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1704	
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
	
Αστικό δίκαιο
	
ΕφΔωδ 206/2017, Αναγωγική αξίωση επί
κοινού τραπεζικού λογαριασμού
	
ΕφΘεσ 408/2017, Η παράδοση της νομής
ακινήτου στον υποψήφιο αγοραστή κατά
το στάδιο των διαπραγματεύσεων δεν
συνιστά χρησιδάνειο
	
ΜονΠρΧαλκ 153/2017, Υιοθεσία αλλοδαπού ανηλίκου και υπέρβαση ανώτατου
ορίου ηλικίας του υιοθετούντος
	
ΜονΠρΘεσ 13926/2017, Κληρονομητήριο σε
κληρονόμο Κυπρίου με περιουσία στην Ελλάδα
2061

νων δεσμευτικών για όλα τα κράτη μέλη, ώστε να
πραγματοποιηθεί ο πολυπόθητος ενιαίος νομικός
χώρος και ιδίως ο ενιαίος δικονομικός χώρος, θεωρήθηκε από την αρχή ως πρόωρο εγχείρημα,
που συνάντησε άλλωστε επιφυλάξεις (εθνικιστικές προκαταλήψεις, γλωσσικούς φραγμούς κλπ.).
Προτιμήθηκε η προοδευτική, η σταδιακή δικονομική ολοκλήρωση. Η εναρμόνιση αυτή επιταχύνθηκε ως γνωστόν μετά τη Συνθήκη του Άμστερνταμ
(1999) και οι εξελίξεις έκτοτε υπήρξαν ραγδαίες,
καθώς τα θέματα της δικαστικής συνεργασίας δεν
ρυθμίζονται πλέον σε διακυβερνητικό επίπεδο συνεργασίας μέσω διεθνών συμβάσεων, αλλά μέσω πράξεων του δευτερογενούς δικαίου της Ένωσης, δηλαδή μέσω κανονισμών, οδηγιών κλπ.,
που προέρχονται απ΄ ευθείας από τα όργανα της
Ένωσης. Σε βραχύ χρονικό διάστημα εκδόθηκε ο
κανονισμός 44/2001 για τη διεθνή δικαιοδοσία,
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Διακηρυγμένος κατ΄ επανάληψη στόχος της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την ευημερία των ευρωπαϊκών λαών είναι η διατήρηση και η ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των αγαθών. Η αυτόνομη θέσπιση από την ίδια την ΕΕ δικαιικών κανό-

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

1721	
Εμπορικό Δίκαιο
	
ΜονΠρΡοδ 81/2016, Έννοια «μεσολάβησης» και
«υπόδειξης ευκαιρίας» στη σύμβαση μεσιτείας
	ΑΠ 357/2017, Εμπορική μίσθωση· καταγγελία
μεταμέλειας από τον μισθωτή και συμφωνίας παραίτησης· νομικό καθεστώς πριν και
μετά τον ν. 3853/2010
	
ΜονΠρΛαμ 59/2017, Ασφαλιστική εκκαθάριση· αυτοδίκαιη αναστολή καταδιωκτικών
μέτρων
	ΜονΕφΔωδ 187/2017, Μπορεί να αντιταχθεί
η λύση της ασφαλιστικής σύμβασης από
την ασφαλιστική εταιρία, αν προσκομίζεται
σχετική βεβαίωση από το Κέντρο Πληροφοριών
Κύριε Γενικέ Διευθυντά της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,
Κύριε Πρόεδρε του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,
Κύριε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,
Κυρία Πρόεδρε του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,
Αγαπητή Καθηγήτρια κυρία Γέσιου-Φαλτσή,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
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Υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης οργανώθηκε
στο Πολιτιστικό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς την 24η Μαΐου 2013 ημερίδα
με θέμα «Πρόσφατες εξελίξεις στο Κοινοτικό Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο.
Οι νέοι Κανονισμοί 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση
αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Βρυξέλλες Ι) και 650/2012
για τις κληρονομικές διαφορές και το κληρονομητήριο».
Ο Αρμενόπουλος δημοσιεύει σ’ αυτό το τεύχος
τις εισηγήσεις για τον Κανονισμό 1215/2012 και την εισαγωγική ομιλία
του καθηγητή Ν.Θ. Νίκα. Οι εισηγήσεις για τον Κανονισμό 650/2012
θα δημοσιευθούν σε προσεχές τεύχος του Αρμενόπουλου.

1. Στη μελέτη αυτή δε θα γίνει ανάπτυξη των διατάξεων της Συνθήκης της Λωζάννης (1923) για την υποχρέωση, που έχουν υπό τον όρο της αμοιβαιότητας
αναλάβει η Τουρκία και η Ελλάδα σχετικά με την
προστασία των μειονοτικών (καθ)ιδρυμάτων, που
εδρεύουν στις επικράτειές τους. Για τις διατάξεις
αυτές, που προβλέπουν (μεταξύ άλλων) την υπο-
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1683	
Η αξίωση επί αναγκαστική εκτέλεσει
υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ
	
Παναγιώτη Σ. ΓιαννόπουλοΥ, Επίκουρου
Καθηγητή ΔΠΘ
1701	
Ρομποτική: Το πρόσφατο ψήφισμα του
ευρωπαϊκού κοινοβουλίου (16.02.2017)
και οι πρώτες προτάσεις για τη θέσπιση
ευρωπαϊκών κανόνων αστικού δικαίου
	
ΚωστούλαΣ Μαζαράκη, Δικηγόρου
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1739	
Εργατικό Δίκαιο
	
ΜονΠρΘεσ 2482/2017, Καταχρηστική
επίκληση συνδικαλιστικής ιδιότητας επί
απόλυσης προστατευόμενου στελέχους,
παρατηρ. Δ. Σιδέρη
	
ΜονΠρΑθ 1072/2017, Η σύμβαση εργασίας προς
εκτέλεση έργου θεωρείται ορισμένου χρόνου
1748	
Πολιτική Δικονομία
	
ΜονΠρΑθ 1895/2017, Κατάσχεση στα χέρια
τρίτου· μετά τη συντέλεση της αναγκαστικής εκχώρησης της απαίτησης στον δανειστή η δίκη της ανακοπής δεν έχει αντικείμενο
	
ΜονΠρΘεσ 4496/2017, Κατάσχεση στα χέρια τρίτου· ειδικές διατάξεις υπέρ Δημοσίου,
όταν τρίτος είναι πιστωτικό ίδρυμα
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1758	
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
	
ΑΠ 370/2017, Παράσταση στο εφετείο χωρίς
προσκόμιση γραμματίου προείσπραξης
	ΑΠ 1101/2017, Παραγραφή αστικής αξίωσης και
παράσταση πολιτικής αγωγής
1767	
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
	
ΣΟλομΣτΕ 2350/2017, Νομίμως ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης προσβάλλει
πειθαρχικές αποφάσεις και μετά τη λήξη της
θητείας του, παρατηρ. Α. Καϊδατζή
	
ΣτΕ 950/2017, Παραβιάζει την αρχή της ισότητας το προβάδισμα των Φυσικών έναντι των
Φυσικών-Ραδιοηλεκτρολόγων κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής στη γενική β΄βάθμια εκπαίδευση, όχι όμως και στην
επαγγελματική, παρατηρ. Ι. Μαθιουδάκη
	
ΣτΕ 3083/2017, Με π.δ. οφείλει να διενεργείται εντοπισμένη τροποποίηση του σχεδίου
πόλεως πλησίον της Ροτόντας, παρατηρ. Ι.
Μαθιουδάκη
1784	
ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
	
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Τα έκτακτα μέτρα της ΕΕ
για την προσφυγική κρίση ενώπιον των
Δικαστηρίων της Ένωσης
	
Γενικό Δικαστήριο, 28.2.2017, Τ-192/16, Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας
	
ΔΕΕ, 6.09.2017, C-643/15, 647/15, Προσφυγή
κατά του μηχανισμού μετεγκατάστασης
των προσφύγων, παρατηρ. Αθ. Τάκη
1820	
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
	
ΜονΕφΘεσ 1103/2016, Η συμφωνία περί
καταβολής κατ’ αποκοπήν αμοιβής μικρότερης της νόμιμης είναι άκυρη
1830	
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
	
Αναστολή ατομικών διώξεων λόγω υπαγωγής της επιχείρησης στη ρύθμιση του
ν. 4307/2014. Στοιχεία κατασχετηρίου εις
χείρας του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 145 ν. 4270/2014
	
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, Καθηγητή
Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
	
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1844	Η παρένθετη μητρότητα στην Ελλάδα και
στη Σουηδία: συγκριτική επισκόπηση δύο
διαφορετικών νομοθετικών προσεγγίσεων μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης
	Κ. ΚΗΠΟΥΡΙΔΟΥ, Δ.Ν. Δικηγόρου –
Μ. ΜΗΛΑΠΙΔΟΥ, Δ.Ν. Δικηγόρου
1861	
Η παρένθετη μητρότητα στην Ελλάδα μετά
τον ν. 4272/2014. Νομολογιακή έρευνα
	ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΒΛΑΧΟΥΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ, Ασκ. Δικηγόρου

