14Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
10 Ιουνίου 2021
« Ο δικαστικός επιμελητής, θεματοφύλακας και προστάτης των
δικαιωμάτων των χρηστών του διαδικτύου »
Δελτίο Τύπου

Η Διεθνής Ένωση Δικαστικών Επιμελητών (UIHJ) είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση η οποία
δημιουργήθηκε το 1952. Εκπροσωπεί το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή και του οργάνου
εκτέλεσης σε 93 χώρες στον κόσμο.
Στις 10 Ιουνίου 2021 θα εορταστεί η 14η Παγκόσμια Ημέρα του δικαστικού επιμελητή η οποία
διοργανώνεται από τη Διεθνή Ένωση Δικαστικών Επιμελητών (UIHJ).
Η ημέρα αυτή αποτελεί για το επάγγελμά του δικαστικού επιμελητή και του οργάνου εκτέλεσης ένα
ραντεβού με τους διαδίκους: ιδιώτες, επιχειρήσεις, δημόσια διοίκηση, νομικά επαγγέλματα,
δικαστές.…
Το θέμα για τη φετινή χρονιά είναι: « Ο δικαστικός επιμελητής, θεματοφύλακας και προστάτης των
δικαιωμάτων των χρηστών του διαδικτύου».
Οι αρμοδιότητες των δικαστικών επιμελητών είναι συχνά παραγνωρισμένες, περιορίζονται
εσφαλμένα στα καθήκοντα του οργάνου που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των δικαστικών
αποφάσεων.
Οι κατευθυντήριες Γραμμές για την εκτέλεση που υιοθετήθηκαν στις 17 Δεκεμβρίου 2009 από την
ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης του Συμβουλίου της Ευρώπης
ενθαρρύνουν τις χώρες να εξουσιοδοτήσουν τους δικαστικούς επιμελητές να ασκούν βοηθητικές
δραστηριότητες συμβατές με το λειτούργημά τους, ικανές να εγγυώνται και να αναγνωρίζουν τα
δικαιώματα των διαδίκων και έχοντας ως σκοπό την επιτάχυνση της δικαστικής διαδικασίας ή την
αποσυμφόρηση των δικαστηρίων:
• ανάκτηση χρεών
• δημόσιοι ή εκούσιοι πλειστηριασμοί κινητών ή ακινήτων
• μεσεγγυήσεις
• διαπιστωτικές εκθέσεις
• υπηρεσία ακροάσεων δικαστηρίου
• νομικές συμβουλές
• διαδικασίες πτωχεύσεων
• αποστολές που έχουν ανατεθεί από δικαστή
• εκπροσώπηση των διαδίκων ενώπιον των δικαστηρίων
• σύνταξη ιδιωτικών εγγράφων

•

διδασκαλία.

Στην πραγματικότητα σε πολλές χώρες οι δικαστικοί επιμελητές ασκούν μία ή περισσότερες – μερικές
φορές το σύνολο – από αυτές τις δραστηριότητες. Όσον αφορά τη συγκρότηση της απόδειξης
(διαπιστωτικές εκθέσεις), ο δικαστικός επιμελητής διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο σε πολλές χώρες,
ιδιαίτερα στο διαδίκτυο και τις τεχνολογίες της πληροφόρησης και της επικοινωνίας.
Οι αποϋλοποιημένες ανταλλαγές αποτελούν μία επανάσταση και μία υπόσχεση διαρκούς σύνδεσης
με όλο τον κόσμο. Αυτή η φαινομενική ελευθερία που προσφέρουν η τεχνολογία και η
ανωνυμοποίηση αποτελεί, ωστόσο, πηγή κακοποιήσεων και δυστυχώς δραμάτων, μερικά από τα
οποία είναι ανεπανόρθωτα, κυρίως αυτά που αφορούν τους νέους: εκφοβισμός,
κυβερνοπαρενόχληση, ψεύτικες ειδήσεις είναι όλες αυτές οι νέες μάστιγες που πρέπει να
προσδιοριστούν και να καταπολεμηθούν με κάθε νόμιμο οπλοστάσιο που έχουμε στη διάθεσή μας.
Σ’ αυτό το οπλοστάσιο, βρίσκουμε το δικαστικό επιμελητή. Ένας καταρτισμένος, ουδέτερος και
ανεξάρτητος νομικός, κοντά στο δικαστή και τους διαδίκους, ο οποίος είναι απόλυτα εφοδιασμένος
για να αποδεικνύει την απόδειξη της πραγματικότητας των γεγονότων και συγκεκριμένα την αιτία
τους στο διαδίκτυο και τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, ιδίως τα κοινωνικά δίκτυα.
Το θύμα της κυβερνοπαρενόχλησης πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να απευθυνθεί
σε ένα δικαστικό επιμελητή. Μέσω των διαπιστωτικών εκθέσεων και των συμβουλών, ο δικαστικός
επιμελητής θα το βοηθήσει να στοιχειοθετήσει την απαραίτητη απόδειξη πριν από την προσφυγή
ενώπιον των αστυνομικών αρχών ή των δικαστηρίων για να εξακριβωθούν και να σταματήσουν οι
παράνομες δολοπλοκίες και ταυτόχρονα να τιμωρηθούν οι ένοχοι.
Υπάρχουν και άλλοι τομείς όπου ο δικαστικός επιμελητής παρεμβαίνει, όπως στον τομέα της
βιομηχανικής ιδιοκτησίας και της παραποίησης. Ο δικαστικός επιμελητής είναι στην υπηρεσία των
διαδίκων και των επιχειρήσεων προκειμένου να αποδεικνύει την απόδειξη των επικρινόμενων
γεγονότων μέσω μιας διαπιστωτικής έκθεσης που ακολουθεί ένα πολύ ακριβές πρωτόκολλο το οποίο
του προσδίδει αδιάψευστη δύναμη ενώπιον του δικαστή.
Ο διάδικος που λαμβάνει τα SMS ή τα ηχητικά μηνύματα στο τηλέφωνο του τα οποία του προξενούν
βλάβη, μπορεί να βασιστεί σε ένα δικαστικό επιμελητή για να τα μεταγράψει σε ένα έγγραφο που θα
μπορέσει να το χρησιμοποιήσει με ασφάλεια στο δικαστήριο.
Ο δικαστικός επιμελητής παρακολουθεί. Είναι ο θεματοφύλακας και ο προστάτης των δικαιωμάτων
των χρηστών του διαδικτύου. Ελάτε να τον συναντήσετε την 14η παγκόσμια Ημέρα του δικαστικού
επιμελητή.
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