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πτωχευτικού δικαίου εντός της Ευρώπης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση για φυσικά πρόσωπα στη 
Γερμανία διαρκεί τουλάχιστον έξι έτη. Σε άλλες χώρες τα χρονικά διαστήματα διαφέρουν. Ο 
αναφέρων πιστεύει ότι η τρέχουσα κατάσταση στην Ευρώπη επιτρέπει σε όσους έχουν 
κηρύξει πτώχευση να αλλάζουν τον τόπο εγκατάστασή τους, προκειμένου να επωφελούνται 
από πιο επιεικείς κανόνες σχετικά με την πτώχευση. Αυτό δεν θεωρείται παράνομο από το
γερμανικό Ανώτατο Δικαστήριο. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η σημερινή νομοθεσία περί 
πτώχευσης στην Ευρώπη περιάγει σε μειονεκτική θέση τους γερμανούς πολίτες. Πιστεύει ότι 
οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να τυγχάνουν άνισης μεταχείρισης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 25 Μαρτίου 2009. Σύμφωνα με το άρθρο 192, παράγραφος 
4, ζητήθηκαν πληροφορίες από την Επιτροπή.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Σε ότι αφορά το πρώτο θέμα που εθίγη από τον αναφέροντα, δηλαδή τη χρονική διάρκεια για 
το κλείσιμο μιας επιχείρησης στη Γερμανία και άλλες χώρες, η Επιτροπή ιχνηλάτησε τη 
σχετική κατάσταση χρησιμοποιώντας δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας 
(www.doingbusiness.org) σχετικά με τη μέτρηση του χρόνου για το κλείσιμο μιας 
επιχείρησης μετά την πτώχευσή της. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πηγή, ο εν λόγω χρόνος 
ποικίλει στην ΕΕ από 0,4 έτη στην Ιρλανδία έως 6,5 έτη στη Δημοκρατία της Τσεχίας. Ο 
ανάλογος χρόνος για τη Γερμανία είναι 1,2 έτη, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 2,9 έτη και 
στον ΟΟΣΑ 1,7 έτη.
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Αυτό, κατ' αρχήν, δεν αντιφάσκει με τη δήλωση του αναφέροντος, εφόσον η Παγκόσμια 
Τράπεζα χρησιμοποιεί εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ως σημείο αναφοράς και όχι 
προσωπική εταιρεία (φυσικό πρόσωπο) για να συγκρίνει τα χρονικά διαστήματα στις 
διάφορες χώρες. Ωστόσο, θέτει συγκριτικά τη Γερμανία σε σχετικώς καλή θέση.

Λεπτομερείς πληροφορίες για την κατάσταση ανά χώρα και ανά μεθοδολογία μπορούν να 
βρεθούν χρησιμοποιώντας τον προαναφερθέντα σύνδεσμο. 

Σε ότι αφορά το δεύτερο θέμα, δηλαδή τη συντόμευση και την απλοποίηση των διαδικασιών 
πτώχευσης, η Επιτροπή αντιμετωπίζει τακτικά τα προβλήματα που συνδέονται με την 
πτώχευση και εξασφαλίζει στους αποτυχημένους αλλά τίμιους επιχειρηματίες μία δεύτερη 
ευκαιρία παρά τις περιορισμένες αρμοδιότητές της σ' αυτόν τον τομέα1.

Από το 2001 η Επιτροπή οργανώνει σεμινάρια και διασκέψεις με τους αρμόδιους για τη 
χάραξη της πολιτικής στα κράτη μέλη, μελέτες για τις νομικές και κοινωνικές συνέπειες της 
επιχειρηματικής δράσης, εκθέσεις και ακόμα μία πλατφόρμα μέσω διαδικτύου2 για μία 
"δεύτερη ευκαιρία", η οποία περιλαμβάνει ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τους 
επιχειρηματίες με στόχο την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής ευρωστίας της επιχείρησής 
τους· διευθύνσεις σημείων επαφής σε εθνικό επίπεδο όπου επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο μπορούν να προσφεύγουν για την παροχή συμβουλών· συνόψεις σχετικά με τη 
νομοθεσία περί αφερεγγυότητας (εστιάζοντας σε δυνατότητες για μια νέα αρχή)· ισχύουσες 
καλές πρακτικές σε εθνικό, περιφερειακό ή ακόμα και τοπικό επίπεδο· κλπ.

Ως επιτομή όλου αυτού του έργου η Επιτροπή ενέκρινε το 2007 την Ανακοίνωση για την 
εξάλειψη του στίγματος της επιχειρηματικής αποτυχίας3, η οποία παρουσίασε τους βασικούς 
προβληματικούς τομείς, πρότεινε λύσεις και παρείχε μερικά παραδείγματα αποτελεσματικών 
εθνικών πολιτικών σε όλη την Ευρώπη. Ορισμένα από τα θέματα που προβλήθηκαν στην εν 
λόγω ανακοίνωση συμπεριλήφθηκαν στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με Πράξη για 
τις Μικρές Επιχειρήσεις (ΠΜΕ), που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2008. Ειδικότερα, η αρχή ΙΙ 
της ΠΜΕ είναι "να διασφαλισθεί να λάβουν το ταχύτερο δυνατόν μια δεύτερη ευκαιρία οι 
τίμιοι επιχειρηματίες που ήρθαν αντιμέτωποι με την πτώχευση" και ζητεί από τα κράτη μέλη 
να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες :

 Να προωθήσουν μία θετική στάση στην κοινωνία προκειμένου να εξασφαλιστεί μία 
νέα αρχή για τους επιχειρηματίες.

 Να στοχεύσουν στην ολοκλήρωση όλων των νομίμων διαδικασιών για τη λύση της 
επιχείρησης εντός έτους σε περίπτωση μη δολίας πτώχευσης.

 Να εξασφαλιστεί ίση μεταχείριση μεταξύ νέων επιχειρήσεων και νέων επιχειρηματιών 
με τη συμπερίληψή τους σε συστήματα στήριξης.

Στη 1 και 2 Δεκεμβρίου 2008 το Συμβούλιο Ανταγωνισμού υποστήριξε την ΠΜΕ. Η 
παράγραφος 9 έχει ως εξής: "ΕΠΟΜΕΝΩΣ, καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
προωθήσουν την ΠΜΕ στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, να διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
εφαρμογή της σε όλα τα σχετικά επίπεδα και να αναφέρουν την πρόοδο  που έχει σημειωθεί στο 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sme2chance/policy_past_action_en.html
2 http://ec.europa.eu/sme2chance
3 COM/2007/584 τελικό
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πλαίσιο του νέου κύκλου της εκ νέου εγκαινιασθείσας στρατηγικής της Λισαβόνας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση 2008-2010, στο πλαίσιο του ορισμού της εκτέλεσης εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων που αφορούν κράτη μέλη και στο πλαίσιο του ορισμού και 
της υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας που αφορά την Επιτροπή, το 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο".

Επίσης, το σχέδιο δράσης του Συμβουλίου σχετικά με την Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις 
στην Ευρώπη, που αποτελεί παράρτημα του ιδίου εγγράφου, ζητεί από τα κράτη μέλη "να 
προωθήσουν δεύτερες ευκαιρίες για επιχειρηματίες, εξασφαλίζοντας, επί παραδείγματι, ότι όλες 
οι νόμιμες διαδικασίες για τη λύση μη δολίων πτωχεύσεων επιχειρήσεων θα μπορούν να 
ολοκληρώνονται, στο πλαίσιο του δυνατού, εντός έτους."

Συμπέρασμα

Οι διαφορές τόσο στη νομοθεσία όσο και στις διαδικασίες μεταξύ κρατών μελών οφείλονται 
στο γεγονός ότι η νομοθεσία σχετικά με την πτώχευση και την αναδιοργάνωση και το 
κλείσιμο της εταιρείας παραμένουν στο πεδίο της εθνικής αρμοδιότητας. Παρόλα αυτά, το 
2009, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τα κράτη μέλη σε ότι 
αφορά την υλοποίηση της ΠΜΕ και θα υποβάλει σχετική έκθεση. Ιδιαίτερα, η Επιτροπή θα 
παρακολουθήσει τη συμμόρφωση των κρατών μελών ως προς τα ακόλουθα θέματα:

 ότι όλες οι νόμιμες διαδικασίες για τη λύση της επιχείρησης σε περίπτωση μη δολίας 
πτώχευσης μπορούν να ολοκληρωθούν εντός έτους,

 θα πρέπει να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση μεταξύ νέων επιχειρηματιών και νέων 
επιχειρήσεων, με τη συμπερίληψή τους σε συστήματα στήριξης.

Αναμένεται ότι οι εν λόγω προσπάθειες θα οδηγήσουν σε περαιτέρω απλουστεύσεις των 
διαδικασιών πτώχευσης και σε δικαιότερη μεταχείριση τιμίων επιχειρηματιών που έχουν 
αποτύχει.


