Αναγκαστικός Νόμος 635/1937 «Περί διατάξεων τινών πτωχευτικού δικαίου» (17/24
Απριλίου 1937)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
Γενικαί Διατάξεις
Άρθρον 1
Ο πτωχεύσας από της κηρύξεως της πτωχεύσεως στερείται των δικαιωμάτων
α) του εκλεγείν και εκλέγεσθαι,
β) του ασκείν το λειτούργημα δημοσίου ή δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου,
γ) του ασκείν δημόσιο λειτούργημα οίον του επιτρόπου, κηδεμόνος ενόρκου, συνδίκου,
δικηγόρου,
δ) του ασκείν το εμπορικόν επάγγελμα,
ε) του ασκείν το επάγγελμα υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και στ)παντός
άλλου δικαιώματος περί ου προβλέπουσιν αι εκάστοτε ειδικαί διατάξεις.
Άρθρον 2
1. Από της πρωίας της ημέρας της επ' ακροατηρίω δημοσιεύσεως της αποφάσεως της
κηρυττούσης την πτώχευσιν ο πτωχεύσας στερείται αυτοδικαίως της διοικήσεως της
πτωχευτικής περιουσίας.
2. Εν τη πτωχευτική περιουσία δεν περιλαμβάνεται η μετά την κήρυξιν της πτωχεύσεως
αποκτωμένη υπό του πτωχεύσαντος περιουσία.
3. Οι τόκοι και οι περιοδικαί παροχαί, και εάν γεννώνται μετά την κήρυξιν της πτωχεύσεως εξ'
ενοχής προϋφισταμένης της κηρύξεως, θεωρούνται ως πτωχευτική περιουσία.
4. Από της εν εδ. 1 προθεσμίας είναι αυτοδικαίως άκυρος ως προς την ομάδα πάσα
δικαιοπραξία γενομένη υπό του πτωχεύσαντος ή προς τον πτωχεύσαντα και αφορώσα την
πτωχευτικήν περιουσίαν.
Άρθρο 3
Εάν δια δικαστικής αποφάσεως επεδικάσθη νόμιμος διατροφή υπέρ συζύγου, ανιόντος ή
κατιόντος του πτωχεύσαντος, ο πρόεδρος των Πρωτοδικών [σήμερα, το Μονομελές
Πρωτοδικείο (βλ. άρθρο 3 παρ.2 ΕισΝΚΠολΔ)] ορίζει δια πράξεως αυτού κατ' έτος εν
ποσοστόν της διατροφής όπερ εισπράττεται προνομιακώς εκ της πτωχευτικής περιουσίας,
έχον την τελευταίαν τάξιν των γενικών προνομίων.
Άρθρο 4
1. Απαγορεύεται να ορισθεί ημέρα παύσεως των πληρωμών προγενέστερα των δύο ετών
από της κηρύξεως της πτωχεύσεως.
2. Είναι απαράδεκτος η αίτησης καθορισμού ημέρας παύσεως πληρωμών η γενομένην μετά
την περάτωση της περί εξελέγξεως των πιστώσεων έκθεσης, εν πάση δε περιπτώσει μετά εν
έτος από της κηρύξεως της πτωχεύσεως.
Άρθρο 5
Αι κατά την διαδικασίαν της πτωχεύσεως επιβαλλόμενοι υπό του Νόμου δημοσιεύσεις δια του
Τύπου γίνονται δια του δελτίου Ταμείου Συντάξεως Νομικών.
Άρθρο 6

1. Παρ' εκάστω πρωτοδικείω τηρείται μητρώον πτωχευσάντων.
2. Τούτο είναι βιβλίον δημόσιον, ένθα εγγράφονται τα ονόματα των πτωχευσάντων φυσικών
και νομικών προσώπων της περιφερείας του Πρωτοδικείου.
3. Ο αποκαταστάς διαγράφεται εκ του μητρώου αυτεπαγγέλτως δια πράξεως του εισηγητού
σημειουμένης εν τω περιθωρίω του μητρώου.
4. Εν τω πρωτοδικείω Αθηνών τηρείται γενικόν μητρώον περιλαμβάνον τα πτωχεύσαντα
πρόσωπα ολοκλήρου της Ελλάδος κατά τα περί τούτου δι' αποφάσεως του υπουργού
οριζόμενα.
Άρθρον 7
Απαγορεύεται εν τη περιπτώσει του άρθρου 14 εδ. α' η προσωπική κράτησις του
αποκαταστάντος λόγω πτωχευτικού χρέους.
Άρθρο 8
Αι πτωχευτικαί δίκαι συζητούνται ως νόμω προτετημιμένοι ενώπιον παντός δικαστηρίου.
2. Επί πάσης πτωχευτικής δίκης πας ενδιαφερόμενος δικαιούται εις παρέμβασιν ασκουμένην
και άνευ εγγράφου προδικασίας.
Άρθρο 9
Εις ουδέν ένδικον μέσον υπόκεινται αι δικαστικαί αποφάσεις α) περί διορισμού ή
αντικαταστάσεως του εισηγητού, β) περί διορισμού αντικαταστάσεως ή ανακλήσεως του
συνδίκου, γ) περί αιτήσεως προπεμπτηρίου, δ) περί χρηματικού βοηθήματος χορηγουμένου
εις τον πτωχεύσαντα ή την οικογένειαν αυτού, ε) περί αδείας εκποιήσεως των κινητών της
πτωχευτικής περιουσίας, ς) περί αναβολής του πτωχευτικού συμβιβασμού, ζ) αι επί
προσφυγής κατά πράξεως του εισηγητού εκδιδομένης εντός της αρμοδιότητας αυτού και η)
πάσα προδικαστική απόφασις εκδιδομένη κατά τη διαδικασίαν της πτωχεύσεως.
2. Η ανακοπή κατ'ερήμην αποφάσεως τούτης πτωχεύσιν δεν έχει ανασταλτικήν δύναμιν.
Άρθρον 10
Η απόφασις η κηρύττουσα την πτώχευσιν και η απόφασις η ορίζουσα προγενέστερον χρόνον
παύσεως πληρωμών υπόκειται εις πτωχευτικήν ανακοπήν ενώπιον του εκδόντος την
απόφασιν δικαστηρίου, ασκουμένην: α)υπό του πτωχεύσαντος, β)υπό παντός άλλου
ενδιαφερομένου εντός προθεσμίας τριακονθημέρου.
2. Η προθεσμία άρχεται από της ημέρας της χρονολογίας του φύλλου του κατά το άρθρον 4
του παρόντος νόμου Δελτίου, εν ω εδημοσιεύθη η απόφασις.
3. Η ανακοπή απευθύνεται κατά του συνδίκου.
[Το άρθρον 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 Α.Ν. 1189/1938]
Άρθρο 11
1. Επί παντός αμφισβητούμενου πιστώματος ο εισηγητής αποφασίζει την προσωρινήν ή μη
παραδοχήν αυτού καθορίζων και το ποσόν της παραδοχής.
2. Η τοιάυτη απόφασις εις ουδέν υποκείμενη ένδικον μέσον έχει ισχύν προσωρινήν μόνον δια
την παράστασιν κατά τα συνελεύσεις και την παρακράτησιν αναλόγου ποσού εν εκάστη
διανομή του ενεργητικού.
Άρθρο 12
1. Ο πτωχευτικός συμβιβασμός δύναται να γίνει και μετά την κήρυξιν της ενώσεως αιτήση του
πτωχεύσαντος προς τον εισηγητή.

2. Ο πτωχεύσας προκαταβάλλει τα απαιτούμενα έξοδα, οριζόμενα δια πράξεως του
εισηγητού.
3. Επί τοιούτου συμβιβασμού εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις των άρθρων 597 (509)
έως 624 (536) του Εμπορικού Νόμου.
Άρθρον 13
1. Η απόφασις η κηρύξασα την πτώχευσιν δύναται ν' ανακληθεί υπό του δικαστηρίου του
κηρύξαντος αυτού, αιτήσει του πτωχεύσαντος.
2. Η απόφασις εκδίδεται κλητευομένου του συνδίκου και επί τη εκθέσει του εισηγητού εάν
ικανοποιήθησαν η συναινώσιν εις ταύτην άπαντες οι πιστωταί α) οι λαβόντες μέρος εις την
δίκην περί κηρύξεως της πτωχεύσεως και β) οι εμφαινόμενοι εκ του παρά τω πρωτοδικείω
φακέλλου αυτής. Η ικανοποίησις και η συναίνεσις αποδεικνύεται μόνον εγγράφως.
3. Η απόφασις δημοσιευόμενη εν τω δελτίω υπόκεινται μόνον εις ανακοπή, έφεση και
τριτανακοπήν.
4. Από της τελεσιδικίας της ανακαλούσης την πτώχευσιν αποφάσεως η πτώχευσις θεωρείται
ως μηδέποτε κηρυχθήσα.
5. Αι κατά την διάρκειαν της πτωχεύσεως μέχρι της τελεσιδικίας της ανακαλούσης την
πτώχευσιν αποφάσεως εγκύρως ενεργηθείσαι πράξεις δεν θίγονται υπό της διατάξεως του
προηγουμένου εδαφίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί αποκαταστάσεως
Άρθρον 14
Ο πτωχεύσας αποκαθίσταται α) εάν παρήλθε δεκαετία από της κηρύξεως της πτωχεύσεως,
β) εάν εγένετο πτωχευτικός συμβιβασμός τελεσίδικως επικυρωθείς, γ) εάν εξόφλησε άπαντας
τους πτωχευτικούς πιστωτάς κατά κεφάλαιον και τους μέχρι κηρύξεως της πτωχεύσεως
τόκους προσάγων είτε εξοφλητήρια είτε δήλωσιν αυτών έγγραφον ότι ικανοποιήθησαν.
Άρθρο 15
1. Απαγορεύεται η πτωχευτική αποκατάστασις του καταδικασθέντος επί δολία χρεωκοπία
εκτός αν επήλθε ποινική αποκατάστασις
2. Η πτωχευτική αποκατάστασις του καταδικασθένος επί απλή χρεωκοπία είναι δυνητική δια
τον πρόεδρον.
3. Η έγερσις της ποινικής αγωγής επί απλή δολία χρεωκοπία δεν κωλύει την πτωχευτικήν
αποκατάστασιν αλλά η δια τελεσιδίκου βουλεύματος παραπομπή επί απλή δεν δύναται κατά
την κρίσην του προέδρου ν'αναστείλει την κήρυξιν της αποκαταστάσεως.
4. Εάν μετά την κήρυξιν της πτωχευτικής αποκαταστάσεως επήλθε καταδίκη επί δολία
χρεωκοπία η πτωχευτική αποκατάστασις ακυρούται αυτοδικαίως, δύναται δε να ακυρωθεί
υπό του προέδρου, αιτήσει παντός ενδιαφέρομένου, εάν επήλθε καταδίκη επί απλή
χρεωκοπία.
5. Ακυρωθείσης της αποκαταστάσεως αι μεταξύ της κηρύξεως της αποκαταστάεως και της
ακυρώσεως αυτής γενόμεναι υπό του αποκαταστάντος πράξεις διέπονται υπό των διατάξεων
των άρθρων 615 (527) μέχρι 624 (536) Εμπορικού Νόμου εφαρμοζομένων αναλόγως.
Άρθρο 16
Εις τας περί αποκαταστάσεως διατάξεις του παρόντος νόμου δεν υπάγονται αι υπό
εκκαθάρισιν δυνάμει ειδικών Νόμων τεθείσαι Εταιρείαι.
Άρθρο 17

1. Η αποκατάστασις κηρύσσεται δι' αποφάσεως του Προέδρου του Πρωτοδικείου της
πτωχεύσεως, αιτήσει του πτωχεύσαντος, ή εν αποβιώσει αυτού, αιτήσει τινός των
κληρονόμων.
2. Ο πρόεδρος καθορίζει δικάσιμην και διατάσσει την εν τω δελτίω δημοσίευσιν περιλήψεως
της αιτήσεως και της δικασίμου.
3. Η δικάσιμος δεν δύναται να καθορισθεί εις ημέραν προ της παρόδου τριάκοντα ημερών
από της δημοσιεύσεως εν τω Δελτίω.
4. Επιμέλεια του αιτούντος κλητεύεται ο τυχόν υφιστάμενος σύνδικος.
5. Η απόφασις δημοσιεύεται εν τω δελτίω.
6. Κατά της αποφάσεως του Προέδρου χωρεί μόνον: α) έφεσις ενώπιον του Προέδρου των
Εφετών εντός τριάκοντα ημερών από της δημοσιεύσεως εν τω Δελτίω της αποφάσεως του
Προέδρου των πρωτοδικών, και β) τριτανακοπή.
7. Επί πάσης περιπτώσεως αποκαταστάσεως, εάν απερρίφθη ή περί ταύτης αίτησις δύναται
να υποβληθεί νέα αίτησις μετά πάροδον ενός έτους από της απορρίψεως.
Άρθρο 18
1. Η στέρησις των εν άρθρω 1 δικαιωμάτων αίρεται δια της κατά το άρθρον 14
αποκαταστάσεως.
2. Η κατά το άρθρον 2 στέρησις της διοικήσεως της πτωχευτικής περιουσίας περατούται: α)
δια του δια τελεσίδικου δικαστικής αποφάσεως κυρωθέντος πτωχευτικού συμβιβασμού, β) δια
της κατά το άρθρον 14 εδαφ. γ εξοφλήσεως, και γ) εν τη περιπτώσει του άρθρου 14 εδαφ. α'
η αποκατάστασις δεν αίρει την πτώχευσιν, ης η διαδικασία εξακολουθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
Τελικαί Διατάξεις
Άρθρον 19
1. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται επί πτωχεύσεων: α) κηρυχθησομένων μετά την έναρξιν της
ισχύος αυτού, β) κηρυχθεισών προ της ενάρξεως της ισχύος αυτού αλλ' αι μέχρι της
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος ενεργεθείσαι πράξεις κατά την διάρκειαν της ισχύος των
καταργουμένων διατάξεων δεν θίγονται υπό του παρόντος Νόμου, ουδ' αι επί τη βάσει των
διατάξεων τούτων εκδοθείσαι αποφάσεις.
Άρθρο 20
1. Καταργείται η δυνάμει του Ν. 6438 μεσεγγύησις της πτωχευτικής περιουσίας του
αποκαταστάντος.
2. Αι διαρκούσης της μεσεγγύησεως μέχρι της ισχύος του παρόντος νόμου νομίμως γενόμεναι
συναλλαγαί του αποκαταστάντος δεν θίγονται.
3. Επί της περιπτώσεως του εδαφ. 1 ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών [σήμερα, το Μονομελές
Πρωτοδικείο (βλ. άρθρο 3 παρ.2 ΕισΝΚΠολΔ)] διορίζει αυτεπαγγέλτως και αμελλητί
«οριστικόν» σύνδικον.
4. Ο σύνδικος ούτος δύναται να αντικατασταθεί κατά τας περί οριστικού συνδίκου διατάξεις.
5. Από του διορισμού του συνδίκου αναβιοί η πτώχευσις, αλλ' αι κατά το άρθρον 1 του
παρόντος ανικανότητες δεν αναβιούσιν.
6. Ο αποκαταστάς οφείλει να παραδώσει αμελλητί προς τον σύνδικον παν έγγραφον και
στοιχείον περιουσίας ης ήτο μεσεγγυούχος ευρισκομένον εις χείρας αυτού, τιμωρούμενος εν
αρνήσει ή εν αποφυγή δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών υπό του πλημμελιοδικείου επί μηνύσει
του συνδίκου.
Άρθρο 21

Καταργούνται τα : α) τα άρθρα 696 (608) εως 706 (618), 533 (445), 590 (502) και 577 (489)
του Εμπορικού Νόμου, β) οι ν.6150, 6438 περί πτωχευτικής αποκαταστάσεως, γ) πάσα
διάταξις αντικείμενη εις τον παρόντα Νόμον.
Άρθρο 22
1. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της 1ης Ιουνίου 1937.
2. Η ισχύς του άρθρου 20 άρχεται μετά 10 ημέρας από της δημοσιεύσεως του παρόντος εν τη
εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

