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Ευρωαϊκή ∆ιαταγή ∆έσµευσης τραεζικών λογαριασµών ρος διευκόλυνση της
διασυνοριακής είσραξης οφειλών σε αστικές και εµορικές υοθέσεις

Στις 27 Ιουνίου 2014 δηµοσιεύθηκε ο Κανονισµός 655/2014 του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 15.05.2014 σχετικά µε τη διαδικασία Ευρωαϊκής ∆ιαταγής ∆έσµευσης
Λογαριασµού ρος διευκόλυνση της διασυνοριακής είσραξης οφειλών σε αστικές και εµορικές
υοθέσεις. Ο Κανονισµός αυτός ροστίθεται στα ήδη υάρχοντα εργαλεία για τη διευκόλυνση
και αοτελεσµατικότερη ικανοοίηση ααιτήσεων, ου αορρέουν αό διασυνοριακές
διαφορές, όως είναι η Ευρωαϊκή ∆ιαταγή Πληρωµής (Κανονισµός 1896/2006), η Ευρωαϊκή
∆ιαδικασία Μικροδιαφορών (Κανονισµός 861/2007) και ο Ευρωαϊκός Εκτελεστός Τίτλος
(Κανονισµός 805/2004).
Ειδικότερα, ο Κανονισµός έρχεται να καλύψει την ανάγκη βελτίωσης της αοτελεσµατικότητας
της εκτέλεσης δικαστικών αοφάσεων στην Ευρωαϊκή Ένωση, θεσίζοντας µια νέα ενωσιακή
διαδικασία, ου ειτρέει, σε διασυνοριακές υοθέσεις, τη δέσµευση χρηµατικών οσών σε
τραεζικούς λογαριασµούς µε γρήγορο και αοτελεσµατικό τρόο.
Ειδικότερα, ένας δανειστής µορεί να ειτύχει την έκδοση Ευρωαϊκής ∆ιαταγής ∆έσµευσης
λογαριασµού, η οοία αοτελεί ένα ασφαλιστικό µέτρο, ου εµοδίζει την αόσυρση ή
µεταφορά οσών, τα οοία έχει καταθέσει ο οφειλέτης σε τραεζικό λογαριασµό, ου διατηρεί σε
ένα κράτος µέλος, εάν, χωρίς το µέτρο αυτό, υάρχει κίνδυνος να εµοδιστεί ή να καταστεί ολύ
δυσκολότερη η εκτέλεση της ααίτησής του κατά του οφειλέτη.
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Κανονισµού, ο Κανονισµός εφαρµόζεται σε χρηµατικές ααιτήσεις
αστικής και εµορικής φύσης, σε διασυνοριακές υοθέσεις, ενώ αό το εδίο εφαρµογής του
εξαιρούνται ααιτήσεις, ου ηγάζουν αό τις εριουσιακές σχέσεις των συζύγων, αό
κληρονοµική διαδοχή, αό ααιτήσεις κατά οφειλέτη έναντι του οοίου έχουν κινηθεί
διαδικασίες τώχευσης, αό κοινωνική ασφάλιση και διαιτησία. Σε ό,τι αφορά τον διασυνοριακό
χαρακτήρα της διαφοράς, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (άρθρο 3), ως τέτοια θεωρείται η διαφορά,
όταν ο τραεζικός λογαριασµός, ου ρέει να δεσµευτεί βάσει της διαταγής δέσµευσης τηρείται
σε κράτος µέλος διαφορετικό αό το κράτος µέλος του δικαστηρίου, στο οοίο υοβλήθηκε η
αίτηση της διαταγής δέσµευσης ή αό το κράτος µέλος της κατοικίας του δανειστή.
Ο δανειστής µορεί να ζητήσει την έκδοση διαταγής δέσµευσης: α) τόσο στο στάδιο ριν κινήσει
διαδικασία σε κράτος µέλος κατά του οφειλέτη ως ρος την κύρια υόθεση ή σε οοιοδήοτε
στάδιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έως την έκδοση της αόφασης ή τη σύναψη δικαστικού
συµβιβασµού, β) όσο και στάδιο, αφού ειτύχει την έκδοση δικαστικής αόφασης, τη σύναψη
δικαστικού συµβιβασµού ή την κατάρτιση δηµοσίου εγγράφου, ου ααιτεί αό τον οφειλέτη να
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ικανοοιήσει την ααίτηση του δανειστή. Στην ρώτη αό τις ροαναφερόµενες εριτώσεις, ο
δανειστής θα ρέει να ροσκοµίσει εαρκείς αοδείξεις, ώστε να εισθεί το ∆ικαστήριο ότι
υάρχουν ιθανότητες να κριθεί βάσιµη η αγωγή του κατά του οφειλέτη για την κύρια υόθεση.
Ειλέον, στην ροαναφερόµενη ερίτωση, ο δανειστής ρέει να κινήσει την κύρια
διαδικασία και να ενηµερώσει σχετικά το ∆ικαστήριο, ου έχει ειληφθεί της διαταγής
δέσµευσης, εντός 30 ηµερών αό την ηµεροµηνία κατάθεσης της διαταγής δέσµευσης ή εντός 14
ηµερών αό την ηµεροµηνία έκδοσης της διαταγής δέσµευσης, άλλως η διαταγή δέσµευσης
ανακαλείται ή αύει να ισχύει.
Προκειµένου η διαταγή δέσµευσης να διασφαλίσει το στοιχείο του αιφνιδιασµού και να
αοτελέσει χρήσιµο εργαλείο για τους δανειστές, ου ειδιώκουν την ικανοοίηση ααιτήσεων
αό οφειλέτη σε διασυνοριακές υοθέσεις, ο τελευταίος δεν ενηµερώνεται για την αίτηση του
δανειστή, ούτε καλείται σε ακρόαση ριν την έκδοση της διαταγής, ούτε ειδοοιείται για τη
διαταγή ριν την εκτέλεση. Προς το σκοό αοφυγής καταχρήσεων και ροστασίας του
οφειλέτη, η έλλειψη ακρόασης αντισταθµίζεται αό την ευχέρεια του δικαστή να ζητά αό το
δανειστή την αροχή εγγύησης ότι ο οφειλέτης µορεί να αοζηµιωθεί σε µεταγενέστερο στάδιο
για οοιαδήοτε ζηµία υοστεί λόγω της διαταγής δέσµευσης. Γίνεται µνεία ότι η αροχή
εγγύησης είναι υοχρεωτική, όταν ο δανειστής δεν έχει κινήσει την κύρια διαδικασία και µόνο
σε εξαιρετικές εριτώσεις το δικαστήριο µορεί να κρίνει ότι η αροχή της εγγύησης δεν
ενδείκνυται υό τις συγκεκριµένες εριστάσεις.

Για να ξεεραστούν τα ρακτικά ροβλήµατα για την αόκτηση ληροφοριών, σχετικά µε
τα στοιχεία του τραεζικού λογαριασµού των οφειλετών σε διασυνοριακό είεδο, ο
Κανονισµός αρέχει στο δανειστή, ου έχει ειτύχει σε κράτος µέλος εκτελεστή δικαστική
αόφαση, δικαστικό συµβιβασµό ή δηµόσιο έγγραφο, ου αξιώνει αό τον οφειλέτη να
ληρώσει την ααίτηση του δανειστή και ο δανειστής έχει λόγους να ιστεύει ότι ο οφειλέτης
τηρεί έναν ή ερισσότερους λογαριασµούς σε τράεζα συγκεκριµένου κράτους µέλους, αλλά
δεν γνωρίζει, ούτε την εωνυµία, ούτε τον ΙΒΑΝ ή άλλο τραεζικό αριθµό, να ζητήσει αό το
δικαστήριο, στο οοίο υοβάλλει την αίτηση για τη διαταγή δέσµευσης να καλέσει την αρχή
ληροφόρησης του κράτους µέλους εκτέλεσης να λάβει τις ληροφορίες, ου ααιτούνται
για τον ροσδιορισµό της τράεζας.
Η αόφαση εί της αίτησης για διαταγή δέσµευσης εκδίδεται, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του
Κανονισµού, εντός της 10ης εργάσιµης ηµέρας, αφότου ο δανειστής κατέθεσε την αίτηση,
στην ερίτωση ου ο δανειστής δεν έχει ακόµη στη διάθεσή του δικαστική αόφαση και
εντός της 5ης ηµέρας, στην ερίτωση ου ο δανειστής έχει στη διάθεσή του δικαστική
αόφαση.
Τα οσά ου δεσµεύονται βάσει της διαταγής δέσµευσης αραµένουν δεσµευµένα έως την
ανάκληση της διαταγής ή ως την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της διαταγής ή ως την έναρξη
της ισχύος µέτρου για την εκτέλεση δικαστικής αόφασης, δικαστικού συµβιβασµού ή
δηµοσίου εγγράφου.
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Οι διαταγές δέσµευσης, ου εκδίδονται σε κράτος µέλος, σύµφωνα µε τον Κανονισµό,
αναγνωρίζονται στα λοιά κράτη µέλη, χωρίς να ααιτείται άλλη ειδική διαδικασία και
καθίστανται εκτελεστές στο άλλο κράτος µέλος, χωρίς να χρειάζεται κήρυξη εκτελεστότητας.
Κατόιν τούτου, η διαταγή δέσµευσης εκτελείται, σύµφωνα µε τις διαδικασίες, ου ισχύουν
για την εκτέλεση αντίστοιχων εθνικών διαταγών στο κράτος µέλος εκτέλεσης. Στο λαίσιο
αυτό, η τράεζα, στην οοία αευθύνεται η διαταγή δέσµευσης την εκτελεί αµελλητί, αφού
την αραλάβει και, ειδικότερα, δεσµεύει το οριζόµενο στη διαταγή οσό, είτε µεριµνώντας
να µην υάρξει µεταφορά ή ανάληψή του αό τους λογαριασµούς, ου αναφέρονται στη
διαταγή, είτε, εφόσον ροβλέεται αό το εθνικό δίκαιο, µεταφέροντας το εν λόγο οσό σε
ειδικό λογαριασµό, ου τηρείται για τους σκοούς της δέσµευσης. Ακολούθως, εντός τριών
ηµερών αό την εκτέλεση της διαταγής δέσµευσης, η τράεζα εκδίδει δήλωση, στην οοία
αναφέρεται εάν και σε οια έκταση δεσµεύθηκαν τα οσά των λογαριασµών. Στο σηµείο
αυτό λαµβάνει γνώση και ο οφειλέτης της σχετικής διαδικασίας, αφού στο στάδιο αυτό του
ειδίδεται η διαταγή δέσµευσης, αντίγραφα όλων των εγγράφων ου υέβαλλε ο δανειστής
στο ∆ικαστήριο για την έκδοση της διαταγής, καθώς και η δήλωση της τράεζας.
Στα άρθρα 33 ε. του Κανονισµού ροβλέονται τα µέσα άµυνας του οφειλέτη κατά της
διαταγής δέσµευσης και, ειδικότερα, οι λόγοι, για τους οοίους ο οφειλέτης έχει τη
δυνατότητα να ζητήσει την ανάκληση της διαταγής δέσµευσης, ένδικα βοηθήµατα του
οφειλέτη κατά την εκτέλεση της διαταγής δέσµευσης, καθώς, είσης, και άλλες δυνατότητες
ενδίκων βοηθηµάτων του οφειλέτη κατά του δανειστή.
Σύµφωνα µε το άρθρο 54, ο Κανονισµός αρχίζει να ισχύει 20 ηµέρες µετά τη δηµοσίευσή του
στην Είσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ και τίθεται σε εφαρµογή στις 18.01.2017, µε εξαίρεση το
άρθρο 50, το οοίο τίθεται σε εφαρµογή αό την 18.07.2016.
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Το λήρες αρχείο των Newsletters της ΝΟΜOS είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα µας.
Οι ληροφορίες ου αρέχονται στο αραάνω newsletter, δεν αοτελούν νοµικές συµβουλές και δεν δηµιουργούν, ούτε
υοκρύτουν σχέση δικηγόρου-ελάτη µεταξύ της εταιρίας µας και του αραλήτη. Oι ληροφορίες είναι γενικές και έχουν
αοκλειστικά ενηµερωτικό χαρακτήρα. Η εταιρία µας και ο/η συντάκτης του newsletter δεν φέρουν καµία ευθύνη για τη
χρήση των αρεχοµένων ληροφοριών αό τον αραλήτη. Εάν δεν ειθυµείτε να λαµβάνετε το newsletter, ενηµερώστε
µας µε ηλεκτρονικό µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nomos.gr
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