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961 ‣ Εκκλησιαστική περιουσία – Νομοθετικές και
νομολογιακές εξελίξεις – Τίτλοι ιδιοκτησίας – Η
«έκθεση απογραφής» ως νέο συμβολαιογραφι-
κό έγγραφο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ. 

977 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αστικό Δίκαιο
‣ ΠολΠρΘεσ 3539/2019, Αναστολή λόγω ανωτέρας
βίας της προθεσμίας αποποίησης για ανήλικο και
συμπλήρωση αυτής
‣ ΑΠ 986/2019, Διαχρονικό δίκαιο υιοθεσίας και
κληρονομικό δικαίωμα θετού τέκνου
‣ ΜονΠρΝαυπλ 263/2019, Απαγόρευση βραχυχρό-
νιας μίσθωσης διαμερίσματος πολυκατοικίας διε-
πόμενης από τον νόμο περί οριζόντιας ιδιοκτησίας.
‣ ΕιρΑμαλ 22/2019, Διαχωριστικά διατάγματα μο-
ναστηριακής περιουσίας

994 Εμπορικό Δίκαιο
‣ ΕφΘεσ371/2019, Εξάρτηση συμφωνίας καταβολής
αέρα από πλήρωση διαλυτικής αίρεσης 
‣ ΜονΠρΚατ 109/2018, Η επίδοση της αίτησης των
μετόχων περί σύγκλησης ΓΣ ΑΕ στον πρόεδρο του
ΔΣ συνιστά προϋπόθεση έναρξης της προθεσμίας
σύγκλησης αυτής
‣ ΔιοικΕπιτΣημάτ 146/2019 & 147/2019, Απόρριψη
αίτησηςδιαγραφής σήματος, ασκηθείσαςαπό δικαιού-
χο προγενέστερου σήματος, ελλείψει κινδύνου σύγ-
χυσης και ισχυρού διακριτικού χαρακτήρα σήματος

1012 Εργατικό Δίκαιο
‣ ΜονΕφΘεσ 15/2019, Δικαστικός έλεγχος της τρο-
ποποιητικής καταγγελίας
‣ ΜονΕφΘεσ 117/2019, Εικονική σύναψη σύμβα-
σης μερικής απασχόλησης και εικονική απόλυση με
σκοπό την επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
‣ ΜονΕφΘεσ 190/2019, Στοιχεία ορισμένου αγωγής
διαφοράς αποδοχών

1026 Πολιτική Δικονομία
‣ ΜονΠρΘεσ 17706/2018, Ορισμένο αγωγής από
αδικοπραξία, στηριζόμενης σε υπεξαίρεση
‣ ΜονΕφΘεσ 1931/2019, Ανακοπές άρθρ. 632 και
933 ΚΠολΔ. Δεν είναι δυνατή η σώρευσή τους, όταν
υπάγονται σε διαφορετικά κατά τόπον αρμόδια δι-
καστήρια. Κοινή τοπική αρμοδιότητα δεν μπορεί
να θεμελιωθεί στη δωσιδικία της συνάφειας

1033 Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο
‣ ΕφΘεσ 537/2018, Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρ-
μοστέο δίκαιο σε οικογενειακές διαφορές
‣ ΕφΘεσ 1360/2018, Εφαρμοστέο δίκαιο σε διαδο-
χικές συμβάσεις πώλησης και προσδιορισμός χα-
ρακτηριστικής παροχής
‣ ΕφΘεσ 1367/2018, Έγκυρη η μεταβίβαση από τον
πτωχό ακινήτου στην ημεδαπή μετά την έναρξη αλ-
λοδαπής πτωχευτικής διαδικασίας, εφόσον δεν τη-
ρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέ-
πει το ελληνικό δίκαιο

1052 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
‣ ΑΠ 759/2019, Απαγόρευση παράδοσης ιδιαίτε-

ρων μαθημάτων από εκπαιδευτικό. Απαιτείται ειδική
αιτιολογία και επί των αρνητικών ισχυρισμών του
κατηγορουμένου
‣ ΑΠ 1458/2019, Εφαρμογή ως ευμενέστερης της
διάταξης του άρθρ. 216 § 2 νέου ΠΚ για χρήση πλα-
στού με χρόνο τέλεσης πριν την 1.7.2019
‣ ΑΠ 1471/2019, Εφαρμογή ως ευμενέστερου του
άρθρ. 386 § 1 προϊσχύσαντος ΠΚ για απάτη και του
άρθρ. 220 § 1 νέου ΠΚ για υφαρπαγή ψευδούς βε-
βαίωσης με χρόνο τέλεσης πριν την 1.7.2019
‣ ΑΠ 1662/2019, Μετεφηβική ηλικία. Επιεικέστερη
διάταξη του νέου ΠΚ
‣ ΑΠ 1663/2019, Ελαφρυντική περίσταση σύννο-
μου βίου. Επιεικέστερη διάταξη έναντι του προτέ-
ρου εντίμου βίου
‣ ΣυμβΠλΘεσ 332/2018, Το μέτρο θεραπείας του
άρθρ. 69Α ΠΚ επί ατόμων που απαλλάσσονται λόγω
ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής επιβάλλεται μό-
νο από δικαστήριο
‣ ΣυμβΠλΘεσ 70/2019, Ειδική υφ’ όρον απόλυση
για παρακολούθηση προγράμματος απεξάρτησης
από ναρκωτικές ουσίες. Αποκλείεται η εφαρμογή
του άρθρ. 35 ν. 4139/2013, όταν ο κρατούμενος έχει
καταδικαστεί για τις ιδιαίτερα διακεκριμένες περι-
πτώσεις του άρθρ. 23 ν. 4139/2013

1074 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
‣ ΕλΣυν Κλιμ. 10/2019, Μισθολογική κατάταξη με-
τατασσόμενου σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης
‣ ΣτΕ 435, 1304/2019 Ολομ., Μεταστροφή και επα-
ναφορά της νομολογίας για το απαράδεκτο προ-
σβολής πράξεων του άρθρ. 90 § 5 Σ.
‣ ΤρΔΠρΘεσ 2195/2019, Ενδοστρεφής δίκη σε δια-
φορές κοινωνικής ασφάλισης. Παραδεκτό προσφυ-
γής του ΕΦΚΑ κατά απόφασης ΤΔΕ επί ενδικοφα-
νούς προσφυγής, παρατηρ. Β. Καψάλη
‣ ΜονΔΠρΘεσ 508/2019, Σιωπηρή παράταση θη-
τείας μελών συλλογικών διοικητικών οργάνων για
εύλογο χρόνο
‣ ΜονΔΠρΘεσ 2242/2019, Παραβίαση της νομο-
θεσίας για τα απορρυπαντικά προϊόντα. Πρόσωπα
που βαρύνονται με τα προβλεπόμενα πρόστιμα
‣ ΜονΔΠρωτΘεσ7176/2019,Ενεργητική νομιμοποί-
ηση επί προσφυγής για πράξεις επιβολής ασφαλιστι-
κών εισφορών που εκδόθηκαν στο όνομα εταιρίας

1101 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
‣ ΔΕΕ 23.5.2019, C-105/19, Τράπεζα Πειραιώς. Προ-
ϋποθέσεις παραδεκτού αίτησης για την έκδοση
προδικαστικής απόφασης

1110 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
‣ Έγκλημα με Ρατσιστικά Χαρακτηριστικά - Ανά-
λυση των διατάξεων του άρθρου 82Α ΠΚ
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ, Εισαγγ. Πρωτοδικών
‣ Το ακατάσχετο της εγγυητικής επιστολής εις
χείρας τρίτου
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΕΔΕΛΚΟΠΟΥΛΟΣ, Δικηγόρος LL.M
‣ Τα εκκλησιαστικά δικαστήρια του ν. 5383/1932
υπό το πρίσμα της νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ν. ΤΖΑΡΟΣ, Δ.Ν.-Δικηγόρος-Θεολόγος
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Αρμενόπουλος
Μηνιαία νομική επιθεώρηση

Eκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης


