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ΘΕΜΑ: «Πράσινο» φως από το ισπανικό Κοινοβούλιο στην αναμόρφωση του πτωχευτικού κώδικα 

Κατά την χθεσινή ολομέλεια του ισπανικού Κοινοβουλίου δόθηκε οριστικά «πράσινο» φως για την αναμόρφωση 
της πτωχευτικής νομοθεσίας της χώρας, η οποία είχε λάβει ήδη προκαταρκτική έγκριση στις 30/6. Ωστόσο, το 
Κοινοβούλιο απέρριψε και τις τέσσερις τροπολογίες που είχαν εισαχθεί στο σχετικό νομοσχέδιο από τη Γερουσία 
τον περασμένο μήνα. Μαζί με τη μεταρρύθμιση του πτωχευτικού νόμου, που ενσωματώνει ευρωπαϊκή οδηγία 
στο εσωτερικό δίκαιο, τροποποιήθηκε και ο οργανικός νόμος για τα εμπορικά δικαστήρια, τα οποία από τούδε 
θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα να ασχολούνται με τις πτωχευτικές διαδικασίες.  

Η αναμόρφωση της πτωχευτικής νομοθεσίας της Ισπανίας επικεντρώνεται σε τρεις βασικές πτυχές: (α) την 
έγκαιρη αναδιάρθρωση βιώσιμων εταιρειών, (β) την δυνατότητα απαλλαγής από οφειλές που δημιουργήθηκαν 
καλόπιστα, τόσο για εταιρείες όσο και για καταναλωτές και (γ) την αύξηση της αποτελεσματικότητας των 
διαδικασιών εταιρικής αναδιάρθρωσης και αφερεγγυότητας, ιδιαίτερα για αυτοαπασχολούμενους και 
μικροεπιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, εισάγεται ενιαία διαδικασία αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας ταχύτερη, 
ψηφιοποιημένη και με μειωμένο κόστος, που αυξάνει τη δυνατότητα συνέχισης των βιώσιμων εταιρειών και 
διευκολύνει την ανακατανομή των πόρων. Από τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνει η προωθούμενη 
μεταρρύθμιση του πτωχευτικού δικαίου είναι η σημασία που αποδίδεται στα συστήματα «έγκαιρης 
προειδοποίησης», θέτοντας ορισμένους ειδικούς δείκτες προς ενεργοποίηση συστάσεων προς τις εταιρείες 
προτού αυτές αντιμετωπίσουν οικονομικά προβλήματα, ώστε να μπορούν να ακολουθήσουν προληπτικές 
διαδικασίες προτού φθάσουν σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών. Μια άλλη καινοτομία του σχετικού 
νομοσχεδίου είναι αυτή που αφορά την λεγόμενη «δεύτερη ευκαιρία», με την οποία προβλέπεται ότι οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες ή τα φυσικά πρόσωπα δεν χρειάζεται να ρευστοποιήσουν ή να πουλήσουν περιουσιακά τους 
στοιχεία για οφειλές τους έως 20.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η Επαγγελματική Ένωση Διαχειριστών Πτωχεύσεων 
της Ισπανίας (ASPAC) ανέφερε σήμερα, σε ανακοίνωσή της, ότι το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου παρουσιάζει 
εξαιρετικά σημαντικές προόδους στον τομέα αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας. 
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