄ρησης στη συ΄µβαση αυτη΄ (4).

(3) Οι δραστηριο΄τητες των επιχειρη΄σεων ΄εχουν αυξανο΄µενες
διασυνοριακε΄ς επιπτω΄σεις και, κατα΄ συνε΄πεια, η λειτουργι΄α
τους ρυθµι΄ζεται ο΄λο και περισσο΄τερο απο΄ κανο΄νες του
κοινοτικου΄ δικαι΄ου. Εφο΄σον και η αφερεγγυο΄τητα αυτω΄ν των
επιχειρη΄σεων επηρεα΄ζει την καλη΄ λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς
αγορα΄ς, απαιτει΄ται να υπα΄ρξει κοινοτικη΄ νοµοθετικη΄ πρα΄ξη
που θα απαιτει΄ το συντονισµο΄ των ληπτε΄ων µε΄τρων σχετικα΄
µε τα περιουσιακα΄ στοιχει΄α του αφερε΄γγυου οφειλε΄τη.

(8) Για να επιτευχθει΄ ο στο΄χος της βελτι΄ωσης και της επιτα΄χυνσης
των διαδικασιω΄ν αφερεγγυο΄τητας που ΄εχουν διασυνοριακε΄ς
επιπτω΄σεις, επιβα΄λλεται οι διατα΄ξεις για τη δικαιοδοσι΄α, την
αναγνω΄ριση και το εφαρµοστε΄ο δι΄καιο στον τοµε΄α αυτο΄ να
συµπεριληφθου΄ν σε κοινοτικη΄ νοµοθετικη΄ πρα΄ξη δεσµευτικη΄
και α΄µεσα εφαρµο΄σιµη στα κρα΄τη µε΄λη.

(1) Γνω΄µη η οποι΄α διατυπω΄θηκε στις 2 Μαρτι΄ου 2000 (δεν ΄εχει ακο΄µα
δηµοσιευθει΄ στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα).
(2) Γνω΄µη η οποι΄α διατυπω΄θηκε στις 26 Ιανουαρι΄ου 2000 (δεν ΄εχει
ακο΄µα δηµοσιευθει΄ στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα).

(3) EE L 299 της 31.12.1972, σ. 32.
(4) EE L 204 της 2.8.1975, σ. 28.
EE L 304 της 30.10.1978, σ. 1.
EE L 388 της 31.12.1982, σ. 1.
EE L 285 της 3.10.1989, σ. 1.
EE C 15 της 15.1.1997, σ. 1.
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(9) Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς θα πρε΄πει να εφαρµο΄ζεται στις
διαδικασι΄ες αφερεγγυο΄τητας, ανεξα΄ρτητα απο΄ το αν ο
οφειλε΄της ει΄ναι φυσικο΄ η΄ νοµικο΄ προ΄σωπο, ΄εµπορος η΄
ιδιω΄της. Οι διαδικασι΄ες αφερεγγυο΄τητας στις οποι΄ες
εφαρµο΄ζεται ο παρω΄ν κανονισµο΄ς, απαριθµου΄νται στα
παραρτη΄µατα. Οι διαδικασι΄ες αφερεγγυο΄τητας που αφορου΄ν
ασφαλιστικε΄ς επιχειρη΄σεις, πιστωτικα΄ ιδρυ΄µατα, εταιρει΄ες
επενδυ΄σεων που κατε΄χουν κεφα΄λαια η΄ κινητε΄ς αξι΄ες τρι΄των,
καθω΄ς και οργανισµου΄ς συλλογικω΄ν επενδυ΄σεων, θα πρε΄πει
να εξαιρεθου΄ν απο΄ το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος
κανονισµου΄. Οι επιχειρη΄σεις αυτε΄ς δεν θα πρε΄πει να
καλυ΄πτονται απο΄ τον παρο΄ντα κανονισµο΄, λο΄γω του ο΄τι
υπο΄κεινται σε ειδικο΄ καθεστω΄ς και επειδη΄ οι εθνικε΄ς αρχε΄ς
ελε΄γχου διαθε΄τουν, µε΄χρις ενο΄ς βαθµου΄, ιδιαι΄τερα ευρει΄ες
εξουσι΄ες παρε΄µβασης.

(10) Οι διαδικασι΄ες αφερεγγυο΄τητας δεν απαιτου΄ν την παρε΄µβαση
δικαστικη΄ς αρχη΄ς. Η ΄εκφραση «δικαστη΄ριο» στον παρο΄ντα
κανονισµο΄ θα πρε΄πει να χρησιµοποιει΄ται εν ευρει΄α εννοι΄α και
να περιλαµβα΄νει κα΄θε προ΄σωπο η΄ φορε΄α που ΄εχει εξουσι΄α
βα΄σει του εθνικου΄ δικαι΄ου να κηρυ΄σσει την ΄εναρξη
διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας. Προκειµε΄νου να εφαρµο΄ζεται
ο παρω΄ν κανονισµο΄ς, οι διαδικασι΄ες (περιλαµβανοµε΄νων των
πρα΄ξεων και διατυπω΄σεων που επιτα΄σσει ο νο΄µος) δεν θα
πρε΄πει µο΄νο να τηρου΄ν τις διατα΄ξεις του παρο΄ντος
κανονισµου΄, αλλα΄ και να ει΄ναι επι΄σηµα αναγνωρισµε΄νες και
εκτελεστε΄ς στο κρα΄τος µε΄λος ΄εναρξης των διαδικασιω΄ν
αφερεγγυο΄τητας και θα πρε΄πει να ει΄ναι συλλογικε΄ς
διαδικασι΄ες αφερεγγυο΄τητας οι οποι΄ες συνεπα΄γονται τη
µερικη΄ η΄ ολικη΄ πτωχευτικη΄ απαλλοτρι΄ωση του οφειλε΄τη και
τον διορισµο΄ συνδι΄κου.

(11) Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς παραδε΄χεται το γεγονο΄ς ο΄τι, ως
αποτε΄λεσµα των σηµαντικω΄ν διαφορω΄ν που υπα΄ρχουν ο΄σον
αφορα΄ το ουσιαστικο΄ δι΄καιο, δεν ει΄ναι πρακτικο΄ να
καθιερωθει΄ µια ενιαι΄α διαδικασι΄α αφερεγγυο΄τητας γενικη΄ς
εφαρµογη΄ς για ολο΄κληρη την Κοινο΄τητα. Για το λο΄γο αυτο΄,
η α΄νευ εξαιρε΄σεων εφαρµογη΄ του δικαι΄ου του κρα΄τους
΄εναρξης της διαδικασι΄ας θα οδηγου΄σε συχνα΄ σε δυσκολι΄ες.
Αυτο΄ ισχυ΄ει ιδι΄ως για τα δικαιω΄µατα ασφαλει΄ας, τα οποι΄α
διαφε΄ρουν σηµαντικα΄ στα κρα΄τη µε΄λη. Τα προνο΄µια που
διαθε΄τουν
ορισµε΄νοι
πιστωτε΄ς
στη
διαδικασι΄α
αφερεγγυο΄τητας ει΄ναι επι΄σης, σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις,
πολυ΄ διαφορετικα΄. Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς αποσκοπει΄ να
αντιµετωπι΄σει την κατα΄σταση αυτη΄ µε δυ΄ο τρο΄πους:
προβλε΄πει, αφενο΄ς, ο΄τι θα πρε΄πει να θεσπισθου΄ν ειδικοι΄
κανο΄νες για το εφαρµοστε΄ο δι΄καιο σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις
ιδιαι΄τερα σηµαντικω΄ν δικαιωµα΄των και νοµικω΄ν καταστα΄σεων
(π.χ. εµπρα΄γµατα δικαιω΄µατα και συµβα΄σεις εργασι΄ας) και,
αφετε΄ρου, ο΄τι παρα΄λληλα µε την κυ΄ρια διαδικασι΄α
αφερεγγυο΄τητας γενικη΄ς εφαρµογη΄ς, θα πρε΄πει να επιτρε΄πεται
και η εφαρµογη΄ εθνικω΄ν διαδικασιω΄ν που αφορου΄ν µο΄νο τα
περιουσιακα΄ στοιχει΄α που βρι΄σκονται στο κρα΄τος ΄εναρξης.

(12) Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς προβλε΄πει ο΄τι η κυ΄ρια διαδικασι΄α
αφερεγγυο΄τητας µπορει΄ να αρχι΄ζει στο κρα΄τος µε΄λος στο
οποι΄ο βρι΄σκεται το κε΄ντρο των κυ΄ριων συµφερο΄ντων του
οφειλε΄τη. Η διαδικασι΄α αυτη΄ ει΄ναι γενικη΄ς εφαρµογη΄ς και
αποσκοπει΄ στο να συµπεριλα΄βει ο΄λα τα περιουσιακα΄ στοιχει΄α
του οφειλε΄τη. Προκειµε΄νου να προστατευθου΄ν να δια΄φορα
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συµφε΄ροντα, ο παρω΄ν κανονισµο΄ς επιτρε΄πει την ΄εναρξη
δευτερευ΄ουσας διαδικασι΄ας εκ παραλλη΄λου µε τη διεξαγωγη΄
της κυ΄ριας διαδικασι΄ας. Η δευτερευ΄ουσα διαδικασι΄α µπορει΄
να αρχι΄σει στο κρα΄τος µε΄λος ο΄που ΄εχει εγκατα΄σταση ο
οφειλε΄της. Τα αποτελε΄σµατα της δευτερευ΄ουσας διαδικασι΄ας
περιορι΄ζονται στα περιουσιακα΄ στοιχει΄α που βρι΄σκονται
στο συγκεκριµε΄νο κρα΄τος µε΄λος. Η υ΄παρξη υποχρεωτικω΄ν
κανο΄νων συντονισµου΄ µε την κυ΄ρια διαδικασι΄α
αφερεγγυο΄τητας εγγυα΄ται την ενιαι΄α αντιµετω΄πιση στην
Κοινο΄τητα.
(13) Το «κε΄ντρο των κυ΄ριων συµφερο΄ντων» θα πρε΄πει να
αντιστοιχει΄ στον το΄πο ο΄που ο οφειλε΄της ασκει΄ συνη΄θως τη
διοι΄κηση των συµφερο΄ντων του και, συνεπω΄ς, ει΄ναι το΄πος
αναγνωρι΄σιµος απο΄ τους τρι΄τους.
(14) Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς εφαρµο΄ζεται µο΄νο σε διαδικασι΄ες στις
οποι΄ες το κε΄ντρο των κυ΄ριων συµφερο΄ντων του οφειλε΄τη
βρι΄σκεται στην Κοινο΄τητα.
(15) Οι κανο΄νες αρµοδιο΄τητας που περιε΄χονται στον παρο΄ντα
κανονισµο΄ καθορι΄ζουν µο΄νο τη διεθνη΄ αρµοδιο΄τητα, δηλαδη΄
προσδιορι΄ζουν το κρα΄τος µε΄λος ενω΄πιον των δικαστηρι΄ων του
οποι΄ου µπορει΄ να αρχι΄σει µια διαδικασι΄α αφερεγγυο΄τητας. Η
τοπικη΄ αρµοδιο΄τητα εντο΄ς του συγκεκριµε΄νου κρα΄τους
µε΄λους καθορι΄ζεται απο΄ την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α του κρα΄τους
µε΄λους αυτου΄.
(16) Το δικαστη΄ριο που ει΄ναι αρµο΄διο για την ΄εναρξη της κυ΄ριας
διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας θα πρε΄πει να µπορει΄ να διατα΄ξει
προσωρινα΄ και συντηρητικα΄ µε΄τρα απο΄ τη στιγµη΄ της
υποβολη΄ς της αι΄τησης για την ΄εναρξη διαδικασι΄ας. Τα
ασφαλιστικα΄ µε΄τρα που επιβα΄λλονται το΄σο πριν απο΄ ο΄σο και
µετα΄ την ΄εναρξη της διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας, ει΄ναι
ιδιαι΄τερα σηµαντικα΄ για την εξασφα΄λιση της
αποτελεσµατικο΄τητα΄ς της. Στη συνα΄ρτηση αυτη΄, ο παρω΄ν
κανονισµο΄ς προβλε΄πει δια΄φορες σχετικε΄ς δυνατο΄τητες:
αφενο΄ς, το αρµο΄διο για την κυ΄ρια διαδικασι΄α
αφερεγγυο΄τητας δικαστη΄ριο θα πρε΄πει να µπορει΄ να διατα΄ξει
προσωρινα΄ συντηρητικα΄ µε΄τρα και για περιουσιακα΄ στοιχει΄α
που βρι΄σκονται στο ΄εδαφος α΄λλων κρατω΄ν µελω΄ν· αφετε΄ρου,
ο προσωρινο΄ς συ΄νδικος που ορι΄στηκε πριν απο΄ την ΄εναρξη
της κυ΄ριας διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας θα πρε΄πει να µπορει΄,
στο κρα΄τος µε΄λος ο΄που υπα΄ρχει εγκατα΄σταση του οφειλε΄τη,
να ζητη΄σει τη λη΄ψη των ασφαλιστικω΄ν µε΄τρων που
προβλε΄πονται απο΄ τη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους αυτου΄.
(17) Πριν απο΄ την ΄εναρξη της κυ΄ριας διαδικασι΄ας
αφερεγγυο΄τητας, η ΄εναρξη διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας στο
κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο ΄εχει εγκατα΄σταση ο οφειλε΄της
µπορει΄ να ζητηθει΄ µο΄νον απο΄ τους τοπικου΄ς πιστωτε΄ς και
τους πιστωτε΄ς της τοπικη΄ς εγκατα΄στασης του οφειλε΄τη, η΄
στις περιπτω΄σεις που η νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους στο
οποι΄ο ΄εχει το κε΄ντρο των συµφερο΄ντων του ο οφειλε΄της δεν
επιτρε΄πει την ΄εναρξη κυ΄ριας διαδικασι΄ας. Στο΄χος αυτου΄ του
περιορισµου΄ ει΄ναι να ζητει΄ται µο΄νον ο΄ταν ει΄ναι απολυ΄τως
αναγκαι΄α η ΄εναρξη τοπικη΄ς διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας πριν
απο΄ την κυ΄ρια διαδικασι΄α. Εα΄ν κινηθει΄ η κυ΄ρια διαδικασι΄α
αφερεγγυο΄τητας, η τοπικη΄ διαδικασι΄α καθι΄σταται
δευτερευ΄ουσα.
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(18) Μετα΄ την ΄εναρξη της κυ΄ριας διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας, το
δικαι΄ωµα να ζητηθει΄ η ΄εναρξη διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας
στο κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο ΄εχει εγκατα΄σταση ο οφειλε΄της,
δεν περιορι΄ζεται απο΄ τον παρο΄ντα κανονισµο΄. Ο συ΄νδικος
της κυ΄ριας διαδικασι΄ας η΄ οποιοδη΄ποτε α΄λλο προ΄σωπο
νοµιµοποιου΄µενο απο΄ την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α του
συγκεκριµε΄νου κρα΄τους µε΄λους, µπορει΄ να ζητη΄σει την
΄εναρξη δευτερευ΄ουσας διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας.
(19) Η δευτερευ΄ουσα διαδικασι΄α αφερεγγυο΄τητας ει΄ναι δυνατο΄ν
να εξυπηρετη΄σει δια΄φορους σκοπου΄ς πε΄ραν της προστασι΄ας
τοπικω΄ν συµφερο΄ντων. Ενδε΄χεται να προκυ΄ψουν περιπτω΄σεις
ο΄που τα περιουσιακα΄ στοιχει΄α του οφειλε΄τη ει΄ναι το΄σο
περι΄πλοκα, ω΄στε να µην ει΄ναι δυνατο΄ν να αντιµετωπιστου΄ν
ως συ΄νολο, η΄ ο΄ταν οι διαφορε΄ς των νοµικω΄ν συστηµα΄των
ει΄ναι το΄σο σηµαντικε΄ς που να δηµιουργου΄νται δυσκολι΄ες απο΄
την επε΄κταση των συνεπειω΄ν της νοµοθεσι΄ας του κρα΄τους
΄εναρξης στα α΄λλα κρα΄τη ο΄που βρι΄σκονται τα περιουσιακα΄
στοιχει΄α. Για το λο΄γο αυτο΄, ο συ΄νδικος της κυ΄ριας
διαδικασι΄ας µπορει΄ να ζητη΄σει την ΄εναρξη δευτερευ΄ουσας
διαδικασι΄ας εφο΄σον το απαιτει΄ η αποτελεσµατικη΄ διοι΄κηση
των περιουσιακω΄ν στοιχει΄ων.
(20) Οι κυ΄ριες διαδικασι΄ες και οι δευτερευ΄ουσες διαδικασι΄ες
αφερεγγυο΄τητας δεν µπορου΄ν να συµβα΄λλουν στην
αποτελεσµατικη΄ εκκαθα΄ριση των περιουσιακω΄ν στοιχει΄ων
παρα΄ µο΄νον εα΄ν οι παρα΄λληλες αυτε΄ς διαδικασι΄ες ει΄ναι
συντονισµε΄νες. Βασικη΄ προϋπο΄θεση για το σκοπο΄ αυτο΄ ει΄ναι
να υπα΄ρχει στενη΄ συνεργασι΄α µεταξυ΄ των διαφο΄ρων συνδι΄κων,
ιδι΄ως µε την επαρκη΄ ανταλλαγη΄ πληροφοριω΄ν. Για να
εξασφαλιστει΄ ο δεσπο΄ζων ρο΄λος της κυ΄ριας διαδικασι΄ας
αφερεγγυο΄τητας, ο συ΄νδικος της διαδικασι΄ας αυτη΄ς θα
πρε΄πει να διαθε΄τει δια΄φορες δυνατο΄τητες παρε΄µβασης στις
δευτερευ΄ουσες διαδικασι΄ες αφερεγγυο΄τητας. Θα πρε΄πει να
µπορει΄, παραδει΄γµατος χα΄ριν, να προτει΄νει ΄ενα προ΄γραµµα
εξυγι΄ανσης η΄ ΄εναν πτωχευτικο΄ συµβιβασµο΄, η΄ να ζητη΄σει την
αναστολη΄ της εκκαθα΄ρισης των περιουσιακω΄ν στοιχει΄ων στη
δευτερευ΄ουσα διαδικασι΄α αφερεγγυο΄τητας.
(21) Κα΄θε πιστωτη΄ς, ο΄που και αν κατοικει΄ στην Κοινο΄τητα, θα
πρε΄πει να ΄εχει το δικαι΄ωµα να αναγγει΄λει τις απαιτη΄σεις του
σε κα΄θε διαδικασι΄α αφερεγγυο΄τητας που διεξα΄γεται στην
Κοινο΄τητα και αφορα΄ τα περιουσιακα΄ στοιχει΄α του οφειλε΄τη.
Αυτο΄ θα πρε΄πει να ισχυ΄ει επι΄σης για τις φορολογικε΄ς αρχε΄ς
και για τους οργανισµου΄ς κοινωνικω΄ν ασφαλι΄σεων. Ωστο΄σο,
προκειµε΄νου να υπα΄ρχει ισο΄τητα µεταχει΄ρισης των πιστωτω΄ν,
πρε΄πει να συντονι΄ζεται η κατανοµη΄ του προϊο΄ντος της
εκκαθα΄ρισης. Ο κα΄θε πιστωτη΄ς θα πρε΄πει µεν να µπορει΄ να
διατηρει΄ ο΄,τι του εκδικα΄ζεται στα πλαι΄σια µιας διαδικασι΄ας
αφερεγγυο΄τητας, δεν θα πρε΄πει ο΄µως να µπορει΄να συµµετε΄χει
στην κατανοµη΄ περιουσιακω΄ν στοιχει΄ων σε α΄λλη διαδικασι΄α,
εα΄ν δεν ΄εχουν λα΄βει οι α΄λλοι πιστωτε΄ς της ΄διας
ι
σειρα΄ς ΄ενα
ανα΄λογο ποσοστιαι΄ο µερι΄διο.
(22) Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς θα πρε΄πει να προβλε΄πει την α΄µεση
αναγνω΄ριση των αποφα΄σεων που αφορου΄ν την ΄εναρξη,
διεξαγωγη΄ και περα΄τωση των διαδικασιω΄ν αφερεγγυο΄τητας
που εµπι΄πτουν στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του, καθω΄ς και των
αποφα΄σεων που συνδε΄ονται α΄µεσα µε αυτε΄ς τις διαδικασι΄ες
αφερεγγυο΄τητας. Η αυτο΄µατη αναγνω΄ριση θα πρε΄πει να
συνεπα΄γεται, κατα΄ συνε΄πεια, την επε΄κταση σε α΄λλα κρα΄τη
µε΄λη των επιπτω΄σεων της διαδικασι΄ας αυτη΄ς συ΄µφωνα µε τη
νοµοθεσι΄α του κρα΄τους ΄εναρξη΄ς της. Η αναγνω΄ριση των
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αποφα΄σεων των δικαστηρι΄ων των κρατω΄ν µελω΄ν θα πρε΄πει να
βασι΄ζεται στην αρχη΄ της αµοιβαι΄ας εµπιστοσυ΄νης. Για το
σκοπο΄ αυτο΄, οι λο΄γοι µη αναγνω΄ρισης θα πρε΄πει να
περιορι΄ζονται στους απολυ΄τως αναγκαι΄ους. Συ΄µφωνα µε την
αρχη΄ αυτη΄, θα πρε΄πει να επιλυ΄εται η συ΄γκρουση που
προκυ΄πτει στην περι΄πτωση που οι δικαστικε΄ς αρχε΄ς δυ΄ο
κρατω΄ν µελω΄ν θεωρου΄ν ο΄τι ει΄ναι αρµο΄διες για την ΄εναρξη
της κυ΄ριας διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας. Θα πρε΄πει να
αναγνωρι΄ζεται σε ο΄λα τα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη η απο΄φαση του
δικαστηρι΄ου που προβαι΄νει πρω΄το στην ΄εναρξη διαδικασι΄ας,
χωρι΄ς να ΄εχουν τα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη τη δυνατο΄τητα να
υποβα΄λλουν την απο΄φαση αυτη΄ σε ΄ελεγχο.
(23) Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς, στα θε΄µατα που εµπι΄πτουν στο πεδι΄ο
εφαρµογη΄ς του, θα πρε΄πει να καθορι΄ζει ενιαι΄ους κανο΄νες για
τη συ΄γκρουση των νοµοθεσιω΄ν οι οποι΄οι να αντικαθιστου΄ν,
στα πλαι΄σια του πεδι΄ου εφαρµογη΄ς τους, τις εθνικε΄ς διατα΄ξεις
ιδιωτικου΄ διεθνου΄ς δικαι΄ου. Εκτο΄ς εα΄ν υπα΄ρχει αντι΄θετη
δια΄ταξη, θα πρε΄πει να εφαρµο΄ζεται η νοµοθεσι΄α του κρα΄τους
µε΄λους ΄εναρξης της διαδικασι΄ας («lex concursus»). Ο
κανο΄νας αυτο΄ς για τη συ΄γκρουση των νοµοθεσιω΄ν θα πρε΄πει
να εφαρµο΄ζεται το΄σο στην κυ΄ρια διαδικασι΄α ο΄σο και στις
τοπικε΄ς διαδικασι΄ες. Ο lex concursus καθορι΄ζει ο΄λα τα
αποτελε΄σµατα της διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας, το΄σο τα
διαδικαστικα΄ ο΄σο και τα ουσιαστικα΄, επι΄ των ενεχο΄µενων
προσω΄πων και ΄εννοµων σχε΄σεων. Ο κανο΄νας αυτο΄ς διε΄πει
ο΄λους τους ο΄ρους ΄εναρξης, διεξαγωγη΄ς και περα΄τωσης της
διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας.
(24) Η αυτο΄µατη αναγνω΄ριση µιας διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας
στην οποι΄α εφαρµο΄ζεται κανονικα΄ το δι΄καιο του κρα΄τους
΄εναρξης της διαδικασι΄ας, µπορει΄ να ΄ερχεται σε αντι΄θεση µε
τους κανο΄νες δυνα΄µει των οποι΄ων διεξα΄γονται κανονικα΄ οι
συναλλαγε΄ς στα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη. Για να προστατευθου΄ν οι
΄εννοµες προσδοκι΄ες και η ασφα΄λεια των συναλλαγω΄ν στα
α΄λλα κρα΄τη µε΄λη εκτο΄ς αυτου΄ της ΄εναρξης της διαδικασι΄ας,
θα πρε΄πει να προβλεφθου΄ν ορισµε΄νες εξαιρε΄σεις απο΄ το
γενικο΄ κανο΄να.
(25) Ει΄ναι ιδιαι΄τερα αναγκαι΄ο να προβλεφθου΄ν για τα εµπρα΄γµατα
δικαιω΄µατα ειδικε΄ς συνδετικε΄ς ΄εννοιες που θα παρεκκλι΄νουν
απο΄ τη νοµοθεσι΄α του κρα΄τους ΄εναρξης, δεδοµε΄νου ο΄τι τα
δικαιω΄µατα αυτα΄ ενε΄χουν σηµαντικο΄ ρο΄λο στη χορη΄γηση
πιστω΄σεων. Η αιτιολο΄γηση, η ισχυ΄ς και η εµβε΄λεια ενο΄ς
τε΄τοιου εµπρα΄γµατου δικαιω΄µατος θα πρε΄πει να καθορι΄ζονται
κανονικα΄ δυνα΄µει του δικαι΄ου της τοποθεσι΄ας του
πρα΄γµατος. Ο κα΄τοχος του εµπρα΄γµατου δικαιω΄µατος θα
πρε΄πει, εποµε΄νως, να µπορει΄ να αξιω΄σει περαιτε΄ρω το
διαχωρισµο΄ της εγγυ΄ησης απο΄ τα περιουσιακα΄ στοιχει΄α, η΄
τον ξεχωριστο΄ διακανονισµο΄ της. Εα΄ν, επι΄ των περιουσιακω΄ν
στοιχει΄ων, υφι΄στανται εµπρα΄γµατα δικαιω΄µατα δυνα΄µει του
δικαι΄ου της τοποθεσι΄ας του πρα΄γµατος σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος,
αλλα΄ η κυ΄ρια διαδικασι΄α διεξα΄γεται σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, ο
συ΄νδικος της κυ΄ριας διαδικασι΄ας θα πρε΄πει να µπορει΄ να
ζητη΄σει την ΄εναρξη δευτερευ΄ουσας διαδικασι΄ας απο΄ το
αρµο΄διο για τα εµπρα΄γµατα δικαιω΄µατα δικαστη΄ριο, εα΄ν ο
οφειλε΄της ΄εχει εγκατα΄σταση στο κρα΄τος αυτο΄. Εα΄ν δεν κινηθει΄
δευτερευ΄ουσα διαδικασι΄α, το πλεο΄νασµα της πω΄λησης του
περιουσιακου΄ στοιχει΄ου που καλυ΄πτεται απο΄ εµπρα΄γµατα
δικαιω΄µατα πρε΄πει να καταβληθει΄ στο συ΄νδικο της κυ΄ριας
διαδικασι΄ας.
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(26) Εα΄ν, συ΄µφωνα µε το δι΄καιο του κρα΄τους ΄εναρξης, δεν
επιτρε΄πεται ο συµψηφισµο΄ς, ο πιστωτη΄ς θα πρε΄πει να ΄εχει,
ωστο΄σο, δικαι΄ωµα συµψηφισµου΄, εφο΄σον αυτο΄ς προβλε΄πεται
δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας που εφαρµο΄ζεται στην απαι΄τηση του
αφερε΄γγυου οφειλε΄τη. Ο συµψηφισµο΄ς καθι΄σταται µε τον
τρο΄πο αυτο΄ εγγυ΄ηση που διε΄πεται απο΄ νοµοθεσι΄α την οποι΄α
µπορει΄ να επικαλεσθει΄ ο πιστωτη΄ς τη στιγµη΄ της γε΄νεσης της
οφειλη΄ς.

αντι΄θετο προς αυτο΄ν που επιβα΄λλουν οι νε΄ες περιστα΄σεις.
Προκειµε΄νου να προστατευτου΄ν τα προ΄σωπα αυτα΄, τα οποι΄α,
αγνοω΄ντας την ΄εναρξη διαδικασι΄ας σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος,
εκπληρου΄ν µια παροχη΄ προς ο΄φελος του οφειλε΄τη ενω΄
θα ΄επρεπε να εκτελεστει΄ προς ο΄φελος του συνδι΄κου της
διαδικασι΄ας σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, θα πρε΄πει να προβλε΄πεται
ο απελευθερωτικο΄ς χαρακτη΄ρας αυτη΄ς της εκτε΄λεσης της
πληρωµη΄ς.

(27) Υπα΄ρχει επι΄σης ανα΄γκη ιδιαι΄τερης προστασι΄ας των
συστηµα΄των πληρωµω΄ν και των χρηµαταγορω΄ν. Αυτο΄ ισχυ΄ει
για τους συµψηφισµου΄ς και τις εκκαθαρι΄σεις που
προβλε΄πονται σε αυτα΄ τα συστη΄µατα, καθω΄ς και στην
εκχω΄ρηση τι΄τλων και στις ασφα΄λειες που ΄εχουν συσταθει΄ για
τις συναλλαγε΄ς αυτε΄ς, συ΄µφωνα ιδι΄ως µε τις διατα΄ξεις της
οδηγι΄ας 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του
Συµβουλι΄ου, της 19ης Μαι΅ου 1998, σχετικα΄ µε το
αµετα΄κλητο του διακανονισµου΄ στα συστη΄µατα πληρωµω΄ν
και στα συστη΄µατα διακανονισµου΄ αξιο΄γραφων (1). Μο΄νο το
δι΄καιο που εφαρµο΄ζεται στο συγκεκριµε΄νο συ΄στηµα η΄ στη
συγκεκριµε΄νη αγορα΄ θα πρε΄πει να εφαρµο΄ζεται στις
συναλλαγε΄ς αυτε΄ς. Η δια΄ταξη αυτη΄ αποσκοπει΄ στο να
αποφευχθει΄ οποιαδη΄ποτε τροποποι΄ηση των µηχανισµω΄ν
διακανονισµου΄ και εκκαθα΄ρισης των συναλλαγω΄ν που
προβλε΄πονται στα συστη΄µατα πληρωµω΄ν η΄ διακανονισµου΄ η΄
στις επι΄σηµες χρηµαταγορε΄ς, σε περι΄πτωση αφερεγγυο΄τητας
ενο΄ς των µερω΄ν της συναλλαγη΄ς. Η οδηγι΄α 98/26/ΕΚ περιε΄χει
ιδιαι΄τερες διατα΄ξεις που θα πρε΄πει να υπερισχυ΄ουν των
γενικω΄ν κανο΄νων του παρο΄ντος κανονισµου΄.

(31) Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς θα πρε΄πει να περιλαµβα΄νει παραρτη΄µατα
που αφορου΄ν την οργα΄νωση των διαδικασιω΄ν
αφερεγγυο΄τητας. ∆εδοµε΄νου ο΄τι τα παραρτη΄µατα αυτα΄
αφορου΄ν αποκλειστικα΄ τη νοµοθεσι΄α των κρατω΄ν µελω΄ν,
υπα΄ρχουν ειδικοι΄ και βα΄σιµοι λο΄γοι, ω΄στε το Συµβου΄λιο
να επιφυλαχθει΄ του δικαιω΄µατο΄ς του να τροποποιει΄ τα
παραρτη΄µατα αυτα΄, ω΄στε να λαµβα΄νονται υπο΄ψη οι τυχο΄ν
τροποποιη΄σεις του εσωτερικου΄ δικαι΄ου των κρατω΄ν µελω΄ν.

(28) Για τους σκοπου΄ς της προστασι΄ας των εργαζοµε΄νων και των
σχε΄σεων εργασι΄ας, οι επιπτω΄σεις της διαδικασι΄ας
αφερεγγυο΄τητας στη συνε΄χιση η΄ στη διακοπη΄ των σχε΄σεων
εργασι΄ας και στα δικαιω΄µατα και στις υποχρεω΄σεις του κα΄θε
µε΄ρους που απορρε΄ουν απο΄ τις σχε΄σεις αυτε΄ς, πρε΄πει να
καθορι΄ζονται απο΄ το δι΄καιο που διε΄πει τη συ΄µβαση δυνα΄µει
των γενικω΄ν κανο΄νων συ΄γκρουσης των νοµοθεσιω΄ν. 'Αλλα
ζητη΄µατα της διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας, ο΄πως π.χ. το αν
οι απαιτη΄σεις των εργαζοµε΄νων ει΄ναι εγγυηµε΄νες µε κα΄ποιο
προνο΄µιο και ποια ει΄ναι η ενδεχο΄µενη σειρα΄ του προνοµι΄ου
αυτου΄, θα πρε΄πει να επιλυ΄ονται συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α
του κρα΄τους ΄εναρξης.

(29) Προς το συµφε΄ρον των συναλλαγω΄ν, θα πρε΄πει, κατο΄πιν
αιτη΄µατος του συνδι΄κου, να δηµοσιευ΄εται στα α΄λλα κρα΄τη
µε΄λη το βασικο΄ περιεχο΄µενο της απο΄φασης για την ΄εναρξη
της διαδικασι΄ας. Στην περι΄πτωση που υπα΄ρχει εγκατα΄σταση
στο ΄εδαφος του εν λο΄γω κρα΄τους µε΄λους, µπορει΄ να
προβλε΄πεται η υποχρεωτικη΄ δηµοσι΄ευση. Και στις δυ΄ο
περιπτω΄σεις, η δηµοσι΄ευση δεν θα πρε΄πει να αποτελει΄,
ωστο΄σο, προϋπο΄θεση για την αναγνω΄ριση της διαδικασι΄ας
που διεξα΄γεται σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος.

(30) Σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις, κα΄ποια απο΄ τα ενεχο΄µενα προ΄σωπα
ενδε΄χεται να µην ΄εχουν ενηµερωθει΄ για την ΄εναρξη της
διαδικασι΄ας και να ενεργου΄ν καλη΄ τη πι΄στει κατα΄ τρο΄πο

(1) EE L 166 της 11.6.1998, σ. 45.

(32) Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 3 του πρωτοκο΄λλου για τη θε΄ση του
Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου και της Ιρλανδι΄ας που προσαρτα΄ται στη
συνθη΄κη για την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση και στη συνθη΄κη για την
΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο
και η Ιρλανδι΄α γνωστοποι΄ησαν ο΄τι επιθυµου΄ν να
συµµετα΄σχουν στην ΄εκδοση και εφαρµογη΄ του παρο΄ντος
κανονισµου΄.
(33) Η ∆ανι΄α, συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 1 και 2 του πρωτοκο΄λλου
για τη θε΄ση της ∆ανι΄ας που προσαρτα΄ται στη συνθη΄κη για
την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση και στη συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, δεν συµµετε΄χει στην ΄εκδοση του
παρο΄ντος κανονισµου΄ και, κατα΄ συνε΄πεια, δεν δεσµευ΄εται
απο΄ αυτο΄ν ου΄τε υπο΄κειται στην εφαρµογη΄ του,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 1
Πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
1.
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς ισχυ΄ει για ο΄λες τις συλλογικε΄ς
διαδικασι΄ες οι οποι΄ες προϋποθε΄τουν την αφερεγγυο΄τητα του
οφειλε΄τη, συνεπα΄γονται τη µερικη΄ η΄ ολικη΄ πτωχευτικη΄ του
απαλλοτρι΄ωση και το διορισµο΄ συνδι΄κου.
2.
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς δεν ισχυ΄ει για τις διαδικασι΄ες
αφερεγγυο΄τητας που αφορου΄ν τις ασφαλιστικε΄ς επιχειρη΄σεις και
τα πιστωτικα΄ ιδρυ΄µατα, τις επιχειρη΄σεις επενδυ΄σεων τις παρε΄χουσες
υπηρεσι΄ες που συνεπα΄γονται κατοχη΄ κεφαλαι΄ων η΄ κινητω΄ν αξιω΄ν
τρι΄των, καθω΄ς και τους οργανισµου΄ς συλλογικω΄ν επενδυ΄σεων.
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'Αρθρο 2

'Αρθρο 3

Ορισµοι΄

∆ιεθνη΄ς δικαιοδοσι΄α

Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄:
α) ως «διαδικασι΄ες αφερεγγυο΄τητας», νοου΄νται οι συλλογικε΄ς
διαδικασι΄ες οι εµπι΄πτουσες στο α΄ρθρο 1 παρα΄γραφος 1, και
απαριθµου΄µενες στο παρα΄ρτηµα Α·
β) ως «συ΄νδικος», νοει΄ται κα΄θε προ΄σωπο η΄ ο΄ργανο αρµο΄διο να
διοικει΄ η΄ να εκκαθαρι΄ζει την πτωχευτικη΄ περιουσι΄α η΄ να
επιβλε΄πει τη διαχει΄ριση των υποθε΄σεων του οφειλε΄τη. Τα εν
λο΄γω προ΄σωπα η΄ ο΄ργανα απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα Γ·
γ) ως «διαδικασι΄α εκκαθα΄ρισης», νοει΄ται µια διαδικασι΄α
αφερεγγυο΄τητας, κατα΄ την ΄εννοια του στοιχει΄ου α), η οποι΄α
οδηγει΄ στην εκκαθα΄ριση των περιουσιακω΄ν στοιχει΄ων του
οφειλε΄τη, περιλαµβα΄νει δε και τη διαδικασι΄α που περατω΄νεται
µε τον πτωχευτικο΄ συµβιβασµο΄ η΄ α΄λλα µε΄τρα που τερµατι΄ζουν
την αφερεγγυο΄τητα του οφειλε΄τη, καθω΄ς και τον τερµατισµο΄
λο΄γω ανεπα΄ρκειας ενεργητικου΄. Οι διαδικασι΄ες αυτε΄ς
απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα Β·
δ) ως «δικαστη΄ριο», νοει΄ται δικαστικη΄ η΄ α΄λλη αρµο΄δια αρχη΄
κρα΄τους µε΄λους νοµιµοποιου΄µενη να κηρυ΄σσει την ΄εναρξη της
διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας η΄ να λαµβα΄νει αποφα΄σεις κατα΄
τη δια΄ρκεια΄ της·
ε) ως «απο΄φαση», περι΄ ΄εναρξης διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας η΄
περι΄ διορισµου΄ συνδι΄κου, νοει΄ται η απο΄φαση δικαστηρι΄ου
νοµιµοποιου΄µενου να κηρυ΄σσει την ΄εναρξη τε΄τοιας διαδικασι΄ας
η΄ να διορι΄ζει συ΄νδικο·
στ) ως «χρο΄νος ενα΄ρξεως της διαδικασι΄ας», νοει΄ται το χρονικο΄
σηµει΄ο κατα΄ το οποι΄ο αρχι΄ζει να παρα΄γει αποτελε΄σµατα η περι΄
ενα΄ρξεως απο΄φαση, ει΄τε υπο΄κειται σε ΄ενδικα µε΄σα ει΄τε ο΄χι·

1.
Αρµο΄δια για την ΄εναρξη της διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας
ει΄ναι τα δικαστη΄ρια του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο βρι΄σκεται το
κε΄ντρο των κυρι΄ων συµφερο΄ντων του οφειλε΄τη. Για τις εταιρει΄ες
και τα νοµικα΄ προ΄σωπα τεκµαι΄ρεται, µε΄χρις αποδει΄ξεως του
εναντι΄ου, ο΄τι κε΄ντρο των κυρι΄ων συµφερο΄ντων ει΄ναι ο το΄πος της
καταστατικη΄ς ΄εδρας.

2.
'Οταν το κε΄ντρο των κυ΄ριων συµφερο΄ντων του οφειλε΄τη
ευρι΄σκεται σε κρα΄τος µε΄λος, τα δικαστη΄ρια α΄λλου κρα΄τους
µε΄λους ει΄ναι αρµο΄δια για την ΄εναρξη διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας,
κατ' αυτου΄, µο΄νον εα΄ν ΄εχει εκει΄ εγκατα΄σταση. Η διαδικασι΄α αυτη΄
παρα΄γει αποτελε΄σµατα µο΄νον ΄εναντι των περιουσιακω΄ν στοιχει΄ων
του οφειλε΄τη που βρι΄σκονται στο συγκεκριµε΄νο κρα΄τος µε΄λος.

3.
'Οταν αρχι΄σει διαδικασι΄α αφερεγγυο΄τητας, κατ' εφαρµογη΄
της παραγρα΄φου 1, τυχο΄ν µεταγενε΄στερες διαδικασι΄ες
αφερεγγυο΄τητας που αρχι΄ζουν κατ' εφαρµογη΄ της παραγρα΄φου 2,
ει΄ναι δευτερευ΄ουσες, και συνιστου΄ν υποχρεωτικω΄ς διαδικασι΄ες
εκκαθα΄ρισης.

4.
Τοπικη΄ διαδικασι΄α αφερεγγυο΄τητας βα΄σει της παραγρα΄φου
2 χωρει΄ πριν απο΄ την ΄εναρξη µιας κυ΄ριας διαδικασι΄ας
αφερεγγυο΄τητας συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1, µο΄νον:
α) ο΄ταν ει΄ναι αδυ΄νατο να αρχι΄σει διαδικασι΄α αφερεγγυο΄τητας
κατα΄ την παρα΄γραφο 1 ως εκ των προϋποθε΄σεων που θε΄τει η
νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους ο΄που βρι΄σκεται το κε΄ντρο των
κυ΄ριων συµφερο΄ντων του οφειλε΄τη,
η΄

ζ) ως «κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο ευρι΄σκεται ΄ενα περιουσιακο΄
στοιχει΄ο», νοει΄ται:
— αν προ΄κειται για πρα΄γµα, το κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο
ο΄ντως ευρι΄σκεται το πρα΄γµα,
— αν προ΄κειται για πρα΄γµα η΄ δικαι΄ωµα που ο κυ΄ριος η΄ ο
δικαιου΄χος υποχρεου΄ται να εγγρα΄ψει σε δηµο΄σιο βιβλι΄ο,
το κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο τηρει΄ται το βιβλι΄ο,
— αν προ΄κειται για απαι΄τηση, το κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο
ευρι΄σκεται το κε΄ντρο των κυρι΄ων συµφερο΄ντων του τρι΄του
οφειλε΄τη, ο΄πως αυτο΄ ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 1·
η) ως «εγκατα΄σταση», νοει΄ται ο το΄πος ο΄που ο οφειλε΄της ασκει΄
οιαδη΄ποτε µη προσωρινη΄ οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα, στην
οποι΄α χρησιµοποιει΄ τον ανθρω΄πινο παρα΄γοντα αλλα΄ και
περιουσιακα΄ στοιχει΄α.

β) ο΄ταν την ΄εναρξη της τοπικη΄ς διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας
ζητα΄ει πιστωτη΄ς του οποι΄ου η κατοικι΄α, η συνη΄θης διαµονη΄ η΄
η ΄εδρα ευρι΄σκεται στο κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο ευρι΄σκεται η
συγκεκριµε΄νη εγκατα΄σταση, η΄ πιστωτη΄ς του οποι΄ου η απαι΄τηση
εγεννη΄θη κατα΄ την εκµετα΄λλευση της εγκατα΄στασης αυτη΄ς.

'Αρθρο 4

Εφαρµοστε΄ο δι΄καιο

1.
Εα΄ν ο παρω΄ν κανονισµο΄ς δεν ορι΄ζει α΄λλως, δι΄καιο
εφαρµοστε΄ο στη διαδικασι΄α αφερεγγυο΄τητας και στα
αποτελε΄σµατα΄ της ει΄ναι το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους ΄εναρξης
της διαδικασι΄ας, κατωτε΄ρω καλουµε΄νου «κρα΄τος ΄εναρξης».
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2.
Το δι΄καιο του κρα΄τους ΄εναρξης ρυθµι΄ζει τις προϋποθε΄σεις
΄εναρξης, τη διεξαγωγη΄ και την περα΄τωση της διαδικασι΄ας
αφερεγγυο΄τητας. Βα΄σει του δικαι΄ου αυτου΄, ορι΄ζονται
συγκεκριµε΄να:
α) οι οφειλε΄τες που, ως εκ της ιδιο΄τητα΄ς τους, ΄εχουν πτωχευτικη΄
ικανο΄τητα·
β) η πτωχευτικη΄ και η µεταπτωχευτικη΄ περιουσι΄α·
γ) οι εξουσι΄ες του οφειλε΄τη και οι εξουσι΄ες του συνδι΄κου·
δ) οι προϋποθε΄σεις συµψηφισµου΄·
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2.
Εµπρα΄γµατα δικαιω΄µατα κατα΄ την ΄εννοια της παραγρα΄φου
1 ει΄ναι:
α) το δικαι΄ωµα απευθει΄ας η΄ µε΄σω τρι΄του δια΄θεσης περιουσιακου΄
στοιχει΄ου και ικανοποι΄ησης απο΄ το τι΄µηµα η΄ τις προσο΄δους
του, ιδι΄ως δυνα΄µει ενεχυ΄ρου η΄ υποθη΄κης·
β) το αποκλειστικο΄ δικαι΄ωµα ει΄σπραξης µιας απαιτη΄σεως, και δη
το δικαι΄ωµα το οποι΄ο ει΄ναι ασφαλισµε΄νο ει΄τε µε ενε΄χυρο,
αντικει΄µενο του οποι΄ου ει΄ναι η απαι΄τηση, ει΄τε µε εκχω΄ρηση
της απαιτη΄σεως αυτη΄ς·
γ) το δικαι΄ωµα διεκδι΄κησης του περιουσιακου΄ στοιχει΄ου εις
χει΄ρας οιουδη΄ποτε κατε΄χοντος η΄ καρπουµε΄νου αντι΄θετα προς
την επιθυµι΄α του δικαιου΄χου η΄/και επιστροφη΄ς του στον
διεκδικου΄ντα·

ε) τα αποτελε΄σµατα της διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας επι΄ των
υφισταµε΄νων συµβα΄σεων στις οποι΄ες ο οφειλε΄της ει΄ναι
συµβαλλο΄µενο µε΄ρος·

δ) το εµπρα΄γµατο δικαι΄ωµα καρπω΄σεως περιουσιακου΄ στοιχει΄ου.

στ) τα αποτελε΄σµατα της διαδικασι΄ες αφερεγγυο΄τητας επι΄ των
ατοµικω΄ν διω΄ξεων εκ µε΄ρους πιστωτω΄ν, εκτο΄ς αν υφι΄σταται
εκκρεµοδικι΄α·

3.
Εξοµοιω΄νεται προς εµπρα΄γµατο δικαι΄ωµα το δικαι΄ωµα το
εγγεγραµµε΄νο σε δηµο΄σιο βιβλι΄ο και αντιτα΄ξιµο ΄εναντι τρι΄των, δια΄
του οποι΄ου ει΄ναι δυνατη΄ η απο΄κτηση εµπραγµα΄του δικαιω΄µατος,
κατα΄ την ΄εννοια της παραγρα΄φου 1.

ζ) οι πτωχευτικε΄ς και οι µεταπτωχευτικε΄ς απαιτη΄σεις·
η) οι κανο΄νες αναγγελι΄ας, εξε΄λεγξης και τελικη΄ς επαλη΄θευσης
των πιστω΄σεων·
θ) οι κανο΄νες διανοµη΄ς του προϊο΄ντος της ρευστοποιη΄σεως των
περιουσιακω΄ν στοιχει΄ων, η κατα΄ταξη των απαιτη΄σεων και τα
δικαιω΄µατα των πιστωτω΄ν οι οποι΄οι ικανοποιη΄θηκαν εν µε΄ρει
µετα΄ την ΄εναρξη της διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας, βα΄σει
εµπραγµα΄του δικαιω΄µατος η΄ δια΄ συµψηφισµου΄·
ι)

οι προϋποθε΄σεις και τα αποτελε΄σµατα της περατω΄σεως της
διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας, ιδι΄ως δια΄ πτωχευτικου΄
συµβιβασµου΄·

ια) τα δικαιω΄µατα των πιστωτω΄ν µετα΄ την περα΄τωση της
διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας·
ιβ) ο καταλογισµο΄ς των εξο΄δων και δαπανω΄ν της διαδικασι΄ας
αφερεγγυο΄τητας·
ιγ) οι κανο΄νες που α΄πτονται της ακυρο΄τητας, ακυρωσι΄ας η΄
του ανενεργου΄ των επιβλαβω΄ν για ο΄λους τους πιστωτε΄ς
δικαιοπραξιω΄ν.

'Αρθρο 5
΄ µατα τρι΄των
Εµπρα΄γµατα δικαιω
1.
Η ΄εναρξη της διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας δεν θι΄γει
εµπρα΄γµατα δικαιω΄µατα πιστωτω΄ν η΄ τρι΄των επι΄ πραγµα΄των η΄
ασωµα΄των αντικειµε΄νων, κινητω΄ν η΄ ακινη΄των (το΄σο συγκεκριµε΄νων
περιουσιακω΄ν στοιχει΄ων ο΄σο και περιουσιω΄ν, ως συνο΄λου που κατα΄
καιρου΄ς αλλα΄ζει), ανηκο΄ντων στον οφειλε΄τη και ευρισκο΄µενων σε
α΄λλο κρα΄τος µε΄λος κατα΄ την ΄εναρξη της διαδικασι΄ας.

4.
Η παρα΄γραφος 1 δεν κωλυ΄ει τις κατ' α΄ρθρο 4 παρα΄γραφος
2 στοιχει΄ο ιγ) αγωγε΄ς αναγνω΄ρισης της ακυρο΄τητας η΄ ακυρω΄σεως
η΄ κη΄ρυξης του ανενεργου΄ της δικαιοπραξι΄ας.
'Αρθρο 6
Συµψηφισµο΄ς
1.
Η ΄εναρξη της διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας δεν θι΄γει το
δικαι΄ωµα του πιστωτη΄ να προτει΄νει συµψηφισµο΄ απαιτη΄σεω΄ς του
προς την αντι΄στοιχη απαι΄τηση του οφειλε΄τη, εφο΄σον ο εν λο΄γω
συµψηφισµο΄ς επιτρε΄πεται απο΄ το δι΄καιο που διε΄πει την απαι΄τηση
του αφερε΄γγυου οφειλε΄τη.
2.
Η παρα΄γραφος 1 δεν κωλυ΄ει τις αγωγε΄ς για αναγνω΄ριση της
ακυρο΄τητας, ακυ΄ρωσης η΄ κη΄ρυξης του ανενεργου΄ της
δικαιοπραξι΄ας, κατα΄ το α΄ρθρο 4 παρα΄γραφος 2 στοιχει΄ο ιγ).
'Αρθρο 7
Επιφυ΄λαξη κυριο΄τητας
1.
Η ΄εναρξη διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας κατα΄ του αγοραστη΄
περιουσιακου΄ στοιχει΄ου δεν θι΄γει τα δικαιω΄µατα του πωλητη΄ που
απορρε΄ουν απο΄ επιφυ΄λαξη κυριο΄τητας, εα΄ν, κατα΄ την ΄εναρξη της
διαδικασι΄ας, το περιουσιακο΄ στοιχει΄ο ευρι΄σκεται σε κρα΄τος µε΄λος
δια΄φορο του κρα΄τους ΄εναρξης.
2.
Η ΄εναρξη διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας κατα΄ του πωλητη΄
περιουσιακου΄ στοιχει΄ου, µετα΄ την παρα΄δοση του περιουσιακου΄
στοιχει΄ου, δεν αποτελει΄ λο΄γο λυ΄σεως η΄ καταγγελι΄ας της πωλη΄σεως
ου΄τε κωλυ΄ει τον αγοραστη΄ να αποκτη΄σει την κυριο΄τητα του
πωληθε΄ντος, εα΄ν, κατα΄ την ΄εναρξη της διαδικασι΄ας, το περιουσιακο΄
στοιχει΄ο ευρι΄σκεται σε κρα΄τος µε΄λος δια΄φορο του κρα΄τους
΄εναρξης.
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'Αρθρο 13

3.
Οι παρα΄γραφοι 1 και 2 δεν κωλυ΄ουν τις αγωγε΄ς για
αναγνω΄ριση της ακυρο΄τητας, ακυ΄ρωσης η΄ κη΄ρυξης του ανενεργου΄
της δικαιοπραξι΄ας, κατα΄ το α΄ρθρο 4 παρα΄γραφος 2 στοιχει΄ο ιγ).
'Αρθρο 8
Συ΄µβαση µε αντικει΄µενο ακι΄νητο
Τα αποτελε΄σµατα της διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας επι΄ συµβα΄σεως
παρεχου΄σης δικαι΄ωµα κτη΄σεως και καρπω΄σεως ακινη΄του, διε΄πονται
αποκλειστικα΄ απο΄ το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο
ευρι΄σκεται το ακι΄νητο.
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Επιβλαβει΄ς πρα΄ξεις
Το α΄ρθρο 4 παρα΄γραφος 2 στοιχει΄ο ιγ) δεν ισχυ΄ει, εα΄ν αυτο΄ς ο
οποι΄ος επωφελη΄θη δικαιοπραξι΄ας επιβλαβου΄ς για το συ΄νολο των
πιστωτω΄ν προσκοµι΄σει απο΄δειξη ο΄τι:
— η δικαιοπραξι΄α αυτη΄ διε΄πεται απο΄ το δι΄καιο κρα΄τους µε΄λους
α΄λλου απο΄ το κρα΄τος ΄εναρξης και ο΄τι
— το δι΄καιο αυτο΄ δεν παρε΄χει στη συγκεκριµε΄νη περι΄πτωση
κανε΄να µε΄σο προσβολη΄ς της δικαιοπραξι΄ας αυτη΄ς.

'Αρθρο 9
Συστη΄µατα πληρωµη΄ς και χρηµαταγορε΄ς
1.
Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 5, τα αποτελε΄σµατα της
διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας επι΄ των δικαιωµα΄των και των
υποχρεω΄σεων των συµµετεχο΄ντων σε συ΄στηµα πληρωµω΄ν η΄
διακανονισµου΄ η΄ σε χρηµαταγορα΄, διε΄πονται αποκλειστικα΄ απο΄ το
δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους το διε΄πον το εν λο΄γω συ΄στηµα η΄ την
αγορα΄.
2.
Η παρα΄γραφος 1 δεν κωλυ΄ει την ΄εγερση αγωγη΄ς για
αναγνω΄ριση της ακυρο΄τητας, ακυ΄ρωσης η΄ κη΄ρυξης του ανενεργου΄
πληρωµω΄ν η΄ συναλλαγω΄ν, βα΄σει του δικαι΄ου το οποι΄ο διε΄πει το
συγκεκριµε΄νο συ΄στηµα πληρωµω΄ν η΄ τη χρηµαταγορα΄.
'Αρθρο 10

'Αρθρο 14
΄ ντος τρι΄του
Προστασι΄α του αποκτω
Εα΄ν ο οφειλε΄της, µε δικαιοπραξι΄α συναφθει΄σα µετα΄ την ΄εναρξη της
διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας, διαθε΄σει εξ επαχθου΄ς αιτι΄ας:
— ακι΄νητο, η΄
— πλοι΄ο η΄ αεροσκα΄φος εγγραφο΄µενο υποχρεωτικα΄ σε δηµο΄σιο
βιβλι΄ο, η΄
— κινητε΄ς αξι΄ες, των οποι΄ων προϋπο΄θεση υ΄παρξης ει΄ναι η
εγγραφη΄ σε δηµο΄σιο βιβλι΄ο προβλεπο΄µενο εκ του νο΄µου,
το κυ΄ρος της δικαιοπραξι΄ας διε΄πεται απο΄ το δι΄καιο του κρα΄τους
στο οποι΄ο ευρι΄σκεται το ακι΄νητο η΄ το οποι΄ο επιτα΄σσει την τη΄ρηση
του βιβλι΄ου.

Συ΄µβαση εργασι΄ας
Τα αποτελε΄σµατα της διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας επι΄ συµβα΄σεως
εργασι΄ας και επι΄ της σχε΄σεως εργασι΄ας, διε΄πονται αποκλειστικω΄ς
απο΄ το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους το διε΄πον τη συ΄µβαση εργασι΄ας.
'Αρθρο 11
Αποτελε΄σµατα επι΄ των δικαιωµα΄των που υπο΄κεινται σε
΄ ριση
καταχω
Τα αποτελε΄σµατα της διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας τα σχετικα΄ µε
δικαιω΄µατα του οφειλε΄τη επι΄ ακινη΄του, πλοι΄ου η΄ αεροσκα΄φους, τα
οποι΄α χρη΄ζουν καταχωρι΄σεως σε δηµο΄σιο βιβλι΄ο, διε΄πονται απο΄ το
δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους το οποι΄ο επιτα΄σσει την τη΄ρηση του
βιβλι΄ου.
'Αρθρο 12
Κοινοτικο΄ δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας και κοινοτικο΄ ση΄µα
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄, ΄ενα κοινοτικο΄ ση΄µα,
΄ενα κοινοτικο΄ δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας η΄ κα΄θε ανα΄λογο δικαι΄ωµα
προβλεπο΄µενο εκ του κοινοτικου΄ δικαι΄ου, δυ΄νανται να
περιληφθου΄ν µο΄νο σε διαδικασι΄α του α΄ρθρου 3 παρα΄γραφος 1.

'Αρθρο 15
Αποτελε΄σµατα

της

διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας
΄ ν δικω
΄ν
εκκρεµω

επι΄

Τα αποτελε΄σµατα της διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας επι΄ εκκρεµου΄ς
δι΄κης µε αντικει΄µενο πρα΄γµα η΄ δικαι΄ωµα της πτωχευτικη΄ς
περιουσι΄ας, διε΄πονται αποκλειστικα΄ απο΄ το δι΄καιο του κρα΄τους
µε΄λους στο οποι΄ο υφι΄σταται η εκκρεµοδικι΄α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

'Αρθρο 16
Βασικη΄ αρχη΄
1.
Η κη΄ρυξη της ΄εναρξης µιας διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας
απο΄ τα κατ' α΄ρθρο 3 αρµο΄δια δικαστη΄ρια κρα΄τους µε΄λους,
αναγνωρι΄ζεται στο ΄εδαφος ο΄λων των α΄λλων κρατω΄ν µελω΄ν µο΄λις
αρχι΄σει να παρα΄γει τα αποτελε΄σµατα΄ της στο κρα΄τος ΄εναρξης.
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Ο κανο΄νας αυτο΄ς ισχυ΄ει επι΄σης και αν, ως εκ της ιδιο΄τητας του
οφειλε΄τη, ει΄ναι αδυ΄νατη στα υπο΄λοιπα κρα΄τη µε΄λη η κατ' αυτου΄
΄εναρξη διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας.

2.
Η αναγνω΄ριση της διαδικασι΄ας του α΄ρθρου 3 παρα΄γραφος
1 δεν εµποδι΄ζει την ΄εναρξη διαδικασι΄ας του α΄ρθρου 3 παρα΄γραφος
2 απο΄ δικαστη΄ριο α΄λλου κρα΄τους µε΄λους. Στην περι΄πτωση αυτη΄,
η τελευται΄α αυτη΄ διαδικασι΄α ει΄ναι δευτερευ΄ουσα διαδικασι΄α
αφερεγγυο΄τητας κατα΄ την ΄εννοια του κεφαλαι΄ου ΙΙΙ.

30.6.2000

3.
Κατα΄ την α΄σκηση των εξουσιω΄ν του, ο συ΄νδικος τηρει΄ το
δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο προτι΄θεται να ενεργη΄σει,
και δη τις διαδικασι΄ες ρευστοποι΄ησης των περιουσιακω΄ν στοιχει΄ων.
Οι εξουσι΄ες του συνδι΄κου δεν περιλαµβα΄νουν δικαι΄ωµα χρη΄σης
µε΄σων καταναγκασµου΄ ου΄τε δικαι΄ωµα αποφα΄σεως επι΄ νοµικη΄ς
διαδικασι΄ας η΄ διαφορα΄ς.

'Αρθρο 19
Απο΄δειξη του διορισµου΄ του συνδι΄κου

'Αρθρο 17

΄ ρισης
Αποτελε΄σµατα της αναγνω

1.
Η απο΄φαση ΄εναρξης διαδικασι΄ας του α΄ρθρου 3 παρα΄γραφος
1 παρα΄γει α΄νευ ετε΄ρου σε κα΄θε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος τα
αποτελε΄σµατα που ορι΄ζει το δι΄καιο του κρα΄τους ΄εναρξης, εφο΄σον
ο παρω΄ν κανονισµο΄ς δεν προβλε΄πει α΄λλως και ενο΄σω δεν ΄εχει
κινηθει΄ σ' αυτο΄ το α΄λλο κρα΄τος µε΄λος καµι΄α α΄λλη διαδικασι΄α του
α΄ρθρου 3 παρα΄γραφος 2.

2.
Τα αποτελε΄σµατα διαδικασι΄ας του α΄ρθρου 3 παρα΄γραφος 2
δεν αµφισβητου΄νται στα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη. Τυχο΄ν περιορισµοι΄ των
δικαιωµα΄των των πιστωτω΄ν και δη αναστολη΄ πληρωµω΄ν η΄ α΄φεση
χρε΄ους, καθο΄σον αφορα΄ περιουσιακα΄ στοιχει΄α ευρισκο΄µενα σε
α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, αντιτα΄σσονται µο΄νον στους συγκατατεθε΄ντες
πιστωτε΄ς.

'Αρθρο 18

Εξουσι΄ες του συνδι΄κου

1.
Ο συ΄νδικος ο οριζο΄µενος απο΄ δικαστη΄ριο αρµο΄διο βα΄σει
του α΄ρθρου 3 παρα΄γραφος 1 δικαιου΄ται να ασκει΄ εντο΄ς α΄λλου
κρα΄τους µε΄λους ο΄λες τις εξουσι΄ες που του απονε΄µει το δι΄καιο του
κρα΄τους ενα΄ρξεως, εφο΄σον δεν ΄εχει κηρυχθει΄ σ' αυτο΄ η ΄εναρξη
α΄λλης διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας η΄ δεν ΄εχει ληφθει΄ α΄λλο
αντι΄θετο ασφαλιστικο΄ µε΄τρο λο΄γω υποβολη΄ς αιτη΄σεως ενα΄ρξεως
διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας στο εν λο΄γω α΄λλο κρα΄τος. ∆ικαιου΄ται
µεταξυ΄ α΄λλων, και επιφυλασσοµε΄νων των α΄ρθρων 5 και 7, να
µεταφε΄ρει τα περιουσιακα΄ στοιχει΄α του οφειλε΄τη εκτο΄ς του
κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο βρι΄σκονται.

2.
Ο συ΄νδικος ο διορισθει΄ς απο΄ δικαστη΄ριο αρµο΄διο βα΄σει του
α΄ρθρου 3 παρα΄γραφος 2 δικαιου΄ται, εντο΄ς των α΄λλων κρατω΄ν
µελω΄ν, να επικαλει΄ται δικαστικω΄ς η΄ εξωδι΄κως, το γεγονο΄ς ο΄τι, µετα΄
την ΄εναρξη της διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας, κινητα΄ περιουσιακα΄
στοιχει΄α µεταφε΄ρθηκαν απο΄ το κρα΄τος ΄εναρξης στο συγκεκριµε΄νο
α΄λλο κρα΄τος µε΄λος. ∆ικαιου΄ται επι΄σης να ασκει΄ αγωγε΄ς
πτωχευτικη΄ς ανα΄κλησης προς ο΄φελος των πιστωτω΄ν.

Ο διορισµο΄ς του συνδι΄κου αποδεικνυ΄εται µε την προσκο΄µιση
επικυρωµε΄νου αντιγρα΄φου της απο΄φασης διορισµου΄ η΄ µε
οποιαδη΄ποτε α΄λλη βεβαι΄ωση του αρµο΄διου δικαστηρι΄ου.
Το κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο ο συ΄νδικος προτι΄θεται να ενεργη΄σει
δικαιου΄ται να του ζητη΄σει µετα΄φραση στην επι΄σηµη γλω΄σσα η΄ σε
µι΄α απο΄ τις επι΄σηµες γλω΄σσες του. 'Αλλη νοµιµοποι΄ηση η΄ ανα΄λογη
διατυ΄πωση δεν απαιτει΄ται.

'Αρθρο 20
Απο΄δοση και καταλογισµο΄ς

1.
Ο πιστωτη΄ς ο οποι΄ος, µετα΄ την ΄εναρξη διαδικασι΄ας του
α΄ρθρου 3 παρα΄γραφος 1, ικανοποι΄ησε καθ' οιονδη΄ποτε τρο΄πο, και
δη µε΄σω αναγκαστικη΄ς εκτελε΄σεως, εν ο΄λω η΄ εν µε΄ρει την απαι΄τηση΄
του µε περιουσιακα΄ στοιχει΄α του οφειλε΄τη ευρισκο΄µενα σε α΄λλο
κρα΄τος µε΄λος, οφει΄λει να αποδω΄σει ο΄τι ΄ελαβε στο συ΄νδικο,
επιφυλασσοµε΄νων των α΄ρθρων 5 και 7.

2.
Προς εξασφα΄λιση ΄σης
ι
µεταχει΄ρισης των πιστωτω΄ν, ο
πιστωτη΄ς ο οποι΄ος, στο πλαι΄σιο διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας,
ικανοποι΄ησε µε΄ρος της απαι΄τηση΄ς του, δεν συµµετε΄χει στις
διανοµε΄ς τις πραγµατοποιου΄µενες στο πλαι΄σιο α΄λλης διαδικασι΄ας
µε΄χρις ο΄του οι πιστωτε΄ς της αυτη΄ς τα΄ξεως η΄ κατηγορι΄ας λα΄βουν
ισοδυ΄ναµο µε΄ρος στο πλαι΄σιο της α΄λλης διαδικασι΄ας.

'Αρθρο 21
∆ηµοσιο΄τητα

1.
Το ουσιαστικο΄ περιεχο΄µενο της αποφα΄σεως περι΄ ενα΄ρξεως
της διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας και της τυχο΄ν αποφα΄σεως
διορισµου΄ συνδι΄κου δηµοσιευ΄ονται, κατ' αι΄τηση του συνδι΄κου, σε
ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη συ΄µφωνα µε τις ισχυ΄ουσες στο καθε΄να
διατυπω΄σεις δηµοσιο΄τητας. Στη δηµοσι΄ευση αναφε΄ρεται επι΄σης
το ο΄νοµα του διορισθε΄ντος συνδι΄κου και διευκρινι΄ζεται εα΄ν ο
εφαρµοσθει΄ς κανο΄νας αρµοδιο΄τητας ει΄ναι ο κανο΄νας του α΄ρθρου
3 παρα΄γραφος 1 η΄ του α΄ρθρου 3 παρα΄γραφος 2.

30.6.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

2.
Ωστο΄σο, η υποχρεωτικη΄ δηµοσι΄ευση δυ΄ναται να επιβληθει΄
απο΄ κα΄θε κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο ο οφειλε΄της διαθε΄τει
εγκατα΄σταση. Στην περι΄πτωση αυτη΄, ο συ΄νδικος η΄ κα΄θε αρµο΄δια
προς του΄το αρχη΄ του κρα΄τους µε΄λους ΄εναρξης της διαδικασι΄ας
του α΄ρθρου 3 παρα΄γραφος 1, λαµβα΄νει ο΄λα τα µε΄τρα που ει΄ναι
αναγκαι΄α για να εξασφαλι΄σει τη δηµοσι΄ευση αυτη΄.
'Αρθρο 22
Εγγραφη΄ σε δηµο΄σιο βιβλι΄ο
1.
Η απο΄φαση περι΄ ενα΄ρξεως διαδικασι΄ας του α΄ρθρου 3
παρα΄γραφος 1 καταχωρι΄ζεται, κατ' αι΄τηση του συνδι΄κου, στα
βιβλι΄α µεταγραφω΄ν, στα µητρω΄α των εµπο΄ρων και σε οιοδη΄ποτε
α΄λλο δηµο΄σιο βιβλι΄ο τηρου΄µενο στα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη.
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συ΄µβασης των Βρυξελλω΄ν για τη διεθνη΄ δικαιοδοσι΄α και την
εκτε΄λεση αποφα΄σεων επι΄ αστικω΄ν και εµπορικω΄ν υποθε΄σεων, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε απο΄ τις συµβα΄σεις προσχω΄ρησης στη συ΄µβαση
αυτη΄.
Το πρω΄το εδα΄φιο ισχυ΄ει επι΄σης για τις αποφα΄σεις που αποτελου΄ν
α΄µεση απο΄ρροια της διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας και εντα΄σσονται
απευθει΄ας σ' αυτη΄ν, και αν ακο΄µη εκδοθου΄ν απο΄ α΄λλο δικαστη΄ριο.
Το πρω΄το εδα΄φιο ισχυ΄ει επι΄σης για τις αποφα΄σεις ασφαλιστικω΄ν
µε΄τρων που λαµβα΄νονται µετα΄ απο΄ την αι΄τηση ΄εναρξης µιας
διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας.
2.
Η αναγνω΄ριση και η εκτε΄λεση των λοιπω΄ν αποφα΄σεων πλην
αυτω΄ν της παραγρα΄φου 1, διε΄πονται απο΄ τη συ΄µβαση της
παραγρα΄φου 1, εφο΄σον τυγχα΄νει εφαρµογη΄ς.

2.
Πα΄ντως, κα΄θε κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να προβλε΄πει την
υποχρεωτικη΄ εγγραφη΄. Στην περι΄πτωση αυτη΄, ο συ΄νδικος η΄ α΄λλη
προς του΄το εξουσιοδοτηµε΄νη αρχη΄ στο κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο
α΄ρχισε η διαδικασι΄α του α΄ρθρου 3 παρα΄γραφος 1, πρε΄πει να
λαµβα΄νει τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να εξασφαλι΄σει την εγγραφη΄
αυτη΄.

3.
Τα κρα΄τη µε΄λη δεν υποχρεου΄νται σε αναγνω΄ριση η΄ εκτε΄λεση
αποφα΄σεως εκδοθει΄σας συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1, εα΄ν τυχο΄ν
συνεπα΄γεται περιορισµο΄ της ατοµικη΄ς ελευθερι΄ας η΄ του
ταχυδροµικου΄ απορρη΄του.

'Αρθρο 23

'Αρθρο 26 (1)

'Εξοδα

∆ηµο΄σια τα΄ξη

Τα ΄εξοδα των βα΄σει των α΄ρθρων 21 και 22 δηµοσιευ΄σεων και
καταχωρι΄σεων θεωρου΄νται ΄εξοδα και δαπα΄νες της διαδικασι΄ας.

Οιοδη΄ποτε κρα΄τος µε΄λος δικαιου΄ται να αρνηθει΄ την αναγνω΄ριση
διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας που α΄ρχισε σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος η΄
την εκτε΄λεση απο΄φασης ληφθει΄σας στο πλαι΄σιο τε΄τοιας
διαδικασι΄ας, εα΄ν η αναγνω΄ριση η΄ η εκτε΄λεση προ΄κειται να παρα΄γει
αποτελε΄σµατα προδη΄λως αντι΄θετα προς τη δηµο΄σια τα΄ξη αυτου΄,
και δη τις θεµελιω΄δεις αρχε΄ς και τα δικαιω΄µατα η΄ ελευθερι΄ες του
ατο΄µου που κατοχυρω΄νονται συνταγµατικω΄ς.

'Αρθρο 24
Παροχη΄ υπε΄ρ του οφειλε΄τη
1.
Ο προβαι΄νων εντο΄ς κρα΄τους µε΄λους σε εκπλη΄ρωση παροχη΄ς
προς ο΄φελος οφειλε΄τη υποκει΄µενου σε διαδικασι΄α αφερεγγυο΄τητας
η οποι΄α α΄ρχισε σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, ενω΄ θα ΄επρεπε να εκτελεσθει΄
προς ο΄φελος του συνδι΄κου της διαδικασι΄ας αυτη΄ς, ελευθερω΄νεται,
εα΄ν αγνοου΄σε την ΄εναρξη της διαδικασι΄ας.
2.
Με΄χρις αποδει΄ξεως του εναντι΄ου, η α΄γνοια της ΄εναρξης
διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας τεκµαι΄ρεται, εφο΄σον η εκπλη΄ρωση
της παροχη΄ς ΄ελαβε χω΄ρα πριν απο΄ τις κατ' α΄ρθρο 21 διατυπω΄σεις
δηµοσιο΄τητας. Εα΄ν η εκπλη΄ρωση της παροχη΄ς ΄ελαβε χω΄ρα µετα΄ τις
διατυπω΄σεις αυτε΄ς, τεκµαι΄ρεται, µε΄χρις αποδει΄ξεως του εναντι΄ου,
ο΄τι ο εκπληρω΄σας τελου΄σε εν γνω΄σει της ΄εναρξης της διαδικασι΄ας.
'Αρθρο 25
΄ ριση και εκτελεστο΄ α΄λλων αποφα΄σεων
Αναγνω
1.
Οι αποφα΄σεις για τη διεξαγωγη΄ και την περα΄τωση
διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας οι εκδιδο΄µενες απο΄ δικαστη΄ριο του
οποι΄ου η απο΄φαση περι΄ ενα΄ρξεως της διαδικασι΄ας αναγνωρι΄ζεται
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 16, καθω΄ς και ο πτωχευτικο΄ς συµβιβασµο΄ς
που εγκρι΄νεται απο΄ το δικαστη΄ριο αυτο΄, αναγνωρι΄ζονται επι΄σης
α΄νευ ετε΄ρου. Οι αποφα΄σεις αυτε΄ς εκτελου΄νται συ΄µφωνα µε τα
α΄ρθρα 31 ΄εως 51, εξαιρε΄σει του α΄ρθρου 34 παρα΄γραφος 2, της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

'Αρθρο 27
'Εναρξη διαδικασι΄ας
Η ΄εναρξη διαδικασι΄ας του α΄ρθρου 3 παρα΄γραφος 1 µε απο΄φαση
δικαστηρι΄ου κρα΄τους µε΄λους αναγνωριζο΄µενη σε α΄λλο κρα΄τος
µε΄λος (κυ΄ρια διαδικασι΄α), καθιστα΄ δυνατη΄ την ΄εναρξη, στο δευ΄τερο
κρα΄τος µε΄λος, τα δικαστη΄ρια του οποι΄ου ΄εχουν αρµοδιο΄τητα
βα΄σει του α΄ρθρου 3 παρα΄γραφος 2, δευτερευ΄ουσας διαδικασι΄ας
αφερεγγυο΄τητας, χωρι΄ς να εξετα΄ζεται η αφερεγγυο΄τητα η΄ µη του
οφειλε΄τη και στο κρα΄τος αυτο΄. Η διαδικασι΄α αυτη΄ ει΄ναι µι΄α των
διαδικασιω΄ν του παραρτη΄µατος Β, παρα΄γει δε αποτελε΄σµατα µο΄νο
επι΄ των περιουσιακω΄ν στοιχει΄ων του οφειλε΄τη των ευρισκο΄µενων
σ' αυτο΄ το α΄λλο κρα΄τος µε΄λος.
(1) Λαµβα΄νεται υπο΄ σηµει΄ωση η δη΄λωση της Πορτογαλι΄ας σχετικα΄ µε την
εφαρµογη΄ των α΄ρθρων 26 και 27 (ΕΕ C 183 της 30.6.2000, σ. 1).
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'Αρθρο 28
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'Αρθρο 32

Εφαρµοστε΄ο δι΄καιο
΄ν
'Ασκηση των δικαιωµα΄των των πιστωτω
Τη δευτερευ΄ουσα διαδικασι΄α διε΄πει το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους
ο΄που α΄ρχισε η δευτερευ΄ουσα διαδικασι΄α, εκτο΄ς αν α΄λλως ορι΄ζει ο
παρω΄ν κανονισµο΄ς.

1.
Ο πιστωτη΄ς δικαιου΄ται να αναγγει΄λει την απαι΄τηση΄ του στην
κυ΄ρια η΄ σε οιαδη΄ποτε δευτερευ΄ουσα διαδικασι΄α.

'Αρθρο 29
Ενεργητικη΄ νοµιµοποι΄ηση
Την ΄εναρξη δευτερευ΄ουσας διαδικασι΄ας δικαιου΄ται να ζητη΄σει:
α) ο συ΄νδικος κυ΄ριας διαδικασι΄ας·
β) το προ΄σωπο η΄ η αρχη΄ που νοµιµοποιει΄ται να ζητη΄σει την
΄εναρξη διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας βα΄σει του δικαι΄ου του
κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο ζητει΄ται η ΄εναρξη της
δευτερευ΄ουσας διαδικασι΄ας.

2.
Οι συ΄νδικοι της κυρι΄ας και των δευτερευουσω΄ν διαδικασιω΄ν
αναγγε΄λλουν στις α΄λλες διαδικασι΄ες τις απαιτη΄σεις οι οποι΄ες ΄εχουν
αναγγελθει΄ στη διαδικασι΄α για την οποι΄α διορι΄στηκαν αντιστοι΄χως
συ΄νδικοι, εφο΄σον η αναγγελι΄α ει΄ναι επωφελη΄ς για τους πιστωτε΄ς
της διαδικασι΄ας που εκπροσωπου΄ν, και επιφυλασσοµε΄νου του
δικαιω΄µατος του κα΄θε πιστωτη΄ να αντιταχθει΄ στην αναγγελι΄α η΄ να
την αποσυ΄ρει, εφο΄σον το εφαρµοστε΄ο δι΄καιο το επιτρε΄πει.

3.
Οι συ΄νδικοι κυ΄ριας η΄ δευτερευ΄ουσας διαδικασι΄ας
δικαιου΄νται να συµµετε΄χουν ως πιστωτε΄ς σε α΄λλη διαδικασι΄α,
µεταξυ΄ α΄λλων, λαµβα΄νοντας µε΄ρος στη συνε΄λευση των πιστωτω΄ν.

'Αρθρο 30
΄ν
Προκαταβολη΄ εξο΄δων και δαπανω
'Οταν το δι΄καιο του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο ζητει΄ται η ΄εναρξη
δευτερευ΄ουσας διαδικασι΄ας απαιτει΄ να ΄εχει ο οφειλε΄της ενεργητικο΄
επαρκε΄ς για την ολικη΄ η΄ µερικη΄ κα΄λυψη των εξο΄δων και δαπανω΄ν
της διαδικασι΄ας, το επιληφθε΄ν της αιτη΄σεως δικαστη΄ριο δικαιου΄ται
να επιβα΄λει στον αιτου΄ντα προκαταβολη΄ εξο΄δων η΄ συ΄σταση
ανα΄λογης εγγυ΄ησης.

'Αρθρο 31
Καθη΄κον συνεργασι΄ας και ενηµε΄ρωσης
1.
Επιφυλασσοµε΄νων των κανο΄νων περιορισµου΄ της
ανακοι΄νωσης πληροφοριω΄ν, ο συ΄νδικος της κυ΄ριας διαδικασι΄ας και
οι συ΄νδικοι των δευτερευουσω΄ν διαδικασιω΄ν υπε΄χουν υποχρε΄ωση
αµοιβαι΄ας ενηµε΄ρωσης. Ανακοινω΄νουν αµελλητι΄ κα΄θε πληροφορι΄α
η οποι΄α ει΄ναι δυνατο΄ν να αποβει΄ χρη΄σιµη στην α΄λλη διαδικασι΄α,
ο΄πως την πορει΄α της αναγγελι΄ας και εξε΄λεγξης των απαιτη΄σεων και
ο΄λα τα µε΄τρα που αποσκοπου΄ν στην περα΄τωση της διαδικασι΄ας.
2.
Επιφυλασσοµε΄νων των κανο΄νων που ισχυ΄ουν για εκα΄στη
διαδικασι΄α, ο συ΄νδικος της κυ΄ριας διαδικασι΄ας και οι συ΄νδικοι των
δευτερευουσω΄ν διαδικασιω΄ν υποχρεου΄νται να συνεργα΄ζονται.
3.
Ο συ΄νδικος δευτερευ΄ουσας διαδικασι΄ας οφει΄λει να παρε΄χει
εγκαι΄ρως στο συ΄νδικο της κυ΄ριας διαδικασι΄ας τη δυνατο΄τητα να
υποβα΄λει προτα΄σεις σχετικα΄ µε την εκκαθα΄ριση η΄ α΄λλη χρη΄ση του
ενεργητικου΄ της δευτερευ΄ουσας διαδικασι΄ας.

'Αρθρο 33

Αναστολη΄ της εκκαθα΄ρισης

1.
Το δικαστη΄ριο που κη΄ρυξε την ΄εναρξη της δευτερευ΄ουσας
διαδικασι΄ας αναστε΄λλει εν ο΄λω η΄ εν µε΄ρει την εκκαθα΄ριση
κατο΄πιν αιτη΄σεως του συνδι΄κου της κυ΄ριας διαδικασι΄ας, υπο΄ την
προϋπο΄θεση ο΄τι το επιληφθε΄ν δικαστη΄ριο δικαιου΄ται να ζητη΄σει
απο΄ τον συ΄νδικο της κυ΄ριας διαδικασι΄ας τη λη΄ψη παντο΄ς
προ΄σφορου µε΄τρου προστασι΄ας των συµφερο΄ντων των πιστωτω΄ν
της δευτερευ΄ουσας διαδικασι΄ας και ορισµε΄νων οµα΄δων πιστωτω΄ν.
Η αι΄τηση του συνδι΄κου της κυρι΄ας διαδικασι΄ας απορρι΄πτεται
µο΄νον εα΄ν προδη΄λως δεν εξυπηρετει΄ τα συµφε΄ροντα των πιστωτω΄ν
της κυ΄ριας διαδικασι΄ας. Η αναστολη΄ της εκκαθα΄ρισης διατα΄σσεται
για τρεις µη΄νες το πολυ΄, ει΄ναι δε δυνατη΄ η παρα΄ταση η΄ η ανανε΄ωση΄
της για ΄σο
ι χρονικο΄ δια΄στηµα.

2.
Το δικαστη΄ριο της παραγρα΄φου 1 τερµατι΄ζει την αναστολη΄
της εκκαθα΄ρισης:
— αιτη΄σει του συνδι΄κου της κυ΄ριας διαδικασι΄ας,
— αυτεπαγγε΄λτως, εα΄ν το ζητη΄σει πιστωτη΄ς η΄ ο συ΄νδικος της
δευτερευ΄ουσας διαδικασι΄ας, εφο΄σον την αναστολη΄ δεν
δικαιολογει΄ πλε΄ον ιδι΄ως το συµφε΄ρον των πιστωτω΄ν της κυ΄ριας
η΄ της δευτερευ΄ουσας διαδικασι΄ας.
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'Αρθρο 37 (1)

'Αρθρο 34

Με΄τρα

περα΄τωσης

της δευτερευ΄ουσας
αφερεγγυο΄τητας
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διαδικασι΄ας

1.
Εα΄ν το δι΄καιο που διε΄πει τη δευτερευ΄ουσα διαδικασι΄α
αφερεγγυο΄τητας επιτρε΄πει την περα΄τωση΄ της χωρι΄ς εκκαθα΄ριση
αλλα΄ µε΄σω σχεδι΄ου εξυγι΄ανσης η΄ πτωχευτικου΄ συµβιβασµου΄ η΄
α΄λλου ανα΄λογου µε΄τρου, ο συ΄νδικος της κυ΄ριας διαδικασι΄ας
νοµιµοποιει΄ται να προτει΄νει σχετικο΄ µε΄τρο.

Μετατροπη΄ της προγενε΄στερης διαδικασι΄ας
Ο συ΄νδικος της κυ΄ριας διαδικασι΄ας, εφο΄σον αποδεικνυ΄εται ο΄τι
εξυπηρετου΄νται τα συµφε΄ροντα των πιστωτω΄ν της κυρι΄ας
διαδικασι΄ας, δικαιου΄ται να ζητη΄σει τη µετατροπη΄ µιας
προγενε΄στερης διαδικασι΄ας του παραρτη΄µατος Α κινηθει΄σας σε
α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, σε διαδικασι΄α εκκαθα΄ρισης.
Το κατ' α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 2 αρµο΄διο δικαστη΄ριο διατα΄σσει τη
µετατροπη΄ σε µι΄α απο΄ τις διαδικασι΄ες του παραρτη΄µατος Β.

Η κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο περα΄τωση της δευτερευ΄ουσας διαδικασι΄ας
βα΄σει µε΄τρου αναφεροµε΄νου στο πρω΄το εδα΄φιο, καθι΄σταται
οριστικη΄ µο΄νον κατο΄πιν συµφωνι΄ας του συνδι΄κου της κυ΄ριας
διαδικασι΄ας η΄, αν ο συ΄νδικος δεν συµφωνει΄, εφο΄σον το προταθε΄ν
µε΄τρο δεν θι΄γει οικονοµικω΄ς τους πιστωτε΄ς της κυ΄ριας διαδικασι΄ας.

2.
Περιορισµοι΄των δικαιωµα΄των των πιστωτω΄ν, ο΄πως αναστολη΄
πληρωµη΄ς η΄ α΄φεση χρε΄ους, απορρε΄οντες απο΄ µε΄τρο προταθε΄ν
συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1 σε δευτερευ΄ουσα διαδικασι΄α, δεν
παρα΄γουν αποτελε΄σµατα επι΄ των περιουσιακω΄ν στοιχει΄ων του
οφειλε΄τη που δεν αποτελου΄ν αντικει΄µενο της εν λο΄γω διαδικασι΄ας,
εκτο΄ς εα΄ν συγκατατεθου΄ν ο΄λοι οι ενδιαφερο΄µενοι πιστωτε΄ς.

3.
∆ιαρκου΄σης της κατ' α΄ρθρο 33 αναστολη΄ς της εκκαθα΄ρισης,
µο΄νον ο συ΄νδικος της κυ΄ριας διαδικασι΄ας, η΄ ο οφειλε΄της µε τη
συγκατα΄θεση του συνδι΄κου, δικαιου΄ται να προτει΄νει µε΄τρα
συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1 του παρο΄ντος α΄ρθρου στο πλαι΄σιο
της δευτερευ΄ουσας διαδικασι΄ας. 'Αλλη προ΄ταση λη΄ψεως τε΄τοιου
µε΄τρου δεν υποβα΄λλεται σε ψηφοφορι΄α ου΄τε εγκρι΄νεται.

'Αρθρο 38
Ασφαλιστικα΄ µε΄τρα
Ο προσωρινο΄ς συ΄νδικος ο διοριζο΄µενος απο΄ δικαστη΄ριο κρα΄τους
µε΄λους αρµο΄διο βα΄σει του α΄ρθρου 3 παρα΄γραφος 1, µε σκοπο΄ τη
συντη΄ρηση της περιουσι΄ας του οφειλε΄τη, νοµιµοποιει΄ται να
ζητη΄σει, για το δια΄στηµα απο΄ την κατα΄θεση της αιτη΄σεως ενα΄ρξεως
διαδικασι΄ας αφερεγγυο΄τητας µε΄χρι την ΄εκδοση της σχετικη΄ς
απο΄φασης, τη λη΄ψη οιουδη΄ποτε µε΄τρου συντη΄ρησης και
προστασι΄ας της περιουσι΄ας του οφειλε΄τη που ευρι΄σκεται σε α΄λλο
κρα΄τος µε΄λος, κατα΄ το δι΄καιο του κρα΄τους αυτου΄.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΩΝ

ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΩΝ

'Αρθρο 39
'Αρθρο 35

Υπο΄λοιπο ενεργητικου΄ της δευτερευ΄ουσας διαδικασι΄ας
Εα΄ν, µε την εκκαθα΄ριση του ενεργητικου΄ της δευτερευ΄ουσας
διαδικασι΄ας, ικανοποιηθου΄ν ο΄λες οι απαιτη΄σεις που ΄εγιναν δεκτε΄ς
κατ' αυτη΄ν, ο συ΄νδικος της εν λο΄γω διαδικασι΄ας µεταβιβα΄ζει
αµελλητι΄ το υπο΄λοιπο του ενεργητικου΄ στο συ΄νδικο της κυ΄ριας
διαδικασι΄ας.

'Αρθρο 36

Μεταγενε΄στερη ΄εναρξη της κυ΄ριας διαδικασι΄ας
'Οταν αρχι΄ζει διαδικασι΄α αφερεγγυο΄τητας του α΄ρθρου 3
παρα΄γραφος 1, ενω΄ ΄εχει η΄δη αρχι΄σει, σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος,
διαδικασι΄α του α΄ρθρου 3 παρα΄γραφος 2, η προγενε΄στερη
διαδικασι΄α διε΄πεται απο΄ τα α΄ρθρα 31 ΄εως 35, εφο΄σον η εξε΄λιξη΄
της επιτρε΄πει την εφαρµογη΄ αυτω΄ν των α΄ρθρων.

∆ικαι΄ωµα αναγγελι΄ας των απαιτη΄σεων
Οι πιστωτε΄ς οι ΄εχοντες συνη΄θη διαµονη΄ η΄ κατοικι΄α η΄ ΄εδρα σε
κρα΄τος µε΄λος α΄λλο απο΄ το κρα΄τος ΄εναρξης, συµπεριλαµβανοµε΄νων
των φορολογικω΄ν αρχω΄ν και των οργανισµω΄ν κοινωνικη΄ς
ασφα΄λισης των κρατω΄ν µελω΄ν, δικαιου΄νται να αναγγε΄λλουν
εγγρα΄φως τις απαιτη΄σεις τους, στο πλαι΄σιο της διαδικασι΄ας
αφερεγγυο΄τητας.
'Αρθρο 40
΄ν
Υποχρε΄ωση ενηµε΄ρωσης των πιστωτω
1.
Μο΄λις αρχι΄σει η διαδικασι΄α αφερεγγυο΄τητας σε κρα΄τος
µε΄λος, το αρµο΄διο δικαστη΄ριο του κρα΄τους αυτου΄ η΄ ο συ΄νδικος
που ΄εχει διορισθει΄ απ' το δικαστη΄ριο αυτο΄, ενηµερω΄νει αµελλητι΄
τους πιστωτε΄ς που ει΄ναι γνωστοι΄ και ΄εχουν στα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη
τη συνη΄θη διαµονη΄ τους, κατοικι΄α η΄ ΄εδρα.
(1) Λαµβα΄νεται υπο΄ σηµει΄ωση η δη΄λωση της Πορτογαλι΄ας σχετικα΄ µε την
εφαρµογη΄ των α΄ρθρων 26 και 37 (EE C 183 της 30.6.2000, σ. 1).
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2.
Η ενηµε΄ρωση αυτη΄ γι΄νεται µε την αποστολη΄, προς ΄εκαστο
πιστωτη΄, σηµειω΄µατος το οποι΄ο περιε΄χει ιδι΄ως τις τηρητε΄ες
προθεσµι΄ες και τις κυρω΄σεις που προβλε΄πονται ο΄σον αφορα΄ τις
προθεσµι΄ες αυτε΄ς, το ο΄ργανο η΄ την αρχη΄ προς την οποι΄α
διενεργει΄ται η αναγγελι΄α των απαιτη΄σεων και τα λοιπα΄ ληπτε΄α
µε΄τρα. Το σηµει΄ωµα αυτο΄ αναφε΄ρει επι΄σης κατα΄ πο΄σον πρε΄πει να
αναγγει΄λουν την απαι΄τηση΄ τους οι προνοµιου΄χοι η΄ οι ΄εχοντες
εµπρα΄γµατον ασφα΄λεια πιστωτε΄ς.
'Αρθρο 41
Περιεχο΄µενο της αναγγελι΄ας απαιτη΄σεως
Ο πιστωτη΄ς αποστε΄λλει τυχο΄ν αντι΄γραφο των αποδεικτικω΄ν, και
αναφε΄ρει το ει΄δος της απαιτη΄σεως, την ηµεροµηνι΄α της γε΄νεση΄ς
της, το υ΄ψος της, καθω΄ς και το αν ΄εχει η΄ µη προνοµιου΄χο
χαρακτη΄ρα η΄ εµπρα΄γµατη ασφα΄λεια, η΄ εα΄ν υφι΄σταται επιφυ΄λαξη
κυριο΄τητας, και τα περιουσιακα΄ στοιχει΄α τα οποι΄α συνιστου΄ν
αντικει΄µενο της ασφα΄λειας την οποι΄α επικαλει΄ται.
'Αρθρο 42
΄ σσες
Γλω
1.
Η κατα΄ το α΄ρθρο 40 ενηµε΄ρωση πραγµατοποιει΄ται στην
επι΄σηµη γλω΄σσα η΄ σε µι΄α απο΄ τις επι΄σηµες γλω΄σσες του κρα΄τους
΄εναρξης. Χρησιµοποιει΄ται προς του΄το ΄εντυπο που φε΄ρει, σε ο΄λες
τις επι΄σηµες γλω΄σσες των οργα΄νων της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, τον
τι΄τλο «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις
προθεσµι΄ες».
2.
Ο πιστωτη΄ς ο οποι΄ος ΄εχει τη συνη΄θη διαµονη΄ η΄ την κατοικι΄α
η΄ την ΄εδρα του σε κρα΄τος µε΄λος δια΄φορο του κρα΄τους ΄εναρξης,
δικαιου΄ται να αναγγει΄λει την απαι΄τηση΄ του στην επι΄σηµη γλω΄σσα
η΄ σε µι΄α απο΄ τις επι΄σηµες γλω΄σσες του κρα΄τους αυτου΄, οπο΄τε η
αναγγελι΄α της απαιτη΄σεω΄ς του πρε΄πει τουλα΄χιστον να φε΄ρει τον
τι΄τλο «Αναγγελι΄α απαιτη΄σεως» στην επι΄σηµη γλω΄σσα η΄ σε µι΄α απο΄
τις επι΄σηµες γλω΄σσες του κρα΄τους ΄εναρξης. Μπορει΄ επι΄σης να
υποχρεωθει΄ να προσκοµι΄σει µετα΄φραση της αναγγελι΄ας στην
επι΄σηµη γλω΄σσα η΄ σε µι΄α απο΄ τις επι΄σηµες γλω΄σσες του κρα΄τους
΄εναρξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 44
Σχε΄σεις µε συµβα΄σεις
1.
Μετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του, ο παρω΄ν κανονισµο΄ς
αντικαθιστα΄, ως προς το ουσιαστικο΄ πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του, στις
σχε΄σεις µεταξυ΄ κρατω΄ν µελω΄ν, τις συµβα΄σεις που ΄εχουν συναφθει΄
µεταξυ΄ δυ΄ο η΄ περισσοτε΄ρων απο΄ τα κρα΄τη αυτα΄, και ιδι΄ως:
α) τη συ΄µβαση µεταξυ΄ του Βελγι΄ου και της Γαλλι΄ας περι΄ της
δικαστικη΄ς αρµοδιο΄τητας, της ισχυ΄ος και της εκτελε΄σεως
δικαστικω΄ν αποφα΄σεων, διαιτητικω΄ν αποφα΄σεων και δηµοσι΄ων
εγγρα΄φων, που υπεγρα΄φη στο Παρι΄σι, στις 8 Ιουλι΄ου 1899·
β) τη συ΄µβαση µεταξυ΄ Βελγι΄ου και Αυστρι΄ας περι΄ πτωχευ΄σεως,
πτωχευτικου΄ συµβιβασµου΄ και αναστολη΄ς πληρωµω΄ν (µε το
προ΄σθετο πρωτο΄κολλο της 13ης Ιουνι΄ου 1973), που
υπεγρα΄φη στις Βρυξε΄λλες, στις 16 Ιουλι΄ου 1969·
γ) τη συ΄µβαση µεταξυ΄ του Βελγι΄ου και των Κα΄τω Χωρω΄ν περι΄ της
δικαστικη΄ς αρµοδιο΄τητας, της πτωχευ΄σεως και της ισχυ΄ος και
εκτελε΄σεως δικαστικω΄ν αποφα΄σεων, διαιτητικω΄ν αποφα΄σεων
και δηµοσι΄ων εγγρα΄φων, που υπεγρα΄φη στις Βρυξε΄λλες, στις
28 Μαρτι΄ου 1925·
δ) τη συνθη΄κη µεταξυ΄ Γερµανι΄ας και Αυστρι΄ας περι΄ πτωχευ΄σεως
και πτωχευτικου΄ συµβιβασµου΄, που υπεγρα΄φη στη Βιε΄ννη, στις
25 Μαι΅ου 1979·
ε) τη συ΄µβαση µεταξυ΄ Γαλλι΄ας και Αυστρι΄ας για τη διεθνη΄
δικαιοδοσι΄α και την αναγνω΄ριση και την εκτε΄λεση αποφα΄σεων
στον τοµε΄α της πτω΄χευσης, που υπεγρα΄φη στη Βιε΄ννη, στις
27 Φεβρουαρι΄ου 1979·
στ) τη συ΄µβαση µεταξυ΄ της Γαλλι΄ας και της Ιταλι΄ας περι΄
εκτελε΄σεως αποφα΄σεων επι΄ αστικω΄ν και εµπορικω΄ν υποθε΄σεων,
που υπεγρα΄φη στη Ρω΄µη, στις 3 Ιουνι΄ου 1930·
ζ) τη συ΄µβαση µεταξυ΄ Ιταλι΄ας και Αυστρι΄ας περι΄ πτωχευ΄σεως και
πτωχευτικου΄ συµβιβασµου΄, που υπεγρα΄φη στη Ρω΄µη, στις
12 Ιουλι΄ου 1977·
η) τη συ΄µβαση µεταξυ΄ του Βασιλει΄ου των Κα΄τω Χωρω΄ν και
της Οµοσπονδιακη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας της Γερµανι΄ας περι΄ της
αµοιβαι΄ας αναγνωρι΄σεως και εκτελε΄σεως των αποφα΄σεων
και α΄λλων εκτελεστω΄ν τι΄τλων επι΄ αστικω΄ν και εµπορικω΄ν
υποθε΄σεων, που υπεγρα΄φη στη Χα΄γη, στις 30 Αυγου΄στου
1962·
θ) τη συ΄µβαση µεταξυ΄ του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου και του
Βασιλει΄ου του Βελγι΄ου περι΄ αµοιβαι΄ας εκτελε΄σεως αποφα΄σεων
επι΄ αστικω΄ν και εµπορικω΄ν υποθε΄σεων, και το πρωτο΄κολλο΄
της, που υπεγρα΄φη στις Βρυξε΄λλες, στις 2 Μαι΅ου 1934·
ι)

'Αρθρο 43
Χρονικη΄ ισχυ΄ς
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς εφαρµο΄ζεται µο΄νο στις διαδικασι΄ες
αφερεγγυο΄τητας που α΄ρχισαν µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του. Οι
πρα΄ξεις που διενεργη΄θηκαν απο΄ τον οφειλε΄τη πριν απο΄ την ΄εναρξη
ισχυ΄ος του παρο΄ντος κανονισµου΄, εξακολουθου΄ν να διε΄πονται απο΄
το εφαρµοστε΄ο τη στιγµη΄ που διενεργη΄θηκαν δι΄καιο.
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την περι΄ πτωχευ΄σεως συ΄µβαση µεταξυ΄ ∆ανι΄ας, Φινλανδι΄ας,
Νορβηγι΄ας, Σουηδι΄ας και Ισλανδι΄ας, που υπεγρα΄φη στην
Κοπεγχα΄γη, στις 7 Νοεµβρι΄ου 1933·

ια) την ευρωπαϊκη΄ συ΄µβαση για ορισµε΄νες διεθνει΄ς πτυχε΄ς της
πτωχευ΄σεως, που υπεγρα΄φη στην Κωνσταντινου΄πολη, στις
5 Ιουνι΄ου 1990.
2.
Οι συµβα΄σεις που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1
συνεχι΄ζουν να παρα΄γουν αποτελε΄σµατα, καθο΄σον αφορα΄ τις
διαδικασι΄ες που α΄ρχισαν πριν απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του παρο΄ντος
κανονισµου΄.
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Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς δεν εφαρµο΄ζεται:

α) σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος, κατα΄ το µε΄τρο που ει΄ναι ασυµβι΄βαστος
µε υποχρεω΄σεις σε πτωχευτικε΄ς υποθε΄σεις που προκυ΄πτουν
απο΄ συ΄µβαση η οποι΄α ΄εχει συναφθει΄ απο΄ το κρα΄τος αυτο΄ µε
µι΄α η΄ περισσο΄τερες τρι΄τες χω΄ρες, πριν απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος
του παρο΄ντος κανονισµου΄·
β) στο Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο της Μεγα΄λης Βρετανι΄ας και Βορει΄ου
Ιρλανδι΄ας, κατα΄ το µε΄τρο που ει΄ναι ασυµβι΄βαστος µε
υποχρεω΄σεις σε πτωχευτικε΄ς υποθε΄σεις και σε υποθε΄σεις
εκκαθα΄ρισης αφερε΄γγυων εταιρειω΄ν που προκυ΄πτουν απο΄
συµφωνι΄ες µε την Κοινοπολιτει΄α, οι οποι΄ες ισχυ΄ουν κατα΄ το
χρο΄νο ενα΄ρξεως ισχυ΄ος του παρο΄ντος κανονισµου΄.
'Αρθρο 45
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'Αρθρο 46
'Εκθεση και προσαρµογη΄
'Οχι αργο΄τερα απο΄ την 1η Ιουνι΄ου 2012 και, εν συνεχει΄α, ανα΄
πενταετι΄α, η Επιτροπη΄ υποβα΄λλει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, το
Συµβου΄λιο και την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ ΄εκθεση για
την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄. Η ΄εκθεση συνοδευ΄εται,
ενδεχοµε΄νως, απο΄ προ΄ταση προσαρµογη΄ς του παρο΄ντος
κανονισµου΄.

'Αρθρο 47

Τροποποι΄ηση παραρτηµα΄των
Το Συµβου΄λιο, αποφασι΄ζοντας οµοφω΄νως, µπορει΄να τροποποιη΄σει
τα παραρτη΄µατα του παρο΄ντος κανονισµου΄, κατο΄πιν πρωτοβουλι΄ας
ενο΄ς η΄ πλειο΄νων απο΄ τα µε΄λη του η΄ προτα΄σει της Επιτροπη΄ς.

'Εναρξη ισχυ΄ος
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς αρχι΄ζει να ισχυ΄ει στις 31 Μαι΅ου 2002.

Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς ει΄ναι δεσµευτικο΄ς ως προς ο΄λα τα µε΄ρη του και ισχυ΄ει α΄µεσα στα κρα΄τη
µε΄λη, συ΄µφωνα µε τη συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας.
Βρυξε΄λλες, 29 Μαι΅ου 2000.
Για το Συµβου΄λιο
Προ΄εδρος
A. COSTA
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
∆ιαδικασι΄ες αφερεγγυο΄τητας του α΄ρθρου 2 στοιχει΄ο α)

BELGIQUE—BELGIË
— Het faillissement/La faillite

— Arrangements under the control of the Court which involve the
vesting of all or part of the property of the debtor in the Official
Assignee for realisation and distribution

— Het gerechtelijk akkoord/Concordat judiciaire

— Company examinership

— De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes
ITALIA
DEUTSCHLAND

— Fallimento

— Das Konkursverfahren

— Concordato preventivo

— Das gerichtliche Vergleichsverfahren

— Liquidazione coatta amministrativa

— Das Gesamtvollstreckungsverfahren

— Amministrazione straordinaria

— Das Insolvenzverfahren

— Amministrazione controllata

ΕΛΛΑ∆Α

LUXEMBOURG

— Η πτω΄χευση

— Faillite

— Η ειδικη΄ εκκαθα΄ριση

— Gestion contrôlée

— Η προσωρινη΄ διαχει΄ριση εταιρει΄ας. Η διοι΄κηση και η διαχει΄ριση των
πιστωτω΄ν

— Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif)

— Η υπαγωγη΄ επιχει΄ρησης υπο΄ επι΄τροπο µε σκοπο΄ τη συ΄ναψη συµβιβασµου΄ µε τους πιστωτε΄ς

— Régime spécial de liquidation du notariat

NEDERLAND
ESPAÑA
— Concurso de acreedores
— Quiebra

— Het faillissement
— De surséance van betaling
— De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

— Suspensión de pagos
ÖSTERREICH
FRANCE
— Liquidation judiciaire

— Das Konkursverfahren
— Das Ausgleichsverfahren

— Redressement judiciaire avec nomination d’un administrateur
PORTUGAL
IRELAND
— Compulsory winding up by the Court
— Bankruptcy

— O processo de falência
— Os processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:
— A concordata

— The administration in bankruptcy of the estate of persons dying
insolvent

— A reconstituição empresarial

— Winding-up in bankruptcy of partnerships

— A estruturação financeira

— Creditor’s voluntary winding up (with confirmation of a Court)

— A gestão controlada
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SUOMI—FINLAND

UNITED KINGDOM

— Konkurssi/konkurs

— Winding up by or subject to the supervision of the court

— Yrityssaneeraus/företagssanering

— Creditors’ voluntary winding up (with confirmation by the court)

SVERIGE

— Administration

— Konkurs

— Voluntary arrangements under insolvency legislation

— Företagsrekonstruktion

— Bankruptcy or sequestration
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
∆ιαδικασι΄α εκκαθα΄ρισης του α΄ρθρου 2 στοιχει΄ο γ)

BELGIQUE —BELGÏE
— Het faillissement/La faillite

— Arrangements of the control of the Court which involve the
vesting of all or part of the property of the debtor in the Official
Assignee for realisation and distribution

DEUTSCHLAND

ITALIA

— Das Konkursverfahren
— Das Gesamtvollstreckungsverfahren
— Das Insolvenzverfahren

— Fallimento
— Liquidazione coatta amministrativa
LUXEMBOURG
— Faillite

ΕΛΛΑ∆Α

— Régime spécial de liquidation du notariat

— Η πτω΄χευση
— Η ειδικη΄ εκκαθα΄ριση

NEDERLAND
— Het faillissement

ESPAÑA
— Concurso de acreedores
— Quiebra

— De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
ÖSTERREICH
— Das Konkursverfahren

— Suspensión de pagos basada en la insolvencia definitiva
PORTUGAL
FRANCE
— Liquidation judiciaire
IRELAND

— O processo de falência
SUOMI—FINLAND
— Konkurssi/konkurs

— Compulsory winding up

SVERIGE

— Bankruptcy

— Konkurs

— The administration in bankruptcy of the estate of persons dying
insolvent

UNITED KINGDOM

— Winding up in bankruptcy of partnerships
— «Creditors» voluntary winding up (with the confirmation of a
Court)

— Winding up by or subject to the supervision of the court
— Creditors’ voluntary winding up (with confirmation by the court)
— Bankruptcy or sequestration
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Συ΄νδικοι του α΄ρθρου 2 στοιχει΄ο β)

BELGIQUE—BELGÏE

IRELAND

— De curator/Le curateur

— Liquidator

— De commissaris inzake opschorting/Le commissaire au sursis

— Official Assignee

— De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes

— Trustee in bankruptcy

DEUTSCHLAND
— Konkursverwalter
— Vergleichsverwalter
— Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

— Provisional Liquidator
— Examiner

ITALIA
— Curatore

— Verwalter
— Commissario
— Insolvenzverwalter
— Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

LUXEMBOURG

— Treuhänder

— Le curateur

— Vorläufiger Insolvenzverwalter

ΕΛΛΑ∆Α
— Ο συ΄νδικος
— Ο προσωρινο΄ς διαχειριστη΄ς. Η διοικου΄σα επιτροπη΄ των πιστωτω΄ν

— Le commissaire
— Le liquidateur
— Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat

NEDERLAND

— Ο ειδικο΄ς εκκαθαριστη΄ς
— De curator in het faillissement
— Ο επι΄τροπος
— De bewindvoerder in de surséance van betaling
ESPAÑA

— De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen

— Depositario-administrador
— Interventor o Interventores
— Sı́ndicos
— Comisario

FRANCE

ÖSTERREICH
— Masseverwalter
— Ausgleichsverwalter
— Sachwalter

— Représentant des créanciers

— Treuhänder

— Mandataire liquidateur

— Besonderer Verwalter

— Administrateur judiciaire

— Vorläufiger Verwalter

— Commissaire à l’exécution de plan

— das Konkursgericht
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— Gestor Judicial
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SVERIGE
— Förvaltare
— Rekonstruktör

— Liquidatário Judicial
UNITED KINGDOM
— Comissão de Credores

— Liquidator
— Supervisor of a voluntary arrangement

SUOMI—FINLAND

— Administrator
— Official Receiver

— Pesänhoitaja/boförvaltare
— Selvittäjä/utredare

— Trustee
— Judicial factor

30.6.2000

