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1. Εισαγωγή

Ποικίλα μέσα υφίστανται επί του παρόντος σε επίπεδο ΕΕ, όπως η ευρωπαϊκή διαδικασία 
μικροδιαφορών, η ευρωπαϊκή διαδικασία διαταγής πληρωμής, ο ευρωπαϊκός εκτελεστός 
τίτλος για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις. Παρά το γεγονός ότι τα μέσα αυτά διευκολύνουν 
την αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν την ανάκτηση διασυνοριακών 
οφειλών, πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν όσον αφορά τα μεταβατικά μέτρα.

Εκτιμάται, μάλιστα, ότι περίπου το 2,6% του ετήσιου κύκλου εργασιών των ευρωπαϊκών 
εταιρειών χάνεται ετησίως σε ανεξόφλητα χρέη. Ο κατακερματισμός των εθνικών διατάξεων 
στο θέμα της ανάκτησης των οφειλών επιτρέπει στον οφειλέτη να μετακινεί εύκολα τα 
χρήματά του από έναν τραπεζικό λογαριασμό κράτους μέλους σε άλλον. 

Όπως προκύπτει από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής1, η τρέχουσα κατάσταση 
χαρακτηρίζεται από τέσσερις δυσκολίες:

 οι προϋποθέσεις έκδοσης διαταγών διατήρησης περιουσιακών στοιχείων σε 
τραπεζικούς λογαριασμούς διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών2·

 σε πολλά κράτη μέλη δεν προβλέπεται η δυνατότητα απόκτησης πληροφοριών σχετικά 
με το πού διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό ο οφειλέτης·

 το κόστος έκδοσης και εκτέλεσης μιας διαταγής διατήρησης τραπεζικού λογαριασμού 
σε διασυνοριακές περιπτώσεις είναι συνήθως υψηλότερο από ό,τι σε εγχώριες 
υποθέσεις·

 οι αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών συστημάτων εκτέλεσης, καθώς και η διάρκειά τους, 
συνιστούν σημαντικό εμπόδιο για τους πιστωτές.

Για την αντιμετώπιση των προαναφερθεισών δυσκολιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
προτείνει τη θέσπιση κανονισμού που θα έχει ως αντικείμενο την εισαγωγή ενός νέου 
δικαστικού μέσου προληπτικού χαρακτήρα με την ονομασία ΕΔΔΛ (ευρωπαϊκή διαταγή 
διατήρησης λογαριασμού), ως εναλλακτική λύση για τις εθνικές διαδικασίες. Η Επιτροπή 
εκτιμά ότι η εφαρμογή του προτεινόμενου μέτρου θα επιτρέψει στις εταιρείες να ανακτήσουν 
έως και 600 εκατομμύρια ευρώ από ανεξόφλητα χρέη3.

Πρωταρχικός στόχος της Επιτροπής είναι να διασφαλιστεί ο πραγματικά «αιφνιδιαστικός 
χαρακτήρας» της εφαρμογής της ΕΔΔΛ, ώστε να μην δύναται ο οφειλέτης να αποσύρει ή να 
μεταφέρει τα ποσά που διατηρεί σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο διεξάγεται η διαδικασία. Για τον σκοπό αυτό, η πρόταση 

                                               
1 Βλέπε: Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού (COM(2011)445, σελ. 3).
2 Η διαταγή διατήρησης τραπεζικού λογαριασμού δεν αποτελεί «οικουμενική» έννοια στο πλαίσιο του 

δικαστικού συστήματος της Ένωσης. Αντιθέτως, υφίστανται διαφορετικά μεταβατικά μέτρα στα διάφορα 
συστήματα, τα οποία ποικίλλουν από γενικά μέσα, όπως δικαστικές εντολές (Ιρλανδία) ή διαταγές (Δανία), 
έως ειδικά μέσα όπως το Garnishment Order (Μάλτα). Στο πλαίσιο αυτό, δείτε τη συγκριτική ανάλυση των 
εθνικών διαδικασιών για την έκδοση διαταγής διατήρησης τραπεζικού λογαριασμού, σε μια μελέτη της 
CSES που εκπονήθηκε κατόπιν ανάθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δημοσιεύτηκε το 2011: «Study for 
an Impact Assessment on a Draft Legislative Proposal on the Attachment of Bank Accounts» (σ. 70-85).

3 Βλέπε: Εκτίμηση των επιπτώσεων, που εκπονήθηκε από την Επιτροπή, σχετικά με την πρόταση κανονισμού 
(σελ. 35), διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF.
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προβλέπει η ευρωπαϊκή διαδικασία να είναι διαθέσιμη ακόμα και πριν από την έκδοση 
εκτελεστού τίτλου στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο οφειλέτης και η ΕΔΔΛ να εκδίδεται με 
διαδικασία ex parte, ήτοι χωρίς προηγούμενη ακρόαση του οφειλέτη1.

2. Ανάλυση των κυριότερων μέτρων της πρότασης.

2.1. Ορισμοί.

 «Υποθέσεις με διασυνοριακές επιπτώσεις» (Άρθρο 3).

Η υπό εξέταση πρόταση, με σκοπό τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού, 
προβλέπει ότι η υπόθεση πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει διασυνοριακές επιπτώσεις «εκτός 
εάν το δικαστήριο στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ΕΔΔΛ, όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί 
που επιδιώκεται να δεσμευθούν με τη διαταγή και οι διάδικοι βρίσκονται ή κατοικούν στο 
ίδιο κράτος μέλος». 

Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου, ο εισηγητής θεωρεί σκόπιμο να αντιστραφεί η 
υπόθεση που περιλαμβάνεται στην εν λόγω διάταξη και να ακολουθηθεί η εξής διατύπωση: 
«μια υπόθεση θεωρείται ότι έχει διασυνοριακές επιπτώσεις στην περίπτωση που οι οφειλέτες 
κατοικούν και/ή οι τραπεζικοί λογαριασμοί που επιδιώκεται να δεσμευθούν με τη διαταγή 
βρίσκονται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο της δικαστικής αρχής που έχει επιληφθεί 
της έκδοσης της ΕΔΔΛ». 

 «Τραπεζικός λογαριασμός» (άρθρο 4, παράγραφος 1).

Ο εισηγητής υποστηρίζει ότι η συμπερίληψη της φράσης «χρηματοπιστωτικά μέσα» στον 
ορισμό του όρου «τραπεζικός λογαριασμός» ενδέχεται να δημιουργήσει ποικίλα προβλήματα 
όσον αφορά την πιθανή απώλεια δεδουλευμένων τόκων. Υπό αυτήν την έννοια, το άρθρο 26 
παράγραφος 3 προβλέπει ότι η αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων καθορίζεται σύμφωνα με 
τη σχετική τιμή της αγοράς που ισχύει κατά την ημερομηνία εφαρμογής. 

Η ακόλουθη παράγραφος 4 προβλέπει ότι «σε περίπτωση που το νόμισμα των κεφαλαίων που 
τηρούνται στον λογαριασμό δεν είναι το ίδιο με το νόμισμα στο οποίο εκδόθηκε η ΕΔΔΛ, η 
τράπεζα μετατρέπει το ποσό σύμφωνα με την επίσημη ισοτιμία την ημέρα της εφαρμογής». 
Τέτοιου είδους λύσεις θα μπορούσαν να αποβούν προβληματικές και επιζήμιες για τα 
συμφέροντα του οφειλέτη, εφόσον η αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων εκτίθεται στον 
κίνδυνο της συναλλαγματικής ισοτιμίας εξαιτίας της διακύμανσης των ισοτιμιών της αγοράς. 
Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα θα πρέπει να απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη ή, 
καλύτερα, προκειμένου να καταστεί λιγότερο περίπλοκη η διαδικασία, να περιορίζεται το 
αντικείμενο εφαρμογής της διατήρησης μόνο στα μετρητά.

 «Αξίωση» (άρθρο 4, παράγραφος 7).

Ο εισηγητής θεωρεί ότι ο ορισμός του όρου «αξίωση» που περιέχεται στην πρόταση πρέπει 
να διευρυνθεί προκειμένου να προσδιοριστεί η φύση της. Για τον σκοπό αυτό, μια ρητή 
αναφορά στις υποχρεώσεις ρευστότητας και του απαιτητέου πληρωμής μπορεί να συμβάλει 
                                               
1 Άρθρο 5 (Διαθεσιμότητα).
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στην καλύτερη στοιχειοθέτηση της θεμελίωσης της αξίωσης και στην αποφυγή διαφορών 
κατά την ερμηνεία της φύσης της αξίωσης με βάση την οποία το δικαστήριο καλείται να 
εκδώσει την ΕΔΔΛ.

2.2. Εξισορρόπηση των δικαιωμάτων οφειλέτη και πιστωτή.

Παρόλο που είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ο αιφνιδιαστικός χαρακτήρας μέσω της 
προσφυγής σε διαδικασία ex parte για την έκδοση της ΕΔΔΛ, ο εισηγητής θεωρεί ότι θα 
πρέπει να αναθεωρηθεί η διατύπωση ορισμένων διατάξεων προκειμένου να επιτευχθεί σωστή 
εξισορρόπηση των δικαιωμάτων του πιστωτή και του οφειλέτη. Στην πραγματικότητα, η 
πρόταση είναι υπερβολικά ευνοϊκή για τον ενάγοντα και δεν παρέχει τις απαραίτητες 
εγγυήσεις για τον μετριασμό του ενδεχομένως δρακόντειου χαρακτήρα της ΕΔΔΛ. 

Υπό αυτήν την έννοια, ο εισηγητής θεωρεί σκόπιμο να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις στην 
πρόταση κανονισμού, οι οποίες να επιτρέπουν την ενίσχυση της προστασίας του οφειλέτη σε 
περίπτωση πιθανής «κατάχρησης» της διαδικασίας από την πλευρά του πιστωτή. Σύμφωνα με 
τον εισηγητή, τέτοιου είδους τροποποιήσεις μπορεί να αφορούν πτυχές σχετικά με τα 
αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 11) και τους τρόπους εκτέλεσης (άρθρα 16 και 17), με στόχο 
την ενίσχυση των δικαιωμάτων του οφειλέτη, αφήνοντας αμετάβλητο τον αιφνιδιαστικό 
χαρακτήρα, ο οποίος διασφαλίζεται από τη διαδικασία ex parte.

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ανάλυση, ο εισηγητής θεωρεί σκόπιμη την εισαγωγή 
διάταξης που θα προβλέπει, σε εξαιρετικές και δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, τη 
δυνατότητα του δικαστηρίου να μπορεί να προχωρά σε πρόσκληση του εναγόμενου 
προκειμένου να λάβει περαιτέρω πληροφορίες1 που να επιτρέπουν μια πιο ακριβή 
αξιολόγηση της θεμελίωσης του αιτήματος. Ταυτόχρονα, σε περίπτωση που η εμφάνιση του 
οφειλέτη μπορεί να θίξει την ικανοποίηση του πιστωτή και την ουσιαστική εφαρμογή του 
μέτρου, το δικαστήριο μπορεί να προχωρήσει «χωρίς να ακουστεί η άλλη πλευρά» στην 
αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος. 

Όσον αφορά τους κανόνες εφαρμογής, το άρθρο 16 αναφέρεται σε όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες «ώστε να μπορέσει η τράπεζα ή οι τράπεζες να ταυτοποιήσουν τον εν λόγω 
εναγόμενο». Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής θεωρεί ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στα 
σημεία iii) και iv) του εν λόγω άρθρου, δηλαδή η ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός 
ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ο αριθμός μητρώου φυσικών προσώπων πρέπει να παρέχονται 
πάντα προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ταυτοποίηση του λογαριασμού του οφειλέτη, αυξάνοντας ως εκ τούτου το επίπεδο 
προστασίας των δικαιωμάτων του. Μια τέτοια διάταξη θα επιτρέψει, επίσης, την ταχύτερη 
και περισσότερο αξιόπιστη ταυτοποίηση του λογαριασμού του οφειλέτη. 

Σε περίπτωση που ο πιστωτής δεν διαθέτει τις απαιτούμενες πληροφορίες, σύμφωνα με το 
άρθρο 17, ο ίδιος δύναται να τις ζητήσει από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
εκτέλεσης. Η δυνατότητα αυτή αντιστοιχεί σε μια πολύ πιθανή κατάσταση η οποία μπορεί, 
ωστόσο, να οδηγήσει πολύ εύκολα τον πιστωτή στο να ισχυριστεί εν γένει ότι ο εναγόμενος 

                                               
1 Η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις αρχές των δικαστικών συστημάτων των 

κρατών μελών.
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διατηρεί λογαριασμό σε συγκεκριμένο κράτος μέλος. 

Σύμφωνα με την άποψη που εκφράζεται από τον «ευρωπαίο επόπτη προστασίας 
δεδομένων»1, ο εισηγητής προτείνει ορισμένες τροποποιήσεις με σκοπό τη ρύθμιση και τον 
περιορισμό του αιτήματος και της παροχής πληροφοριών σχετικά με τον τραπεζικό 
λογαριασμό του εναγόμενου στις απολύτως απαραίτητες για την ταυτοποίηση του 
εναγόμενου και των λογαριασμών του. Υπό αυτήν την έννοια, η διατύπωση του άρθρου 17 
παράγραφος 22 είναι υπερβολικά γενική και θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκάλυψη 
πληροφοριών που δεν είναι ούτε σχετικές ούτε σημαντικές στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
καθώς και στην άρση του τραπεζικού απορρήτου.

2.3. Δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή της διαδικασίας.

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι η πληρωμή ή η επιστροφή των δαπανών που 
πραγματοποίησαν οι τράπεζες λόγω της εφαρμογής της ΕΔΔΛ, διέπεται από τις διατάξεις του 
εθνικού δικαίου (άρθρο 30, παράγραφος 1). Υπό το πρίσμα των διαφορών μεταξύ των 
εθνικών δικαστικών συστημάτων, μια τέτοιου είδους πρόβλεψη διατρέχει τον κίνδυνο να 
προκαλέσει διάφορες μορφές διακρίσεων εις βάρος των πιστωτικών ιδρυμάτων για τα οποία 
δεν προβλέπεται η εν λόγω αποζημίωση. 

Είναι αναμφισβήτητο ότι η προτεινόμενη διαδικασία συνεπάγεται χρήση ανθρώπινων και 
οικονομικών πόρων οι οποίοι συνιστούν επιβάρυνση που δεν μπορεί να μην ληφθεί υπόψη 
επειδή δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον αλλά το συμφέρον μεμονωμένων ιδιωτών. Υπό 
αυτό το πρίσμα, ο εισηγητής θεωρεί σκόπιμο το άρθρο 30 να περιέχει σαφείς και 
εναρμονισμένες διατάξεις για την πληρωμή δαπανών που πραγματοποιούν οι τράπεζες καθώς 
επίσης για τους σχετικούς χρόνους και τρόπους.

3. Συμπεράσματα.

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι η ΕΔΔΛ αποτελεί ένα ουσιαστικό μέσο που συμβάλλει 
στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, διευκολύνοντας τις εμπορικές διασυνοριακές 
συναλλαγές. Επί του παρόντος, η λήψη ασφαλιστικών μέτρων για τη διατήρηση 
περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που βρίσκονται στο εξωτερικό είναι περίπλοκη και 
δαπανηρή. Η ταχεία και εύκολη πρόσβαση στα εν λόγω ασφαλιστικά μέτρα είναι συχνά 
κρίσιμης σημασίας για να διασφαλιστεί ότι ο οφειλέτης δεν θα έχει απομακρύνει ή 
εξαφανίσει τα περιουσιακά στοιχεία του όταν ο πιστωτής επιτύχει την έκδοση και εκτέλεση 
δικαστικής απόφασης επί της ουσίας της διαφοράς. 

Με δεδομένη τη σημασία του μέτρου και υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ο εισηγητής ζητεί την 
περαιτέρω διεξοδική εξέταση σχετικά με το ποια ακριβώς είναι τα μέτρα που πρέπει να 

                                               
1 Βλέπε: Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη· Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 373/4 

(21/12/2011).
2 Αν ο ενάγων δεν διαθέτει όλες τις πληροφορίες του τραπεζικού λογαριασμού σύμφωνα με το άρθρο 16, ο ίδιος 

δύναται να ζητήσει από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εκτέλεσης να συλλέξει τις αναγκαίες 
πληροφορίες. Το εν λόγω αίτημα, το οποίο υποβάλλεται στο πλαίσιο της αίτησης για ΕΔΔΛ, «περιλαμβάνει 
όλες τις πληροφορίες που διαθέτει ο ενάγων σχετικά με τον εναγόμενο και τους τραπεζικούς λογαριασμούς 
του» (Άρθρο 17, παράγραφος 2).
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προσδιοριστούν καταλλήλως από την εν λόγω νομοθεσία και προσβλέπει με ενδιαφέρον στην 
εις βάθος συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στους προσεχείς μήνες.


