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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0711/2007, του Jan Klusko, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
εταιρείας «Ekoinstal Jan Klusku i Partnerzy», σχετικά με τη μη 
συμμόρφωση ενός γαλλικού δικαστηρίου με τις διατάξεις του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συμβουλίου περί πτωχεύσεως

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κάνει λόγο για την απόφαση του δικαστηρίου της Lure στη Γαλλία σχετικά με 
μια υπόθεση αφερεγγυότητας. Ο οφειλέτης ήταν η πολωνική εταιρεία «Energotech». Ο 
αναφέρων, ο οποίος είναι επίσης πιστωτής, αμφισβητεί την απόφαση του γαλλικού 
δικαστηρίου, αναφερόμενος στην απόφαση του Δικαστηρίου για την υπόθεση C-341/04 
(αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ιρλανδίας για την έκδοση προδικαστικής απόφασης), 
στην οποία το Δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι το προβλεπόμενο τεκμήριο που ορίζεται στο 
άρθρο 3, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1346/2000, το οποίο δηλώνει ότι 
«αρμόδια για την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας είναι τα δικαστήρια του κράτους 
μέλους στο οποίο βρίσκεται το κέντρο των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη. Για τις 
εταιρείες και τα νομικά πρόσωπα τεκμαίρεται, μέχρις αποδείξεως του εναντίου, ότι κέντρο 
των κύριων συμφερόντων είναι ο τόπος της καταστατικής έδρας» μπορεί να ανατραπεί μόνον 
εφόσον αντικειμενικά και αναγνωρίσιμα από τους τρίτους στοιχεία επιτρέπουν να αποδειχθεί 
η ύπαρξη διαφορετικής πραγματικής καταστάσεως από εκείνη που υποτίθεται ότι αντανακλά 
ο τόπος της καταστατικής έδρας. Ο αναφέρων, συνεπώς, καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να ασχοληθεί με την υπόθεση προκειμένου να εξασφαλίσει ότι λαμβάνονται υπόψη οι 
διατάξεις της προαναφερθείσας οδηγίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Δεκεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων, πολωνικής ιθαγένειας, αναφέρεται στην απόφαση που έλαβε στις 29 Μαρτίου 
2006 το δικαστήριο της Lure στη Γαλλία, το οποίο εξέδωσε εντολή λήψης επανορθωτικών 
μέτρων σχετικά με την υπόθεση αφερεγγυότητας της πολωνικής εταιρείας «Energotech». Ο 
αναφέρων, ο οποίος είναι και πιστωτής της Energotech, θεωρεί ωστόσο ότι η εν λόγω 
απόφαση ελήφθη κατά παράβαση του άρθρου 3, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1346/2000 και δεν συμμορφώνεται με την προδικαστική απόφαση που εκδόθηκε στις 2 
Μαΐου 2006 για την υπόθεση C-341/04 που αφορά παρόμοια θέματα.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας αντιπροσωπεύει 
ένα υποχρεωτικό πλαίσιο διαχείρισης των διαδικασιών αφερεγγυότητας μεταξύ των κρατών 
μελών. Σκοπός του πλαισίου αυτού είναι να αποφεύγεται η αναζήτηση συμφερουσών λύσεων 
εντός του ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 
Κατά συνέπεια, ο κανονισμός θεσπίζει κοινούς κανόνες οι οποίοι διέπουν, μεταξύ άλλων, τη 
δικαιοδοσία εκδίκασης υποθέσεων αφερεγγυότητας και την αναγνώριση των συναφών 
αποφάσεων και της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, του κανονισμού, αρμόδια για την έναρξη της 
διαδικασίας αφερεγγυότητας είναι τα δικαστήρια του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το 
κέντρο των κυρίων συμφερόντων του οφειλέτη. Υπάρχει το μαχητό τεκμήριο ότι, εφόσον η 
υπόθεση αφορά εταιρεία, το κέντρο των κύριων συμφερόντων της είναι ο τόπος στον οποίο 
βρίσκεται η έδρα της.

Στην υπόθεση C-341/04 Eurofood, στις 2 Μαΐου 2006 το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το 
τεκμήριο όσον αφορά τον καθορισμό του αρμοδίου δικαστηρίου με βάση την έδρα μπορεί να 
αντικρουσθεί μόνον εφόσον τεκμαίρεται, από παράγοντες οι οποίοι είναι αντικειμενικοί και 
είναι δυνατόν να διακριβωθούν από τρίτους, ότι ισχύει κάτι διαφορετικό. Στην απόφαση του 
Δικαστηρίου αναφέρεται ειδικότερα η περίπτωση εταιρείας η οποία δεν αναπτύσσει 
επιχειρηματική δραστηριότητα στο κράτος στο οποίο βρίσκεται η επίσημη έδρα της.

Με σκοπό την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πιστωτών, το άρθρο 16 του κανονισμού ορίζει 
ότι όλοι ανεξαιρέτως οι πιστωτές εντός της Κοινότητας δικαιούνται να αναγγέλλουν τις 
απαιτήσεις τους στο πλαίσιο της διαδικασίας αφερεγγυότητας. Για τον σκοπό αυτόν, το 
δικαστήριο στο οποίο κινήθηκε αρχικά η διαδικασία ή ο εκκαθαριστής ενημερώνουν 
αμελλητί τους γνωστούς πιστωτές.

Εντούτοις, βάσει των πληροφοριών που έχουν διαβιβαστεί στην Επιτροπή (συγκεκριμένα, δεν 
επισυνάφθηκε αντίγραφο της πρωτόδικης απόφασης του δικαστηρίου της Lure), δεν κατέστη 
δυνατόν να διαπιστωθεί παράβαση, από το γαλλικό δικαστήριο, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1346/2000 ή σύγκρουση με την προαναφερθείσα προδικαστική απόφαση (η οποία, 
άλλωστε, εκδόθηκε μετά την απόφαση του γαλλικού δικαστηρίου). Επιπλέον, προκύπτει ότι, 
με επιστολή της με ημερομηνία 8 Μαΐου 2006, η εταιρεία Energotech εκπλήρωσε την 
υποχρέωσή της να ενημερώσει τον αναφέροντα ως πιστωτή της.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει γενικές αρμοδιότητες να 
παρεμβαίνει σε υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων ή να παρεμβαίνει στη 
γενική απονομή της δικαιοσύνης. Μπορεί να το πράττει μόνον όταν υφίσταται τεκμηριωμένη 
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και επανειλημμένη παραβίαση του δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Κάτι τέτοιο δεν 
ισχύει εν προκειμένω, και η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για τυχόν υποβολή έφεσης κατά της 
πρωτόδικης απόφασης του γαλλικού δικαστηρίου.

Δεδομένης της φύσης του προβλήματος που θίγει ο αναφέρων, οι αρμοδιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κατά συνέπεια της Επιτροπής, ως προς τα θέματα αυτά είναι 
περιορισμένες. Τα εν λόγω θέματα εμπίπτουν πρωτίστως στο πεδίο αρμοδιότητας των 
δικαστηρίων των κρατών μελών.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι γενικές πληροφορίες που παρέχονται ανωτέρω παρέχονται 
μόνον ως έχουν και ότι, για τυχόν ειδικές νομικές συμβουλές, ο αναφέρων πρέπει να ζητήσει 
τις συμβουλές ειδικευμένου δικηγόρου με βάση τις λεπτομέρειες της υπό εξέταση υπόθεσης.

Συμπεράσματα

Στην υπό εξέταση αναφορά δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί, βάσει των παρασχεθεισών 
πληροφοριών, οποιαδήποτε παράβαση του κοινοτικού δικαίου. Για τον λόγο αυτόν, η 
Επιτροπή δεν μπορεί να δώσει συνέχεια στο εν λόγω θέμα.

Εάν ο αναφέρων πιστεύει ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά του στην εν λόγω υπόθεση, θα 
πρέπει να ζητήσει αποζημίωση σε εθνικό επίπεδο μέσω των αρμόδιων δικαστηρίων.


