Σετέµβριος 2013
Αλλαγές στο ν.3869/2010 ερί ρύθµισης των οφειλών
υερχρεωµένων φυσικών ροσώων µετά το ν.4161/2013
Στις 14.06.2013 δηµοσιεύθηκε και τέθηκε σε εφαρµογή ο νέος νόµος 4161/2013 µε τίτλο
«Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολή$τες, τρο$ο$οιήσεις στο ν. 3869/2010 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143/14-06-2013), ο ο$οίος, εκτός α$ό το νέο $ρόγραµµα διευκόλυνσης
για ενήµερους δανειολή$τες (άρθρα 1-10), $εριλαµβάνει και µια σειρά τρο$ο$οιήσεων στο ν.
3869/2010 για τη ρύθµιση χρεών υ$ερχρεωµένων νοικοκυριών (άρθρα 11-20). Ο σκο$ός του
νοµοθέτη, ό$ως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, είναι η βελτίωση και ε$ιτάχυνση της
διαδικασίας, καθώς και η γρηγορότερη ε$ανένταξη του οφειλέτη στην οικονοµική
δραστηριότητα.
Στα $αρακάτω θα ε$ιδιωχθεί η $αράθεση των σηµαντικότερων µεταρρυθµίσεων, $ου ε$έφερε ο
νέος νόµος.
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Καταργείται η υ$οχρεωτική διαδικασία του εξωδικαστικού συµβιβασµού, η ο$οία
α$οτελούσε και $ροϋ$όθεση $αραδεκτού της αίτησης υ$αγωγής στο ν.3869/2010 και
$ροβλέ$εται η δυνητική $ροσφυγή του οφειλέτη στη διαδικασία της διαµεσολάβησης
$ριν α$ό την κατάθεση της αίτησης (άρθρο 11 $αρ.2 ν.4161/2013).
∆ι$λασιάζεται η $ροθεσµία του άρθρου 2 $αρ.4 του ν.3869/2013 α$ό $έντε (5) σε δέκα
(10) εργάσιµες ηµέρες, εντός της ο$οίας τα $ιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να
ενηµερώσουν το δανειολή$τη για το $οσό της οφειλής του κατά κεφάλαιο, τόκους και
έξοδα (άρθρο 11 $αρ.4 ν.4161/2013).
Με την $αρ.5 του άρθρου 11 ν.4161/2013 θεσ$ίστηκε υ$οχρέωση ορισµού αντικλήτου
για τους εκδοχείς των α$αιτήσεων των $ιστωτών, $ου έχουν την έδρα τους στην
αλλοδα$ή, $ροκειµένου να ε$ιτευχθεί η ταχεία ε$ίδοση της αίτησης και η έναρξη της
διαδικασίας.
Η $ροϊσχύουσα διάταξη του άρθρου 4 $αρ.2 του ν.3869/2010, $ου $ροέβλε$ε την
υ$οχρέωση του οφειλέτη να $ροσκοµίσει ορισµένα έγγραφα, σχετικά µε την $εριουσία
του, εντός µηνός α$ό την κατάθεση της αίτησης, οδήγησε στην έκδοση $ληθώρας
α$ορρι$τικών α$οφάσεων, εξαιτίας της µη $ροσκόµισης των $αρα$άνω εγγράφων. Με
το νέο νόµο διευκρινίστηκε ότι η κατάθεση αυτών των εγγράφων είναι α$αραίτητη για
τη διευκόλυνση και µόνο του $ροδικαστικού συµβιβασµού και όχι για το $αραδεκτό
της αίτησης και η µηνιαία $ροθεσµία αντικαταστάθηκε α$ό $ροθεσµία 5 εργάσιµων
ηµερών α$ό την κατάθεση της αίτησης (άρθρο 12 $αρ.1 ν.4161/2013).
Η νέα $αρ. 3 του άρθρου 4 ν.3869/2010, ό$ως τρο$ο$οιήθηκε µε το άρθρο 12 $αρ.2
ν.4161/2013, $ροβλέ$ει ότι µε την υ$οβολή της αίτησης ο ειρηνοδίκης ορίζει δυο
ηµεροµηνίες α)µια ηµεροµηνία (δικάσιµος) για τη συζήτηση της αίτησης και β)µια
ηµεροµηνία κατά την ο$οία, είτε θα ε$ικυρωθεί το σχέδιο ρύθµισης οφειλών, είτε θα
δια$ιστωθεί η α$οτυχία του $ροδικαστικού συµβιβασµού και θα συζητηθεί το
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ενδεχόµενο αίτηµα του οφειλέτη για έκδοση $ροσωρινής διαταγής κατά το άρθρο 781
ΚΠολ∆. Ε$ίσης, ο νέος νόµος θέσ$ισε την α$αγόρευση λήψης καταδιωκτικών µέτρων
κατά του οφειλέτη α$ό την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης µέχρι την ηµεροµηνία της
ε$ικύρωσης.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Ο οφειλέτης υ$οχρεούται να ε$ιδώσει την αίτηση µέσα σε α$οκλειστική $ροθεσµία
δεκα$έντε (15) ηµερών (αντί εντός µηνός) α$ό την κατάθεση. Οι $ιστωτές, µε τη σειρά
τους, οφείλουν να καταθέσουν τις α$όψεις τους για το $ροταθέν σχέδιο διευθέτησης
οφειλών εντός µηνός α$ό την ε$ίδοση της αίτησης, αντί εντός 2 µηνών α$ό την
κατάθεση (άρθρο 13 $αρ.1 ν.4161/2013).
Το άρθρο 13 $αρ. 2 ν.4161/2013 εισάγει υ$οχρέωση καταβολής ελάχιστης µηνιαίας
δόσης α$ό την υ$οβολή της αίτησης µέχρι την έκδοση οριστικής α$όφασης, η ο$οία
δόση δεν µ$ορεί να είναι µικρότερη α$ό το 10% των µηνιαίων δόσεων, $ου όφειλε να
καταβάλλει σε όλους τους δανειστές µέχρι τη στιγµή της υ$οβολής της αιτήσεως και σε
κάθε $ερί$τωση όχι µικρότερη των σαράντα ευρώ (40€) µηνιαίως.
Σε $ερί$τωση αδυναµίας ε$ίτευξης συµβιβασµού, ο Ειρηνοδίκης α$οφασίζει, κατά την
ηµέρα της ε$ικύρωσης και κατό$ιν αιτήµατος ενός α$ό τα µέρη ή και αυτε$αγγέλτως,
την αναστολή καταδιωκτικών µέτρων κατά του οφειλέτη, τη διατήρηση της
$ραγµατικής και νοµικής κατάστασης της $εριουσίας του, ως και την καταβολή
µηνιαίων δόσεων, µέχρι την έκδοση οριστικής ε$ί της αιτήσεως α$όφασης, οι ο$οίες
συνυ$ολογίζονται στο χρονικό διάστηµα καταβολών του άρθρων 8 $αρ.2 και 9 $αρ.2
ν.3869/2010.
Ο συµβιβασµός των µερών είναι $λέον εφικτός σε ο$οιαδή$οτε χρονική στιγµή µέχρι
την ηµεροµηνία συζήτησης της αίτησης, δηλαδή και µετά την ηµέρα ε$ικύρωσης. Ο
νέος νόµος $αρέχει τη δυνατότητα στον Ειρηνοδίκη να υ$οκαθιστά την έλλειψη
συγκατάθεσης των $ιστωτών σε $ερί$τωση $ου στο σχέδιο ρύθµισης οφειλών
συγκατατίθενται $ιστωτές µε α$αιτήσεις, $ου υ$ερβαίνουν το ήµισυ των συνολικών
α$αιτήσεων, στους ο$οίους $εριλαµβάνονται οι $ιστωτές µε εµ$ραγµάτως
εξασφαλισµένες α$αιτήσεις και οι $ιστωτές, $ου υ$ερβαίνουν το ήµισυ των εργατικών
α$αιτήσεων (άρθρο 15 ν.4161/2013).
Το νέο άρθρο 8 ν.3869/2010, $ου τρο$ο$οιήθηκε µε το άρθρο 16 ν.4161/2013,
$ροβλέ$ει ότι σε $ερί$τωση, $ου $ιστωτής δεν έχει ενταχθεί στο σχέδιο διευθέτησης του
οφειλέτη και δεν έχει ασκηθεί α$ό αυτόν κύρια $αρέµβαση, το δικαστήριο, είτε
ρυθµίζει τις α$αιτήσεις του κατά το άρθρο 744 ΚΠολ∆, είτε διατάζει την κλήτευσή του,
ορίζοντας νέα δικάσιµο. Στο ίδιο άρθρο ε$έρχεται και µεταβολή του χρονικού
διαστήµατος των µηνιαίων δόσεων α$ό τέσσερα σε τρία έως $έντε έτη.
Ο οφειλέτης, $ου ζητά την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του, ε$ιτάσσεται να
καταβάλλει $οσοστό µέχρι ογδόντα τοις εκατό (80%) της αντικειµενικής αξίας της, αντί
του µέχρι $ρότινος ισχύοντος ογδόντα $έντε τοις εκατό (85%) της εµ$ορικής της αξίας
(άρθρο 17 $αρ.1 ν.4161/2013).
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Τέλος, τρο$ο$οίηση ε$έρχεται και στο άρθρο 10 του ν.3869/2010, ό$ου $ροβλέ$εται
$λέον ως λόγος α$όρριψης της αίτησης ή έκ$τωσης α$ό τη ρύθµιση και η α$ό δόλο ή
βαριά αµέλεια $αράλειψη του αιτούντος να συµ$εριλάβει $ιστωτές (άρθρο 18 $αρ.1
ν.4161/2013).
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