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1537 Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο
‣ ΜονΠρΘεσ 10540/2019, Ανακοπή κατά της
εκτέλεσης γερμανικής διαταγής πληρωμής
‣ ΕφΘεσ 533/2018, Καν. 2201/2003. Συνήθης
διαμονή τέκνου που έχει μετοικήσει σε έτερο
κράτος μέλος
‣ ΜονΠρΘεσ 12010/2018, Αναγνώριση αλλο-
δαπής απόφασης υιοθεσίας, από την οποία
δεν προκύπτει αν το δικαστήριο εφάρμοσε τον
κατά το ελληνικό ιδδ ουσιαστικό νόμο

1554 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
‣ ΑΠ 523/2020, Απουσία χρονικού περιορι-
σμού αναστολής παραγραφής μόνον εντός
των ορίων του άρθρ. 59 § 2 ΚΠΔ
‣ ΑΠ  1754/2019, Αναιτιολόγητη απόρριψη αι-
τήματος αναβολής. Έφεση ανυποστήρικτη.
Υπέρβαση εξουσίας 
‣ ΑΠ  1915/2019, Ανάγνωση ποινικού μη-
τρώου πριν από την έκδοση απόφασης για την
ενοχή. Απόλυτη ακυρότητα
‣ ΣυμβΑΠ 2004/2019, Ευρωπαϊκό Ένταλμα
Σύλληψης. Έφεση. Προθεσμία

1572 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
‣ ΣτΕ 710/2020 Ολομ., Αντισυνταγματική η κα-
τά τα άρθρα 47 και 47Β ν. 998/1979 εξαγορά
εκχερσωμένων δασικών εκτάσεων 
‣ ΣτΕ 200/2020, Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα
η σταδιακή εφαρμογή της διετούς υποχρεω-
τικής προσχολικής εκπαίδευσης 
‣ ΔΕφΑθ 84/2020 (συμβ), Αδυναμία χορήγη-
σης αναστολής επί αμιγώς αρνητικών διοικη-
τικών πράξεων
‣ ΤρΔΠρΘεσ 4749/2020, Ανάκληση αίτησης
για τη χορήγηση συνταξιοδοτικής παροχής με-
τά την έκδοση της σχετικής απόφασης – εύλο-
γος χρόνος

1592 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
‣ ΔΕΕ 9.7.2020, C-343/19, Verein für Konsu-
menteninformation: Διεθνής δικαιοδοσία επί
ενοχών εξ αδικοπραξίας
ΔΕΕ 3.9.2020, C-530/19, NIKI Luftfahrt: Ευθύνη
αερομεταφορέα για ζημία επιβάτη

1599 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Προσωπικά δεδομένα, εργαζόμενοι και συμ-
φωνητικά εμπιστευτικότητας – Όταν ο εργο-
δότης είναι ταυτόχρονα υπεύθυνος επεξερ-
γασίας και εκτελών την επεξεργασία στον
ιδιωτικό τομέα
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ, Δ.Ν.-Δι-
κηγόρος

1441 ‣ Τα ελληνικά δικαστήρια και το δίκαιο του
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
ΙΩΣΗΦ ΚΤΕΝΙΔΗΣ, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής
Σχολής Α.Π.Θ., Δικηγόρος

1470 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
1470 Αστικό Δίκαιο

‣ ΤριμΕφΘεσ 458/2019, 524/2019, Διάρρηξη
καταδολιευτικής μεταβίβασης ακινήτου. Δεν
συντρέχει δόλος, όταν ο μεταβιβάζων εγγυη-
τής γνωρίζει ότι ο πρωτοφειλέτης αποπληρώ-
νει κανονικά τις δόσεις ή ότι η λοιπή περιουσία
του επαρκεί για την ικανοποίηση του δανειστή
‣ ΜονΕφΛαρ 124/2020, Προϋποθέσεις αδικο-
πραξίας λόγω προσβολής των χρηστών ηθών
‣ ΜονΠρΘεσ 13357/2019, Κτήση κυριότητας
ακινήτου του Δημοσίου με χρησικτησία

1489 Εμπορικό Δίκαιο
‣ ΠολΠρΘεσ 4100/2019, Έλλειψη εννόμου
συμφέροντος μετόχου και εγγυητή σε άσκηση
πρόσθετης παρέμβασης υπέρ ΑΕ σε δίκη κατά
μέλους του ΔΣ
‣ Γενικό Δικαστήριο (Β΄ Τμήμα), Τ-745/16,
13.07.2018, BPCE κατά ΕΚΤ. Αίτηση πιστωτικού
ιδρύματος περί χορήγησης άδειας εξαίρεσης
συγκεκριμένων ανοιγμάτων από τον υπολογι-
σμό του δείκτη μόχλευσης
‣ ΕφΘεσ 1304/2019, Έγγραφος τύπος συμφω-
νίας εξυγίανσης
‣ ΜονΕφΘεσ 1338/2019, Έναρξη παραγραφής
αξίωσης καταναλωτή κατά του παραγωγού
ελαττωματικού προϊόντος

1510 Εργατικό Δίκαιο
‣ ΜονΕφΘεσ 1874/2019, Ορισμένο ισχυρι-
σμού περί καταλογισμού αμοιβής για νυκτερι-
νή εργασία και εργασία Κυριακής στις υπέρτε-
ρες των νομίμων αποδοχές
‣ ΜονΕφΘεσ 2279/2019, Επίκληση νέων λό-
γων ακυρότητας της καταγγελίας της σύμβα-
σης εργασίας ως ανεπίτρεπτη μεταβολή της
βάσης της αγωγής

1516 Πολιτική Δικονομία
‣ ΜονΠρΚορ 142/2020, Ενόψει του άρθρ. 43
α’ & β’ ν. 4715/2020 το διαχρονικό δίκαιο των
προνομίων δεν κρίνεται από τον χρόνο σύν-
ταξης του πίνακα κατατάξεως, αλλά από τον
χρόνο επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση.
Η σχετική διάταξη έχει αναδρομική ισχύ. 
‣ ΕιρΘεσ 1225/2018, Χρόνος συντέλεσης της
επίδοσης στην αλλοδαπή προκειμένου να κριθεί
το υποστατό και το κύρος ένορκης βεβαίωσης

Από τα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Αρμενόπουλος
Μηνιαία νομική επιθεώρηση

Eκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης


