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Θέμα: Αναφορά 1515/2010 του Erich Ollnow, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
σωφρονιστική διάρκεια της διαδικασίας αφερεγγυότητας στη Γερμανία, σε 
σύγκριση με άλλα κράτη μέλη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι διαδικασίες αφερεγγυότητας στο γερμανικό δίκαιο εκτείνονται σε 
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα –επτά έτη– σωφρονιστικού χαρακτήρα, ενώ άλλα κράτη μέλη 
περιορίζουν τη διάρκειά τους σε 12-16 μήνες. Η διάρκεια της διαδικασίας σε ορισμένα από 
τα νέα κράτη μέλη είναι τρία έτη. Ισχυρίζεται ότι η παράταση των διαδικασιών αυτών για 
τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα καθιστά αδύνατη την έναρξη νέας επιχείρησης. Υποστηρίζει 
επίσης ότι εισάγει διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Μαρτίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Η ερμηνεία των όρων «πτώχευση» και «αφερεγγυότητα» διαφέρει σημαντικά μεταξύ των 
χωρών. Ανάλογα με την ερμηνεία της, η πτώχευση/αφερεγγυότητα ενδέχεται να 
περιλαμβάνει πολλές διαδικασίες ή υποστάδια που είναι πιθανόν να υπερβαίνουν την 
απολύτως αυστηρή ερμηνεία του όρου. Κατά την τελευταία, οι διαδικασίες 
πτώχευσης/αφερεγγυότητας αφορούν τις διαδικασίες από τη στιγμή που κινείται διαδικασία 
πτώχευσης από το δικαστήριο έως και την έκδοση της τελικής δικαστικής απόφασης. Επί 
αυτή τη βάσει, η χρονική περίοδος για την παύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην 
ΕΕ κυμαίνεται από 0,4 έτη στην Ιρλανδία έως 3,3 έτη στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Η 
εκτιμώμενη διάρκειά της για τη Γερμανία αντιστοιχεί σε 1,2 έτη, ενώ ο μέσος όρος 
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υπολογίζεται σε 1,93 έτη για την ΕΕ και σε 1,7 έτη για τι χώρες του ΟΟΣΑ. Συγκριτικά, το 
στοιχείο αυτό κατατάσσει τη Γερμανία σε σχετικά καλή θέση. 

Η ανωτέρω διαπίστωση δεν αντιβαίνει, καταρχήν, στη δήλωση του αναφέροντος, διότι το 
κριτήριο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση των περιόδων σε διαφορετικές 
χώρες είναι μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (GmbH) και όχι κάποια ατομική 
επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο). Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση 
και την πρόοδο που σημειώνεται επί της διάρκειας των διαδικασιών αφερεγγυότητας, 
χρησιμοποιώντας δεδομένα από την Παγκόσμια Τράπεζα1.

Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο που επισημαίνει ο αναφέρων (επτά έτη), είναι 
πιθανόν να αναφέρεται στην περίοδο αποκατάστασης μετά την πτώχευση, ήτοι έως τη 
χρονική στιγμή κατά την οποία θεωρείται πλέον κάποιος απαλλαγμένος από τις οφειλές του 
μετά την περάτωση των πτωχευτικών διαδικασιών. Η αντίστοιχη περίοδος ανέρχεται σε 6 έτη 
για τη Γερμανία, αλλά σε 12 έτη για την Ιρλανδία. Σε χώρες όπως η Κύπρος, η Ιταλία, το 
Λουξεμβούργο ή η Ισπανία δεν προβλέπεται καν απαλλαγή.

Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι πρόκειται ενδεχομένως για ένα από τα 
κύρια ζητήματα που περιορίζουν σημαντικά τη δυνατότητα παροχής δεύτερης ευκαιρίας σε 
έντιμους επιχειρηματίες, και έχει γίνει ειδική αναφορά σε αυτό ως τομέα δράσης για τα κράτη 
μέλη στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή το 2007 με τίτλο «Εξάλειψη του στίγματος 
της επιχειρηματικής αποτυχίας»2. Ορισμένα από τα ζητήματα που επισημαίνονται στην εν 
λόγω ανακοίνωση συμπεριελήφθησαν και στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 
πρωτοβουλία «Small Business Act» (πρωτοβουλία SBA), η οποία εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 
2008 και συνιστούσε στα κράτη μέλη να λάβουν αρκετά μέτρα, όπως τα ακόλουθα:

 Μέριμνα για την ολοκλήρωση εντός ενός έτους όλων των νομικών διαδικασιών για την 
εκκαθάριση μιας επιχείρησης σε περίπτωση μη δόλιας πτώχευσης.

 Διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης μεταξύ των επιχειρηματιών που κάνουν μια νέα 
αρχή και των νεοσύστατων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της παρεχόμενης 
στήριξης. 

Για την παρακολούθηση των ανωτέρω ζητημάτων, η Επιτροπή ξεκίνησε ένα διετές 
πρόγραμμα με εμπειρογνώμονες από τις εθνικές κυβερνήσεις 33 ευρωπαϊκών χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της Ευρώπης των 27, ενόψει του 
καθορισμού δράσεων που θα μπορούσαν να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της πτώχευσης 
στην επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της Ευρώπης. Τα σχετικά αποτελέσματα 
δημοσιεύθηκαν σε μια τελική έκθεση3 που είναι διαθέσιμη στη δικτυακή πύλη της Επιτροπής 
«Second chance portal» (Δικτυακή πύλη για την παροχή δεύτερης ευκαιρίας) 
(http://ec.europa.eu/sme2chance). 

Συγκεκριμένα, στην έκθεση συστήνεται, προς εξασφάλιση της παροχής δεύτερης ευκαιρίας, 
πλήρης απαλλαγή και εκκαθάριση των οφειλών για όλους τους ειλικρινείς επιχειρηματίες. 

                                               
1 www.doingbusiness.org.
2 COM/2007/584 τελικό.
3http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/failure-new-
beginning/policy_structure/main_policy_recommendations/index_en.htm.
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Αυτή η πλήρης απαλλαγή θα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν πιο αυτόματο χαρακτήρα και να 
χορηγείται εντός μέγιστης προθεσμίας τριών ετών. 

Η Επιτροπή συμπεριέλαβε αυτήν την τελευταία σύσταση στην ανακοίνωσή της σχετικά με 
την ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» (πρωτοβουλία SBA) για την 
Ευρώπη1.

Οι αποκλίσεις που διαπιστώνονται μεταξύ των κρατών μελών, τόσο σε νομοθετικό όσο και 
σε διαδικαστικό επίπεδο, οφείλονται στο γεγονός ότι το πτωχευτικό δίκαιο και η νομοθεσία 
περί της αναδιοργάνωσης και παύσης της δραστηριότητας των εταιρειών εξακολουθούν να 
εμπίπτουν στο πεδίο των εθνικών αρμοδιοτήτων. Μολαταύτα, στην ανασκόπηση της 
πρωτοβουλίας SBA που εξέδωσε η Επιτροπή, και έχοντας επίγνωση της σημασίας της 
πρώιμης απαλλαγής για τη διευκόλυνση της παροχής δεύτερης ευκαιρίας σε επιχειρηματίες, η 
Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη:

«να υλοποιήσουν, έως το 2013, τη σύσταση που περιέχεται στο σχέδιο δράσης SBA για την 
παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε επιχειρηματίες με τον περιορισμό του χρόνου απαλλαγής και 
εκκαθάρισης των οφειλών για έναν έντιμο επιχειρηματία μετά την πτώχευση σε τρία έτη, 
κατ’ ανώτατο όριο».

Η Επιτροπή τάσσεται κατηγορηματικά υπέρ αυτού του μέτρου και θα παρακολουθεί σε 
ετήσια βάση την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη μέλη στον συγκεκριμένο τομέα.

                                               
1 Ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act», COM(2011) 78 τελικό, 23.2.2011, 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/files/sba_review_en.pdf.


