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_____
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Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σας
ενηµερώνουµε
ότι
οι
εκπρόσωποι
των
Ευρωπαϊκών
Συµβολαιογραφιών στο Ευρωπαϊκό Συµβολαιογραφικό Δίκτυο (European
Notarial Network - σχετική η εγκύκλιος 20/30-3-2011), στο πλαίσιο παροχής
συνδροµής στους συµβολαιογράφους που αντιµετωπίζουν πρακτικά ζητήµατα µε
διασυνοριακά στοιχεία, συνέταξαν και µετέφρασαν σε όλες τις γλώσσες για τη
διευκόλυνση των Ευρωπαίων Συµβολαιογράφων που θέλουν να ελέγξουν το
καθεστώς νοµικών προσώπων προερχοµένων από Ευρωπαϊκές χώρες-µέλη
του Δικτύου το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ «ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».
Ο έλεγχος της εκπροσώπησης των αλλοδαπών νοµικών προσώπων που
εµφανίζονται ενώπιόν µας ως συµβαλλόµενα µέρη είναι θέµα που µας απασχολεί
όλο και συχνότερα. Για την αντιµετώπιση αυτού του θέµατος, οι εκπρόσωποι των
Ευρωπαϊκών Συµβολαιογραφιών στο Ευρωπαϊκό Συµβολαιογραφικό Δίκτυο
συνεργάστηκαν για τη σύνταξη του συνηµµένου εντύπου, στο οποίο υπάρχουν
πληροφορίες από τον πιστοποιούντα συµβολαιογράφο σχετικά µε το
καθεστώς του νοµικού προσώπου, την εκπροσώπησή του από τα όργανά του
ή βάσει πληρεξουσίου, το περιεχόµενο και τους περιορισµούς των
δικαιωµάτων εκπροσώπησης.
Το έντυπο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε δύο τρόπους:
Είτε ο συµβολαιογράφος που συντάσσει το καταστατικό της εταιρείας
συµπληρώνει το έντυπο για να το παραδώσει στην εταιρεία που σκοπεύει να
δραστηριοποιηθεί εντός κάποιου από τα υπόλοιπα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (κάτι αντίστοιχο µε τη βεβαίωση ίδρυσης που δίνουµε εµείς στις
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νεοϊδρυόµενες εταιρείες) είτε ο συµβολαιογράφος που καλείται να ελέγξει την
αλλοδαπή εταιρεία που εµφανίζεται ενώπιόν του, ζητά από την εταιρεία να του
προσκοµίσει αυτό το έντυπο συµπληρωµένο από τον αλλοδαπό συµβολαιογράφο
που συνέταξε το καταστατικό της.
Η χρήση του εντύπου είναι καθαρά προαιρετική για τη διευκόλυνση των
Ευρωπαίων συναδέλφων στις περιπτώσεις που οι ίδιοι το θεωρούν χρήσιµο και όχι
ένα επιπλέον έγγραφο που απαιτείται να προσκοµίζεται ή να προσαρτάται .
Για την περίπτωση του ελέγχου αλλοδαπής εταιρείας που εµφανίζεται
ενώπιόν σας, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη συνάδελφο συµβολαιογράφο
Αθηνών κ. Έλενα Τσερτσιγιάννη, εκπρόσωπο της Ελληνικής Συµβολαιογραφίας
στο Ευρωπαϊκό Συµβολαιογραφικό Δίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
eltserts@gmail.com (τηλ/fax: 210-3212646,: 210-3211298), η οποία θα προωθεί άµεσα
το αίτηµά σας µέσω του αντίστοιχου εκπροσώπου στο Δίκτυο στο συνάδελφο της
Ευρωπαϊκής χώρας που σας ενδιαφέρει για να λάβετε µία έγκυρη απάντηση.
Οι χώρες των οποίων οι συµβολαιογράφοι είναι µέλη του Ευρωπαϊκού
Συµβολαιογραφικού Δικτύου είναι οι ακόλουθες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία,
Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία,
Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία,
Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχική Δηµοκρατία.
Ακολουθεί συνηµµένο σε µετάφραση στα ελληνικά το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ «ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».
Το έντυπο θα το βρείτε αναρτηµένο και στο intranet της ιστοσελίδας µας.
Με τιµή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ «ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
1. Στοιχεία πιστοποιούντος συμβολαιογράφου
Ονοματεπώνυμο
Στοιχεία γραφείου:
Διεύθυνση
Τηλ./Φαξ Ηλεκ. ταχυδρομείο
Αριθ. μητρώου
/ημερομηνία (ηη/μμ/εε)
Χώρα

. 2. Αντικείμενο

– Διά του παρόντος πιστοποιούνται:
οι πληροφορίες σχετικά με το νομικό πρόσωπο και το
καθεστώς του
οι πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα
εκπροσώπησης
)στις (ηη/μμ/εε): ________________________ ()____________

3. Στοιχεία νομικού προσώπου
Επωνυμία
Άλλη σχετική ονομασία
Διεύθυνση
Τηλ./φαξ
ηλ. Διευθ.
Δημόσιο Μητρώο
Τύπος
Δικτυακός τόπος
Αριθ. εγγραφής.
/
ημερομηνία
(ηη/μμ/εε)
Άλλος σχετικός εθνικός αριθ. μητρώου (να
προσδιοριστεί):
ΑΦΜ:
/ ημερομηνία (ηη/μμ/εε)
Άλλος αριθ. μητρώου (να προσδιοριστεί)
Αριθ.
/ ημερομηνία (ηη/μμ/εε)

4. Πληροφορίες σχετικά με τα δημόσια μητρώα στα
οποία έγινε έρευνα
Όνομα
Τύπος
Δικτυακός τόπος
Στοιχεία:
Διεύθυνση
Τηλ./φαξ
ηλ. Διευθ.
Αριθ. αποσπάσματος / ημερομηνία (ηη/μμ/εε
Όνομα
Τύπος
Δικτυακός τόπος
Στοιχεία:
Διεύθυνση
Τηλ./φαξ
ηλ. Διευθ.
Αριθ. αποσπάσματος

/ ημερομηνία (ηη/μμ/εε

5. Πληροφορίες σχετικά με το νομικό πρόσωπο και το καθεστώς του
5.1. Τύπος/νομική μορφή νομικού προσώπου:
·

Εμπορική εταιρεία (τύπος)
§ Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)
§ Μετοχική εταιρεία (ΑΕ)
§ Συνεταιρισμός
§ Άλλος (να προσδιοριστεί)
§

Αστική εταιρεία (τύπος)
Ατομική επιχείρηση
Ένωση
Ίδρυμα
Θυγατρική (της):
Άλλος (να προσδιοριστεί):

Παρατηρήσεις συμβολαιογράφου (π.χ. τύπος εταιρείας στην πρωτότυπη γλώσσα)

5.2. Τρέχον καθεστώς του νομικού προσώπου
5.2.1. Ημερομηνία σύστασης (ηη/μμ/εε):
§ Για ορισμένη διάρκεια έως ηη/μμ/εε
§ Για απεριόριστη διάρκεια
5.2.2. Κατάσταση:
§ Υπό σύσταση κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία
§ Σε λειτουργία

§
§
§
§
§

Λυθέν
Υπό εκκαθάριση
Άκυρο
Σε πτώχευση/υπό δικαστική επιτήρηση
Άλλη

5.2.3. Άλλες πληροφορίες:
Ιδρυτικό έγγραφο υπογεγραμμένο από:
o Τύπος οντότητας (ή ιδιότητα, π.χ. συμβολαιογράφος):
o Όνομα
o Στοιχεία γραφείου:

§

Διεύθυνση
Τηλ./φαξ

§
§

ηλ. Διευθ.

Τροποποίηση καταστατικού στις: ημερομηνία (ηη/μμ/εε)
o Τύπος οντότητας (ή ιδιότητα, π.χ. συμβολαιογράφος):
o Όνομα
o Στοιχεία γραφείου:

§

Διεύθυνση
Τηλ./φαξ

§
§

ηλ. Διευθ.

Παρατηρήσεις συμβολαιογράφου
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5.3. Αντικείμενο

Παρατηρήσεις συμβολαιογράφου
5.4 Καταστατική έδρα
Στοιχεία:

Διεύθυνση
Τηλ./φαξ

ηλ. Διευθ

Φύση
Η καταστατική έδρα μεταφέρθηκε την (ημερομηνία) από (τόπος) σε (τόπο) σύμφωνα με το έγγραφο του
δημόσιου μητρώου (βλ. απαρίθμηση καταλόγου παραρτημάτων στο σημείο 7)
Άλλη έδρα (π.χ. διοικητική έδρα):

5.5. Κεφάλαιο (εφόσον συντρέχει περίπτωση)
5.5.1 Ποσό
Εγκεκριμένο/εγγεγραμμένο κεφάλαιο:
Εκδοθέν κεφάλαιο/Καταβεβλημένο κεφάλαιο:
5.5.2 Μέτοχοι
Νομικά ή φυσικά πρόσωπα κάτοχοι ονομαστικών μετοχών (αναφέρετε τα ονόματα και ενδεχομένως τα στοιχεία):
25%
50%
Αλλο (παρακαλώ να προσδιοριστεί)
Ονομαστική κατάσταση μετόχων (εφόσον συντρέχει περίπτωση)
Ή:

Όνομα μετόχου:

Αριθμός μετοχών:

Ονομαστική αξία
μετοχής:

Ποσοστό μετοχικού
κεφαλαίου:

5.5.3. Αριθμός και μορφή (τύπος) μετοχών (μετοχές/εταιρικά μερίδια)
·
·
·
·
·

Με αναφορά ονομαστικής αξίας (ονομαστική αξία)
Χωρίς αναφορά ονομαστικής αξίας
Μετοχές με δικαιώματα ψήφου
Μετοχές χωρίς δικαιώματα ψήφου
Ονομαστικές μετοχές
§
Μετατρέψιμες (Προϋποθέσεις)
§
Μη μετατρέψιμες
· Μετοχές στον κομιστή
§
Μετατρέψιμες
§
Μη μετατρέψιμες
§ Αλλο (παρακαλώ να προσδιοριστεί)
§
6. Πληροφορίες σχετικά με την εκπροσώπηση του νομικού προσώπου (επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα
ακόλουθα):
6.1. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ
Βάσει των καταστατικών εγγράφων (π.χ. καταστατικό) της εταιρείας και του εθνικού δικαίου που διέπει
το νομικό πρόσωπο, το πρόσωπο που κατέχει τις ακόλουθες θέσεις έχει δικαιώματα εκπροσώπησης του νομικού
προσώπου (παρακαλώ αναφέρετε Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση):
 6.1.1. Πρόεδρος________________________________
 6.1.2. Διευθύνων Σύμβουλος_____________________________
 6.1.3. Άλλος διευθυντής (να προσδιοριστεί ο τύπος)__________________________
 6.1.4. Διαχειριστής____________________________________
 6.1.5. Γενικός Γραμματέας __________________________________
 6.1.6. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου_
 6161
 6162
 6163
 ________________________________
 7. Άλλο (παρακαλω αναφέρετε λειτουργία)
 6171
 6172
 6173+_______________________
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης απορρέουν νόμιμα από τα ακόλουθα εταιρικά έγγραφα/έγγραφα τα

οποία πρέπει να προσκομιστούν (αναφέρετε τους αριθμούς που αντιστοιχούν σε κάθε απαιτούμενο έγγραφο,
σύμφωνα με την αρίθμηση του καταλόγου παραρτημάτων στο σημείο 7).
6.2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ
Βάσει του (των) πληρεξουσίου (-ων) (συνημμένο) που παρέχετε στα πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω από
το (τα) ακόλουθο (-α) πρόσωπο (-α)/όργανο (-α), τα οποία εξουσιοδοτούνται βάσει του εθνικού δικαίου και του
καταστατικού του νομικού προσώπου να εκδώσουν πληρεξούσιο στο όνομα του προαναφερθέντος νομικού
προσώπου (αναφέρετε πληροφορίες σχετικά με το πληρεξούσιο):
6.2.1. Εντολέας (-εις)/Υπογράφοντες το πληρεξούσιο για λογαριασμό της εταιρείας (Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία

γέννησης, διεύθυνση):

·
·
·
·

Πρόεδρος
Διευθύνων Σύμβουλος
Άλλο Διευθυντής (να προσδιοριστεί ο τύπος)
Διαχειριστής

·
·

Γενικός Γραμματέας
Μέλη Διοικητικού συμβουλίου

Άλλο (παρακαλω αναφέρετε λειτουργία)

6.2.2. Τα ακόλουθα πρόσωπα εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο και να ενεργούν
εξ ονόματός του:
(Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση πληρεξουσίων):
6221
6222
6223

6.2.3. Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, το (συνημμένο) πληρεξούσιο είναι
·

Δημόσιο έγγραφο καταρτισμένο βάσει της εθνικής διαδικασίας επικύρωσης

·

Έγγραφο με πιστοποιημένη υπογραφή

·
·

Αλλο (παρακαλώ να προσδιοριστεί)

6.2.4. Το συνημμένο πληρεξούσιο πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις του δικαίου του κράτους στο οποίο καταρτίστηκε
(lex loci actus) σε σχέση με τη σκοπούμενη χρήση
Ναι
Όχι (να προσδιοριστεί ο λόγος για την τυπική αυτή ακυρότητα):
Ο νόμος απαιτεί διαφορετικό τύπο εγγράφου (επικύρωση/πιστοποίηση)· να
προσδιοριστεί:
§
Τα

δικαιώματα

Αλλο (παρακαλώ να προσδιοριστεί)
των

εντολέων/υπογραφόντων

του

πληρεξουσίου

να

εξουσιοδοτήσουν

τους

πληρεξουσίους / απορρέουν νόμιμα από τα ακόλουθα έγγραφα της εταιρείας /έγγραφα τα οποία πρέπει
να προσκομιστούν / (αναφέρετε τους αριθμούς που αντιστοιχούν σε κάθε απαιτούμενο έγγραφο, σύμφωνα με την

αρίθμηση του καταλόγου παραρτημάτων στο σημείο 7):

Παρατηρήσεις συμβολαιογράφου
6.3. Τα προαναφερθέντα πρόσωπα εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν την εταιρεία από (ημερομηνία)
6.4. Τύπος εκπροσώπησης:
- Μεμονωμένα
- Από κοινού με τα πρόσωπα που αναφέρονται υπό τους ακόλουθους αριθμούς ανωτέρω (να
προσδιοριστεί π.χ. 6.1.6.1 ονοματεπώνυμο + 6.1.6.2 ονοματεπώνυμο)
§ Αλλο (παρακαλώ να προσδιοριστεί)
- Περιορισμοί αυτοσύμβασης ισχύουν στην περίπτωση των ακόλουθων προσώπων (να
προσδιοριστεί π.χ. 6.1.6.1 ονοματεπώνυμο)

Παρατηρήσεις συμβολαιογράφου

6.5. Περιεχόμενο και περιορισμοί δικαιωμάτων εκπροσώπησης. Το (τα) προαναφερθέν (-τα) πρόσωπο (-α)
δικαιούται (-νται) να εκπροσωπεί (-ούν) την εταιρεία:
-

Πλήρης εκπροσώπηση
Πλήρης εκπροσώπηση περιορισμένη στο αντικείμενο
Ειδικά δικαιώματα εκπροσώπησης όσον αφορά μόνον τα πρόσωπα που αναφέρονται στους
ακόλουθους αριθμούς ανωτέρω: (συμπληρώστε στη δεξιά στήλη τους αντίστοιχους αριθμούς και τα

ονοματεπώνυμα, π.χ. 6.1.2. ονοματεπώνυμο, εάν μεμονωμένα, ή 6.1.6.1 ονοματεπώνυμο + 6.1.6.2
ονοματεπώνυμο κ.λπ. )
Αγορά ακινήτων
Πώληση ακινήτων
Πώληση μετοχών
Πράξη σχετική με το άνοιγμα και τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών
Διαπραγμάτευση και υπογραφή δεσμευτικών συμβάσεων
Θέματα διαδοχής
Συμμετοχή σε πλειστηριασμούς
Ίδρυση θυγατρικής
Εκτέλεση διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με τις αρμόδιες αρχές της/του
Ίδρυση παραρτήματος
Σύναψη πράξεων διαχείρισης
Σύναψη πράξεων διατήρησης
Σύναψη πράξεων διάθεσης
Υποβολή αίτησης δημόσιας χρηματοδότησης
§ Αλλο (παρακαλώ να προσδιοριστεί)

-

Δεν απαιτείται συμπληρωματική προηγούμενη έγκριση για την άσκηση των δικαιωμάτων
εκπροσώπησης
Απαιτείται συμπληρωματική έγκριση από:
- το Διοικητικό Συμβούλιο
- τα πρόσωπα που αναφέρονται στους ακόλουθους αριθμούς ανωτέρω (να προσδιοριστεί π.χ.
6.1.6.1 ονοματεπώνυμο + 6.1.6.2 ονοματεπώνυμο)

-

-

Η νόμιμα χορηγηθείσα έγκριση σύμφωνα με τον νόμο (lex loci actus) περιλαμβάνεται στον
κατάλογο παραρτημάτων:
Η συνημμένη έγκριση πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου (lex
loci actus) σε σχέση με τη σκοπούμενη χρήση
 Ναι
 Όχι (να προσδιοριστεί ο λόγος για την τυπική αυτή ακυρότητα):
 Ο νόμος απαιτεί διαφορετικό τύπο εγγράφου (επικύρωση/πιστοποίηση)·
να προσδιοριστεί:

-

Η έγκριση δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο παραρτημάτων
Η χορηγούμενη έγκριση πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή (να παρασχεθούν
πληροφορίες σχετικά με τη φύση και τη μορφή του εγγράφου):

Αλλες παρατηρήσεις συμβολαιογράφου

7. Κατάλογος εγγράφων στα οποία έγινε έρευνα και τα οποία αποτελούν τη βάση για τις πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν διαβατήριο/στα παραρτήματα ως αντίγραφα:

1. Ιδρυτικό έγγραφο
2. Καταστατικό
3. Απόσπασμα της εγγραφής στο δημόσιο μητρώο/μητρώο εταιρειών
4. Άλλα αποσπάσματα από το δημόσιο μητρώο/μητρώο εταιρειών (να προσδιοριστεί)
41
5. Απόσπασμα από το μητρώο μετόχων
6. Αντίγραφο εγγραφής στις εθνικές φορολογικές αρχές
7. Αντίγραφα διαβατηρίων των προσώπων που αναφέρονται στο σημείο 6 (εφόσον συντρέχει περίπτωση)
8. Εγκρίσεις των εξουσιών εκπροσώπησης
9. Πληρεξούσια χορηγηθέντα από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του νομικού προσώπου
91
10. Μεταφράσεις (αναφέρετε τον (τους) αριθμό (-ούς) στον παρόντα κατάλογο που αντιστοιχεί (-ούν)
στο (στα) έγγραφο (-α) για το (τα) οποίο (-α) επισυνάπτεται μετάφραση):
11. Αλλο (παρακαλώ να προσδιοριστεί)
111
112
Τόπος, ημερομηνία έκδοσης:
Υπογραφή και σφραγίδα συμβολαιογράφου
Επισημείωση
Σημειώσεις
1.

Σκοπός του παρόντος πιστοποιητικού είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με εταιρείες εγγεγραμμένες σε άλλα
κράτη μέλη της ΕΕ. Η δυνατότητα χρήσης του σε δημόσιες αρχές και δημόσια μητρώα μπορεί να είναι
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2.

3.

4.
5.

6.

περιορισμένη. Συνήθως θα απαιτούνται πρόσθετα δημόσια έγγραφα για τη συμπλήρωση του παρόντος
διαβατηρίου.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν πιστοποιητικό βασίζονται (αποκλειστικά) στα έγγραφα και στα
δημόσια μητρώα στα οποία έγινε έρευνα από τον συμβολαιογράφο που το χορηγεί, τα οποία απαριθμούνται
ανωτέρω. Ο συμβολαιογράφος που χορηγεί το παρόν πιστοποιητικό δεν ευθύνεται για τυχόν ανακρίβεια των
πληροφοριών που περιέχονται στα έγγραφα τα οποία ερεύνησε και στα οποία βασίζονται οι πληροφορίες που
παρέχονται με το παρόν πιστοποιητικό.
Ο συμβολαιογράφος/η αρχή/το όργανο στη χώρα προορισμού παραμένει υπεύθυνος (-η, -ο) να εξετάσει κατά
πόσον οι υποβληθείσες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς για τη σκοπούμενη δικαιοπραξία. Το
ίδιο ισχύει όσον αφορά την επαλήθευση του κύρους του εγγράφου σε σχέση με τις τυπικές και ουσιαστικές
προϋποθέσεις του εφαρμοστέου δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού του δικαίου που διέπει τις
τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται.
Κάθε πληροφορία την οποία παρέχει ο συμβολαιογράφος στον αιτούντα αναφέρεται στον χρόνο κατάρτισης του
εγγράφου. Ο συμβολαιογράφος δεν ευθύνεται για τυχόν επακόλουθες αλλαγές στη νομική ισχύ του
πληρεξουσίου, ανεξάρτητα από τους λόγους που ενδέχεται να το κατέστησαν ανίσχυρο.
/ Όταν η ανάκληση του πληρεξουσίου είναι άγνωστη στον συμβολαιογράφο στον οποίο υποβάλλεται το αίτημα
και αυτό αναφέρεται στην απάντησή του, δεν είναι δυνατόν να συναχθεί η νομική ισχύς του πληρεξουσίου από
την πληροφορία αυτή, καθώς η ανάκληση του πληρεξουσίου δεν μπορεί να αποκλεισθεί. Όταν ο αιτών
συμβολαιογράφος ενημερώνεται για ανάκληση του πληρεξουσίου, η πληροφορία αυτή δεν πρέπει να οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι το πληρεξούσιο ανακλήθηκε νόμιμα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.
Για την παροχή πληροφοριών πρέπει πάντα να τηρούνται οι όποιες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας επιβάλλονται
από τον νόμο ή από επαγγελματικούς κανόνες.
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