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‣ ΕφΘεσ 1711/2018, Εφαρμοστέο δίκαιο στην
προσβολή πατρότητας
‣ ΜονΠρΑθ 2466/2018, Αναγνώριση αλλοδαπής υιοθεσίας
‣ ΕφΘεσ 2743/2018, Αναγκαστική εκτέλεση
κατά αλλοδαπού δημοσίου

‣ Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρ. 724 ΚΠολΔ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΑΝΗΣ, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.
‣ Οι συνέπειες της αναγκαστικής εκτέλεσης
στις διαρκείς έννομες σχέσεις
ΕΛΕΝΗ ΔΡΟΥΓΚΑ, Δικηγόρος, ΜΔΕ Α.Π.Θ.
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αστικό Δίκαιο
‣ ΑΠ 1231/2019, Η υπαναχώρηση λόγω πραγματικού ελαττώματος του πωληθέντος μπορεί
να γίνει με άτυπη εξώδικη δήλωση, απευθυντέα στον πωλητή, ή με αγωγή
‣ ΕιρΘεσ 1958/2018, Επί εσφαλμένης αναγραφής του ΙΒΑΝ του δικαιούχου, η Τράπεζα δεν
ευθύνεται ούτε υποχρεούται να του γνωστοποιήσει τα στοιχεία του μη δικαιούχου λήπτη
‣ MονΕφΘεσ 490/2019, Τι λαμβάνεται υπόψη
για την ανάθεση της επιμέλειας στον πατέρα
‣ ΕιρΘεσ 602/2019, Αδυναμία ρύθμισης της
χρήσης οικογενειακής στέγης, αν η έληξε η έννομη σχέση, με βάση την οποία παραχωρήθηκε από τρίτον
Εμπορικό Δίκαιο
‣ ΜονΕφΑθ 2355/2019, Η διάταξη περί επιτρεπτού της έφεσης μόνον κατά της απορριπτικής απόφασης επί αίτησης υπαγωγής επιχείρησης σε ειδική διαχείριση δεν παραβιάζει
συνταγματικές διατάξεις
‣ ΠολΠρΘεσ 1045/2019, Εφαρμογή της αναστολής ατομικών διώξεων επί πτώχευσης και
επί εγγραφής υποθήκης από το Δημόσιο
‣ ΜονΠρΘεσ 1438/2019, Δυνητική αναστολή
ατομικών διώξεων πριν από την κατάθεση της
αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
‣ ΠολΠρΘεσ 14336/2018, Η κήρυξη ως απαράδεκτης της συζήτησης ανακοπής πρωτοφειλέτριας εταιρείας λόγω υπαγωγής της σε πτωχευτική διαδικασία, δεν επιφέρει το ίδιο αποτέλεσμα και για τους λοιπούς ανακόπτοντες,
εγγυητές και αναγκαίους ομόδικης της
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Εργατικό Δίκαιο
‣ ΜονΕφΘεσ 370/2019, ΜονΕφΘεσ 546/2019,
ΜονΕφΘεσ 1766/2019, Κατάπτωση ποινικής
ρήτρας επί καταγγελίας σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου από τον εργαζόμενο

81

Πολιτική Δικονομία
‣ ΜονΠρΘεσ 477/2020, Το άρθρ. 692 § 4
ΚΠολΔ δεν επιτρέπει την προσωρινή θέση σε
λειτουργία μιας διαρκούς έννομης σχέσης

83

Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο

100

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
‣ ΑΠ (Συμβ) 840/2018, Έκδοση αλλοδαπού.
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως. Λόγο απαγόρευσης της εκδόσεως αποτελεί η απονομή χάριτος από το κράτος που ζητεί την έκδοση
‣ ΑΠ 1652/2019, Χρέη στο Δημόσιο. Εξαίρεση
χρεών. Επιεικέστερος νόμος. Ανέλεγκτη πράξη
‣ ΑΠ 1821/2019, Αναδρομικότητα επιεικέστερου νόμου επί κλοπής
‣ ΑΠ 1827/2019, Ανέγκλητη πράξη της απάτης
σχετικής με τις ασφάλειες με τον νέο ΠΚ. Επιεικέστερη η νέα διάταξη του εμπρησμού από
πρόθεση

121

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
‣ ΕλΣυν 277 & 278/2019, Δεν είναι αντισυνταγματική η υπαγωγή δημοσίων υπαλλήλων
στον ΕΦΚΑ
‣ ΣτΕ Ολομ. 209/2020, Δεν απαιτείται να προσκομίζονται με το ειδικό πληρεξούσιο και τα έγγραφα
που ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξή του
‣ ΣτΕ 982/2019, Ασφάλιση στο Ταμείο Νομικών πτυχιούχου Νομικής αλλοδαπού Πανεπιστημίου, εγγεγραμμένου στο μητρώο ασκούμενων, ενώ δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί η ισοτιμία του πτυχίου του

146

ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
‣ ΔΕΕ 11.7.2019, C-502/18, CS και λοιποί, Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών
‣ ΔΕΕ 11.7.2019, C-91/18, Επιτροπή κ. Ελλάδας, Ειδικός φόρος κατανάλωσης στο τσίπουρο και την τσικουδιά

155

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
‣ Αποτελεσματική δικαστική προστασία και
κατοχύρωση των δικονομικών δικαιωμάτων
των μερών στη διαδικασία ειδικής διαχειρίσεως
ΠΑΡΙΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, Καθηγητής Νομικής
Σχολής Α.Π.Θ.

165

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
‣ Αστική ευθύνη των κοινοποιημένων οργανισμών στις περιπτώσεις ζημιάς από ελαττωματικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Σκέψεις επί της ΔΕΕ Elisabeth Schmitt v TÜV)
ΑΝΑΣΤAΣΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗΣ, Δικηγόρος-LLM
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