Αδυναμία αναγκαστικής εκτέλεσης οφειλών μη πληττόμενων
επιχειρήσεων
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ισχύει η αναστολή κάθε πράξης αναγκαστικής
εκτέλεσης, στο πλαίσιο των γενικότερων περιορισμών που έχουν επιβληθεί για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.
Επομένως, παρόλο που μία επιχείρηση μπορεί να επιτύχει την έκδοση διαταγής
πληρωμής για οφειλόμενα προς αυτή, δεν επιτρέπεται η αναγκαστική της εκτέλεση.
Είναι προφανές, ότι η διάταξη αυτή στρεβλώνει απολύτως την λειτουργία της αγοράς
και επιβαρύνει τις υγιείς επιχειρήσεις δημιουργώντας ζημίες και στρατηγικούς
κακοπληρωτές.
Ο περιορισμός αυτός παρέχει κάλυψη ακόμη και στις καθόλα υγιείς, μη πληττόμενες
επιχειρήσεις. Έτσι, αν εκδοθεί οποιαδήποτε δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής
κατά τέτοιας επιχείρησης, η απόφαση αυτή παραμένει ανεκτέλεστη, παρέχοντας
αδίκως στην επιχείρηση που οφείλει, το πρόσχημα μη εκπλήρωσης των
υποχρεώσεών της, παρά το γεγονός ότι έχουν επιδικασθεί δικαστικώς οι εν λόγω
οφειλές.
Με τον τρόπο μάλιστα αυτόν, εκ του αποτελέσματος, εξομοιώνεται η θέση των μη
πληττόμενων οφειλετών με τους πληττόμενους, όλα δε αυτά προς ζημία των
πιστωτών.
Πέραν αυτών, οι πράξεις που διενεργούνται στο πλαίσιο της αναγκαστικής εκτέλεσης
είναι, στην πλειονότητά τους, αμιγώς τυπικές και δεν εγκυμονούν οποιονδήποτε
κίνδυνο σχετικό με τον ιό COVID-19. Ακόμη κι αν κρινόταν αναγκαίο να ανασταλεί
οποιαδήποτε τέτοια πράξη, ως εγκυμονούσα κινδύνους, η αναστολή θα μπορούσε να
περιοριστεί μόνο στις περιπτώσεις φυσικής εκτέλεσης (π.χ. αποβολή μισθωτή από
ακίνητο). Όλες οι υπόλοιπες (όπως π.χ. κατάσχεση περιεχομένου τραπεζικού
λογαριασμού, εγγραφή προσημείωσης ή η επιβολή κατάσχεσης ακινήτου), οι οποίες
διενεργούνται μόνο με την επίδοση ενός εγγράφου από Δικαστικό Επιμελητή, θα
μπορούσαν να διενεργούνται κανονικά, τη στιγμή άλλωστε που, γενικά, η επίδοση
εγγράφων από τους Δικαστικούς Επιμελητές δεν τελεί υπό οποιονδήποτε περιορισμό,
το οποίο σημαίνει ότι θεωρήθηκε ασφαλής.
Τις παραπάνω θέσεις της, απέστειλε τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021, η Διοίκηση του
ΣΒΕ, με επιστολή της στον Υπουργό Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη και τον Υπουργό
Δικαιοσύνης, κ. Κ. Τσιάρα με κοινοποίηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών κ. Χρ.
Σταικούρα και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη.

