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855 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
‣ ΑΠ 1742/2019, Ιδιαίτερα διακεκριμένη διακί-
νηση ναρκωτικών: επιεικέστερη η μεταβατική
διάταξη του 463 παρ. 4 νέου ΠΚ. Ανθρωποκτονία
από πρόθεση: επιεικέστερη διάταξη του νέου ΠΚ 
‣ ΑΠ 1862/2019, Ανθρωποκτονία από πρόθε-
ση: επιεικέστερη η διάταξη του νέου ΠΚ
‣ ΜονΕφΚακΘεσ 235/2020, Ποινική διαπραγ-
μάτευση. Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από
κοινού από δράστη υπότροπο
‣ ΤρΠλημΠατρ 2660/2019, Επί πλαστογραφίας
με χρόνο τέλεσης πριν την 1.7.2019 ευμενέστε-
ρο είναι το 216 παρ. 1 ΠΚ. Αναστολή που χορη -
γήθηκε με τον προϊσχύσαντα ΠΚ διατηρείται
‣ ΣυμβΠλημΛαρ 125/2020, Απόλυση υπό όρο.
Η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής
κοινωφελούς εργασίας δεν λαμβάνεται υπόψη

883 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

‣  ΣτΕ 2396/2019, Πράξεις ονοματοδοσίας
οδών υπάγονται στην ακυρωτική αρμοδιότητα
του ΔιοικΕφ
‣ ΣτΕ 986/2019, Ο έλεγχος του «παραδεκτού»,
από άποψη περιεχομένου, του κατ΄ άρθρο 5
ΚΔΔιαδ υποβληθέντος αιτήματος χορήγησης
εγγράφων, παρατηρ. Σωτ. Κυβέλου

917 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
‣ ΔΕΕ 21.1.2020, C-274/14, Banco de Santan-
der, Έννοια του δικαστηρίου κράτους μέλους
‣ ΔΕΕ 27.2.2020, C-298/19, Επιτροπή κ. Ελλά-
δας, Χρηματική κύρωση εξαιτίας μη εκτέλεσης
προηγούμενης απόφασης του ΔΕΕ

753 ‣ Η εκουσία δικαιοδοσία ως ειδική διαδικα-
σία και η σχέση της με το άρθρο 591 ΚΠολΔ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Επίκ. Καθηγητής
Νομικής Δ.Π.Θ.

775 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αστικό Δίκαιο
‣ ΜονΕφΘεσ 13/2019, Φθορές μισθίου που
υπερβαίνουν τη συνήθη χρήση
‣ ΜονΕφΘεσ 16/2019, Κάθετη συνιδιοκτησία
και καταχρηστική άσκηση δικαιώματος στον
ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου
‣ ΠολΠρΧαλκιδ 4/2019, Δικαίωμα μεταλλει-
οκτησίας ως ένσταση κατά αρνητικής αγωγής

797 Εμπορικό Δίκαιο
‣ ΜονΕφΘεσ 107/2019, Αναπροσαρμογή μι-
σθώματος ανεξαρτήτως συμβατικού όρου πε-
ρί κατάρτισης της μίσθωσης εν μέσω δύσκο-
λης οικονομικής συγκυρίας
‣ ΕφΘεσ 944/2019, Δικαίωμα μικρής μειοψη-
φίας εγγραφής πρόσθετων θεμάτων στη ημε-
ρησία διάταξη της ΓΣ
‣ ΠολΠρΘεσ 2569/2020, Προϋποθέσεις ανα-
γνώρισης ακυρότητας καταγγελίας δανείου ως
καταχρηστικής

807 Εργατικό Δίκαιο
‣ ΜονΕφΘεσ 955/2019, Μεταβίβαση επιχεί-
ρησης και ευθύνη του αποκτώντος για χρέη
του μεταβιβάσαντος προς εργαζομένους 
‣ ΜονΕφΘεσ 1398/2019, Ελλείψει αντίθετης
κανονιστικής ρύθμισης, έγκυρος ο καθορισμός
5ήμερου ή 6ήμερου συστήματος εβδομαδι-
αίας εργασίας με συμφωνία των μερών

818 Πολιτική Δικονομία
‣ ΑΠ 1088/2019, Ορισμένο διεκδικητικής αγω-
γής από χρησικτησία 
‣ ΜονΠρΚαλαμ 13/2018, Νέα μίσθωση, μετά τη
λύση παλαιάς κατόπιν αποβολής από το μίσθιο
πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως για να εκ-
δοθεί διαταγή πληρωμής ή απόδοσης μισθίου

830 Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο
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Αρμενόπουλος
Μηνιαία νομική επιθεώρηση

Eκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 
ΚΑΘΗΓ. ΑΛΙΚΗ ΚΙΑΝΤΟΥ-ΠΑΜΠΟΥΚΗ

Από την Ελένη Γκολογκίνα-Οικονόμου, 
Αναπλ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Κανονισμός Ρώμη ΙΙ / Εφαρμοστέο δίκαιο επί εξω-
συμβατικών ενοχών
‣ ΜονΠρΘεσ 3530/2018, Εφαρμοστέο δίκαιο ως
προς τις ζημιές που υφίστανται τρίτοι
‣ ΜονΠρΘεσ 15129/2017, Εφαρμοστέο δίκαιο επί
υποκατάστασης 
‣ ΜονΠρΘεσ 12352/2018, Αυτοκινητικό ατύχημα.
Εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο
‣ ΜονΠρΘεσ 5503/2018, Εφαρμοστέο δίκαιο. Στε-
νότερος σύνδεσμος λόγω προϋφιστάμενης συμβα-
τικής σχέσης
‣ ΜονΠρΘεσ 15253/2018, Εφαρμοστέο δίκαιο αυτό
της κοινής διαμονής των διαδίκων κατά τον χρόνο
επέλευσης της ζημίας

Πανδημία COVID-19
‣ ΣτΕ ΕΑ 49/2020, ΣτΕ ΕΑ 60/2020, Προσωρινή απα-
γόρευση λειτουργίας χώρων θρησκευτικής λατρείας
‣ ΔΠρΑθ ΑΡ 342/2020, ΔΠρΠειρ ΑΡ 224/2020, ΔΠρΠύρ-
γου ΑΡ 12/2020,  ΔΠρΣύρου ΑΡ 39/2020 (προεδρική
διαδικασία),  Πανδημία COVID-19 – αντιρρήσεις βάσει
της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 25.2.2020 π.ν.π.

927 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
‣ Ιατρική των καταστροφών και των κρίσεων
Bιργινία Σακελλαροπούλου, Εισαγγ. Εφετών-Δ.Ν.,
Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Εισαγγ. Πάρεδρος
‣ Σχετικά με το ένδικο βοήθημα των αντιρρήσεων της
παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 25.2.2020 π.ν.π.
Βασιλική Καψάλη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου
Νεάπολις Πάφου


