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1. Πολίτες κατήγγειλαν στον Συνήγορο του Πολίτη ότι δικαστικοί επιµελητές επέδιδαν
σε ανηλίκους δικαστικά και εξώδικα έγγραφα που αφορούσαν τους γονείς τους. Το
περιεχόµενο των εγγράφων αυτών προξενούσε έντονο φόβο και ανασφάλεια στα
παιδιά καθώς λάµβαναν γνώση, µε πιεστικό και αιφνίδιο τρόπο, σοβαρών
οικογενειακών ή οικονοµικών προβληµάτων. Οι συνηθέστερες περιπτώσεις
αφορούσαν επίδοση καταδικαστικών αποφάσεων µε εντολή προσωποκράτησης και
εξώδικες προσκλήσεις εκ µέρους τραπεζών, µε αναλυτική περιγραφή οφειλών και
απειλή µέτρων σε βάρος του οφειλέτη γονέα.
2. Ο νόµος προέβλεπε ότι, σε περίπτωση απουσίας του παραλήπτη, επίδοση σε
κατοικία µπορεί να γίνει σε έναν από τους συγγενείς, υπηρέτες, ή ελλείψει αυτών,
συνοίκους, χωρίς να γίνεται διάκριση µεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων. Στον Κώδικα
Πολιτικής ∆ικονοµίας, µόνη προϋπόθεση για την εγκυρότητα της επίδοσης σε
ανήλικο ήταν να έχει ο παραλήπτης συνείδηση των πράξεών του, σύµφωνα µε την
κρίση του δικαστικού επιµελητή. ∆εν υπήρχε επίσης πρόβλεψη για την παράδοση
του εγγράφου σε ενσφράγιστο φάκελο. Στον Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας ο
δικαστικός επιµελητής καλείται, κατά την ανέλεγκτη ωστόσο αντίληψή του περί της
ηλικίας του παιδιού, να µην κάνει επίδοση σε άτοµα κάτω των 17 ετών.
3. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας &
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ότι ο τρόπος µε τον οποίο λάµβανε χώρα η επίδοση
εγγράφων ήταν προβληµατικός. Υποστήριξε καταρχάς ότι µε την επίδοση σε ανήλικο
ως τρίτο πρόσωπο, γνωστοποιούνταν κατά τρόπο αθέµιτο προσωπικά δεδοµένα του
πολίτη, τον οποίο αφορούσε το έγγραφο. Επίσης επισήµανε ότι ανέκυπταν ζητήµατα
σε σχέση µε την προστασία της παιδικής ηλικίας και την υποχρέωση του κράτους,
που απορρέει από τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, να λαµβάνει
υπόψη πρωτίστως το συµφέρον του παιδιού κατά τη λήψη αποφάσεων που το
αφορούν (αδυναµία του ανηλίκου να ασκήσει τα δικαιώµατά του λόγω ανωριµότητας
και ελλιπούς ενηµέρωσης, κλονισµός λόγω του περιεχοµένου του επιδιδόµενου
εγγράφου, κίνδυνος κακής αξιολόγησης της ικανότητας του ανηλίκου από τον
δικαστικό επιµελητή, ψυχολογική πίεση από αυτή καθεαυτή την επικοινωνία του
ανηλίκου µε το δικαστικό επιµελητή, ο οποίος επιδιώκει την επίδοση).
4. Ο Συνήγορος επικαλέστηκε το πλαίσιο άλλων ευρωπαϊκών εννόµων τάξεων και
πρότεινε στο Υπουργείο να εντάξει στον τροποποιητικό νόµο του Κώδικα Πολιτικής
∆ικονοµίας ρύθµιση για την απαγόρευση επίδοσης σε ανήλικο και την επίδοση εντός
ενσφράγιστου φακέλου.
5. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας & Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ενέταξε τις
προτάσεις του Συνηγόρου στο ν. 3994/2011. Η σχετική διάταξη ορίζει ότι, αν ο
παραλήπτης δεν βρίσκεται στην κατοικία του, το έγγραφο παραδίδεται σε ένα από τα
ενήλικα άτοµα που συνοικούν µαζί του. Επιπλέον προβλέπεται ότι, σε περίπτωση
θυροκόλλησης, το έγγραφο τοποθετείται εντός ενσφράγιστου φακέλου.
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