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Θέμα: Αναφορά 0001/2013 του Lorenz H. Becker, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά
με διάφορες νομοθετικές διατάξεις όσον αφορά τη χρεωκοπία στην ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι διάφορες νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τη χρεωκοπία 
φυσικών προσώπων στην ΕΕ ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό και ότι οι γερμανοί πολίτες που 
χρεωκοπούν ζημιώνονται εξαιτίας αυτού. Κρίνει ότι στη Γερμανία η πτώχευση αίρεται μόνο 
έπειτα από περίπου 7 χρόνια, ενώ στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ αυτό συμβαίνει πολύ 
νωρίτερα. Εάν, για παράδειγμα, ένας οφειλέτης καταφέρει να εγκατασταθεί στο Ηνωμένο 
Βασίλειο ή τη Γαλλία, η πτώχευσή του αίρεται πολύ γρηγορότερα σε σχέση με τη Γερμανία. 
Κατόπιν, η απόφαση απαλλαγής του πτωχεύσαντος από τα χρέη του, που εκδίδεται από το 
βρετανικό ή το γαλλικό δικαστήριο, εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο, η 
συντριπτική πλειοψηφία των οφειλετών δεν έχουν αυτήν την επιλογή εξαιτίας του υψηλού 
κόστους. Ο αναφέρων πιστεύει ότι αυτό συνιστά άνιση μεταχείριση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Σεπτεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Η Επιτροπή εξέτασε με μεγάλη προσοχή την αναφορά. Γνωρίζει την κατάσταση που 
περιγράφει ο αναφέρων καθώς αυτή εξετάστηκε ενδελεχώς σε προπαρασκευαστικό έγγραφο 
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της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του ενωσιακού δικαίου περί αφερεγγυότητας1. Το 
έγγραφο αυτό αναφέρει περιπτώσεις γερμανών οφειλετών που μετακόμισαν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο ή στη Γαλλία για να απαλλαγούν ταχύτερα από τα χρέη τους. Το έγγραφο αυτό 
αναλύει περαιτέρω το πρόβλημα της άγρας αρμόδιου δικαστηρίου (forum shopping) σε 
διαδικασίες πτώχευσης. Ελλείψει εναρμόνισης σε επίπεδο ΕΕ, οι νομοθεσίες των κρατών 
μελών περί αφερεγγυότητας διαφέρουν σημαντικά και προσφέρουν ποικίλα πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα σε εταιρείες και άτομα. Σε ορισμένα κράτη μέλη δεν υπάρχει καθόλου 
αποκατάσταση, πράγμα που σημαίνει ότι οι οφειλέτες εξακολουθούν να οφείλουν εφ όρου 
ζωής, ενώ σε άλλα κράτη μπορεί να χορηγηθεί αποκατάσταση εντός ενός έτους.

Η Επιτροπή εξέτασε το ζήτημα όσον αφορά τους επιχειρηματίες σε ανακοίνωσή της του 
Δεκεμβρίου 2012 με τίτλο «Μια νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία 
και την αφερεγγυότητα»2. Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή θεωρεί ότι η πτωχευτική 
αποκατάσταση αποτελεί το κλειδί για μια δεύτερη ευκαιρία: η τριετής περίοδος 
αποκατάστασης και εκκαθάρισης οφειλών θα πρέπει να είναι ένα εύλογο ανώτατο όριο για 
έναν έντιμο επιχειρηματία και κατά το δυνατόν πιο αυτόματη σε όλα τα κράτη μέλη. 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης, η Επιτροπή διοργάνωσε δημόσια διαβούλευση το 2013 
σχετικά με τη νέα προσέγγιση για να αξιολογήσει την ανάγκη για ελάχιστα πρότυπα σε 
ορισμένες πτυχές της νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας στην ΕΕ. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε επιπλέον ότι, μετά από μεταρρύθμιση του γερμανικού δικαίου περί 
αφερεγγυότητας το 2012, η περίοδος για πλήρη αποκατάσταση στη χώρα μπορεί να μειωθεί 
στα 3 έτη υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Συμπέρασμα

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το συγκεκριμένο 
πρόβλημα που εγείρει ο αναφέρων έχει επιλυθεί τουλάχιστον μερικώς σε ενωσιακό και 
εθνικό επίπεδο. 

                                               
1 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (Εκτίμηση Επιπτώσεων) που συνοδεύει το έγγραφο για την 
αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας [SWD(2012) 417 
τελικό, σελ. 21 -23
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-ia_en.pdf
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή και Κοινωνική 
Επιτροπή, COM(2012) 742 τελικό, σελ. 6
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-comm_el.pdf


