Savigny Report 2016

Savigny
Ετήσιο Ενηµερωτικό Δελτίο
Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου
2016

savigny.ethemis.gr

Savigny Report 2016

Συντακτική Οµάδα
Γεωργία Αρχοντή
Ασκ. Δικηγόρος Λάρισας, savigny.ethemis Intern
Δανάη Δηµητρέλλου-Γρηγοριάδου
Ασκ. Δικηγόρος Αθηνών, M2 Recherche General Private Law - Université Panthéon Assas
Αναστασία Δούκα
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, ΥπΔΝ ΑΠΘ, LL.M Goethe Universität Frankfurt am Main, ΜΔΕ
Αστικό, Αστικό Δικονοµικό και Εργατικό Δίκαιο ΑΠΘ, savigny.ethemis Intern
Ματούλα Ζάχου
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ιδιωτικού και Δηµοσίου Διεθνούς δικαίου
ΔΠΘ, Master of Laws in Transnational and European Commercial Law and Alternative Dispute
Resolution International Hellenic University
Ζαφειρένια Θεοδωράκη
Δικηγόρος Αθηνών, ΜΔΕ Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο ΕΚΠΑ
Αλεξάνδρα Κατσαρού
Ασκ. Δικηγόρος Λάρισας, savigny.ethemis. Intern
Γεωργία Κελεπούρη
Δικηγόρος Αθηνών, ΜΔΕ Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΚΠΑ
Ευτυχία – Άντζι Κλογκίρι
Ασκ. Δικηγόρος Χανίων, savigny.ethemis Intern
Άννα Λαγούδη
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στον τοµέα Διεθνών Σπουδών ΑΠΘ,
savigny.ethemis Intern
Αργυρώ Μυζήθρα
Δικηγόρος Αθηνών, LLM International Tax Law, Vienna University of Economics and Business
Όλγα Παπαδοπούλου
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, ΜΔΕ Ιδιωτικού Διεθνούς δικαίου ΔΠΘ, LLM Transnational and European
Commercial Law and Alternative Dispute Resolution International Hellenic University
Ελεάνα Ρούγκα
Δικηγόρος Αθηνών, ΜΔΕ Φορολογικού Δικαίου ΕΚΠΑ, LL.M. International Civil and
Commercial Law Leiden University
Άννα-Μαρία Τονικίδου
Δικηγόρος Αθηνών, LLM Arbitration, Financial Law and Human Rights University of Zürich,
LLM International and European Law and Taxation Catholic University of Leuven, LLM German
and European Law Ruprecht Karls University of Heidelberg
2

Savigny Report 2016
Ελπίδα Τσιάκα
Δικηγόρος Αθηνών, Μ2 Droit pénal appliqué Université de Strasbourg
Ραφαέλα Χαραλάµπους
Δικηγόρος Πάφου, LLM Globalisation and Law Maastricht University, Μaster of Αrts Πολιτικές
Επιστήµες - Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστήµιο Κύπρου

Επιµέλεια
Γεωργία Αρχοντή
Ασκ, δικηγόρος Λάρισας, savigny.ethemis Intern
Ασπασία Αρχοντάκη
Δικηγόρος Αθηνών, ΔΝ ΕΚΠΑ

Συντονισµός Ύλης
Ασπασία Αρχοντάκη
Δικηγόρος Αθηνών, ΔΝ ΕΚΠΑ

3

Savigny Report 2016

Πρόγραµµα ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ στο SAVIGNY
Από τον Οκτώβριο του 2015, το Savigny.ethemis.gr αποφάσισε την έναρξη προγράµµατος 6µηνης πρακτικής άσκησης (Οκτώβριος-Μάρτιος και Απρίλιος-Σεπτέµβριος).
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα είναι, αντίστοιχα, από 1 Σεπτεµβρίου µέχρι 20 Σεπτεµβρίου
και από 1 Μαρτίου µέχρι 20 Μαρτίου.
Τα καθήκοντα του ασκούµενου θα είναι µεταξύ άλλων:
α) η παρακολούθηση ιστοσελίδων, νοµολογίας, βιβλιογραφίας ιδιωτικοδιεθνολογικού
ενδιαφέροντος,
β) η ανάρτηση ειδήσεων στο site,
γ) η σύνταξη περιλήψεων αποφάσεων ιδιωτικοδιεθνολογικού ενδιαφέροντος,
δ) η συµµετοχή στο εξαµηνιαίο Report του Savigny.
Μετά το πέρας της άσκησης θα χορηγηθεί βεβαίωση.
Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σηµείωµα στην κα. Ασπασία
Αρχοντάκη (aspasia.archontaki@ethemis.gr).
Προϋποθέσεις:
•

Φοιτητής (προπτυχιακός/µεταπτυχιακός/διδακτορικός) ή απόφοιτος Νοµικής ή άλλων
συναφών σχολών, µε έντονο ενδιαφέρον για θέµατα που άπτονται του ιδιωτικού διεθνούς
δικαίου, του δικαίου αλλοδαπών, της διαιτησίας. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στα
γραφεία του ethemis.gr.

•

Η γνώση ξένων γλωσσών, ιδίως Αγγλικών, Γαλλικών, Γερµανικών, θα εκτιµηθεί
ιδιαίτερα.

Περιµένουµε τις αιτήσεις σας και ανυποµονούµε να ενταχθείτε στο δυναµικό της οµάδας µας.
Η επόµενη περίοδος για την υποβολή αιτήσεων θα είναι από 1 Σεπτεµβρίου µέχρι 20 Σεπτεµβρίου
2018.
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Εισαγωγικό Σηµείωµα
Το παρόν Ενηµερωτικό Δελτίο αποτελεί µια προσπάθεια συγκέντρωσης και συστηµατοποίησης
των εξελίξεων στο χώρο του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου που έλαβαν χώρα κατά το 2017, όπως
αυτές καταγράφτηκαν από τους συντελεστές του savigny.ethemis.gr. Διαρθρώνεται σε έξι
θεµατικές ενότητες, στις οποίες παρατίθενται ευσύνοπτα η ηµεδαπή και ευρωπαϊκή
ειδησεογραφία και νοµολογία και η ελληνική, η αγγλική και η γερµανική βιβλιογραφία και
αρθρογραφία (έντυπη και ηλεκτρονική).
Σκοπός του παρόντος είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή των εξελίξεων ιδιωτικού διεθνολογικού ενδιαφέροντος, για την
καλύτερη πληροφόρηση των αναγνωστών του
savigny.ethemis.gr.
Γεωργία Αρχοντή
garcho@ymail.com
Ασπασία Αρχοντάκη
aarchont@hotmail.com

Το savigny.ethemis.gr είναι ένα µη κερδοσκοπικό, δίγλωσσο blog (Ελληνικά, Αγγλικά) το οποίο
έχει ως αντικείµενο τη λεπτοµερή παρουσίαση των εξελίξεων στο χώρο του Ιδιωτικού Διεθνούς
Δικαίου. Δηµιουργήθηκε τον Σεπτέµβριο του 2012 και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ένωσης
Ελλήνων Νοµικών e-Themis (www.ethemis.gr). Η πλειοψηφία των συντακτών του είναι απόφοιτοι
του Μ.Δ.Ε. Διεθνών Σπουδών του ΕΚΠΑ µε ειδίκευση το Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο.
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Ι. Ειδησεογραφία
Α. Ηµεδαπή Επικαιρότητα
•

14 Ιανουαρίου 2016: Επιστηµονική εκδήλωση της Ένωσης Αστικολόγων στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

20 Ιανουαρίου 2016: Τo Kέντρο του Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού Δικαίου και το Ίδρυµα
Θεµιστοκλή Και Δηµήτρη Τσάτσου διοργάνωσε ανοικτή εκδήλωση µε θέµα: «Υπάρχουν
ορθές και εσφαλµένες αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις;»
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

27 Ιανουαρίου 2016: Το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας Αθλητικού Δικαίου (ΕΚΕΑΔ) και ο
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) διοργάνωσαν επιστηµονική εκδήλωση.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

11 Φεβρουαρίου 2016: Το Διοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Αστικολόγων διοργάνωσε
επιστηµονική εκδήλωση στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του κτηρίου του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

11 Φεβρουαρίου 2016: Εκδήλωση-συζήτηση για τον Νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
από τον Σύνδεσµο Ελλήνων Εµπορικολόγων στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΔΣΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

11 Φεβρουαρίου 2016: Η ΕΚΠΟΙΖΩ και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
συνδιοργάνωσαν ηµερίδα µε θέµα: Οι νέες τροποποιήσεις του Ν 3869/2010 και η
προστασία της κύριας κατοικίας.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

17 Φεβρουαρίου 2016: Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού Δικαίου - Ίδρυµα
Θεµιστοκλή και Δηµήτρη Τσάτσου διοργάνωσε επιστηµονική συζήτηση µε θέµα
8
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«Κρίση
και
Αυθεντικότητα
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

του

Συντάγµατος»

•

18 Φεβρουαρίου 2016: Η Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή διοργάνωσε
επιστηµονική εκδήλωση µε θέµα "Ιδιωτική Ασφάλιση και Προστασία του
Καταναλωτή".
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

24 Φεβρουαρίου 2016: Εκδήλωση- Συζήτηση της Ελληνικής Ένωσης Δηµοσιολόγων
(ΕΕΔ) µε θέµα «Αίτηση Ακυρώσεως- Προϋποθέσεις παραδεκτού- Διαδικασία».
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
26 Φεβρουαρίου 2016: Ηµερίδα στον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών µε θέµα «Ζητήµατα
Ευθύνης των µελών Δ.Σ. Ανώνυµης Εταιρίας».
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

•

17-18 Μαρτίου 2016: Ο Τοµέας της Νοµικής Επιστήµης του Τµήµατος Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και το Ελεγκτικό Συνέδριο
διοργάνωσαν επιστηµονικό Συµπόσιο µε θέµα «Οικονοµική Ανάπτυξη και Δίκαιο» στην
Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

25-26 Μαρτίου 2016: 7Ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Νοµικών Ε-Θέµις,
το οποίο έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη και είχε ως θέµα « Πιστωτικά Ιδρύµατα- Νοµικές
και Θεσµικές Όψεις».
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

4 Απριλίου 2016: Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Δηµοσίου Δικαίου (EPLO) διοργάνωσε
ηµερίδα µε θέµα τον ρόλο του εθνικού δικαστή στην εφαρµογή του ευρωπαϊκού δικαίου
του ελεύθερου ανταγωνισµού.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

8 Απριλίου 2016: 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγόρων Νοµικών Υπηρεσιών (ACC), το
οποίο πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα µε θέµα: «H διαχείριση του νοµικού κινδύνου των
επιχειρήσεων - Legal Risk Management». Το Συνέδριο αυτό διοργανώθηκε από την
Association of Corporate Counsel Europe (ACCE) σε συνεργασία µε τη Νοµική
Βιβλιοθήκη υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

15 Απριλίου 2016: Η Ένωση Ελλήνων Δηµοσιολόγων σε συνεργασία µε τον Δικηγορικό
Σύλλογο Θεσσαλονίκης διοργάνωσαν στην Θεσσαλονίκη, επιστηµονική ηµερίδα µε θέµα
«Διοικητικό Δίκαιο και Θεµελιώδη Δικαιώµατα».
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

22 Απριλίου 2016: Η Ένωση Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ), ο
Ελληνικός Οργανισµός Πολιτικών Επιστηµόνων (ΕΟΠΕ) και η Academy of Trancparency
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and Human Rights διοργάνωσαν ηµερίδα για τις µεταναστευτικές και προσφυγικές ροές
στην Ελλάδα στο Πνευµατικό Κέντρο του Δήµου Αθηναίων.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
•

22-23 Απριλίου 2016: 2ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δικαστών (ΕΕΔ)
στο Ηράκλειο Κρήτης.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

13- 15 Μαίου 2016: 6ο Νοµικό Συνέδριο ΕΑΝΔΑ µε θέµα «Οι επιπτώσεις του Τρίτου
Μνηµονίου στην Ελληνική Έννοµη Τάξη».
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

14-15 Μαίου 2016: 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρίας Εργατικού Δικαίου και
Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΕΔΕΚΑ) µε θέµα « Σύνταγµα και Εργασιακές Σχέσεις σαράντα
χρόνια µετά».
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

3 Ιουνίου 2016: Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών και το Ίδρυµα Νοµικών
Μελετών του καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ. Αναστασίας Σαµαρά Κρίσπη διοργάνωσαν
Ηµερίδα µε θέµα « Μεταναστευτικές Ροές σε Ελλάδα και Ευρώπη».
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

8-11 Σεπτεµβρίου 2016: 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως Ελλήνων
Δικονοµολόγων, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στην Ερµούπολη της Σύρου µε θέµα «Η
Κατάσχεση εις χείρας τρίτου».
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

13-15 Οκτωβρίου 2016: 9ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου µε θέµα «Θαλλάσια
Ασφάλεια- Νοµικά ζητήµατα σχετικά µε το πλοίο, το φορτίο και τον ανθρώπινο
παράγοντα».
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

14 Οκτωβρίου 2016: Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, σε συνεργασία µε µέλη ΔΕΠ της
Νοµικής Σχολής του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης διοργάνωσε ηµερίδα στην
αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ µε Γενικό Θέµα: «Το Δίκαιο στην Ψηφιακή Εποχή: Δίκαιο
του Κυβερνοχώρου και Κυβερνοδίκαιο».
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

28-30 Οκτωβρίου 2016: Ο Σύνδεσµος Ελλήνων Εµπορικολόγων διοργάνωσε το 26ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Εµπορικού Δικαίου, το οποίο διεξάχθηκε στην πόλη της
Καλαµάτας και είχε θέµα: «Οι όµιλοι επιχειρήσεων».
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

11-12 Νοεµβρίου 2016: Η Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου (ΕΟΔ) και ο Δικηγορικός
Σύλλογος Αθηνών συνδιοργάνωσαν το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρίας
Οικογενειακού Δικαίου µε θέµα: "Κακή άσκηση της γονικής µέριµνας και
ενδοοικογενειακή βία" το οποίο πραγµατοποιήθηκε στους Δελφούς.
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Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
•

25 Νοεµβρίου 2016: Επιστηµονική Ηµερίδα Ένωσης Ελλήνων Δηµοσιολόγων (ΕΕΔ) σε
συνεργασία µε τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ) µε θέµα «Δηµόσιο Δίκαιο
και Οικονοµία- Επίκαιρα Ζητήµατα».
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

29 Νοεµβρίου 2016: Το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) διοργάνωσε
ανοιχτή συζήτηση µε θέµα «Άσυλο- εγκλήµατα µίσους- διοικητική κράτηση αλλοδαπώνελλείψεις- προκλήσεις-νέες προσεγγίσεις».
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

9-11 Δεκεµβρίου 2016: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ) σε συνεργασία µε τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ) µε
θέµα «Διαχείριση Μεταναστευτικών και Προσφυγικών Ροών σε Ελλάδα και Ευρώπη».
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Β. Ευρωπαϊκή Ένωση
•

18 Φεβρουαρίου 2016: Διάλεξη στη νοµική σχολή EBS του Wiesbaden σχετικά µε την
"Διασυνοριακή αφερεγγυότητα: εθνικές αρχές και διεθνείς διαστάσεις". Οµιλητές ήταν η
Hon. Elizabeth Stong, δικαστής από το 2003 στο Αµερικανικό Πτωχευτικό Δικαστήριο
της Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, ο Dr. Heinz Vallender, καθηγητής του
Πανεπιστηµίου της Κολωνίας, πρώην δικαστής στο Πτωχευτικό Δικαστήριο της
Κολωνίας και η Jennifer Marshall, συνεργάτης στο Allen & Overy London και γενικός
συντάκτης το δελτίο Sweet & Maxwell σχετικά µε την ευρωπαϊκή διασυνοριακή
αφερεγγυότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

23 Φεβρουαρίου 2016: Τον Οκτώβριο του 2015, το Ελβετικό Οµοσπονδιακό Υπουργείο
Δικαιοσύνης και Αστυνοµίας (Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement)
δηµοσίευσε ένα προσχέδιο για τη µεταρρύθµιση του 11ου τίτλου του νόµου περί ιδιωτικού
διεθνούς δικαίου (SPILA) για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας και αποζηµίωσης (άρθρα
166- 175 rev-SPILA) µαζί µε επεξηγηµατική έκθεση. Παράλληλα, άνοιξε τη διαδικασία
διαβούλευσης (Vernehmlassungsverfahren), η οποία έληξε στις 5 Φεβρουαρίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

25-26 Φεβρουαρίου 2016: Διάσκεψη στο Erasmus University Rotterdam (Κάτω Χώρες)
µε θέµα «Από τους κοινούς κανόνες για τις βέλτιστες πρακτικές στην ευρωπαϊκή πολιτική
διαδικασία», που οργανώνονται από κοινού από τη Σχολή του Erasmus και τον Max
Planck του Λουξεµβούργου.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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•

2 Μαρτίου 2016: Η αµερικανική κοινωνία του διεθνούς δικαίου, ιδιωτική οµάδα διεθνούς
δικαίου συµφερόντων (ASIL PILIG) χρηµατοδότησε ένα σεµινάριο µε τίτλο "Η φύση ή
οι φύσεις των συµφωνιών για την επιλογή του δικαστηρίου και την επιλογή του νόµου."
Η σύνοδος, η οποία είναι δωρεάν αλλά απαιτεί κράτηση, έλαβε χώρα την Τετάρτη 2
Μαρτίου 2016 στις 11:30 π.µ. Ανατολική ώρα (10:30 π.µ. Κεντρική, 8:30 π.µ. στον
Ειρηνικό) και διέθετε τον καθηγητή Adrian Briggs του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης και
τον καθηγητή Symeon Symeonides του Πανεπιστηµίου Willamette.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

31 Μαρτίου 2016 : Το Erasmus Graduate School of Law (EGSL) του Πανεπιστηµίου
Erasmus του Rotterdam διέθεσε δύο υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες από
πανεπιστήµια εκτός Ολλανδίας, συµπεριλαµβανοµένων των υποψηφίων που εργάζονται
στον τοµέα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και της ευρωπαϊκής / διεθνούς πολιτικής
δικονοµίας, για να επισκεφθούν τη Σχολή για περίοδο τριών µηνών. Κατά τη διάρκεια
αυτής της παραµονής, οι Junior Fellows θα µπορούν να συζητούν την έρευνά τους µε
ανώτερα στελέχη και να αλληλεπιδρούν µε άλλους υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο
των δραστηριοτήτων EGSL.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

6-7 Απριλίου 2016: Για πρώτη φορά πραγµατοποιήθηκε στο πανεπιστήµιο της Βόννης
µια διάσκεψη νέων ακαδηµαϊκών στον τοµέα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Το γενικό
θέµα
ήταν
Πολιτική
και
Ιδιωτικό
Διεθνές
Δίκαιο.
Οι ενδιαφερόµενοι νεαροί ερευνητές κλήθηκαν να στείλουν τις προτάσεις τους για
έγγραφα συνεδρίου. Πραγµατοποιήθηκαν παρουσιάσεις µισής ώρας η καθεµιά στη
γερµανική γλώσσα µε επακόλουθη συζήτηση για το αντίστοιχο θέµα.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

15 Απριλίου 2016: H Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου του Santiago del Compostela
φιλοξένησε διεθνή διάσκεψη για τα δικαιώµατα ασφάλειας και τον ευρωπαϊκό κανονισµό
περί αφερεγγυότητας: από τις συγκρούσεις νόµων προς την εναρµόνιση. Η εκδήλωση
αποτελεί µέρος των σχετικών µε τα δικαιώµατα ασφάλειας και του ευρωπαϊκού σχεδίου
κανονισµού περί αφερεγγυότητας. Oµιλητές ήταν ο Paul Beaumont (Πανεπιστήµιο του
Aberdeen), ο Francisco Garcimartín Alferez, η Juana Pulgar Esquerra (Μονάδα
Complutense της Μαδρίτης) και η Anna Veneziano (Unidroit).
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

14-15 Απριλίου 2016: H Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηµατοδοτεί ένα διεθνές ερευνητικό
πρόγραµµα µε τίτλο «Ευρωπαϊκό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο - νοµική εφαρµογή στην
πραγµατικότητα» (EUPILLAR). Το έργο, που διευθύνεται από τους καθηγητές Paul
Beaumont και Dr. Katarina Trimmings από το Πανεπιστήµιο του Aberdeen (UK), θα
διαρκέσει δύο χρόνια και θα περιλαµβάνει έξι ερευνητικούς συνεργάτες από τα
πανεπιστήµια Freiburg (Γερµανία), Αµβέρσα (Βέλγιο), Wroclaw (Πολωνία), Leeds
(Ηνωµένο Βασίλειο), Μιλάνο (Ιταλία) και Complutense (Μαδρίτη, Ισπανία), εξετάζοντας
τη νοµολογία και τη νοµική πρακτική σχετικά µε τα κύρια µέσα ιδιωτικού διεθνούς
δικαίου της ΕΕ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα συµµετέχοντα κράτη
Κράτη µέλη. Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι να εξετάσει εάν τα δικαστήρια των
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επιλεγµένων κρατών µελών και το ΔΕΕ µπορούν να ασχοληθούν καταλλήλως µε τα
σχετικά διασυνοριακά ζητήµατα που προκύπτουν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και να προτείνουν τρόπους βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας του ευρωπαϊκού
πλαισίου PIL. Στα πλαίσια αυτά διοργανώθηκε ένα ακαδηµαϊκό συνέδριο στο Freiburg,
το οποίο επικεντρώνεται στην εµπειρία που έχει συγκεντρωθεί µέχρι στιγµής από τη
γερµανική δικαστική πρακτική.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
•

Μάιος 2016: Ο καθηγητής Dr. Christoph Kumpan του Πανεπιστηµίου της HalleWittenberg αναζητούσε να προσλάβει ένα πολύ εξειδικευµένο άτοµο για να εργαστεί ως
βοηθός µερικής απασχόλησης ερευνών ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (50%) από τις αρχές
Μαΐου 2016. Οι αιτήσεις έπρεπε να υποβληθούν το αργότερο στις 15 Απριλίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

4 Μαίου 2016: Δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα του κανονισµού (ΕΕ) υπ’ αριθ.
2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών
(κανονισµός για την προστασία των γενικών δεδοµένων ή το GDPR). Εφαρµόζεται από
τις 25 Μαΐου 2018. Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, ο κανονισµός
αποτελεί το βασικό στοιχείο της δέσµης µεταρρυθµίσεων για την προστασία των
δεδοµένων της Επιτροπής, η οποία περιλαµβάνει επίσης οδηγία για την προστασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά την επεξεργασία από τις αρχές επιβολής
του ποινικού κώδικα.Το νέο µέτρο αποσκοπεί στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού
πλαισίου για την προστασία των δεδοµένων, ώστε να επιτρέψει τόσο στις επιχειρήσεις
όσο και στους πολίτες να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

19-20 Μαίου 2016: Το Βρετανικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου, το
Ανοικτό Πανεπιστήµιο και το Κέντρο για τα Μικρά Κράτη διοργάνωσαν στο
Πανεπιστήµιο Queen Mary του Λονδίνου µια διάσκεψη µε θέµα "Ολοκλήρωση και
Επίλυση Διαφορών στις Μικρές Πολιτείες". Συγκεκριµένα, διοργανωτές ήταν ο Wilmer
Cutler Pickering Hale και ο Dorr LLP. Στόχος αυτής της διάσκεψης διάρκειας 1 ½ ηµέρας
ήταν να συγκεντρώσει ακαδηµαϊκούς, εκπροσώπους των Μικρών Κρατών, καθώς και
δικηγόρους που ασκούν δίκη στα Μικρά Κράτη (που ορίζονται ως κράτη µε πληθυσµό
τουλάχιστον 1,5 εκατοµµυρίων) να συζητήσουν τα ιδιαίτερα ζητήµατα που
αντιµετωπίζουν οι εν λόγω δικαιοδοσίες όσον αφορά τη διεθνή επίλυση διαφορών και την
περιφερειακή ολοκλήρωση. Το συνέδριο επικεντρώθηκε ειδικότερα στις εµπορικές
σχέσεις µεταξύ των µεγάλων οικονοµιών και των Μικρών Κρατών, στον ρόλο των
Μικρών Κρατών ως χρηµατοπιστωτικών κέντρων, καθώς και στον τοµέα των B2B, της
Επενδύσεως-Κράτους και της επίλυσης διαφορών στις οποίες εµπλέκονται τα Μικρά
Κράτη.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

23 Μαίου 2016: Έκδοση της απόφασης Avotinš κατά της Λετονίας του Μεγάλου
Επιµελητηρίου του ΕΔΔΑ. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων έκρινε
µε πλειοψηφία ότι δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 § 1 (δικαίωµα ακρόασης) της
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Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Το Δικαστήριο επανέλαβε ότι, κατά
την εφαρµογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συµβαλλόµενα κράτη
εξακολουθούν να δεσµεύονται από τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει για την
προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Οι
υποχρεώσεις αυτές έπρεπε να εκτιµηθούν υπό το πρίσµα του τεκµηρίου ισοδύναµης
προστασίας που θέσπισε το Δικαστήριο µε την απόφαση Bosphorus και αναπτύχθηκε µε
την απόφαση Michaud. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η προστασία των θεµελιωδών
δικαιωµάτων δεν ήταν προδήλως ανεπαρκής, ώστε να τεκµηριωθεί το τεκµήριο
ισοδύναµης προστασίας στην προκειµένη περίπτωση.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
•

25 Μαίου 2016: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για κανονισµό
σχετικά µε την αντιµετώπιση του γεωλογικού αποκλεισµού και άλλων µορφών
διακρίσεων βάσει της εθνικότητας, του τόπου κατοικίας ή του τόπου εγκατάστασης των
πελατών
στην
εσωτερική
αγορά.
Σύµφωνα µε την Επιτροπή, «ο γενικός στόχος της πρότασης αυτής είναι να δοθεί στους
πελάτες καλύτερη πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες στην ενιαία αγορά,
εµποδίζοντας τις άµεσες και έµµεσες διακρίσεις από τους επιχειρηµατίες που τεµαχίζουν
τεχνητά την αγορά µε βάση την κατοικία των πελατών…»
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

16-17 Ιουνίου 2016: Η διάσκεψη "Διασυνοριακή διαµάχη στην Ευρώπη" διοργανώθηκε
από το Κέντρο Επιχειρηµατικού Δικαίου και Πρακτικής του Πανεπιστηµίου του Leeds
και από το Κέντρο Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστηµίου του Aberdeen και
διεξάχθηκε στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράµµατος το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από
το Πρόγραµµα Πολιτικής Δικαιοσύνης της Ευρωπαικής Επιτροπής. Η εκδήλωση
πραγµατοποιήθηκε στο London School of Economics (Νέο Ακαδηµαϊκό Κτίριο, Lincoln's
Inn Field).
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

8-11 Ιουλίου 2016: Το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet και ο Πρόεδρος της UNESCO του
Τµήµατος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας της
Θεσσαλονίκης διοργάνωσαν δύο Καλοκαιρινές Ακαδηµίες Ευρωπαϊκών Σπουδών και
Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων στη Ζαγορά και στο Πήλιο. Οι ακαδηµαϊκοί
και στα δύο θερινά σχολεία ήταν καθηγητές και ειδικοί από όλη την Ελλάδα και την ΕΕ
(Μεγάλη
Βρετανία,
Ισπανία
και
Πολωνία).
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

24 Αυγούστου 2016: Νοµικός εκδότης στο Μόναχο αναζητούσε βοηθό για το
συγχρηµατοδοτούµενο από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή project unalex.
Συγκεκριµένα ο ιδανικός υποψήφιος γνώριζε αγγλικά ή γερµανικά ως µητρική γλώσσα,
κατείχε πτυχίο νοµικής και είχε γνώση / εµπειρία σχετικά µε το διεθνές ιδιωτικό και
δικονοµικό δίκαιο. Αρµοδιότητές του ήταν η σύνταξη, η επεξεργασία και η µετάφραση
νοµικών κειµένων. Υποψήφιοι µε γαλλική, ιταλική ή ισπανική µητρική γλώσσα, οι οποίοι
γνώριζαν ταυτόχρονα πολύ καλά την γερµανική µπορούσαν επίσης να αιτηθούν.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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•

Σεπτέµβριος 2016: Κατά την 26η σύνοδό της, η οποία διεξήχθη στο Μιλάνο, η
ευρωπαϊκή οµάδα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου εργάστηκε περαιτέρω για τη θέσπιση
κοινών κανόνων σύγκρουσης νόµων στο εταιρικό δίκαιο, µε βάση τα επιτεύγµατα των
συνεδριάσεων της Φλωρεντίας και του Λουξεµβούργου. Ως αποτέλεσµα, συµφωνήθηκαν
τα σχέδια κανόνων σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο στις εταιρείες και άλλους φορείς.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

23-24 Σεπτεµβρίου 2016: Ο καθηγητής Heinz-Peter Mansel, πρόεδρος του γερµανικού
συµβουλίου ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, και ο καθηγητής Jan von Hein, πρόεδρος της 2ης
Επιτροπής του Συµβουλίου διοργάνωσαν µια εορταστική διάσκεψη στο Πανεπιστήµιο της
Κολωνίας (Γερµανία) υπό τον τίτλο: "Κωδικοποίηση Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου:
Γερµανική Εµπειρία και Ευρωπαϊκές Προοπτικές 30 χρόνια µετά την PIL-Μεταρρύθµιση
του 1986". Η διάσκεψη, η οποία διεξάχθηκε στα γερµανικά, εξέτασε τον τρόπο µε τον
οποίο το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο εξελίχθηκε στο παρελθόν και παρείχε µια προοπτική για
µελλοντικές ευθύνες και προκλήσεις στον τοµέα.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

29-30 Σεπτεµβρίου 2016: Διάσκεψη στο Πανεπιστήµιο του Ζάγκρεµπ σχετικά µε την
ευρωπαϊκή διεθνή πολιτική διαδικασία και νέες προσεγγίσεις σχετικά µε τις ευρωπαϊκές
νοµικές πληροφορίες. Το συνέδριο αυτό αποτέλεσε µέρος ενός έργου που
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διοργανώνεται από το
Πανεπιστήµιο του Ίνσµπρουκ µαζί µε τα Πανεπιστήµια της Γένοβας, το Ζάγκρεµπ, τη
Βαλένθια, την Πράγα, τη Ρίγα και τον νόµιµο εκδότη IPR Verlag.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

Οκτώβριος- Δεκέµβριος 2016: Ο Καθηγητής Christian Kohler (Europa-Institut του
Πανεπιστηµίου του Saarbrücken) θα πραγµατοποίησε µια σειρά από διδακτορικά
σεµινάρια σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο στο Πανεπιστήµιο της
Padova, όπου ήταν Visiting Scientist κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

4-5 Νοεµβρίου 2016: Το περιοδικό Duke του Συγκριτικού και Διεθνούς Δικαίου
φιλοξένησε ένα συµπόσιο µε τίτλο: «Διεθνής Σύγκρουση Νόµων και Τρίτη
Αναθεώρηση». Το συµπόσιο πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Duke του Durham
στη βόρεια Καρολίνα .

•

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
7-8 Νοεµβρίου 2016: Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Επιστήµη των Δεδοµένων (EuADS)
διοργάνωσε το πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Επιστήµη των Δεδοµένων στο
Λουξεµβούργο. Αυτή η διεπιστηµονική εκδήλωση ήταν η εναρκτήρια διάσκεψη του
EuADS και είχε ως στόχο να παράσχει ένα περιβάλλον για την προώθηση της
επικοινωνίας µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων για το συγκεκριµένο ζήτηµα στην
Ευρώπη.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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•

25 Νοεµβρίου 2016: Ο καθηγητής Dr. Carlos Esplugues Mota από το Πανεπιστήµιο της
Βαλένθια διοργάνωσε ένα διεθνές σεµινάριο σχετικά µε τις νέες τάσεις στον τοµέα της
συλλογικής έννοµης προστασίας που θα διεξάχθηκε στις 25 Νοεµβρίου 2016 στο
Πανεπιστήµιο της Βαλένθια.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

2 Δεκεµβρίου 2016 : Στις Βρυξέλλες πραγµατοποιήθηκε διάσκεψη για το οικογενειακό
δίκαιο και για τους Μαροκινούς υπηκόους που διαµένουν στο εξωτερικό. Συγκεκριµένα,
το 2004 το Μαρόκο ενέκρινε νέο Οικογενειακό Κώδικα (MFC). Με την ευκαιρία της 10ης
επετείου από την έναρξη ισχύος του MFC (2004-2014) διεξήχθη συγκριτική έρευνα
σχετικά µε την εφαρµογή του MFC στην Ευρώπη και το Μαρόκο υπό την καθοδήγηση
της καθηγήτριας Marie-Claire Foblets (Max Planck Institute Halle και KU Leuven). Για
πέντε ευρωπαϊκές χώρες µε τον µεγαλύτερο πληθυσµό κατοίκων του Μαρόκου (Βέλγιο,
Γαλλία,
Ιταλία,
Κάτω
Χώρες,
Ισπανία) έχει γίνει µια εις βάθος ανάλυση της νοµολογίας που είναι διαθέσιµη από το
2004.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Γ. Συνδιάσκεψη της Χάγης
•

4 Ιανουαρίου: Στις 2 Δεκεµβρίου 2015 το Μαυροβούνιο προσχώρησε στη Σύµβαση της
Χάγης της 23ης Νοεµβρίου 2007 σχετικά µε την ανάκτηση διατροφής παιδιών και άλλων
µορφών οικογενειακής διατροφής. Η σύµβαση θα τεθεί σε ισχύ για το Μαυροβούνιο την
1η Ιανουαρίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

15 Ιανουαρίου: Στις 15 Ιανουαρίου 2016, η Σερβία προσχώρησε στη Σύµβαση της Χάγης
της 19ης Οκτωβρίου 1996 για τη δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση,
την εκτέλεση και τη συνεργασία σε θέµατα γονικής µέριµνας και µέτρων προστασίας των
παιδιών. Η Σύµβαση θα τεθεί σε ισχύ για τη Σερβία την 1η Νοεµβρίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

•

19 Ιανουαρίου: Από τις 10 έως τις 12 Νοεµβρίου 2015, περισσότεροι από 40 εκπρόσωποι,
µέλη του δικαστικού σώµατος, ανώτεροι υπάλληλοι και εµπειρογνώµονες από την
περιοχή συναντήθηκαν στην Αστάνα του Καζακστάν, συµµετέχοντας σε σεµινάριο µε
θέµα τους κύριους τοµείς του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που καλύπτονται από τις
συµβάσεις της Χάγης, δηλαδή την προστασία των παιδιών, τις οικογενειακές σχέσεις και
τις σχέσεις ιδιοκτησίας, τη νοµική συνεργασία και τις δικαστικές υποθέσεις και το
εµπορικό δίκαιο.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

28 Ιανουαρίου: Δηµοσιευθεί στις 28 Ιανουαρίου 2016 στην ιστοσελίδα της Διάσκεψης
της Χάγης το πρακτικό εγχειρίδιο σχετικά µε τη λειτουργία της Σύµβασης Υπηρεσιών (4η
έκδοση) και το πρακτικό εγχειρίδιο σχετικά µε τη λειτουργία της Σύµβασης για
αποδεικτικά στοιχεία (3η έκδοση).
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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•

9 Φεβρουαρίου: Ξεκίνησε επίσηµα η εξάµηνη περίοδος για τα κράτη µέλη να ψηφίσουν
σχετικά µε την πρόταση του Ολλανδικού Υπουργείου Εξωτερικών να γίνει δεκτή η
Σαουδική Αραβία ως νέο µέλος του Οργανισµού.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

25 Φεβρουαρίου: Από τις 15 έως τις 18 Φεβρουαρίου 2016 συναντήθηκε στη Χάγη η
οµάδα εµπειρογνωµόνων για την συγγένεια / παρένθετη µητρότητα των παιδιών µε σκοπό
να διερευνήσει τη σκοπιµότητα της προώθησης των εργασιών σχετικά µε τα ζητήµατα
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που αφορούν το καθεστώς των παιδιών,
συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων που προκύπτουν από τις συµφωνίες παρένθετης
µητρότητας (ISAs).
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

4 Μαρτίου: Tο Μονακό κατέθεσε την πράξη επικύρωσης της σύµβασης της Χάγης της
13ης Ιανουαρίου 2000 για τη Διεθνή Προστασία των Ενηλίκων και έτσι έγινε το 9ο
συµβαλλόµενο κράτος της εν λόγω σύµβασης. Η Σύµβαση θα τεθεί σε ισχύ για το Μονακό
την 1η Ιουλίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

11 Μαρτίου: Δηµοσιεύθηκε η ρωσική µετάφραση του Οδηγού σχετικά µε την ανάπτυξη
του Διεθνούς Δικτύου Δικαστών της Χάγης και των Γενικών Αρχών για την Επικοινωνία
των Δικαστικών Αρχών.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

11 Μαρτίου: Η Αιτιολογική Έκθεση για το Πρωτόκολλο της Χάγης της 23ης Νοεµβρίου
2007 σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής, που εκπόνησε ο
Andrea Bonomi, είναι πλέον διαθέσιµη σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

11 Μαρτίου: Δηµοσιεύθηκε στα Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά ο κατάλογος
επισκόπησης της Σύµβασης της Χάγης της 23ης Νοεµβρίου 2007 σχετικά µε την
Ανάκτηση Διατροφής Παιδιών και Άλλων Μορφών Οικογενειακής Διατροφής.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

16 Μαρτίου: Την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016, κατά τη διάρκεια του
Συµβουλίου
Γενικών Υποθέσεων και Πολιτικής της Διάσκεψης της Χάγης, η Κόστα Ρίκα κατέθεσε τα
έγγραφα προσχώρησης στη Σύµβαση της 15ης Νοεµβρίου 1965 για την επίδοση και
κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές
υποθέσεις, στη Σύµβαση της 25ης Οκτωβρίου 1980 για τη Διεθνή Πρόσβαση στη
Δικαιοσύνη (Σύµβαση Πρόσβασης στη Δικαιοσύνη), για την οποία θα γίνει το 28ο
Συµβαλλόµενο Κράτος, καθώς και στη Σύµβαση της 18ης Μαρτίου 1970 για τη λήψη
µαρτυρικών αποδείξεων στην αλλοδαπή σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις, για την οποία
θα γίνει το 59ο συµβαλλόµενο κράτος. Επιπλέον, οι Φιλιππίνες κατέθεσαν την πράξη
προσχώρησής τους στη Σύµβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέµατα της διεθνούς
απαγωγής παιδιών. Θα γίνει το 94ο συµβαλλόµενο κράτος της παρούσας σύµβασης.
Τέλος, το Βιετνάµ κατέθεσε την πράξη προσχώρησής του στη Σύµβαση για την υπηρεσία,
για το οποίο θα γίνει το 71ο συµβαλλόµενο κράτος.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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•

16 Μαρτίου: Την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016, κατά τη διάρκεια της συνόδου του
Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Πολιτικής της Διάσκεψης της Χάγης, η Δηµοκρατία
της Μολδαβίας κατέθεσε το έγγραφο αποδοχής του Καταστατικού της Διάσκεψης της
Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, και έγινε το 81ο Μέλος του Οργανισµού. Επιπλέον,
ο Γενικός Γραµµατέας έλαβε την επίσηµη πρόταση από το Υπουργείο Εξωτερικών του
Βασιλείου των Κάτω Χωρών, να αποδεχθεί τη Δηµοκρατία του Καζακστάν ως Μέλος του
Οργανισµού.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

21 Μαρτίου: Από τις 15 έως τις 17 Μαρτίου 2016, µέλη της Διάσκεψης της Χάγης
συναντήθηκαν στη Χάγη για τη συνεδρίαση του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και
Πολιτικής. Το Συµβούλιο παρακολούθησαν 219 συµµετέχοντες. Το Συµβούλιο
παρακολούθησε τις εργασίες του Οργανισµού που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
του προηγούµενου έτους και χάραξε τα σηµεία για µελλοντικές εργασίες. Επιπλέον, το
Συµβούλιο ενέκρινε τη συγκρότηση µιας υποοµάδας της οµάδας εµπειρογνωµόνων για τη
χρήση βίντεο και άλλων σύγχρονων τεχνολογιών κατά τη λήψη µαρτυρικών αποδείξεων
και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα σχέδια για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης
της Επιτροπής σχετικά µε τη Σύµβαση της Επισηµείωσης της Σφραγίδας της Χάγης του
1961 κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

21 Μαρτίου: Τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016, η Ουκρανία υπέγραψε τη Σύµβαση της
Χάγης της 30ής Ιουνίου 2005 για τις συµφωνίες παρέκτασης της δικαιοδοσίας, καθώς και
το πρωτόκολλο της 23ης Νοεµβρίου 2007 σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο στις
υποχρεώσεις διατροφής.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

30 Μαρτίου: Την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016, η Νορβηγία υπέγραψε και κατέθεσε την
πράξη επικύρωσης της σύµβασης της Χάγης της 19ης Οκτωβρίου 1996 για τη
δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία σε
θέµατα γονικής µέριµνας και µέτρων προστασίας των παιδιών και έγινε το 44ο
συµβαλλόµενο κράτος της παρούσας σύµβασης. Η Σύµβαση θα τεθεί σε ισχύ για τη
Νορβηγία την 1η Ιουλίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

14 Απριλίου: Στις 7 Απριλίου 2016 απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών ο Καθηγητής Alfred E.
Von Overbeck. Ο καθηγητής von Overbeck ήταν µέλος του Μόνιµου Γραφείου από το
1956 έως το 1965, υπηρετώντας πρώτα ως Γραµµατέας και στη συνέχεια ως Πρώτος
Γραµµατέας. Συµµετείχε στην ελβετική αντιπροσωπεία για τις δωδέκατη (1972), δέκατη
τρίτη (1976), δέκατη τέταρτη (1980), δέκατη πέµπτη (1984) και δέκατη έκτη (1988)
συνόδους και διετέλεσε εισηγητής της σύµβασης της Χάγης της 14ης Μαρτίου 1978 για
το εφαρµοστέο δίκαιο στον τοµέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων και στη
σύµβαση της Χάγης της 1ης Ιουλίου 1985 για τον εφαρµοστέο νόµο επί των
καταπιστευµάτων και για την αναγνώριση τους.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

19 Απριλίου: Το Πανεπιστήµιο της Λουκέρνης και το Μόνιµο Γραφείο της Διάσκεψης
της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (HCCH) διοργανώνουν διάσκεψη µε τίτλο
«Προς ένα παγκόσµιο πλαίσιο διεθνών εµπορικών συναλλαγών: εφαρµογή των αρχών της
Χάγης για την επιλογή του δικαίου στις διεθνείς εµπορικές συµβάσεις ". Το συνέδριο θα
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•

πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 8 και την Παρασκευή 9 Σεπτεµβρίου 2016, στη Λουκέρνη
της Ελβετίας.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
21 Απριλίου: Το πρακτικό εγχειρίδιο για τους κοινωνικούς λειτουργούς στο πλαίσιο της
σύµβασης της Χάγης της 23ης Νοεµβρίου 2007 για την είσπραξη σε διεθνές επίπεδο
απαιτήσεων διατροφής παιδιών και άλλων µορφών οικογενειακής διατροφής είναι τώρα
διαθέσιµο σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

10 Μάϊου: Από τις 2 έως τις 5 Μαΐου 2016, περισσότεροι από 130 ανώτατοι κυβερνητικοί
αξιωµατούχοι, δικαστές και άλλοι εµπειρογνώµονες από 34 χώρες συναντήθηκαν στη
Βαλέτα της Μάλτας την τέταρτη Διάσκεψη της Μάλτας για τη διασυνοριακή προστασία
του παιδιού και το οικογενειακό δίκαιο ("Μάλτα IV"). Υπό το πρίσµα των υποθετικών
περιπτώσεων που µελετήθηκαν κατά τη συνάντηση, οι εµπειρογνώµονες αναγνώρισαν τη
χρησιµότητα της εξεύρεσης λύσεων στις δυσκολίες που αντιµετωπίζονται στον τοµέα της
διεθνούς προστασίας των παιδιών, που θίγουν τα θεµελιώδη δικαιώµατα των παιδιών,
µέσω ενισχυµένης διεθνούς συνεργασίας και, την προσχώρηση ή την επικύρωση
ορισµένων Συµβάσεων Παιδιών της Χάγης. Οι εµπειρογνώµονες αναγνώρισαν ότι η
σύµβαση του 1980 για την απαγωγή παιδιών, η σύµβαση του 1996 για την προστασία των
παιδιών και η σύµβαση στήριξης παιδιών του 2007 υποστηρίζουν ορισµένες βασικές
αρχές που εκφράζονται στη σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα του
παιδιού του 1989, όλες προς το συµφέρον των παιδιών. Οι εµπειρογνώµονες σηµείωσαν
ότι αυτές οι Συµβάσεις σχεδιάστηκαν ώστε να είναι παγκοσµίως προσπελάσιµες και να
συµβατές µε διαφορετικές νοµικές παραδόσεις. Οι εµπειρογνώµονες υπογράµµισαν τα
σηµαντικά οφέλη από τις ως άνω Συµβάσεις για τα συµβαλλόµενα κράτη.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

23 Μαΐου: Την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016, η κυβέρνηση του Μαυρίκιου και το Μόνιµο
Γραφείο της Διάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο υπέγραψαν συµφωνία
για να βοηθήσουν τον Μαυρίκιο να εκσυγχρονίσει το διεθνές καθεστώς ως προς το ζήτηµα
των υιοθεσιών σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Χάγης της 29ης Μαΐου 1993 για την
προστασία των παιδιών και τη συνεργασία αναφορικά µε τις διεθνείς υιοθεσίες. Σύµφωνα
µε τη Συµφωνία, ένας εµπειρογνώµονας θα βοηθήσει το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα
µε την εκπόνηση ενός νέου νόµου περί διεθνών υιοθεσιών. Ο εµπειρογνώµονας θα
συµβουλεύει επίσης το γραφείο του πρωθυπουργού για τη δηµιουργία µιας κατάλληλης
δοµής και θα παρέχει κατάρτιση σχετικά µε τη σύµβαση της Χάγης του 1993 στις αρµόδιες
αρχές και φορείς του Μαυρίκιου.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

2 Ιουνίου: Δηµοσιεύθηκε η ρωσική µετάφραση του πρακτικού εγχειριδίου για τη
λειτουργία της σύµβασης της Χάγης της 19ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη δικαιοδοσία,
το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία όσον αφορά τη
γονική µέριµνα και τα µέτρα για την προστασία των παιδιών.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

2 Ιουνίου: Την Πέµπτη 2 Ιουνίου 2016, η κα Thian Yee Sze, Γενική Διευθύντρια της
Νοµικής Οµάδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σιγκαπούρης, κατέθεσε το έγγραφο
επικύρωσης της Σιγκαπούρης της Σύµβασης της 30ής Ιουνίου 2005 για τις συµφωνίες
παρέκτασης της δικαιοδοσίας. Η κατάθεση πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης της ειδικής επιτροπής για την αναγνώριση και την εκτέλεση αλλοδαπών
αποφάσεων.
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Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
•

10 Ιουνίου: Από την 1η έως τις 9 Ιουνίου του 2016, η Ειδική Επιτροπή για το Σχέδιο
Δικαστικών αποφάσεων συγκλήθηκε στη Χάγη. Στην ειδική επιτροπή συµµετείχαν 153
συµµετέχοντες από 53 κράτη και ένας περιφερειακός οργανισµός οικονοµικής
ολοκλήρωσης («REIO»), οι οποίοι εκπροσώπησαν µέλη της Διάσκεψης της Χάγης για το
ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, και ένας επιλεγµένος αριθµός µη κρατών µελών και 16 διεθνείς
κυβερνητικοί και µη κυβερνητικοί οργανισµοί -κυβερνητικές οργανώσεις. Η Ειδική
Επιτροπή έλαβε το κείµενο που πρότεινε η Οµάδα Εργασίας ως βάση για το έργο της,
ανέπτυξε περαιτέρω αυτό το κείµενο και προετοίµασε ένα αναθεωρηµένο κείµενο της
µελλοντικής σύµβασης, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για συζήτηση κατά τη δεύτερη
συνεδρίαση της ειδικής επιτροπής που θα πραγµατοποιηθεί από τις 16 έως τις 24
Φεβρουαρίου 2017. Η µελλοντική σύµβαση προορίζεται να ευθυγραµµιστεί και να
συµπληρώσει τη Σύµβαση για τις συµφωνίες παρέκτασης της δικαιοδοσίας του 2005.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

17 Ιουνίου: Το Μόνιµο Γραφείο της Διάσκεψης της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
ανακοινώνει ότι, κατόπιν αίτησης για δεύτερη επιχορήγηση δράσης τον Ιανουάριο του
2016 στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων JUST-2015-JCOO-AG-1 της ΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

20 Ιουνίου: Η επεξηγηµατική έκθεση σχετικά µε τη σύµβαση της 30ής Ιουνίου 2005 για
τις συµφωνίες παρέκτασης της δικαιοδοσίας, η οποία εκπονήθηκε από τους Trevor Hartley
και Masato Dogauchi, είναι τώρα διαθέσιµη σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

8 Ιουλίου: Στο πλαίσιο της HCCH Asia Pacific Week 2016 (που πραγµατοποιήθηκε στο
Τόκιο από τις 27 έως τις 30 Ιουνίου 2016), η Διάσκεψη της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές
Δίκαιο, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας και το Πανεπιστήµιο Waseda
διοργάνωσαν, από τις 29 έως τις 30 Ιουνίου 2016, το Συµπόσιο Ασίας-Ειρηνικού για τη
Σύµβαση απαγωγής παιδιών της Χάγης του 1980.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

13 Ιουλίου: Στις 13 Ιουλίου 2016 η Βολιβία κατέθεσε το έγγραφο προσχώρησής της στη
Σύµβαση της Χάγης της 25ης Οκτωβρίου 1980 για τα αστικά θέµατα της διεθνούς
απαγωγής παιδιών και έτσι έγινε το 95ο συµβαλλόµενο κράτος της σύµβασης. Η Σύµβαση
θα τεθεί σε ισχύ για τη Βολιβία την 1η Οκτωβρίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

28 Ιουλίου: Από τις 13 έως τις 15 Ιουλίου 2016, 118 συµµετέχοντες από 25 κράτη και
υπερπόντια εδάφη1, συµπεριλαµβανοµένων των Γενικών Εισαγγελέων και των
Υπουργών Δικαιοσύνης, αρχηγών δικαστών, δικαστών, αντιπροσώπων των Υπουργείων
Εξωτερικών, των αρχών προστασίας των παιδιών, της Διάσκεψης της Χάγης για το
ιδιωτικό διεθνές δίκαιο , στην Καραϊβική Γουινέα, στη Γραµµατεία της Κοινότητας της
Καραϊβικής (CARICOM), σε ΜΚΟ, ακαδηµαϊκούς και επαγγελµατίες, συναντήθηκαν στο
Georgetown της Γουιάνας για να συζητήσουν το έργο του HCCH και τη συνάφεια
ορισµένων βασικών συµβάσεων του και οργάνων µε τη Γουιάνα και την ευρύτερη
Περιφέρεια Καραϊβικής.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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•

29 Ιουλίου: Την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016, ο Γενικός Γραµµατέας της Διάσκεψης της
Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο ξεκίνησε επίσηµα την εξάµηνη περίοδο για τα
υπάρχοντα κράτη µέλη να ψηφίσουν την πρόταση του Υπουργείου Εξωτερικών των Κάτω
Χωρών να προκειµένου η Δοµινικανή Δηµοκρατία να γίνει δεκτή ως νέο µέλος της
Οργάνωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

12 Αυγούστου: Στις 12 Αυγούστου 2016, το Μόνιµο Γραφείο πληροφορήθηκε ότι στις
25 Ιουλίου 2016 το Κιργιστάν κατέθεσε το έγγραφο προσχώρησής του στη Σύµβαση της
Χάγης της 29ης Μαΐου 1993 για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σε σχέση
διεθνείς υιοθεσίες και έτσι έγινε το 97ο συµβαλλόµενο κράτος της παρούσας σύµβασης.
Η Σύµβαση θα τεθεί σε ισχύ για το Κιργιστάν την 1η Νοεµβρίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

16 Αυγούστου: Στις 14 Αυγούστου 2016, τέθηκε σε ισχύ η Σύµβαση της Χάγης της 5ης
Οκτωβρίου 1961 για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών
δηµοσίων εγγράφων για το Βασίλειο του Μαρόκου. Αφού προσχώρησε στη Σύµβαση στις
27 Νοεµβρίου 2015, το Μαρόκο έγινε το 110ο συµβαλλόµενο κράτος της Σύµβασης, το
οποίο τώρα αριθµεί 112 συµβαλλόµενα κράτη.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

16 Αυγούστου: Στις 14 Αυγούστου 2016, µε την έναρξη ισχύος της Σύµβασης της Χάγης
της 5ης Οκτωβρίου 1961 για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών
δηµοσίων εγγράφων για την Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Βραζιλίας, το Εθνικό
Συµβούλιο Δικαιοσύνης της Βραζιλίας ξεκίνησε επίσης µία νέα διαδικασία (κατηγορία 2
e-Register) ως µέρος του ηλεκτρονικού προγράµµατος Apostille (e-APP) στο πλαίσιο της
Σύµβασης.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

30 Αυγούστου: Στις 30 Αυγούστου 2016, µε την έναρξη ισχύος της Σύµβασης της Χάγης
της 5ης Οκτωβρίου 1961 για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών
δηµοσίων εγγράφων για τη Δηµοκρατία της Χιλής, άρχισε επίσης την δηµιουργία
αντίστοιχου ηλεκτρονικού µητρώου στο πλαίσιο της Σύµβασης.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

7 Σεπτεµβρίου: Στις 7 Σεπτεµβρίου 2016, οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
κατέθεσαν το έγγραφο επικύρωσης της Σύµβασης της Χάγης της 23ης Νοεµβρίου 2007
για την είσπραξη, σε διεθνές επίπεδο, απαιτήσεων διατροφής παιδιών και άλλων µορφών
οικογενειακής διατροφής και θα καταστούν έτσι το 33ο κράτος στο οποίο θα εφαρµοστεί
η παρούσα σύµβαση. Οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής ήταν το πρώτο κράτος που
υπέγραψε τη Σύµβαση την ηµέρα της έγκρισής της στις 23 Νοεµβρίου 2007. Η Σύµβαση
θα τεθεί σε ισχύ στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής την 1η Ιανουαρίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

16 Σεπτεµβρίου: Οι αρχές της Χάγης του 2015, οι οποίες αποτελούνται από µια
εισαγωγή, ένα προοίµιο, 12 άρθρα και ένα σχόλιο, είναι πλέον διαθέσιµα στα ισπανικά
χάρη στη µετάφραση που εκπόνησε εθελοντικά το Υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας.
Η µετάφραση αναθεωρήθηκε από το Μόνιµο Γραφείο.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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•

21 Σεπτεµβρίου: Στις 21 Σεπτεµβρίου 2016, το Μόνιµο Γραφείο ενηµερώθηκε ότι στις
16 Σεπτεµβρίου 2016 η Γκάνα είχε καταθέσει το έγγραφο προσχώρησής της στη Σύµβαση
της Χάγης της 29ης Μαΐου 1993 για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σε
σχέση µε τις διεθνείς υιοθεσίες και έτσι έγινε το 98ο συµβαλλόµενο µέρος της Σύµβασης.
Η σύµβαση θα τεθεί σε ισχύ για την Γκάνα την 1η Ιανουαρίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

1 Οκτωβρίου: Την 1η Οκτωβρίου 2016, τέθηκε σε ισχύ η Σύµβαση της Χάγης της 15ης
Νοεµβρίου 1965 για την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και
εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις για τη Δηµοκρατία της Κόστα Ρίκα
και τη Σοσιαλιστική Δηµοκρατία του Βιετνάµ. Την ίδια ηµέρα, τέθηκε σε ισχύ η Σύµβαση
της Χάγης της 25ης Οκτωβρίου 1980 σχετικά µε τα αστικά ζητήµατα της διεθνούς
απαγωγής παιδιών (σύµβαση απαγωγής παιδιών) για το πολυεθνικό κράτος της Βολιβίας
και η σύµβαση της 30ής Ιουνίου 2005 για τις συµφωνίες παρέκτασης της δικαιοδοσίας
τέθηκε σε ισχύ για τη Δηµοκρατία της Σιγκαπούρης.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

7 Οκτωβρίου: Στις 7 Οκτωβρίου 2016, η Τουρκία υπέγραψε και κατέθεσε τα έγγραφα
επικύρωσης της Σύµβασης της Χάγης της 19ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη
δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία σε
θέµατα γονικής µέριµνας και µέτρων προστασίας των παιδιών και της Σύµβασης της
Χάγης της 23ης Νοεµβρίου 2007 σχετικά µε την είσπραξη, σε διεθνές επίπεδο,
απαιτήσεων διατροφής παιδιών και άλλων µορφών οικογενειακής διατροφής. Και οι δύο
Συµβάσεις θα τεθούν σε ισχύ για την Τουρκία την 1η Φεβρουαρίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

10 Οκτωβρίου: Την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου, το Μόνιµο Γραφείο καλωσόρισε τον Δρ.
Robert E. Kahn, συν-εφευρέτη του πρωτοκόλλου TCP / Internet Protocol (IP), Πρόεδρο
και Διευθύνοντα Σύµβουλος της Εθνικής Ερευνητικής Πρωτοβουλίας Corporation
(CNRI) , πρόεδρο του Ιδρύµατος DONA και κα Patrice Lyons, γενικό σύµβουλο της
CNRI.Ο κ. Kahn και η κ. Lyons παρακολουθούν µε µεγάλο ενδιαφέρον την ανάπτυξη και
λειτουργία του ηλεκτρονικού προγράµµατος Apostille (e-APP) στο πλαίσιο της σύµβασης
της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των
αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

17 Οκτωβρίου: Aπό τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου 2016, η οµάδα εργασίας για την
πρόληψη και αντιµετώπιση παράνοµων πρακτικών στη διεθνή υιοθεσία συνεδρίασε στα
γραφεία του Μόνιµου Γραφείου στη Χάγη. Στη συνάντηση συµµετείχαν 36
εµπειρογνώµονες και µέλη του Μόνιµου Γραφείου. Οι εµπειρογνώµονες αντιπροσώπευαν
20 κράτη, τόσο από τις χώρες προέλευσης όσο και από τα κράτη υποδοχής, καθώς και από
τρεις παρατηρητές διεθνών οργανισµών. Η εντολή της οµάδας εργασίας είναι να εξετάσει
την ανάπτυξη αποτελεσµατικότερων πρακτικών µορφών συνεργασίας µεταξύ των κρατών
για την πρόληψη και αντιµετώπιση συγκεκριµένων περιπτώσεων κατάχρησης στις
διεθνείς υιοθεσίες.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

19 Οκτωβρίου: Το Μόνιµο Γραφείο ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016, ο
Πρέσβης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας κ. Abdulaziz A. Abohaimed κατέθεσε το
έγγραφο της Σαουδικής Αραβίας για αποδοχή του Καταστατικού της Διάσκεψης της
Χάγης.
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Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
•

1 Νοεµβρίου: Στις 1 Νοεµβρίου 2016, τέθηκε σε ισχύ η Σύµβαση για τις διεθνείς
υιοθεσίες του 1993 για το Κιργιστάν και η Σύµβαση του 1996 για την προστασία των
παιδιών τέθηκε σε ισχύ για τη Σερβία.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

4 Νοεµβρίου: Από τις 2 έως τις 4 Νοεµβρίου 2016, πάνω από 190 εµπειρογνώµονες από
65 κράτη και διεθνείς οργανισµούς σε όλο τον κόσµο συµµετείχαν στην τέταρτη σύνοδο
της Ειδικής Επιτροπής για την πρακτική λειτουργία της Σύµβασης της Χάγης για την
κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων. Για πρώτη
φορά, µια συνεδρίαση της ειδικής επιτροπής προηγήθηκε άµεσα από ένα διεθνές φόρουµ
για το ηλεκτρονικό πρόγραµµα Apostille (e-APP). Το 10ο Διεθνές Φόρουµ
πραγµατοποιήθηκε την 1η Νοεµβρίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

13 Δεκεµβρίου: Με µεγάλη θλίψη, το Μόνιµο Γραφείο της Διάσκεψης της Χάγης για το
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο πληροφορήθηκε το θάνατο του καθηγητή Gonzalo ParraAranguren στις 3 Δεκεµβρίου 2016 στην ηλικία των 88 ετών.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

15 Δεκεµβρίου: Την Πέµπτη 15 Δεκεµβρίου 2016, η Λετονία υπέγραψε τη Σύµβαση της
Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 για τη Διεθνή Προστασία των Ενηλίκων. Η Σύµβαση
προβλέπεται να επικυρωθεί από τη Λετονία το 2017. Η Λετονία είναι επί του παρόντος
συµβαλλόµενο κράτος σε 12 Συµβάσεις και ένα Πρωτόκολλο της Διάσκεψης της Χάγης
για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

15 Δεκεµβρίου: Στις 15 Δεκεµβρίου 2016, οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής (ΗΠΑ)
κατέθεσαν το έγγραφο επικύρωσης της σύµβασης της Χάγης της 5ης Ιουλίου 2006 για το
εφαρµοστέο δίκαιο σε ορισµένα δικαιώµατα επί τίτλων που κατέχονται από
διαµεσολαβητές. Οι ΗΠΑ υπέγραψαν τη Σύµβαση µαζί µε την Ελβετία στις 5 Ιουλίου
2006.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

22 Δεκεµβρίου: Στις 22 Δεκεµβρίου 2016, το Πακιστάν κατέθεσε το έγγραφο
προσχώρησής του στη Σύµβαση της Χάγης της 25ης Οκτωβρίου 1980 σχετικά µε τα
αστικά ζητήµατα της διεθνούς απαγωγής παιδιών και έτσι έγινε το 96ο συµβαλλόµενο
κράτος της σύµβασης. Η σύµβαση θα τεθεί σε ισχύ για το Πακιστάν την 1η Μαρτίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Δ. UNIDROIT
•

26 Φεβρουαρίου 2016: Το Ηνωµένο Βασίλειο και η Β. Ιρλανδία υπογράφουν το
Πρωτόκολλο του Λουξεµβούργου, το οποίο είχε ήδη ψηφισθεί από το Φεβρουάριο του
2007 στο πλαίσιο ενός διπλωµατικού συνεδρίου που είχε λάβει χώρα στο Λουξεµβούργο.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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•

1 Μαρτίου 2016: H Κυβέρνηση της Δηµοκρατίας της Ακτής Ελεφαντοστού κατέθεσε
αίτηση προσχώρησης στo Αεροναυτικό Πρωτόκολλο της Σύµβασης του Κέιπ Τάουν, µε
έναρξη ισχύος την 1η Ιουλίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

15 Απριλίου 2016: Πάνω από 80 συµµετέχοντες-εκπρόσωποι των κρατών µελών
UNIDROIT, υπηρεσίες του ΟΗΕ µε βάση τη Ρώµη, επαγγελµατίες και ακαδηµαϊκά
ινστιτούτα συγκεντρώθηκαν στην έδρα του UNIDROIT για να γιορτάσουν τα 90 χρόνια
από την ίδρυσή του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Ενοποίηση του Ιδιωτικού Δικαίου
(UNIDROIT).
Για περισσότρες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

19 Απριλίου 2016: Στο πλαίσιο των εορτασµών για τα 90 χρόνια από την ίδρυση του
UNIDROIT, σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο 3 της Ρώµης, έλαβε χώρα µια διάλεξη
µε θέµα «Σκέψεις σχετικά µε την Κοινωνία των Εθνών στα 90στα γενέθλια του
UNIDROIT».
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

20 Απριλίου 2016: Στο πλαίσιο των εορτασµών των γενεθλίων του UNIDROIT, έλαβε
χώρα µια Ειδικής Σύνοδος της Γενικής του Συνέλευσης την οποία ακολούθησε ένα
Συµπόσιο µε θέµα το ρόλο και τη θέση του ιδιωτικού δικαίου στην ενίσχυση της
εκπλήρωσης της ευρείας συνεργασίας της Διεθνούς Κοινότητας και της ανάπτυξης κοινών
στόχων.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

21 και 22 Απριλίου 2016: Δεύτερη συνάντηση της Οργανωτικής Επιτροπής και των
ανταποκριτών, η οποία είχε ως στόχο, µεταξύ άλλων, την παρουσίαση των νέων οµάδων
εργασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

27 Απριλίου 2016: Το UNIDROIT φιλοξενεί ένα Συνέδριο µε θέµα: «Δηµιουργία ενός
ευνοϊκού νοµικού περιβάλλοντος για τις συµβάσεις καλλιέργειας», µε σκοπό την παροχή
πληροφοριών για τις συµβάσεις καλλιέργειας και την ανάδειξη της πρακτικής σηµασίας
του Νοµικού Οδηγού για τις Συµβάσεις Καλλιέργειας. Το Συνέδριο διοργανώνεται σε
συνεργασία του Οργανισµού Επισιτισµού και Γεωργίας των Ηωµένων Εθνών (FAO) και
του Διεθνούς Ταµείου Γεωργικής Ανάπτυξης (IFAD), υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ιταλίας.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

6 Μαΐου 2016: Η Δηµοκρατία του Κονγκό κατέθεσε αίτηση προσχώρησης στη Σύµβαση
σχετικά µε τις διεθνείς εγγυήσεις σε σχέση µε τον κινητό εξοπλισµό και στο Πρωτόκολλο
της Σύµβασης περί Διεθνών Εµπράγµατων Ασφαλειών επί Κινητού Εξοπλισµού για
θέµατα που φορούν ειδικά τον εξοπλισµό αεροσκαφών.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

16-17 Μαΐου 2016: Δεύτερη Συνάντηση της άτυπης οµάδας εµπειρογνωµόνων σχετικά
µε την προετοιµασία του σχεδίου του Νοµικού Οδηγού σχετικά µε τις Αρχές και Κανόνες
για την αύξηση Συναλλαγών επί Τίτλων σε Αναδυόµενες Αγορές.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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•

18-20 Μαΐου 2016: 95η Σύνοδος του Διοικητικού Συµβουλίου στην οποία
αποφασίσθηκαν τροποποιήσεις και προσθήκες σχετικά µε τις Αρχές UNIDROIT για τις
Διεθνείς Εµπορικές Συµβάσεις του 2010, κατόπιν προτροπής της Οµάδας Εργασίας για
τις Μακροπρόθεσµες Συµβάσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

20 Μαΐου 2016: Στο πλαίσιο της 95ης Συνόδου του Διοικητικού Συµβουλίου, το
UNIDROIT φιλοξένησε ένα Συνέδριο µε θέµα «Αρχές της Διεθνούς Εµπορικής
Σύµβασης: Σηµεία απόκλισης και σύγκλισης».
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

24 Μαΐου 2016: Ο Γενικός Γραµµατέας του UNIDROIT, κ Estrella Faria συµµετείχε σε
εκδήλωση µε σκοπό την προώθηση καινοτόµων τρόπων αντιµετώπισης της διακίνησης
στον τοµέα της πολιτιστικής περιουσίας, µε την υποστήριξη του Γραφείου των Ηνωµένων
Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκληµα και της Ιταλικής Κυβέρνησης, στη Βιέννη.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

27 Μαΐου 2016: Ο Γεν. Γραµµατέας και η Αναπληρώτρια Γεν. Γραµµατέας του
UNIDROIT ήταν προσκεκληµένοι της 4ης έκδοσης των Master LUISS Εµπορικού και
Εταιρικού Δικαίου, προκειµένου να δώσουν µια διάλεξη σχετικά µε τις Αρχές του
UNIDROIT.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

30-31 Μαΐου 2016: Ο Γεν. Γραµµατέας του UNIDROIT παρευρέθηκε στη Βουδαπέστη
σε ένα Συνέδριο σχετικά µε την «Πράξη για το Νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας της
Ουγγαρίας και την Ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Κανόνων Πολιτικής Δικονοµίας». Στο
Συνέδριο παρουσιάστηκε το πρότζεκτ µε θέµα «Από τους Μεταβατικούς Κανόνες στους
Ευρωπαϊκούς Κανόνες Πολιτικής Δικνοµίας», παρουσία Ούγγρων δικηγόρων.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

5-7 Ιουνίου 2016: Το UNIDROIT συµµετέχει στην 5η Συνδιάσκεψη Μεσογείου IBA µε
θέµα «Αειφόρος Γεωργία και επισιτιστική ασφάλεια στην περιοχή της Μεσογείου», η
οποία έλαβε χώρα στο Παλάτσο Μονεντσιτόριο, στη Ρώµη. Η Συνδιάσκεψη
διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Φόρουµ IBA.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

6 Ιουλίου 2016: Το UNIDROIT φιλοξένησε την παρουσίαση του κ. Solomon Ngoladi,
τον Αρµόδιο επιβολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Νιγηρίας, ο οποίος εσχάτως
συµπλήρωσε την τρίµηνη αρωγή του στο έργο του UNIDROIT για το προσχέδιο του
Νοµοθετικού Οδηγού πάνω στη Διαµεσολάβηση Κινητών Αξιών.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

7 Ιουλίου 2016: O Γεν. Γραµµατέας ήταν προσκεκληµένος να µιλήσει στο Σεµινάριο µε
θέµα «Πρόσφατες εξελίξεις στην Οικονοµική και Εµπορική Νοµοθεσία στη Λατινική
Αµερική» το οποίο έλαβε χώρα στη Ρώµη και διοργανώθηκε από το Πανέπιστήµιο της
Ρώµης «Σαπιέντζα»,
ως µέρος των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Διεθνούς Εµπορικού Δικαίου.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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•

26 Ιουλίου 2016: Η Δηµοκρατία της Σιέρρα Λεόνε κατέθεσε αίτηση προσχώρησης στη
Σύµβαση για τις Διεθνείς Εγγυήσεις σε Κινητά Μηχανήµατα, και στο Πρωτόκολλο της
Σύµβασης για τις Διεθνείς Εγγυήσεις σε Κινητά Μηχανήµατα σε Θέµατα σχετικά από τον
Αεροναυτικό Εξοπλισµό.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

9 Αυγούστου 2016: O Γεν. Γραµµατέας παρέδωσε την εργασία του µε θέµα «
αξιολογώντας τον αντίκτυπο της ενοποίησης του εµπορικού δικαίου: η εµπειρία του
UNUDROIT» στο 77ο Συνέδριο της Ένωσης Διεθνούς Δικαίου στο Γιοχάνεσµπουργκ της
Νοτίου Αµερικής.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

8 Σεπτεµβρίου 2016: O Γεν. Γραµµατέας βρέθηκε στο Αµµάν ώστε να παρακολουθήσει
το Υπουργικού Επιπέδου Συνέδριο µε θέµα τον Πολιτισµό υπό Απειλή, το οποίο
διοργανώθηκε από την Κυβέρνηση του Βασιλείου Χασµίτ της Ιορδανίας µε την
υποστήριξη του Συνασπισµού Αρχαιοτήτων και του Ινστιτούτου Μέσης Ανατολής.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

8 Σεπτεµβρίου 2016: Το έργο του ELI-UNIDROIT µε τίτλο «Από τους Μεταβατικούς
Κανόνες στους Ευρωπαϊκούς Κανόνες Πολιτικής Δικονοµίας» παρουσιάστηκε κατά τη
διάρκεια του Ετήσιου Συνεδρίου και Γενικής Συνέλευσης του ELI, που έλαβαν χώρα στη
Φερράρα στις 7 µε 8 Σεπτεµβρίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

9 Σεπτεµβρίου 2016: Ο Καθηγητής Alberto Mazzoni, Πρόεδρος του UNIDROIT,
συµµετείχε στο Συνέδριο µε θέµα «Προς ένα Διεθνές Πλαίσιο για τις Διεθνείς Εµπορικές
Συναλλαγές», το οποίο συνδιοργανώθηκε από τη Συνδιάσκεψη της Χάγης και το
Πανεπιστήµιο της Λουκέρνης.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

13-14 Σεπτεµβρίου 2016: Έλαβε χώρα στην Οξφόρδη το πέµπτο Συνέδριο του
Ακαδηµαϊκού Έργου σχετικά µε τη Σύµβαση του Κέιπ Τάουν (CTCAP). Το Συνέδριο
συγκέντρωσε πάνω από 100 διακεκριµένους ακαδηµαϊκούς, επαγγελµατίες,
κυβερνητικούς εκπροσώπους και ειδικούς της βιοµηχανίας για να συζητήσουν για τη
Σύµβαση για τις Διεθνείς Εγγυήσεις σε Κινητά Μηχανήµατα και τα Πρωτόκολλά της.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

22 Σεπτεµβρίου 2016: Το UNIDROIT, ως µέρος του προγράµµατος για το εντέκατο
Ετήσιο Συνέδριο της Ένωσης Ευρωπαϊκών-Κινεζικών Νοµικών Μελετών, µε τη
συνδιοργάνωση του Πανεπιστηµίου 3 της Ρώµης, άνοιξε τις πόρτες του στους
συµµετέχοντες του Συνεδρίου σε µια Ηµερίδα αφιερωµένη στην Εισαγωγή στις
Δραστηριότητες του Ινσιτούτου.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

20 Οκτωβρίου 2016: Το UNIDROIT υποδέχεται µια αντιπροσωπεία µε επικεφαλης την
Κα Dace Melbārde, Υπουργό Πολιτισµού της Λετονίας, για µια συνάντηση µε στόχο την
Προστασία της Πολιτιστικής Περιουσίας και συγκεκριµένα την Σύµβαση UNIDROIT του
1995 για τα κλαπέντα ή παρανόµως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά και την Σύµβαση
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UNESCO του 1970 για τα Μέσα Απαγόρευσης και Παρεµπόδισης της Παράνοµης
Εισαγωγής, Εξαγωγής και Μεταβίβασης Ιδιοκτησίας Πολιτιστικής Περιουσίας.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
•

18-20 Οκτωβρίου 2016: Η Αναπληρώτρια Γεν. Γραµµατέας του UNIDROIT συµµετείχε
σε ένα Workshop το οποίο διοργάνωσε το Υπουργείο Μεταφορών και ινδικών
σιδηροδρόµων των ΗΠΑ το οποίο έλαβε χώρα στο Δελχί.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

27 Οκτωβρίου 2016: Το UNIDROIT φιλοξένησε ένα Συνέδριο, µε τη συνδιοργάνωση
του Πανεπιστηµίου 3 της Ρώµης, και του Επιµελητηρίου Διαιτησίας του Μιλάνο µε θέµα
τα Γνωστικά Λάθη και τη Διαιτησία.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

3-4 Νοεµβρίου 2016: Η κα Marina Schneider, Ανώτερος Νοµικός Σύµβουλος και
Θεµατοφύλακας της Συνθήκης, συµµετείχε σε Διεθνές Συνέδριο µε θέµα: «Πολιτιστική
Κληρονοµιά: Αντιµετώπιση Καταστροφών, διαχείριση και αποκατάσταση», το οποίο
έλαβε χώρα στη Λισαβόνα.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

7-Νοεµβρίου 2016: Η κα Marina Schneider, Ανώτερος Νοµικός Σύµβουλος και
Θεµατοφύλακας της Συνθήκης, συµµετείχε στη 2η Σύνοδο Ολοµέλειας της Επιτροπής των
Προσβολών σχετικά µε την Πολιτιστική Περιουσία, η οποία έλαβε χώρα στην έδρα του
Συµουλίου της Ευρώπης στο Στρασβουργο.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

7-8 Νοεµβρίου 2016: Ο Γεν. Γραµµατέας του UNIDROIT, José Angelo Estrella Faria
συµµετείχε σε Workshop υπό τη διοργάνωση του Καθολικού Πανεπιστηµίου του Ρίο ντε
Τζανέιρο (PUC), σχετικά µε τις Αρχές του UNIDROIT και τις Μακροπρόθεσµες
Συµβάσεις, το οποίο έλαβε χώρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

10-11 Νοεµβρίου 2016: Ο Γεν. Γραµµατέας του UNIDROIT, José Angelo Estrella Faria
παρευρέθηκε στην 10η έκδοση των «Jornadas ASADIP», σχετικά µε τις διεθνείς
συµβάσεις όπου συµµετείχε σε πάνελ σχετικά µε το µέλλον των διεθνών κανονισµών των
διεθνών συµβάσεων µε µια παρουσίαση σχετικά µε το Μέλλον της Ενοποίησης του
Δικαίου των Συµβάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

15 Νοεµβρίου 2016: Η Δηµοκρατία της Μοζαµβίκης, η οποία είναι ήδη Συµβαλλόµενο
Μέρος της Σύµβασης του Κέιπ Τάουν και το Αεροναυτικού Πρωτοκόλλου, υπέγραψε το
Σιδηροδροµικό Πρωτόκολλο του Λουξεµβούργου, το οποίο υιοθετήθηκε το Φεβρουάριο
του 2007 σε ένα διπλωµατικό Συνέδριο το οποίο έλαβε χώρα στο Λουξεµβούργο.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

16-18 Νοεµβρίου 2016: Ο Γεν. Γραµµατέας του UNIDROIT, José Angelo Estrella Faria
συµµετείχε στο Θεµατικό Συνέδριο µε θέµα την Επιβολή και την Αποτελεσµατικότητα
του Νόµου, υπό τη διοργάνωση της Διεθνούς Ακαδηµίας Συγκριτικού Δικαίου, στο
Μοντεβιδέο.
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Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
•

17 Νοεµβρίου 2016: Το Βασίλειο της Ζουαζιλάνδης κατέθεσε αίτηση προσχώρησης στη
Σύµβαση για τις Διεθνείς Εγγυήσεις στους Κινητούς Εξοπλισµούς.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

21-22 Νοεµβρίου 2016: Μέλη του Έργου του ELI-UNIDROIT «Από τους Μεταβατικούς
Κανόνες στους Ευρωπαϊκούς Κανόνες Πολιτικής Δικονοµίας» συναντήθηκαν στη Βιέννη
για να συζητήσουν για τα προσχέδια των τριών αρχικών Οµάδων Εργασίας «Πρόσβαση
στην πληροφορία και στην απόδειξη», «Υπηρεσία και αποτελεσµατική ειδοποίηση της
διαδικασίας» και «Προσωρινά και προστατευτικά µέτρα».
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

21-25 Νοεµβρίου 2016: Η κα Marina Schneider, Ανώτερος Νοµικός Σύµβουλος και
Θεµατοφύλακας της Συνθήκης, συµµετείχε σε εργαστήριο κατάρτισης σχετικά µε την
ανάπτυξη ικανοτήτων για τα Επίσηµα Πρόσωπα της Κυβέρνησης της Βοσνίας
Ερζεγοβίνης στη Ρώµη, υπό τη διοργάνωση του Περιφερειακού Γραφείου της UNESCO
σχετικά µε την Επιστήµη και τον Πολιτισµό στην Ευρώπη (Βενετία) και το Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale (TPC).
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

23 Νοεµβρίου 2016: Ο Γεν. Γραµµατέας του UNIDROIT, José Angelo Estrella Faria, η
Αναπληρώτρια Γεν. Γραµµατέας, Anna Veneziano και ο Νοµικός Σύµβουλος, William
Brydie-Watson υποδέχτηκαν µια αντιπροσωπεία του BRICS Law Institute στο Κρατικό
Πανεπιστήµιο Νοµικής στη Ρωσία.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

25 Νοεµβρίου 2016: Ο Γεν. Γραµµατέας του UNIDROIT, José Angelo Estrella Faria και
η κα Marina Schneider, Ανώτερος Νοµικός Σύµβουλος και Θεµατοφύλακας της
Συνθήκης του UNIDROIT, υποδέχτηκαν την κα Elira Kokona, Γεν. Γραµµατέα του
Υπουργείου Πολιτισµού της Αλβανίας και την κα Ledia Mirakaj, εκπρόσωπο του
Υπουργείου Πολιτισµού στην αλβανική Πρεσβεία στη Ρώµη, για µία συνάντηση σχετική
µε την Πολιτιστική Κληρονοµιά.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

30 Νοεµβρίου 2016: Ένα Συµπόσιο έλαβε χώρα στην έδρα του UNIDROIT προκείµενου
να παρουσιαστούν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά µε το Πρωτόκολλο του
Λουξεµβούργου και τα οφέλη της προσχώρησης σε αυτό. Το Συµπόσιο υποδέχτηκε
κυβερνητικούς εκπροσώπους από όλα τα κράτη µέλη του UNIDROIT και τα κράτη µέλη
της Σύµβασης του Κέιπ Τάουν και δέχτηκε τη συµµετοχή πάνω από 50 αντιπροσώπων
των κρατών αυτών καθώς και προσώπων της Βιοµηχανίας.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

28 Νοεµβρίου-2 Δεκεµβρίου 2016: Η κα Marina Schneider, Ανώτερος Νοµικός
Σύµβουλος και Θεµατοφύλακας της Συνθήκης του UNIDROIT παρακολούθησε την
Περιφερειακή συνάντηση για την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης της
πολιτιστικής περιουσίας στην Αντίγουα της Γουατεµάλας.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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•

1 Δεκεµβρίου 2016: Η 75η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του UNIDROIT έλαβε χώρα
στην έδρα του Ινστιτούτου στη Ρώµη. Ο Πρέβης της Βραζιλίας εξελέγη Πρόεδρος της
Γ.Σ. για το έτος 2016-2017. Η Συνέλευση ενέκρινε τις Οικονοµικές Καταστάσεις του οικ.
έτους 2015, ψήφισε το Σχέδιο Προϋπολογισµού για το οικ. Έτος 2017 και προσδιόρισε
τις εισφορές των κρατών µελών για το τρέχον οικ. Έτος.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

2 Δεκεµβρίου 2016: Το UNIDROIT προσκάλεσε τα κράτη µέλη του καθώς και τα µέλη
της Σύµβασης του Κέιπ Τάουν να παρακολουθήσουν ένα Συµπόσιο σχετικό µε το
προσχέδιο του Πρωτοκόλλου της Σύµβασης για τις Διεθνείς Εγγυήσεις στα Κινητά
Μηχανήµατα για Θέµατα σχετικά µε το Γεωργικό, Κατασκευαστικό και Εξωρυστικό
Εξοπλισµό ( Πρωτόκολλο MAC), το οποίο έλαβε χώρα στη Ρώµη.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

12-13 Δεκεµβρίου 2016: Λαµβάνει χώρα η τρίτη άτυπη συνάντηση σχετικά µε την
προετοιµασία και επισκόπηση του προσχεδίου του Νοµοθετικού Οδηγού για τη
Διαµεσολάβηση Κινητών Αξιών στην έδρα του Ινστιτούτου στη Ρώµη.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

14-15 Δεκεµβρίου 2016: Η κα Marina Schneider, Ανώτερος Νοµικός Σύµβουλος
Θεµατοφύλακας της Συνθήκης του UNIDROIT συµµετείχε σε Συνέδριο µε θέµα
Αξιολόγηση της Εφαρµογής του Ψηφίσµατος του UNSC υπ’ αριθ. 2911/2015 για
Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς στη Μέση Ανατολή, µε αντιπροσώπους
Ιράκ και της Συρίας, στην Βηρυτό του Λιβάνου.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

και
την
την
του

Ε. UNCITRAL
•

11 Ιανουαρίου 2016: Μετά από ενηµέρωση των κρατών µελών της CTBTO στην έδρα
της CTBTO στη Βιέννη της Αυστρίας παρευρέθηκε η Προπαρασκευαστική Επιτροπή για
την Οργάνωση της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιµών για
την αντιµετώπιση τεχνικών θεµάτων σχετικά µε την ανίχνευση του ασυνήθιστου
σεισµικού συµβάντος που εντοπίστηκε στη Βόρεια Κορέα.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

15 Ιανουαρίου 2016: Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και το Ταµείο του ΟΠΕΚ για τη Διεθνή
Ανάπτυξη (OFID) συµφώνησαν µε τον ΟΗΕ τον Δεκέµβριο του 2015 να χορηγήσουν
επιχορηγήσεις ύψους € 100.000 και $ 125.000 αντίστοιχα για την υποστήριξη της
επιχείρησης του Μητρώου Διαφάνειας της UNCITRAL. Το µητρώο διαφάνειας έχει
συσταθεί σύµφωνα µε τους κανόνες της UNCITRAL για τη διαφάνεια στη διαιτησία
επενδυτή-κράτους βάσει της συνθήκης προκειµένου να διατίθενται πληροφορίες στο
κοινό σχετικά µε τις διαιτησίες µεταξύ ενός κράτους και ενός επενδυτή, οι οποίες
απορρέουν από µια επενδυτική σύµβαση . Το µητρώο διαφάνειας παρέχει µια
ενοποιηµένη, διαφανή και εύκολα προσβάσιµη βάση δεδοµένων για περιπτώσεις σχετικά
µε τέτοιες διαιτησίες, οι οποίες συχνά ασχολούνται µε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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•

16 Ιανουαρίου 2016: Ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών χαιρέτισε στην Νέα
Υόρκη την επίτευξη της Ηµέρας Εφαρµογής στο πλαίσιο του Κοινού Ολοκληρωµένου
Σχεδίου Δράσης (JCPOA) µεταξύ του E3 + 3 και του Ιράν. Πρόκειται για ένα σηµαντικό
ορόσηµο που αντικατοπτρίζει την προσπάθεια καλής πίστης όλων των µερών να
εκπληρώσουν τις συµφωνηµένες δεσµεύσεις τους.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

21 Ιανουαρίου 2016 : Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και το Γραφείο των Ηνωµένων Εθνών
για τα Ναρκωτικά και το Έγκληµα (UNODC) ξεκίνησαν την παγκόσµια δράση για την
πρόληψη και αντιµετώπιση της εµπορίας ανθρώπων και του λαθρεµπορίου µεταναστών.
Πρόκειται για µια τετραετή κοινή πρωτοβουλία µεταξύ της ΕΕ και του UNODC και το
πρόγραµµα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία µε τον Διεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης
(IOM) και το Ταµείο των Ηνωµένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) έως το 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

27 Ιανουαρίου 2016: Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας επέκτεινε περαιτέρω τη συνεισφορά
της στο Πρόγραµµα LCET (Low Carbon Low Emission Clean Energy Technology) που
εφαρµόζεται από τον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών
(UNIDO) .
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

1 Φεβρουαρίου 2016: Κατά την έναρξη της 115ης Συνόδου στην Βιέννη, η Διεθνής
Επιτροπή Ελέγχου Ναρκωτικών (INCB) επανέλαβε τη σηµασία µιας ισορροπηµένης
προσέγγισης στην πολιτική και την πρακτική καταπολέµησης των ναρκωτικών,
προκειµένου να εργαστεί προς την κατεύθυνση της υγείας και της ευηµερίας στόχων των
τριών διεθνών συνθηκών ελέγχου των ναρκωτικών.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

3 Φεβρουαρίου 2016: Αρκετές ουσίες ανακούφισης πόνου και πρώτες ύλες παράγονται
για να καλύψουν πλήρως την παγκόσµια ζήτηση, ωστόσο τρεις στους τέσσερις ανθρώπους
στον κόσµο έχουν περιορισµένη πρόσβαση στην ανακούφιση από τον πόνο. Αυτό
οφείλεται σε διάφορα εµπόδια όπως η έλλειψη κατάρτισης και ευαισθητοποίησης των
επαγγελµατιών στον τοµέα της υγείας, ο φόβος της τοξικοµανίας και οι περιορισµένοι
οικονοµικοί πόροι, σύµφωνα µε την έκθεση σχετικά µε την διαθεσιµότητα αυτών των
ουσιών, η οποία δηµοσιεύθηκε από το Διεθνές Συµβούλιο Ελέγχου Ναρκωτικών (INCB)
στη Βιέννη.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

4 Φεβρουαρίου 2016: Κατά τη διάρκεια της διήµερης επίσηµης επίσκεψής του στη
Ρουάντα, η οποία έληξε σήµερα, ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισµού Βιοµηχανικής
Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών κ. LI Yong συνάντησε τον Πρόεδρο Paul Kagame και
κατά την διάρκεια αυτής της συνάντησης υπογράφηκε η UNIDO συµφωνία για το
πρόγραµµα της χώρας.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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•

8 Φεβρουαρίου 2016: Ο επικεφαλής του Γραφείου του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά και το
έγκληµα (UNODC) Yury Fedotov περιέγραψε µερικές από τις πολυάριθµες προκλήσεις
που προκαλούν τα παράνοµα ναρκωτικά σε µια οµιλία που έδωσε στη Νέα Υόρκη.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

8-16 Φεβρουαρίου 2016: Ο Ειδικός Εισηγητής των Ηνωµένων Εθνών Michel Forst
επισκέφθηκε την Ουγγαρία για να επανεξετάσει την κατάσταση των υπερασπιστών των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων προκειµένου να συγκεντρώσει πληροφορίες από πρώτο χέρι
σχετικά µε τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι πολιτικοί στην Ουγγαρία και να
διερευνήσει τρόπους για τη διεύρυνση του δηµοκρατικού χώρου.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

9 Φεβρουαρίου 2016: Έναρξη της Υπουργικής Συνόδου του ICPDR 2016 στη Βιέννη και
συνέντευξη Τύπου.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

9 Φεβρουαρίου 2016: Με την προσχώρησή της στη Σύµβαση για την παραγραφή των
διεθνών πωλήσεων αγαθών, η Ακτή του Ελεφαντοστού γίνεται το 23ο συµβαλλόµενο
κράτος της τροποποιηµένης σύµβασης και το 30ο συµβαλλόµενο κράτος της υποκείµενης
αµετάβλητης σύµβασης.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

9 Φεβρουαρίου 2016: Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών για τη Βιοµηχανική Ανάπτυξη
(UNIDO) και ο Οργανισµός Ισραηλιτών για τη Διεθνή Αναπτυξιακή Συνεργασία του
Ισραήλ (MASHAV) θα προωθήσουν περαιτέρω τις κοινές δραστηριότητες στον τοµέα της
ανάπτυξης της γεωργίας , ιδίως στην Αφρική.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

9 Φεβρουαρίου 2016: Καθαρότερα, υγιεινότερα και ασφαλέστερα ύδατα για όλους τους
κατοίκους είναι ο στόχος δύο νέων σχεδίων διαχείρισης για τη λεκάνη απορροής του
Δούναβη που εγκρίθηκαν στη Βιέννη. Τα σχέδια διαχείρισης ορίζουν µέτρα για τα
επόµενα έξι χρόνια µε σκοπό τη βελτίωση της καθαρότητας των ποταµών, των λιµνών και
των υπογείων υδάτων στη λεκάνη απορροής του Δούναβη, τη µετατροπή των ποταµών
και των λιµνών σε ακµάζοντα οικοσυστήµατα για ζώα και φυτά και διαχείριση των
κινδύνων πληµµύρας.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

9-10 Φεβουαρίου 2016: Η επιστηµονική επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για τις
επιπτώσεις της ατοµικής ακτινοβολίας (UNSCEAR) καλεί τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
στους δηµόσιους διαλόγους της στη Φουκουσίµα.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

10 Φεβρουαρίου 2016: Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Γραφείου του ΟΗΕ για τα
ναρκωτικά και το έγκληµα (UNODC) δήλωσε σε µια συνάντηση µη κυβερνητικών
οργανώσεων στη Νέα Υόρκη ότι η εταιρική σχέση του οργανισµού µε η κοινωνία των
πολιτών προώθησε τη φαρµακευτική αγωγή και τη φροντίδα παγκοσµίως.
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Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
•

15 Φεβρουαρίου 2016: Η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δραστηριοτήτων του
διαστήµατος θα αποτελέσει ένα από τα βασικά θέµατα της 53ης συνόδου της
Επιστηµονικής και Τεχνικής Υποεπιτροπής της Επιτροπής για τις Ειρηνικές Χρήσεις του
Κόσµου (COPUOS) ξεκινώντας από τα Ηνωµένα Έθνη, η οποία διεξάχθηκε στη Βιέννη.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

17 Φεβρουαρίου 2016: Η παγκόσµια µεταποιητική παραγωγή αυξήθηκε κατά µόλις 2,8%
το 2015, καθώς οι αναπτυσσόµενες και αναδυόµενες βιοµηχανικές οικονοµίες
κατέγραψαν µειωµένους ρυθµούς ανάπτυξης, σύµφωνα µε την έκδοση του Διεθνούς
Ετήσιου Βιοµηχανικού Στατιστικού Δελτίου του 2016 που κυκλοφόρησε στη Βιέννη .
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

23 Φεβρουαρίου 2016: Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισµού Βιοµηχανικής
Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών (UNIDO) εξέφρασε σήµερα την ικανοποίησή του για
την προσχώρηση της Δηµοκρατίας του Κιριµπάτι ως νέου µέλους του Οργανισµού.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

23 Φεβρουαρίου 2016 : Η Αστροναύτης Scott Kelly ανακοίνωσε σήµερα τον τελικό
νικητή στο φωτογραφικό διαγωνισµό #whyspacematters, έναν οκτάµηνο διαγωνισµό που
διεξήχθη από τη NASA και το Γραφείο Ηνωµένων Εθνών για τα Εξωτερικά Διαστηµικά
Θέµατα (UNOOSA) και ο οποίος προσέλκυσε περισσότερες από 1.000 καταχωρήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

24 Φεβρουαρίου 2016: Φοιτητές από τη Βραζιλία, το Μεξικό και το Περού ορίστηκαν
ως νικητές ενός διαγωνισµού δοκιµίου που ξεκίνησε από τον Οργανισµό Βιοµηχανικής
Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών (UNIDO) για την περιοχή της Λατινικής Αµερικής και
της Καραϊβικής.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

2 Μαρτίου 2016: Διοργάνωση της ετήσιας έκθεσης του Διεθνούς Συµβουλίου Ελέγχου
Ναρκωτικών στην Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (International Labour Organization) στο
Βερολίνο.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

8 Μαρτίου 2016: Για την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας 2016, η UNIDO διοργανώνει
µια συζήτηση µε θέµα τον ηγετικό ρόλο των γυναικών επιχειρηµατιών στη διαχείριση των
περιβαλλοντικά βιώσιµων επιχειρήσεων και τον καλύτερο τρόπο εφαρµογής αυτών των
παραδειγµάτων στην δηµιουργία «πράσινων» παραγωγικών τοµέων.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

8 Μαρτίου 2016: Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας έχει συνεισφέρει πάνω από 7,4 εκατοµµύρια
δολάρια ΗΠΑ, ανταποκρινόµενη στις ανάγκες των κοινοτήτων που επλήγησαν από
ανθρωπιστικές κρίσεις και την εισροή εκτοπισµένων λαών. Η χρηµατοδότηση
υποστηρίζει επτά έργα που υλοποιούνται από τον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ανάπτυξης
των Ηνωµένων Εθνών (UNIDO) στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή.
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Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
•

10 Μαρτίου 2016: Η παγκόσµια µεταποιητική παραγωγή επιβραδύνθηκε περαιτέρω το
τελευταίο τρίµηνο του 2015 µε την ανάπτυξη των αναπτυσσόµενων και αναδυόµενων
βιοµηχανικών οικονοµιών να εξασθενίζει και την παγκόσµια παραγωγή να αυξάνεται
µόλις κατά 1,9% κατά την ίδια περίοδο, σύµφωνα µε έκθεση του Οργανισµού
Βιοµηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών (UNIDO).
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

11 Μαρτίου 2016: Η Αειφόρος Ενέργεια για Όλους (SE4All) χαιρετίζει την απόφαση των
Ηνωµένων Πολιτειών και του Καναδά να εγκρίνουν την πρωτοβουλία της Παγκόσµιας
Τράπεζας για την "Μηδενική Ροή Καύσης Αερίου µέχρι το 2030" , η οποία έχει ως στόχο
τον τερµατισµό µιας πρακτικής κατασπατάλησης δισεκατοµµυρίων κυβικών µέτρων
φυσικού αερίου και ρίψης εκατοµµυρίων τόνων CO2 στην ατµόσφαιρα.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

18 Μαρτίου 2016: Η Επιτροπή Ναρκωτικών Ουσιών (CND), κατά την 59η σύνοδο,
προσέθεσε επτά ουσίες στα σχετικά χρονοδιαγράµµατα της Ενιαίας Σύµβασης για τα
Ναρκωτικά του 1961, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1972 και τη Σύµβαση
για τις Ψυχοτροπικές ουσίες του 1971.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

21 Μαρτίου 2016: Kοινή έρευνα από τον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ανάπτυξης των
Ηνωµένων Εθνών UNIDO) και το Πανεπιστήµιο Διεθνών Επιχειρήσεων και Οικονοµικών
(UIBE) της Κίνας πάνω σε παγκόσµιες αλυσίδες αξίας µε χρηµατοδότηση από την Κίνα.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

19 Απριλίου 2016: Η παγκόσµια εκστρατεία «Listen First» για την πρόληψη των
ναρκωτικών βασισµένη στην επιστήµη εγκαινιάστηκε σε εκδήλωση υψηλού επιπέδου
κατά τη διάρκεια της Ειδικής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών
(UNGASS) στη Νέα Υόρκη.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

20 Απριλίου 2016: Στα πλαίσια της Ειδικής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωµένων Εθνών (UNGASS) για το Παγκόσµιο Πρόβληµα Ναρκωτικών στη Νέα
Υόρκη, διοργανώθηκε µια παράλληλη εκδήλωση µε τίτλο " Οι συµβάσεις ελέγχου των
ναρκωτικών: ένα πολύπλευρο πλαίσιο για την προώθηση της υγείας και της ευηµερίας του
ανθρωπίνου είδους ".
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

21 Απριλίου 2016: Απαντώντας στον καταστροφικό σεισµό µεγέθους 7,8 που έπληξε τον
Ισηµερινό στις 16 Απριλίου, ο παροχέας δορυφορικών εικόνων DigitalGlobe προσέφερε
ανοιχτές εικόνες και δεδοµένα για την υποστήριξη των προσπαθειών έκτακτης βοήθειας
βάσει συµφωνίας µε το Γραφείο των Ηνωµένων Εθνών για τα θέµατα του εξωτερικού
χώρου (UNOOSA). Σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Ανοιχτών Δεδοµένων, το DigitalGlobe
έχει πραγµατοποιήσει προ-σεισµικές και µετα-σεισµικές εικόνες και εκτέλεσε µια
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εκστρατεία crowdsourcing στο Tomnod.com για να εντοπίσει κατεστραµµένα κτίρια,
αδιάβατους δρόµους και άλλες περιοχές µείζονος καταστροφής στις περιοχές που έχουν
πληγεί από σεισµό.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
•

25-29 Απριλίου 2016: Η Γραµµατεία του Διεθνούς Συµβουλίου Ελέγχου Ναρκωτικών
(INCB) θα διοργανώσει ένα πενθήµερο περιφερειακό εκπαιδευτικό σεµινάριο για τις
εθνικές αρχές της Ανατολικής Αφρικής που θα είναι υπεύθυνες για την εφαρµογή των
διεθνών συµβάσεων για τον έλεγχο των ναρκωτικών. Το σεµινάριο, το οποίο αποτελεί
µέρος του νέου προγράµµατος Global INCB Learning, θα πραγµατοποιηθεί στο γραφείο
των Ηνωµένων Εθνών στο Ναϊρόµπι της Κένυας ενώ θα παραστούν δεκαεπτά
συµµετέχοντες από αρµόδιες εθνικές αρχές του Μπουρούντι, των Κοµορών, της
Αιθιοπίας, της Κένυας, της Μαδαγασκάρης, Ρουάντα, Τανζανία, Ουγκάντα και
Σεϋχέλλες.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

6 Μαίου 2016: Σε µια τελετή στο γραφείο των Ηνωµένων Εθνών στη Βιέννη, η οποία
διοργανώθηκε από την ιταλική κυβέρνηση, η διεθνής κοινότητα προσέφερε ένα θερµό
φόρο τιµής στον δολοφονηµένο ιταλικό δικαστή Giovanni Falcone, ο οποίος αφιέρωσε τη
ζωή του στην καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

9 Μαίου 2016: Με την προσχώρησή του στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τις
Συµβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών (CISG), το Αζερµπαϊτζάν γίνεται το 85ο
Κράτος Μέρος της Σύµβασης. Η σύµβαση θα τεθεί σε ισχύ για το Αζερµπαϊτζάν την 1η
Ιουνίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

9 Μαίου 2016: Υψηλού επιπέδου αξιωµατούχοι και εκπρόσωποι της διεθνούς κοινότητας
συναντήθηκαν σε εκδήλωση στο Κάιρο στο Κοινό Γραφείο του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά
και την εγκληµατικότητα για την ίδρυση ενός περιφερειακού προγράµµατος για τα
αραβικά κράτη.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

12 Μαίου 2016: Περισσότεροι από 50 συµµετέχοντες από 18 χώρες, µεταξύ των οποίων
εκπρόσωποι των εθνικών αρχών επιβολής του νόµου και των ρυθµιστικών αρχών και της
βιοµηχανίας, καθώς και διεθνείς και περιφερειακοί οργανισµοί, συζήτησαν τους βασικούς
ρόλους και τις δυνατότητες των εταιρικών σχέσεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα σχετικά
µε την εκτροπή νοµίµων χηµικών ουσιών σε κανάλια κατασκευής παράνοµων
ναρκωτικών κατά τη διάρκεια ενός εργαστηρίου που διοργάνωσε το Διεθνές Συµβούλιο
Ελέγχου Ναρκωτικών.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

17 Μαίου 2016: Η Διεθνής Επιτροπή Ελέγχου Ναρκωτικών (INCB) ανανέωσε την εντολή
του Προέδρου της, Werner Sipp, και εξέλεξε ένα νέο Προεδρείο για µια ετήσια θητεία
κατά την 116η σύνοδο στη Βιέννη.
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Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
•

18 Μαίου 2016: Η Ολλανδία υπέγραψε τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τη
Διαφάνεια στη Διαιτησία Επενδυτών-Κράτους βάσει της Συνθήκης («Σύµβαση του
Μαυρίκιου για τη Διαφάνεια») στην έδρα των Ηνωµένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

20 Μαίου 2016: Ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών
(UNIDO) και η Παγκόσµια Ένωση Οργανισµών Προώθησης Επενδύσεων (WAIPA) θα
συνεργαστούν σε κοινά προγράµµατα, σε διάφορα έργα που αφορούν την ενίσχυση του
ιδιωτικού τοµέα και θα δραστηριοποιηθούν στην αύξηση των επενδύσεων για µια βιώσιµη
βιοµηχανική ανάπτυξη.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

23-24 Μαίου 2016: H Παγκόσµια Ανθρωπιστική Σύνοδος Κορυφής πραγµατοποήθηκε
στην Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία. Η Διάσκεψη Κορυφής είναι η πρώτη στο είδος
της, µια παγκόσµια έκκληση για δράση από τον Γενικό Γραµµατέα. Στόχος του είναι να
εµπνεύσει και να αναζωογονήσει µια παγκόσµια δέσµευση για την ανθρωπότητα και
ειδικότερα να προασπίζει την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια των εκατοµµυρίων γυναικών,
των ανδρών και των παιδιών που έχουν πληγεί από τις κρίσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

23-27 Μαίου 2016: H Επιτροπή του ΟΗΕ για την εγκληµατικότητα συγκέντρωσε περίπου
1.000 συµµετέχοντες από τα κράτη µέλη, την κοινωνία των πολιτών και τον ακαδηµαϊκό
κόσµο για να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα της πρόληψης του
εγκλήµατος και της ποινικής δικαιοσύνης.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

24 Μαίου 2016: Η Υπηρεσία για τα Ναρκωτικά και το Έγκληµα των Ηνωµένων Εθνών
(UNODC) εγκαινίασε την εναρκτήρια έκθεση World Wildlife Crime Report.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

24-25 Μαίου 2016: Oι γενικοί διευθυντές, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, οι
πολυεθνικές εταιρείες, οι εθνικές επιχειρηµατικές ενώσεις, οι υψηλού επιπέδου
εµπειρογνώµονες και οι πολυµερείς αναπτυξιακοί εταίροι συναντήθηκαν σε παγκόσµια
διάσκεψη προκειµένου να συζητήσουν σχετικά µε επενδυτικές ευκαιρίες που απορρέουν
από τη συµφωνία COP21 και τον ρόλο του ιδιωτικού τοµέα στην ανάληψη δράσης για το
κλίµα. Αυτός ο διάλογος πραγµατοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Hofburg στη
Βιέννη της Αυστρίας.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

25 Μαίου 2016: H Επιτροπή για την Πρόληψη του Εγκλήµατος και την Ποινική
Δικαιοσύνη (CCPCJ), πραγµατοποίησε µια εκδήλωση υψηλού επιπέδου σχετικά µε την
πρόσφατα εγκαινιασµένη «Παγκόσµια Δράση κατά της Εµπορίας Ανθρώπων και του
λαθρεµπορίου µεταναστών».
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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•

27 Μαίου 2016: Μετά από την εφαρµογή ολοκληρωµένων µέτρων «οικολογικού
σχεδιασµού», συµπεριλαµβανοµένων των αναβαθµίσεων της ενεργειακής απόδοσης και
της µετάβασης στο 100% ανανεώσιµης ηλεκτρικής ενέργειας, το Διεθνές Κέντρο της
Βιέννης, έχει καταστεί κλιµατικά ουδέτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

1 Ιουνίου 2016: Η παγκόσµια µεταποιητική βιοµηχανία παρέµεινε υποτονική κατά το
πρώτο τρίµηνο του 2016 λόγω της εύθραυστης φύσης της διαδικασίας ανάκαµψης στις
βιοµηχανικές οικονοµίες, η οποία µε τη σειρά της είχε αντίκτυπο στους ρυθµούς
ανάπτυξης τόσο των αναπτυσσόµενων όσο και των αναδυόµενων βιοµηχανιών σύµφωνα
µε τριµηνιαία έκθεση του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών
(UNIDO)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

8 Ιουνίου 2016: Η 59η σύνοδος της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ειρηνική
Χειµερινή Χωρική Διάθεση (COPUOS) ξεκίνησε στα Ηνωµένα Έθνη στη Βιέννη µε
έµφαση στο ρόλο του διαστήµατος στην εφαρµογή της Ατζέντας του 2030 για την
Αειφόρο Ανάπτυξη και στο UNISPACE + 50.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

10 Ιουνίου 2016: Για πρώτη φορά, το Γραφείο των Ηνωµένων Εθνών για τα Εξωτερικά
Διαστηµικά Θέµατα (UNOOSA) δηµοσίευσε µια ολοκληρωµένη ετήσια έκθεση για τις
δραστηριότητές του.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

15 Ιουνίου 2016: Η παγκόσµια πλατφόρµα πολλαπλών φορέων που διαδραµάτισε βασικό
ρόλο στην καθιέρωση της καθολικής πρόσβασης στις σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες
στο επίκεντρο των Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη (SDGs) και της συµφωνίας για το
κλίµα του Παρισιού αλλάζει µε µια νέα πενταετή στρατηγική που θα οδηγήσει σε δράση
και θα εκπληρώσει αυτές τις υποσχέσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

15 Ιουνίου 2016: Μια νέα εταιρική σχέση που στοχεύει στην προώθηση της ασφάλειας
των τροφίµων σε διάφορες περιοχές, συµπεριλαµβανοµένης της Αφρικής, της Κίνας, της
Μέσης Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Ασίας σφραγίστηκε σήµερα στο περιθώριο
µιας συνάντησης κορυφαίων ηγετών της βιοµηχανίας καταναλωτικών αγαθών στη Σύνοδο
Κορυφής του Consumer Goods Forum Summit, η οποία έλαβε χώρα στην Νότια Αφρική.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

16 Ιουνίου 2016: Το Γραφείο των Ηνωµένων Εθνών για τα Εξωτερικά Διαστηµικά
Θέµατα (UNOOSA) και η China Manned Space Agency (CMSA) συµφώνησαν να
συνεργαστούν για την ανάπτυξη των διαστηµικών δυνατοτήτων των κρατών µελών των
Ηνωµένων Εθνών µέσω των µελλοντικών διαστηµικών σταθµών της Κίνας.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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•

17 Ιουνίου 2016: Η Γενική Συνέλευση διεξήγαγε εκλογές για να καλύψει τις δύο κενές
θέσεις στην Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για το Διεθνές Εµπορικό Δίκαιο
(UNCITRAL).
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

23 Ιουνίου 2016: Περίπου το 5% του ενήλικου πληθυσµού και συγκεκριµένα σχεδόν 250
εκατοµµύρια άτοµα ηλικίας 15 έως 64 ετών, χρησιµοποίησαν τουλάχιστον ένα φάρµακο
το 2014, σύµφωνα µε την τελευταία Παγκόσµια Έκθεση για τα Ναρκωτικά που
δηµοσιεύθηκε από το Γραφείο των Ηνωµένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκληµα
(UNODC).
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

24 Ιουνίου 2016: Ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών Ban Ki-moon
ανακοίνωσε την έναρξη µιας πρωτοποριακής πρωτοβουλίας που αναπτύχθηκε µεταξύ των
έξι µεγαλύτερων επιχειρήσεων επικοινωνιών παγκοσµίως για την υποστήριξη των Στόχων
Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs).
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

27 Ιουνίου 2016: Περισσότεροι από 250 ηθοποιοί από όλο τον κόσµο που ασχολούνται
µε τη διαχείριση της βιοποικιλότητας και της άγριας ζωής συγκεντρώνονται στο Ναϊρόµπι
για να εξετάσουν πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί η διαστηµική τεχνολογία για την
προστασία της άγριας πανίδας και της βιοποικιλότητας του πλανήτη.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

27 Ιουνίου- 15 Ιουλίου : Η οριστικοποίηση και η έγκριση σχεδίων κειµένων σχετικά µε
τα συµφέροντα ασφαλείας, τη διαιτησία και την επίλυση των διαδικτυακών διαφορών θα
αποτελέσουν βασικά θέµατα προς εξέταση από την επιτροπή UNCITRAL των Ηνωµένων
Εθνών, καθώς συναντάται στη Νέα Υόρκη για την 49η Σύνοδο.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

27 Ιουνίου- 1 Ιουλίου 2016: Η επιστηµονική επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για τις
επιπτώσεις της ατοµικής ακτινοβολίας (UNSCEAR) τίµησε την 60ή επέτειό της κατά την
ετήσια σύνοδο που πραγµατοποιήθηκε στην Βιέννη.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

28 Ιουνίου 2016: Το Γραφείο των Ηνωµένων Εθνών για τα Εξωτερικά Διαστηµικά
Θέµατα (UNOOSA) και η Sierra Nevada Corporation (SNC) υπέγραψαν Μνηµόνιο
Συνεργασίας (ΜΣ) για να συνεργαστούν για την παροχή προσιτών ευκαιριών στα κράτη
µέλη των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε την διεξαγωγή πειραµάτων στο διάστηµα.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

28 Ιουνίου 2016: Εκδηλώσεις για την παγκόσµια ηµέρα του Δούναβη στην Βιέννη.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

1 Ιουλίου 2016: H Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για το Διεθνές Εµπορικό Δίκαιο
(UNCITRAL) ενέκρινε στη σύνοδο της Νέας Υόρκης τον πρότυπο νόµο της UNCITRAL
για τις Ασφαλείς Συναλλαγές ("Model Law").
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Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
•

5 Ιουλίου 2016: Το πρώτο Φόρουµ της Βιέννης για την Ανώτερη Εκπαίδευση των
γυναικών και την Ειρήνη ξεκίνησε στο Διεθνές Κέντρο της Βιέννης. Η διήµερη
εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται από την Υπηρεσία των Ηνωµένων Εθνών για θέµατα
αφοπλισµού (UNODA) στη Βιέννη, συγκεντρώνει περισσότερους από 500 συµµετέχοντες
από όλο τον κόσµο.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

5 Ιουλίου 2016: Η Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για το Διεθνές Εµπορικό Δίκαιο
(UNCITRAL) ενέκρινε στη Νέα Υόρκη τις Τεχνικές Παρατηρήσεις για την Επίλυση
Διαδικτυακών Διαφορών ("ODR").
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

7 Ιουλίου 2016: Η Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για το Διεθνές Εµπορικό Δίκαιο
(UNCITRAL) ενέκρινε τη δεύτερη έκδοση των σηµειώσεων της UNCITRAL για την
οργάνωση των διαιτητικών διαδικασιών ("Σηµειώσεις") στη συνεδρίασή της στη Νέα
Υόρκη.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

12 Ιουλίου 2016: Το Διεθνές Συµβούλιο Ελέγχου Ναρκωτικών (INCB) διοργανώνει
τετραήµερο εκπαιδευτικό σεµινάριο για τη Νότια και Ανατολική Ασία και τις εθνικές
αρχές του Ειρηνικού που είναι υπεύθυνες για την εφαρµογή των διεθνών συµβάσεων για
τον έλεγχο των ναρκωτικών. Το σεµινάριο, το οποίο άνοιξε ο Δεύτερος Αντιπρόεδρος
της INCB, ο Δρ. Viroj Sumyai, αποτελεί µέρος του παγκόσµιου έργου INCB Learning και
πραγµατοποιείται στην Μπανγκόκ στο Γραφείο του Οργανισµού Ελέγχου Ναρκωτικών
της Ταϊλάνδης.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

12 Ιουλίου 2016: Στα Ηνωµένα Έθνη τα παιδιά απευθύνθηκαν σε παγκόσµιους ηγέτες για
να ξεκινήσουν µια νέα εταιρική σχέση και ένα ταµείο για να καταστήσουν τη βία δηµόσια
προτεραιότητα και συλλογική ευθύνη. Η παγκόσµια σύµπραξη συγκεντρώνει τις
κυβερνήσεις, τα ιδρύµατα, τον ΟΗΕ, την κοινωνία των πολιτών, τον ακαδηµαϊκό κόσµο,
τον ιδιωτικό τοµέα και τους νέους µε σκοπό την κινητοποίηση της δράσης για την επίτευξη
του νέου παγκόσµιου στόχου για τερµατισµό της κακοποίησης, της εκµετάλλευσης, και
των βασανιστηρίων εναντίον παιδιών.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

14 Ιουλίου 2016: Η Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για το Διεθνές Εµπορικό Δίκαιο
(UNCITRAL) ενέκρινε ένα σηµείωµα καθοδήγησης κατά την 49η συνεδρίασή της στη
Νέα Υόρκη µε στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης σε όλο το σύστηµα των
Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε τη σηµασία της παροχής βοήθειας στα κράτη για την
εφαρµογή ορθών εµπορικών µεταρρυθµίσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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•

15-23 Ιουλίου 2016: 197 συµβαλλόµενα µέρη στο Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις
ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος έθεσαν τις βάσεις για µια τροποποίηση
του πρωτοκόλλου το 2016 για τη σταδιακή κατάργηση των υδροχλωροφθορανθράκων
(HFCs) κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που πραγµατοποιήθηκαν στη Βιέννη.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

29 Ιουλίου 2016: Ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών
(UNIDO) εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωµένων Εθνών που ανακηρύσσει την περίοδο 2016-2025 ως την τρίτη δεκαετία
βιοµηχανικής ανάπτυξης για την Αφρική.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

3 Αυγούστου 2016: Το Διεθνές Συµβούλιο Ελέγχου Ναρκωτικών (INCB) έχει λάβει
γνώση των εκθέσεων διάφορων µέσων µαζικής ενηµέρωσης σχετικά µε πράξεις βίας και
δολοφονίας στις Φιλιππίνες που διαπράχθηκαν εναντίον προσώπων που είναι ύποπτα ότι
εµπλέκονται στο εµπόριο ναρκωτικών ή στη χρήση ναρκωτικών και τα οποία ενδέχεται
να
έχουν
ενθαρρυνθεί
από
µέλη
της
κυβέρνησης.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

11 Αυγούστου 2016: Σύµφωνα µε έκθεση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, η
παγκόσµια αύξηση της παραγωγής από τις εξορυκτικές δραστηριότητες παρέµεινε χαµηλή
το 2015 και επηρεάστηκε σηµαντικά από τις χαµηλότερες τιµές του αργού πετρελαίου,
ενώ η συνδυασµένη παραγωγή ορυχείων και υπηρεσιών κοινής ωφελείας αυξήθηκε µόλις
1,0% το 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

12 Αυγούστου 2016: Ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών Ban Ki-moon
ανακοίνωσε σήµερα τον διορισµό του Werner Faymann της Αυστρίας, ως Ειδικού
Απεσταλµένου του για την Απασχόληση των Νέων. Αυτός ο διορισµός έρχεται σε µια
εποχή που τόσο τα επίµονα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων όσο και οι χαµηλής
ποιότητας και χαµηλής αµοιβής θέσεις εργασίας εξακολουθούν να αποτελούν παγκόσµια
ανησυχία.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

23 Αυγούστου 2016: Σε συνέχεια της συνεργασίας που υπεγράφη πέρυσι στο 13ο
Συνέδριο των Ηνωµένων Εθνών για την Πρόληψη του Εγκλήµατος και την Ποινική
Δικαιοσύνη, το UNODC και το Διεθνές Κέντρο για την Αθλητική Ασφάλεια (ICSS)
παρουσίασαν σήµερα έναν νέο οδηγό, ο οποίος θα βοηθήσει τις αρχές επιβολής του νόµου
και τις αθλητικές οργανώσεις να εντοπίσουν καλύτερα και να διερευνήσουν την οργάνωση
των αγώνων και τις περιπτώσεις χειραγώγησης των αποτελεσµάτων στον αθλητισµό.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

25 Αυγούστου 2016: Το Γραφείο Ηνωµένων Εθνών για τα Εξωτερικά Διαστηµικά
Θέµατα (UNOOSA) και η Ιαπωνική Αεροπορική Εταιρεία Εξερεύνησης (JAXA)
επέλεξαν µια οµάδα από το Πανεπιστήµιο του Ναϊρόµπι να είναι η πρώτη που θα
επωφεληθεί από το πρόγραµµα UNOOSA-JAXA KiboCUBE. Το KiboCUBE ξεκίνησε
39

Savigny Report 2016
ως πρωτοβουλία ανάπτυξης ικανοτήτων µεταξύ της UNOOSA και της JAXA για να
προσφέρει σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα από τις αναπτυσσόµενες χώρες την
ευκαιρία να αναπτύξουν δορυφόρους κύβου (CubeSats) από την µονάδα Kibo του
Διεθνούς Διαστηµικού Σταθµού. Οι αιτήσεις για τον πρώτο γύρο επιλογής του KiboCUBE
έκλεισαν τον Μάρτιο του 2016 και αρκετές από αυτές ήταν εντυπωσιακές.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
•

26 Αυγούστου 2016: Ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών
(UNIDO) και ο Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου της Ιαπωνίας (JETRO)
συνεργάστηκαν στενά για την υποστήριξη των αναγκών των αναπτυσσόµενων χωρών,
προωθώντας το εµπόριο και τις επενδύσεις µεταξύ Ιαπωνίας και αναπτυσσόµενων χωρών
σύµφωνα µε την έννοια της βιώσιµης βιοµηχανικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισµούς.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

26 Αυγούστου 2016: Ο κ. Yury Fedotov, εκτελεστικός διευθυντής του Γραφείου του ΟΗΕ
για τα Ναρκωτικά και το Έγκληµα (UNODC), συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο της Κένυας
Uhuru Kenyatta, συµµετείχε στην έκτη Διεθνή Διάσκεψη για την Αφρικανική Ανάπτυξη
(TICAD VI) του Τόκιο και ξεκίνησε το νέο περιφερειακό πρόγραµµα της UNODC για
την Ανατολική Αφρική.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

5 Σεπτεµβρίου 2016: Η παγκόσµια αύξηση της παραγωγής αναµένεται να παραµείνει
χαµηλή το 2016 λόγω της εξασθένισης της οικονοµικής στήριξης για παραγωγικές
δραστηριότητες, σύµφωνα µε έκθεση που δηµοσιεύθηκε από τον Οργανισµό
Βιοµηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών (UNIDO).
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

14-15 Σεπτεµβρίου 2016: Παγκοσµίως αναγνωρισµένοι εµπειρογνώµονες πολιτικής και
ακαδηµαϊκοί, καθώς και υψηλόβαθµοι επαγγελµατίες και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής,
συγκεντρώθηκαν στην Βιέννη για µια διάσκεψη η οποία εξέτασε τις τρέχουσες τάσεις και
τις πιθανές προοπτικές που σχετίζονται µε τις διεθνείς ροές επενδύσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

16 Σεπτεµβρίου 2016: Η υποψήφια για το βραβείο Νόµπελ Ειρήνης Nadia Murad Basee
Taha - η οποία επέζησε της εµπορίας ανθρώπων στα χέρια του ISIL (Da'esh) - διορίστηκε
επισήµως πρεσβειρα καλής θέλησης για το Γραφείο των Ηνωµένων Εθνών για τα
Ναρκωτικά, το Έγκληµα και την Αξιοπρέπεια των Επιζώντων Εµπορίας Ανθρώπων.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

19 Σεπτεµβρίου 2016: Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωµένων Εθνών για τους πρόσφυγες
και τους µετανάστες. Ήταν η πρώτη φορά που οι ηγέτες του κόσµου συναντήθηκαν στα
Ηνωµένα Έθνη για να αντιµετωπίσουν τόσο τα ζητήµατα των προσφύγων όσο και των
µεταναστών.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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•

19 Σεπτεµβρίου 2016: Σε ειδική εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της 71ης
Γενικής Συνέλευσης, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Γραφείου του ΟΗΕ για τα
Ναρκωτικά και το Έγκληµα (ΟΗΕ) Yury Fedotov δήλωσε ότι η καταπολέµηση των
ναρκωτικών και του εγκλήµατος συνέβαλε στην οικοδόµηση ενός ασφαλέστερου,
υγιέστερου και προσοδοφόρου µέλλοντος στην Δυτική Αφρική.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

23 Σεπτεµβρίου 2016: Το Γραφείο των Ηνωµένων Εθνών για τα Εξωτερικά Διαστηµικά
Θέµατα (UNOOSA) συµµετείχε ενεργά στο επερχόµενο 67ο Διεθνές Συνέδριο
Αστροναυτών (IAC) στη Γκουανταλαχάρα του Μεξικό για να ευαισθητοποιήσει το έργο
του.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

27 Σεπτεµβρίου 2016: Το Γραφείο των Ηνωµένων Εθνών για τα Εξωτερικά Διαστηµικά
Θέµατα (UNOOSA) και η Ιαπωνική Αεροπορική Υπηρεσία Εξερεύνησης (JAXA)
ανακοίνωσαν τον δεύτερο γύρο αιτήσεων για την πρωτοβουλία KiboCUBE.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

5 Οκτωβρίου 2016: Το Γραφείο των Ηνωµένων Εθνών για τα Εξωτερικά Διαστηµικά
Θέµατα (UNOOSA) και το Ίδρυµα για την Ειρήνη και τη Συνεργασία ανακοίνωσαν
σήµερα την έναρξη του Βραβείου Σχολής Ειρήνης και Συνεργασίας του 2017
"Κοιτάζοντας τα αστέρια: το µέλλον του κόσµου".
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

5 Οκτωβρίου 2016: Η Αιθιοπία έχει γίνει ένας µαγνήτης για µια σειρά επενδυτών στον
τοµέα της µεταποίησης της χώρας, προσελκύοντας δισεκατοµµύρια δολάρια τα τελευταία
χρόνια.
Αυτό τονίστηκε σήµερα από τον LI Yong, τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισµού
Βιοµηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών. Η τριήµερη εκδήλωση, που
διοργανώνεται από την UNIDO και την κυβέρνηση της Αιθιοπίας, πραγµατοποιήθηκε
στην έδρα της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Αφρική.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

17 Οκτωβρίου 2016: Άνοιγµα της 8ης Συνόδου του Συνεδρίου κατά του οργανωµένου
διακρατικού εγκλήµατος.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

17 Οκτωβρίου 2016: Σε ειδική εκδήλωση για την εµπορία ανθρώπων, ο Εκτελεστικός
Διευθυντής του Γραφείου του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκληµα, Yury Fedotov,
κάλεσε σήµερα τις χώρες να συµµετάσχουν στην καταπολέµηση των λαθρεµπόρων και
των λαθροµεταναστών και να εφαρµόσουν πλήρως τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών
για το Διακρατικό Οργανωµένο Έγκληµα (UNTOC).
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

17-20 Οκτωβρίου 2016: Το Διεθνές Συµβούλιο Ελέγχου Ναρκωτικών (INCB)
πραγµατοποίησε επίσκεψη παρακολούθησης της τήρησης της συνθήκης στο πολυεθνικό
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κράτος της Βολιβίας. Σκοπός της αποστολής ήταν να συζητηθεί µε την κυβέρνηση της
Βολιβίας η συµµόρφωσή της µε τις τρεις διεθνείς συνθήκες ελέγχου των ναρκωτικών, και
συγκεκριµένα την Ενιαία Σύµβαση για τα Ναρκωτικά του 1961, όπως τροποποιήθηκε από
το Πρωτόκολλο του 1972 για την τροποποίηση της Ενιαίας Σύµβασης, ενόψει της
αντανάκλασης της Βολιβίας στην εν λόγω Σύµβαση µε επιφύλαξη όσον αφορά τα φύλλα
κοκαϊνης το 2013. Με την επιφύλαξη και από τον Φεβρουάριο του 2013, η µάσηση
φύλλων κοκαϊνης και η κατανάλωση και η χρήση του φύλλου αυτού στην φυσική του
κατάσταση για «πολιτιστικούς και ιατρικούς σκοπούς» επιτρέπονται στο έδαφος του
πολυεθνικού κράτους της Βολιβίας.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
•

18 Οκτωβρίου 2016: Αναθεώρηση των αρχείων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα της
Σλοβακίας από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων στη Γενεύη. Ως ένα από τα 168
κράτη που έχουν επικυρώσει το Διεθνές Σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα
(ICCPR), η Σλοβακία καλείται να υποβληθεί σε επανεξέταση από την επιτροπή για τον
τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζει το Σύµφωνο.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

18 Οκτωβρίου 2016 : Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κατέληξε στην εξέταση
της τέταρτης περιοδικής έκθεσης της Σλοβακίας σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων
του Διεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

23 Οκτωβρίου 2016: Η παραγωγή οπίου στο Αφγανιστάν αυξήθηκε κατά 43 τοις εκατό
σε 4.800 µετρικούς τόνους το 2016 σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 2015, σύµφωνα µε τα
τελευταία στοιχεία της Έρευνας για το Όπιο στο Αφγανιστάν, τα οποία δηµοσιεύθηκαν
από το αφγανικό Υπουργείο Ναρκωτικών και το Γραφείο των Ηνωµένων Εθνών για τα
Ναρκωτικά και το Έγκληµα. Η έκταση καλλιέργειας παπαρούνας οπίου αυξήθηκε επίσης
στα 201.000 εκτάρια (ha) το 2016, αύξηση 10% σε σύγκριση µε 183.000 εκτάρια το 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

3 Νοεµβρίου 2016: Το Διεθνές Συµβούλιο Ελέγχου Ναρκωτικών ξεκίνησε την 117η
συνεδρίασή του στη Βιέννη. Μιλώντας κατά την έναρξη της συνόδου, ο πρόεδρος της
INCB Werner Sipp υπενθύµισε την ευθύνη του συµβουλίου για την παρακολούθηση και
την προώθηση της εφαρµογής και συµµόρφωσης µε τις τρεις διεθνείς συνθήκες ελέγχου
των ναρκωτικών.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

7 Νοεµβρίου 2016: Οι σχέσεις µεταξύ τροµοκρατών και εγκληµατικών δικτύων
αποτελούν σαφή κίνδυνο για τις επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης, δήλωσε στο
Συµβούλιο Ασφαλείας ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Γραφείου των Ηνωµένων Εθνών
για τα ναρκωτικά και το έγκληµα, Yury Fedotov.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

15 Νοεµβρίου 2016: Το Γραφείο των Ηνωµένων Εθνών για τα Εξωτερικά Διαστηµικά
Θέµατα (UNOOSA), η Διεθνής Οµοσπονδία Εταιρειών Ερυθρού Σταυρού και της
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Ερυθράς Ηµισελήνου (IFRC), η Πρεσβεία της Νορβηγίας και ο Αυστριακός Ερυθρός
Σταυρός θα ξεκινήσουν την Έκθεση Παγκόσµιων Καταστροφών του 2016:
"Ανθεκτικότητα: για το αύριο " στη Βιέννη.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
•

20 Νοεµβρίου 2016: Το Γραφείο των Ηνωµένων Εθνών για τα Εξωτερικά Διαστηµικά
Θέµατα (UNOOSA) ανακοίνωσε το διορισµό του Scott Kelly ως πρωταθλητή του ΟΗΕ
για το διάστηµα. Η κ. Simonetta Di Pippo, Διευθυντής της UNOOSA, και ο κ. Kelly
υπέγραψαν επισήµως µια επιστολή καθορισµού κατά τη διάρκεια του Φόρουµ υψηλού
επιπέδου υπό την ηγεσία της UNOOSA µε θέµα «Το διάστηµα ως οδηγός για την
κοινωνικοοικονοµική βιώσιµη ανάπτυξη» στο Ντουµπάι των Ηνωµένων Αραβικών
Εµιράτων.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

20- 24 Νοεµβρίου 2016: Περισσότεροι από 100 συµµετέχοντες από όλα τα µέρη της
διεθνούς διαστηµικής κοινότητας συγκεντρώθηκαν στο Ντουµπάι για να προσδιορίσουν
τρόπους για την αξιοποίηση της διαστηµικής τεχνολογίας και των εφαρµογών
κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

21-25 Νοεµβρίου 2016: Ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών
(UNIDO) γιόρτασε την 50ή επέτειό του στο Διεθνές Κέντρο της Βιέννης µε θέµα «Μαζί
για ένα βιώσιµο µέλλον».
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

24-25 Νοεµβρίου 2016: Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)
διοργάνωσε για πρώτη φορά στη Βιέννη το ετήσιο σεµινάριο µέσων ενηµέρωσης για την
κοινωνία των πολιτών σχετικά µε την «επικοινωνία της µετανάστευσης».
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

5 Δεκεµβρίου 2016: Η έκδοση του Digest για τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τις
συµβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών (CISG) του 2016 έχει δηµοσιευθεί από την
Επιτροπή Διεθνών Εµπορικών Δικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών (UNCITRAL).
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

5 Δεκεµβρίου 2016: Η παγκόσµια ανάπτυξη της βιοµηχανίας παρέµεινε χαµηλή το τρίτο
τρίµηνο του 2016, αντανακλώντας µια παρατεταµένη αλλά εύθραυστη διαδικασία
ανάκαµψης στις βιοµηχανικές οικονοµίες και εξασθενηµένες προοπτικές ανάπτυξης στις
αναπτυσσόµενες και αναδυόµενες βιοµηχανικές οικονοµίες, σύµφωνα µε έκθεση που
δηµοσιεύθηκε από τον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών
(UNIDO).
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

7 Δεκεµβρίου 2016: Ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών
(UNIDO) βοήθησε τη Ναµίµπια να διαµορφώσει µια εθνική πολιτική που θα βοηθήσει τη
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χώρα να αναπτύξει την ποιοτική υποδοµή της, το διεθνές εµπόριο και το τεχνικό
κανονιστικό πλαίσιο.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
•

12 Δεκεµβρίου 2016: Δεδοµένου ότι το ανθρώπινο αποτύπωµα στα βουνά συνεχίζει να
αυξάνεται παγκοσµίως, το ποσό των αποβλήτων, το οποίο επηρεάζει την υγεία των
ορεινών κοινοτήτων και οικοσυστηµάτων, αµαυρώνει τα εκπληκτικά τοπία και θέτει σε
κίνδυνο την παροχή καθαρού νερού σε µεγάλους πληθυσµούς. Υπάρχει έντονη ανάγκη να
αυξηθεί η γνώση και η ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα θέµατα των αποβλήτων στις
ορεινές περιοχές και τις πιθανές λύσεις. Η εκδήλωση "Βουνά των αποβλήτων", η οποία
διοργανώθηκε στην Βιέννη, παρουσίασε βασικά ευρήµατα από την Προοπτική
διαχείρισης αποβλήτων στις ορεινές περιοχές.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

12 Δεκεµβρίου 2016: O Καναδάς επικύρωσε τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τη
διαφάνεια στη Διαιτησία Επενδυτών-Κράτους βάσει της Συνθήκης ("Σύµβαση του
Μαυρίκιου για τη διαφάνεια"). Ο Καναδάς είναι το δεύτερο κράτος που επικυρώνει τη
Σύµβαση µετά την επικύρωση από τον Μαυρίκιο στις 5 Ιουνίου 2015. Η Σύµβαση θα τεθεί
σε ισχύ έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία του τρίτου εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

14 Δεκεµβρίου 2016: H Ευρωπαϊκή Επιτροπή συµφώνησε µε τα Ηνωµένα Έθνη ότι θα
συµβάλει :στη λειτουργία του Μητρώου Διαφάνειας της UNCITRAL για άλλα τρία
χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δωρητής του Μητρώου Διαφάνειας δεδοµένου ότι
η συνεισφορά της ανέρχεται σε 100.000 ευρώ το Δεκέµβριο του 2015, όταν το Ταµείο του
ΟΠΕΚ για τη Διεθνή Ανάπτυξη (OFID) συνεισέφερε 125.000 δολάρια ΗΠΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

•

21 Δεκεµβρίου 2016: Τα παιδιά αποτελούν σχεδόν το ένα τρίτο όλων των θυµάτων
εµπορίας ανθρώπων παγκοσµίως, σύµφωνα µε έκθεση που δηµοσιεύθηκε σήµερα από το
Γραφείο των Ηνωµένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκληµα (UNODC). Επιπλέον,
οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν το 71% των θυµάτων εµπορίας ανθρώπων, η
Παγκόσµια Έκθεση για την Εµπορία Ανθρώπων.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
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ΙΙ. Νοµολογία
Α. Ελληνική

ι. Εφαρµοστέο Δίκαιο

1. Ενοχικό Διεθνές Δίκαιο
α. Συµβατικές Ενοχές
ΕφΠειρ 267/2016 (Τ.Ν.Π. «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»): Ενοχικό Διεθνές Δίκαιο – Έφεση – Άρθρο 2
Σύµβασης της Βιέννης – Πώληση θαλαµηγού µε πραγµατικά ελαττώµατα – Έννοια «πλωτού
ναυπηγήµατος» - Μη εφαρµογή της Σύµβασης σε πωλήσεις πλοίων και πλωτών ναυπηγηµάτων
– Το πωληθέν συνιστά καταναλωτικό αγαθό - Εφαρµοστέο το Ιταλικό δίκαιο – Απορρίπτει την
έφεση
ΜονΠρωτΑθ 2508/2016 (Τ.Ν.Π. «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»): Ενοχικό Διεθνές Δίκαιο - Ασφαλιστικά
µέτρα - Προσωρινή ρύθµιση κατάστασης - Επείγουσα περίπτωση ή επικείµενος κίνδυνος Απαγόρευση ικανοποιήσεως του ασφαλιστέου δικαιώµατος - 291 ΑΚ - άρθρο 1 παρ. 2 της
Οδηγίας 93/13 ΕΟΚ του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 - Δάνειο σε ελβετικά φράγκα Δικαστικός έλεγχος ΓΟΣ - Contra legem η ερµηνεία των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων, που
θεώρησαν ότι επειδή ο άκυρος ΓΟΣ ταυτίζεται µε τη διάταξη του ενδοτικού δικαίου δεν πρέπει
να εφαρµοστεί διότι έτσι ακυρώνεται στην πράξη η προστασία του καταναλωτή – Σύµφωνα µε
τη νοµολογία του ΔΕΕ και την ερµηνεία που δόθηκε στο άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας, αποκλείεται
η εφαρµογή της Οδηγίας για ρήτρες της σύµβασης, που απηχούν εθνικές διατάξεις αναγκαστικού
ή ενδοτικού δικαίου – Οι όροι ΓΟΣ δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας – Σκοπός
της Οδηγίας η υπαγωγή σε έλεγχο µόνο συµβατικών συµφωνιών και όχι κανόνων δικαίου - Το
άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας ανάγεται σε έκφραση της δέσµευσης του δικαστή από τον νόµο Στην Ελλάδα δεν έχει ενσωµατωθεί η διάταξη στο εθνικό δίκαιο - Μια σύµφωνη µε το άρθρο 1
παρ. 2 της Οδηγίας ερµηνεία επιβάλλει µια συστολή του άρθρου 2 παρ. 6 Ν. 2251/1994 και µη
εφαρµογή του στις περιπτώσεις των δηλωτικών ρητρών - Δεν τίθεται θέµα καταχρηστικότητας ή
αδιαφάνειας - Τα αιτήµατα της κρινόµενης αίτηση αντιβαίνουν πλήρως στο σκοπό και το πνεύµα
των ασφαλιστικών µέτρων - Ενδεχόµενη αποδοχή του αιτήµατος θα συνιστούσε ουσιαστικά
κατάργηση συµβατικού όρου και εποµένως εκ του νόµου µη επιτρεπτή πλήρη ικανοποίηση
δικαιώµατος, η οποία αποτελεί αντικείµενο κύριας δίκης - Απόρριψη της αιτήσεως.
ΑΠ 132/2016: Ενοχικό διεθνές δίκαιο – Συµβατικές ενοχές – Άρθρο 1§1 ν.δ.89/1967 –
Αλλοδαπές εταιρείες – εγκατάσταση γραφείων στην Ελλάδα – άσκηση µελετητικής και
συντονιστικής δραστηριότητας – έγγραφη σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου Συλλογικές συµβάσεις εργασίας – Εφαρµοστέες εφόσον κηρυχθούν γενικώς υποχρεωτικές
δεσµευτικές
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ΔΕΦΠειρ 481/2016: Ενοχικό Διεθνές Δίκαιο – Συµβατικές Ενοχές - Άρθρο 15 Ν. 3091/2002 –
Α.Ν 89/67 - Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήµατος και κεφαλαίου –
εµπράγµατα δικαιώµατα σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα νοµικών προσώπων
ανεξαρτήτως της έδρας των τελευταίων – ειδικός ετήσιος φόρος – εξαίρεση ναυτιλιακών
επιχειρήσεων µε γραφεία στην Ελλάδα, πλοιοκτήτριων εταιρειών εµπορικών πλοίων για γραφεία
και αποθήκες που ιδιοχρησιµοποιούν στην Ελλάδα ή που εκµισθώνουν σε ναυτιλιακές
επιχειρήσεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους – Ιδιοχρησιµοποίηση υπάρχει από την
κτήση ακινήτων µέχρι τη διαπίστωση της ιδιοχρησιµοποίησής τους – ιδιοχρησιµοποίηση
ακινήτου υπάρχει κατά τη διάρκεια προσπαθειών και προπαρασκευαστικών πράξεων επί αυτού
ΕφΠειρ 151/2016: Ενοχικό διεθνές Δίκαιο – Συµβατικές Ενοχές - 524 παρ. 1 και 3, 272 παρ. 1
και 2, 124, 126 και 129 ΚΠολΔ, 10 ΑΚ, 22 ΕµπΝ, 249 παρ. 1 και 258 παρ. 3 ν. 4072/2012 Επίδοση εγγράφου σε αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο – Νοµότυπη η επίδοση στον τόπο της εργασίας
ή της κατοικίας του νοµίµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου – Αναγραφόµενη διεύθυνση
κατοικίας ή έδρας νοµικού προσώπου στο προς επίδοση έγγραφο δεν δεσµεύει το δικαστικό
επιµελητή –εταιρεία µε πραγµατική έδρα την Ελλάδα και συσταθείσα συµφώνως προς διατάξεις
αλλοδαπού δικαίου πάσχει από ακυρότητα και λειτουργεί ως οµόρρυθµη εταιρεία – απεριόριστη
και εις ολόκληρον µετά της εταιρείας η ευθύνη των εταίρων – προσωπικές εαιρείες – εξουσία
διαχείρισης συµφώνως της εταιρικής ιδιότητας – αδυναµία ανάθεσης σε τρίτο βάσει
καταστατικού ή µεταγενέστερης απόφασης των εταίρων

2. Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο
ΜονΠρΘεσσ 242/2016 (ΤΝΠ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»): Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο – Διεθνής
απαγωγή παιδιού- Αίτηση επιστροφής ανήλικου τέκνου µε συνήθη διαµονή στην αλλοδαπή λόγω
παράνοµης παρακράτησης του στην Ελλάδα – Άρθρο 13 Διεθνούς Σύµβασης της Χάγης –
Προσωρινή διαταγή για τον καθορισµό του τόπου διαµονής του τέκνου – Απόρριψη της αίτησης
λόγω πιθανολόγησης σοβαρού κινδύνου για την ψυχική υγεία του τέκνου µε την επιστροφή του
στην αλλοδαπή
ΕφΠατρ 264/2016 (ΤΝΠ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»): Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο – Έφεση –
Επιµέλεια, µετοίκηση και διατροφή τέκνων – Παράνοµη µετοίκηση σε άλλο κράτος – µέλος της
Ε.Ε. – Αυτεπάγγελτη έρευνα διεθνούς δικαιοδοσίας – Άρθρα 9 και 10 κανονισµού 2201/2003 –
Διατήρηση διεθνούς δικαιοδοσίας σε περίπτωση παράνοµης µετακίνησης ή κατακράτησης
παιδιού – Παρέλευση ενός έτους από την παράνοµη µετακίνηση – Απόρριψη της έφεσης λόγω
έλλειψης διεθνούς δικαιοδοσίας
ΑΠ 317/2016 (ΤΝΠ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»): Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο – Αναίρεση – Αίτηση
επιστροφής ανήλικου τέκνου λόγω παράνοµης µετακίνησης ή κατακράτησης – Άρθρα 2 και 11
παρ. 1 Σύµβασης της Χάγης – Διαδικασίες «επείγοντος χαρακτήρος» - Απαραίτητη η πλήρης
δικανική πεποίθηση και όχι η πιθανολόγηση των ισχυρισµών των διαδίκων – Δεκτή η αναίρεση
ΑΠ (Ολ) 9/2016 (ΤΝΠ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»): Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο - Τέλεση υιοθεσίας
στην αλλοδαπή - Ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη σύσταση και τη λύση της υιοθεσίας - Άρθρα
23 και 33 ΑΚ - Η επιφύλαξη της δηµόσιας τάξης συνιστά πρόκριµα στην εφαρµογή κάθε
αλλοδαπής διάταξης - Οι διατάξεις του αλλοδαπού δικαίου δεν εφαρµόζονται αν η εφαρµογή τους
προσκρούει στα χρηστά ήθη ή γενικά στη δηµόσια τάξη της Ελληνικής Πολιτείας - Επί αίτησης
υιοθεσίας ενηλίκου µε στοιχεία αλλοδαπότητας, όταν το υπό υιοθεσία ενήλικο πρόσωπο είναι
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αλλοδαπό, το δικαστήριο θα πρέπει να ερευνήσει εξατοµικευµένα τις ιδιαίτερες συνθήκες και
περιστάσεις που θα καθιστούσαν αφόρητη για τις θεµελιώδεις αντιλήψεις της ελληνικής
κοινωνίας και του ελληνικού δικαίου την απόρριψη της αίτησης - Κατά το ελληνικό δίκαιο, η
υιοθεσία ενηλίκου είναι µόνο κατ’ εξαίρεση δυνατή, κατά τους όρους του άρθρου 1579 ΑΚ - Ο
σχετικός περιορισµός δεν αντίκειται στα άρθρα 8 και 14 της ΕΣΔΑ και 1 του Πρώτου Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου - Δεν αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση στην Ελλάδα ως έγκυρων
υιοθεσιών που έγιναν σε άλλη χώρα σύµφωνα µε το εφαρµοστέο αλλοδαπό δίκαιο - Κατά τη
νοµολογία του ΕΔΔΑ, η δυνατότητα αναγνώρισης πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση,
διαφορετικά ανακύπτει ζήτηµα προσβολής των άρθρων 8 και 14 της ΕΣΔΑ, και ενδεχοµένως του
άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής - Τα εθνικά δικαστήρια δεν µπορούν να
αρνηθούν την αναγνώριση ως έγκυρης υιοθεσίας, εφόσον αυτή δηµιούργησε στη χώρα όπου
συντελέστηκε µια οικογενειακή σχέση που αποτελεί ήδη “κοινωνική πραγµατικότητα”,
επικαλούµενα απλώς το αντίθετο νοµικό καθεστώς υπό το οποίο δικαιοδοτούν, αλλά πρέπει να
εξετάζουν τις συνθήκες κάθε περίπτωσης - Κρίσιµα στοιχεία είναι α) το χρονικό διάστηµα που
έχει παρέλθει από τη σύσταση της υιοθεσίας µέχρι το χρόνο που το κύρος της κρίνεται σε άλλη
χώρα, β) η ένταση των σχέσεων που οδήγησαν στη σύσταση της υιοθεσίας και γ) η διάψευση των
προσδοκιών των µερών εξαιτίας της αιφνίδιας αλλαγής στο νοµικό καθεστώς ή στην πρακτική
της χώρας στην οποία ανακύπτει ζήτηµα αµφισβήτησης του κύρους της υιοθεσίας.
ΜονΠρωτΘεσσ 766/2016 (Τ.Ν.Π. «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»): Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο – Αίτηση
προσωρινής ρύθµισης κατάστασης – ΚΠολΔ 22, 683 επ. – Παραδεκτή η αίτηση, αφού η καθ΄ης
κατά τον χρόνο της κατάθεσης της αίτησης κατοικούσε στην Θεσσαλονίκη - ΑΚ 1510, 1518 Γονική µέριµνα - Επιµέλεια ανηλίκου - Συµφέρον ανηλίκου - Έγγαµη συµβίωση των διαδίκων
γονέων στη Γερµανία - Διάσπασης της έγγαµης συµβίωσης και χωριστή εγκατάσταση των γονέων
–Η µητέρα παρέµεινε µε τα τέκνα της στην Γερµανία, τα οποία φοιτούν σε γερµανικό σχολείο,
ενώ ο σύζυγός της επέστρεψε στην Ελλάδα - Κατάθεση αγωγής διαζυγίου, που δεν έχει ακόµη
εκδικασθεί, µε αίτηµα την απαγγελία της λύσης του γάµου - Κατά την διάρκεια των θερινών
διακοπών των τέκνων και της µητέρας τους στην Ελλάδα, ο πατέρας άσκησε αίτηση, ζητώντας
και την έκδοση προσωρινής διαταγής ανάθεσης σε αυτόν της επιµέλειας των τέκνων, ενώ
απέκρυψε το δελτίο διαβατηρίου του υιού τους, µε σκοπό να εµποδίσει την επιστροφή της
συζύγου του και των τέκνων του στην Γερµανία - Στη µητέρα, κατόπιν αιτήσεώς της, χορηγήθηκε
προσωρινή διαταγή, µε την οποία της επετράπη να επιστρέψει µετά των ανηλίκων τέκνων της
στην Γερµανία και υποχρεώθηκε ο καθ΄ου να της παραδώσει το διαβατήριο του τέκνου τους Αποκλειστικός οδηγός της δικαιοδοτικής κρίσης του δικαστηρίου, καλούµενου να αποφανθεί
σχετικά µε τη γονική µέριµνα του ανηλίκου τέκνου, πρέπει να είναι το συµφέρον του τελευταίου
- Όταν οι γονείς είναι εξίσου κατάλληλοι πρέπει να ρίχνεται το βάρος στη µη διατάραξη του µέχρι
τότε τρόπου ζωής του τέκνου και να περιέρχεται η άσκηση της γονικής µέριµνας πρέπει να
περιέλθει σε εκείνον τον γονέα που µέχρι τότε είχε κυρίως ή αποκλειστικά την επιµέλεια του
τέκνου - Κατά το παρόν στάδιο η ανάθεση στον πατέρα της επιµέλειας θα επιφέρει αλλαγή του
τόπου της διαµονής των τέκνων, η οποία θα έχει ως συνέπεια την απώλεια της σχολικής χρονιάς
και την διαταραχή των µέχρι τώρα συνηθειών και δραστηριοτήτων τους – Απόρριψη της αιτήσεως
ως κατ’ουσίαν αβάσιµης.
ΜΠΡΑθ 2389/2016 Οικογενειακό διεθνές δίκαιο – Γονική µέριµνα – Ασφαλιστικά µέτρα Διεθνής δικαιοδοσία – Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων - Άρθρα 8, 9, 10 και 12 ΕΚ
2201/2003 – Άρθρα 5 και 10 Σύµβαση της Χάγης – Άρθρα 3 και 5 ΕΚ 4/2009 - µεταβολή
συνήθους διαµονής εκκρεµούσης δικαστικής διαδικασίας δεν συνεπάγεται µεταβολή αναφορικά
µε τη διεθνή δικαιοδοσία – συνήθης διαµονή ως αυτόνοµη έννοια του κοινοτικού δικαίου –
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µισθωτήρια έγγραφα, ταυτότητες και ιατρικές κάρτες επιβεβαιώνουν την απόκτηση συνήθους
διαµονής στο κράτος έκδοσής τους – διεθνή δικαιοδοσία έχει το δικαστήριο Κράτους-Μέλους
στο οποίο ασκήθηκε η πρώτη προσφυγή και αποφάνθηκε ότι έχει αρµοδιότητα – παρέκταση
αρµοδιότητας – απορριπτέος ισχυρισµός λόγω προβολής ένστασης αναρµοδιότητας εκ µέρους
του καθ’ ου και µη ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη της
διαδικασίας.
ΕφΑθ 1485/2016 (ΤΝΠ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ») : Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο – Έφεση κατά
απόφασης που απορρίπτει αγωγή διαζυγίου και αξίωσης συµµετοχής στα αποκτήµατα ελλείψει
διεθνούς δικαιοδοσίας – Κανονισµός - (ΕΚ) 2201/2003 - Ενάγων Έλληνας και Ελβετός υπήκοος
– Ενάγουσα Σουηδή και Ελβετή υπήκοος – Δεκτή η έφεση – Θεµελιώνεται διεθνής δικαιοδοσία
ελληνικών δικαστηρίων – Εφαρµοστέο δίκαιο – Άρθρα 16 και 14 ΑΚ – Ελβετικό – Αναβάλλει
την έκδοση απόφασης για να προσκοµιστεί γνωµοδότηση του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς
και Αλλοδαπού Δικαίου σχετικά µε το ισχύον Ελβετικό αστικό δίκαιο – Αίτηµα ανάκλησης ως
προς το εφαρµοστέο ουσιαστικό δίκαιο – Δεν υπάρχει ούτε κοινή ιθαγένεια, ούτε κοινή συνήθης
διαµονή κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής – Εφαρµοστέο το ελληνικό δίκαιο µε το οποίο οι
διάδικοι συνδέονται στενότερα.
ΜονΠρΚιλκ 8/2016 (Αρµ 2017/98) : Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο - Αγωγή διαζυγίου – Κοινή
αλβανική ιθαγένεια των διαδίκων κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής – Άρθρα 16 και 14 ΑΚ –
Εφαρµοστέο δίκαιο το αλβανικό – Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων – Άρθρο 611
ΚΠολΔ - Εξετάζεται στη βάση του αλβανικού δικαίου - Διατάσσει επανάληψη της συζήτησης,
για να προσκοµιστεί γνωµοδότηση από το Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου περί
διατάξεων του αλβανικού δικαίου αναφορικά µε την αναγνώριση από το τελευταίο διεθνούς
δικαιοδοσίας στα ελληνικά δικαστήρια να εκδικάζουν διαφορές διαζυγίου Αλβανών υπηκόων.
ΜονΠρΘεσ 3037/2016 (ΤΝΠ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ») : Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο - Αγωγή
διαζυγίου – Ιθαγένεια διαδίκων – Ενάγων ελληνικής ιθαγένειας και ενάγουσα ρωσικής ιθαγένειας
- Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων – Κανονισµός (ΕΚ) 2201/2003 – Τελευταία κοινή
συνήθης διαµονή των διαδίκων στην Ελλάδα – Ο ενάγων διατηρεί τη διαµονή - Εφαρµοστέο
δίκαιο το ελληνικό – Άρθρα 16 και 14 ΑΚ - Δίκαιο µε το οποίο οι σύζυγοι συνδέονται στενότερα
– Κρίσιµος χρόνος, ο χρόνος άσκησης της αγωγής.
ΜονΠρΘεσ 9796/2016 (ΤΝΠ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ») : Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο - Αγωγή
διαζυγίου – Ανάθεση επιµέλειας – Ρύθµιση επικοινωνίας – Διατροφή – Ενάγουσα βουλγαρικής
ιθαγένειας – Εναγόµενος ελληνικής ιθαγένειας – Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων –
Κανονισµός (ΕΚ) 2201/2003 - Τελευταία κοινή συνήθης διαµονή των διαδίκων στη
Θεσσαλονίκη – Η ενάγουσα διατηρεί τη διαµονή – Εφαρµοστέο δίκαιο το ελληνικό – Άρθρα 16
και 14 ΑΚ – Δίκαιο της τελευταίας κοινής διαµονής των διαδίκων – Δίκαιο µε το οποίο οι διάδικοι
συνδέονται στενότερα.
ΠολΠρΘεσ 4967/2016 (ΤΝΠ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ») : Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο - Υιοθεσία
ανήλικου αλλοδαπού βουλγαρικής ιθαγένειας – Αιτούντες ελληνικής ιθαγένειας – Εφαρµοστέο
δίκαιο – Υιοθετούντες και υιοθετούµενο µε διαφορετική ιθαγένεια - Άρθρο 23 ΑΚ – Επιµεριστικό
σύστηµα – Εφαρµόζεται για τον καθένα το δίκαιο της δικής του ιθαγένειας - Καλούνται σε
εφαρµογή µόνο οι διατάξεις που αφορούν στις ουσιαστικές προϋποθέσεις τέλεσης της υιοθεσίας
και όχι στις διαδικαστικές – Άρθρο 33 ΑΚ – Επιφύλαξη δηµόσιας τάξης ως προς την εφαρµογή
των αλλοδαπών διατάξεων.
ΠολΠρΘεσ 7500/2016 (ΤΝΠ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ») : Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο - Υιοθεσία
ανήλικου αλλοδαπού – Εφαρµοστέο δίκαιο για τις ουσιαστικές προϋποθέσεις της υιοθεσίας –
Άρθρο 23 ΑΚ – Επιµεριστικό σύστηµα – Εφαρµόζεται το δίκαιο της ιθαγένειας εκάστου µέρους
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– Υιοθετούντες ελληνικής και ρωσικής ιθαγένειας και υιοθετούµενο βουλγαρικής ιθαγένειας –
Εφαρµοστέα τρία διαφορετικά ουσιαστικά δίκαια – Επανάληψη συζήτησης – Προσκόµιση
γνωµοδότησης του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου περί των
ουσιαστικών προϋποθέσεων της υιοθεσίας ανηλίκου κατά το ρώσικο δίκαιο.
ΜονΠρΘεσ 758/2016 (ΕλλΔνη 2016/1139) : Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο -Υιοθεσία ανήλικου
αλλοδαπού - Εφαρµοστέο δίκαιο για τις ουσιαστικές προϋποθέσεις της υιοθεσίας – Άρθρο 23
ΑΚ – Επιµεριστικό σύστηµα – Εφαρµόζεται το δίκαιο της ιθαγένειας εκάστου µέρους –
Καλούνται σε εφαρµογή µόνο οι διατάξεις που αφορούν στις ουσιαστικές προϋποθέσεις τέλεσης
της υιοθεσίας και όχι στις διαδικαστικές - Άρθρο 33 ΑΚ – Επιφύλαξη δηµόσιας τάξης ως προς
την εφαρµογή των αλλοδαπών διατάξεων - Δεν είναι εφαρµοστέα η διάταξη του βουλγαρικού
δικαίου περί απλής υιοθεσίας, διότι προσκρούει στην ελληνική έννοµη τάξη – Συναίνεση φυσικών
γονέων - Αναπλήρωση της συναίνεσης των φυσικών γονέων µε δικαστική απόφαση – Τέκνο
γεννηµένο χωρίς γάµο των γονέων του – Δεν θεωρείται αγνώστου πατρός, ώστε να τίθεται ζήτηµα
συναίνεσής του στην αιτούµενη υιοθεσία.
ΜονΠρΘεσ 2753/2016 (ΤΝΠ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ») : Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο - Υιοθεσία
ανήλικου αλλοδαπού - Εφαρµοστέο δίκαιο για τις ουσιαστικές προϋποθέσεις της υιοθεσίας –
Άρθρο 23 ΑΚ – Επιµεριστικό σύστηµα – Εφαρµόζεται το δίκαιο της ιθαγένειας εκάστου µέρους
– Υιοθετούντες ελληνικής ιθαγένειας και υιοθετούµενο βουλγαρικής ιθαγένειας - Καλούνται σε
εφαρµογή µόνο οι διατάξεις που αφορούν στις ουσιαστικές προϋποθέσεις τέλεσης της υιοθεσίας
και όχι στις διαδικαστικές – Άρθρο 33 ΑΚ – Επιφύλαξη δηµόσιας τάξης ως προς την εφαρµογή
των αλλοδαπών διατάξεων - Συναίνεση φυσικών γονέων - Ο θεσµός της αναπλήρωσης της
συναίνεσης µε δικαστική απόφαση δεν είναι γνωστός στο βουλγαρικό δίκαιο – Εφαρµογή της lex
fori.
ΜονΠρΘεσ 3262/2016 (ΤΝΠ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ») : Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο - Υιοθεσία
ανήλικου αλλοδαπού – Διεθνής δικαιοδοσία – Άρθρα 3 και 800 ΚΠολΔ - Εφαρµοστέο δίκαιο για
τις ουσιαστικές προϋποθέσεις της υιοθεσίας – Άρθρο 23 ΑΚ – Επιµεριστικό σύστηµα –
Εφαρµόζεται το δίκαιο της ιθαγένειας εκάστου µέρους – Υιοθετούντες ελληνικής ιθαγένειας και
υιοθετούµενο βουλγαρικής ιθαγένειας - Καλούνται σε εφαρµογή µόνο οι διατάξεις που αφορούν
στις ουσιαστικές προϋποθέσεις τέλεσης της υιοθεσίας και όχι στις διαδικαστικές – Άρθρο 33 ΑΚ
– Επιφύλαξη δηµόσιας τάξης ως προς την εφαρµογή των αλλοδαπών διατάξεων – Οι διατάξεις
του βουλγαρικού δικαίου δεν προσκρούουν στην ηµεδαπή δηµόσια τάξη.
ΜονΠρΘεσ 6487/2016 (ΤΝΠ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ») : Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο - Υιοθεσία
ανήλικου αλλοδαπού – Διεθνής δικαιοδοσία – Άρθρα 3 και 800 ΚΠολΔ - Εφαρµοστέο δίκαιο για
τις ουσιαστικές προϋποθέσεις της υιοθεσίας – Άρθρο 23 ΑΚ – Επιµεριστικό σύστηµα –
Εφαρµόζεται το δίκαιο της ιθαγένειας εκάστου µέρους – Υιοθετούντες ελληνικής ιθαγένειας και
υιοθετούµενο βουλγαρικής ιθαγένειας - Καλούνται σε εφαρµογή µόνο οι διατάξεις που αφορούν
στις ουσιαστικές προϋποθέσεις τέλεσης της υιοθεσίας και όχι στις διαδικαστικές – Άρθρο 33 ΑΚ
– Επιφύλαξη δηµόσιας τάξης ως προς την εφαρµογή των αλλοδαπών διατάξεων – Αναπλήρωση
της συναίνεσης των φυσικών γονέων µε δικαστική απόφαση – Δεν αναγνωρίζεται από το
βουλγαρικό δίκαιο - Δεν τίθεται ζήτηµα αναπλήρωσης της συναίνεσης της φυσικής µητέρας –
Τέκνο γεννηµένο χωρίς γάµο των γονέων του – Δεν υπάρχει κατά το νόµο πατέρας - Δεν τίθεται
ζήτηµα συναίνεσής του στην αιτούµενη υιοθεσία.
ΜονΠρΘεσ 1542/2016 (ΤΝΠ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ») : Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο - Υιοθεσία
ανηλίκου – Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων - Άρθρα 3 και 800 ΚΠολΔ –
Υιοθετούντες σύζυγοι ελληνικής και πορτογαλικής ιθαγένειας – Υιοθετούµενο ελληνικής
ιθαγένειας - Συναίνεση φυσικών γονέων – Συµφέρον υιοθετούµενου.
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3. Κληρονοµικό Διεθνές Δίκαιο
ΕιρΧαν 765/2016 (ΝΟΜΟΣ): Διεθνές κληρονοµικό δίκαιο - Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών
δικαστηρίων - Χορήγηση κληρονοµητηρίου σε κληρονόµους αλλοδαπών κληρονοµουµένων Διαθήκη συνταχθείσα κατά τον τύπο που ορίζεται από το αγγλικό δίκαιο - Άρθρα 3 ΚΠολΔ, 1956
ΑΚ, 739, 740 παρ. 1, 810 και 819 επ. ΚΠολΔ, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του αγγλικού δικαίου
κατ’ άρθρο 28 ΑΚ, σε συνδυασµό και µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1325/1983, µε τον
οποίο κυρώθηκε η Σύµβαση της Χάγης “για τις συγκρούσεις νόµων που αφορούν τον τύπο των
διατάξεων διαθήκης” - Αρµόδιο για τη χορήγηση του κληρονοµητηρίου το δικαστήριο της
τελευταίας κατοικίας του κληρονοµουµένου - Η µη δηµοσίευση διαθήκης κατά το αλλοδαπό
δίκαιο δεν ασκεί επιρροή στην έκδοση του κληρονοµητηρίου - Έλεγχος ύπαρξης εκκρεµούς δίκης
µεταξύ των κληρονόµων και τυχόν αποποίησης κληρονοµιάς.

ιι. Δικονοµικό Διεθνές Δίκαιο
1. Διεθνής δικαιοδοσία
ΜονΠρΠειρ 2939/2016 (ΤΝΠ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»): Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο – Θέση σε
συμπαράσταση αλλοδαπού ατόμου – Άρθρο 8 παρ. 1 και 2 εδ. α΄ ΑΚ – Περιορισμός
δικαιοπρακτικής ικανότητας – Δίκαιο ιθαγένειας – Επανάληψη συζήτησης στο
ακροατήριο – Αίτηση στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου για
προσκόμιση γνωμοδότησης.
ΜονΠρΘεσ 4459/2016 (ΤΝΠ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»): Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο –
Συντηρητική κατάσχεση κινητής και ακίνητης περιουσίας – Έλλειψη πληρεξουσιότητας
για άσκηση ανακοπής – Άρθρο 11 ΑΚ – Εγκυρότητα δικαιοπραξίας – Κρίσιμη για το
κύρος της δοθείσας στην αλλοδαπή πληρεξουσιότητας η lex fori
ΜονΠρΑθ 7073/2016: Δικονοµικό Διεθνές Δίκαιο-Διασυνοριακή συγχώνευση µε απορρόφηση
ελληνικής τραπεζικής εταιρείας από τραπεζική εταιρεία µε έδρα στο εξωτερικό-Αίτηση
ασφαλιστικών µέτρων-Άδεια ανοίγµατος θυρίδας θησαυροφυλακίου λόγω λήξης συναφθείσας
µίσθωσης-Συντηρητική κατάσχεση περιεχοµένου θυρίδας-Ενεργητική νοµιµοποίηση της
εδρεύουσας στο εξωτερικό και νοµίµως εγκατεστηµένης στην Ελλάδα τραπεζικής εταιρίας ως
καθολικής διαδόχου της ελληνικής.
ΜονΠρΛαρ 133/2016: Δικονοµικό Διεθνές Δίκαιο-Διεθνής Δικαιοδοσία-Άρθρο 3 ΚΠολΔΔιεθνής Δικαιοδοσία Ελληνικών πολιτικών Δικαστηρίων επί ιδιωτικών διαφορών, αν υπάρχει
αρµοδιότητά τους κατά τις διατάξεις περί γενικών ή ειδικών δωσιδικιών-Παρέκταση
Αρµοδιότητας-Άρθρα 42 επ. ΚΠολΔ και 23 ΕΚ/44/2001 του Συµβουλίου-Έγκυρη συµφωνία
µερών για υπαγωγή περιουσιακών διαφορών σε συγκεκριµένο δικαστήριο της αλλοδαπήςΈγγραφη ή προφορική µε έγγραφη επιβεβαίωση και αναφορά σε ορισµένη έννοµη σχέσηΑποκλεισµός Δικαιοδοσίας Ελληνικών Δικαστηρίων µε συµφωνία µερών-Μη έγκυρη λόγω
έλλειψης υπογραφής εκπροσώπου της ενάγουσας εταιρείας στη ρήτρα αποκλεισµού επί του
τιµολογίου πώλησης και ύπαρξης τελεσίδικης απόφασης επί αγωγής µε ίδια ιστορική και νοµική
αιτία περί ύπαρξης δικαιοδοσίας και αρµοδιότητας ελληνικών δικαστηρίων.
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ΜονΠρΘεσσ 1514/2016: Δικονοµικό Διεθνές Δίκαιο-Διεθνής δικαιοδοσία Ελληνικών
Δικαστηρίων-Άσκηση Γονικής Μέριµνας ή Επιµέλειας-Άρθρο 622 ΚΠολΔ-Ο ένας εκ των
γονέων ή το τέκνο Έλληνες, ακόµη κι αν δεν έχουν ούτε είχαν κατοικία ή διαµονή στην ΕλλάδαΚατά τόπον αρµόδιο το Δικαστήριο της κατοικίας ή διαµονής του εναγοµένου στην ηµεδαπή και
ελλείψει αυτής το Δικαστήριο της πρωτεύουσας του κράτους-Μεταγενέστερη υπαγωγή των
διαφορών για γονική µέριµνα και επιµέλεια από τη διαδικασία των αρ. 614επ. στη διαδικασία
του αρ. 681Β’ ΚΠολΔ µε το ν. 1329/1983 δεν συνεπάγεται κατάργηση της διεθνούς δικαιοδοσίας
των ηµεδαπών Δικαστηρίων για τις διαφορές αυτές.
ΜονΠρΠειρ 33/2016: Δικονοµικό Διεθνές Δίκαιο-Διεθνής Δικαιοδοσία-Πώληση καυσίµων
ναυτιλίας σε αλλοδαπή εταιρεία-Οφειλόµενο τίµηµα-Ασφαλιστικά µέτρα-Συντηρητική
Κατάσχεση κινητής και ακίνητης περιουσίας και ιδίως του πλοίου-Διεθνής Δικαιοδοσία
Ελληνικών Δικαστηρίων-Διεθνής Σύµβαση Βρυξελλών της 10-5-1952 περί ενοποιήσεως
κανόνων τινών περί συντηρητικής κατάσχεσης θαλασσοπλοούντων πλοίων-Κατισχύει του
ΚΠολΔ για τα ασφαλιστικά µέτρα και τη συντηρητική κατάσχεση για θαλάσσιες απαιτήσεις ως
ειδικότερη-Εφαρµοστέο ουσιαστικό δίκαιο το ελληνικό ως εξ όλων των συνθηκών αρµόζον στην
ένδικη υπόθεση.
ΜΠΡΘεσσ 1946/2016: Δικονοµικό διεθνές δίκαιο - Διεθνής δικαιοδοσία - Άρθρα 7, 17, 18, 27
και 28 ΕΚ 1215/12012 - σύµβαση ανώµαλης παρακαταθήκης – παροχή η κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασµό – τόπος εκπλήρωσης της παροχής όπου η τραπεζική εταιρεία έχει την έδρα της, ασκεί
τη δραστηριότητά της και όπου είναι ο τόπος φύλαξης των χρηµάτων – εντολές διαχείρισης
λογαριασµού από τον τόπο κατοικίας δεν στοιχειοθετούν διεθνή δικαιοδοσία και δεν αποτελούν
κύρια παροχή της τραπεζικής εταιρείας – µη θεµελίωση διεθνούς δικαιοδοσίας σε συµβάσεις
καταναλωτών – µη άσκηση ή κατεύθυνση εµπορικών ή επαγγελµατικών δραστηριοτήτων στην
Ελλάδα, κατοικία του καταναλωτή, από την τραπεζική εταιρεία
ΕΦ ΠΕΙΡ (ΝΑΥΤ) 269/2016; Δικονοµικό διεθνές δίκαιο – διεθνής δικαιοδοσία - Άρθρο 10 ΑΚ,
Άρθρο 24§3 εδάφ. 2 ν. 2893/1954, Άρθρο 1 ν. 791/1978, Άρθρο 25§7 ν. 27/1975 - Άρθρο 4 ν.
2234/1994, α.ν. 89/1967 και 378/1968– δίκαιο της έδρας νοµικού προσώπου αναφορικά µε την
ικανότητα, την ίδρυση, τη διαχείριση, την αντιπροσώπευση, την ευθύνη των οργάνων και τη λύση
του νοµικού προσώπου – πραγµατική και όχι καταστατική έδρα – τόπος διεξαγωγής των
σπουδαιότερων εκδηλώσεων σχετικά µε την υπόσταση του νοµικού προσώπου, πραγµατικής
διοίκησης και λήψης αποφάσεων σηµαντικών για τη λειτουργία του – εξαίρεση για ναυτιλιακές
εταιρείες συσταθείσες µε βάση αλλοδαπό δίκαιο, νυν ή πρώην πλειοκτήτριες ή διαχειρίστριες
πλοίων άλλων από σκαφών αναψυχής µε ελληνική σηµαία ή είναι εγκατεστηµένες ή ήθελαν να
εγκατασταθούν στην Ελλάδα – περίπτωση φερόµενης αλλοδαπής ναυτιλιακής εταιρείας µη
υπαγόµενης στην εξαίρεση µε πραγµατική έδρα την Ελλάδα αλλά ιδρυόµενης κατά παράβαση
του ελληνικού δικαίου – εταιρεία άκυρη και «εν τοις πράγµασι» µόνο εµπορική προσωπική
(οµόρρυθµη) εταιρεία µε ικανότητα να είναι διάδικος – εφαρµογή δικαίου της πραγµατικής έδρας,
ήτοι του ελληνικού
ΑΠ 1699/2016: Δικονοµικό Διεθνές Δίκαιο – Διεθνής δικαιοδοσία – Άρθρο 10 ΑΚ, Άρθρο 1
ν.791/1978, – ικανότητα νοµικού προσώπου – δίκαιο της έδρας – πραγµατική και όχι καταστατική
έδρα, δηλαδή ο τόπος διεξαγωγής των σπουδαιότερων εκδηλώσεων της υποστάσεώς της
εταιρείας – εταιρεία µε πραγµατική έδρα στην Ελλάδα και συσταθείσα δυνάµει αλλοδαπού
δικαίου πάσχει από ακυρότητα ως εταιρεία του αντίστοιχου εταιρικού τύπου και λειτουργεί ως
οµόρρυθµη εταιρεία «εν τοις πράγµασι» - εξαιρέσεις – παράσταση της πολιτικής αγωγής στο
ακροατήριο πρωτοβάθµιου δικαστηρίου για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης –
ένσταση αποβολής πολιτικής αγωγής λόγω ακυρότητας της πολιτικώς ενάγουσας αλλοδαπής
εταιρείας – ένσταση λόγω αµφισβήτησης της εταιρείας ως ναυτιλιακής δια του ισχυρισµού ότι η
εταιρεία δεν είχε ποτέ τη διαχείριση του πλοίου – απόρριψη ένστασης - δικαίωµα παράστασης µε
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σχετική δήλωση τόσο κατά την προδικασία όσο και στο ακροατήριο τα νοµικά πρόσωπα που
έχουν υποστεί άµεση περιουσιακή ζηµία ή άµεση ηθική βλάβη αναφορικά µε την πίστη και το
κύρος τους έναντι τρίτων, από την αξιόποινη πράξη - αρκεί προφορική δήλωση του δικαιούχου
µέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας της πρώτης ή της µετ’ αναβολή συζητήσεως Τύπος της δήλωσης παραστάσεως πολιτικής αγωγής.

2. Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων
ΜονΠρΘεσσ 6888/2016: Δικονοµικό Διεθνές Δίκαιο-Αναγνώριση δεδικασµένου αλλοδαπής
απόφασης-Υπεροχή των διεθνών συµβάσεων-Σύµβαση Ελλάδας-Αλβανίας περί δικαστικής
αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις-Προϋπόθεση αναγνώρισης δεδικασµένου αλλοδαπής
απόφασης για οικογενειακή υπόθεση η µη αντίθεση στη δηµόσια τάξη-Διαζύγιο-Απαγγελία µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση-Αντίθετη στη δηµόσια τάξη αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης
διαζυγίου πριν γίνει αµετάκλητη-Αντίθετη στη δηµόσια τάξη η άσκηση αγωγής ενώπιον
ελληνικού Δικαστηρίου για την ίδια υπόθεση πριν τη δηµοσίευση της αλβανικής, της οποίας
ζητείται η αναγνώριση δεδικασµένου-Μη αναγνώριση δεδικασµένου από απόφαση αλλοδαπού
Δικαστηρίου αν στέρηση δικαιώµατος υπεράσπισης και συµµετοχής στη δίκη του ηττηθέντα
διαδίκου-Εξαίρεση για στέρηση µε διάταξη που ισχύει και για τους υπηκόους του εκδώσαντος
την απόφαση Δικαστηρίου.
ΑΠ 517/2016 (ΤΝΠ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»): Διεθνές Δικονοµικό Δίκαιο - Διεθνής Διαιτησία - Λόγοι
ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης - Αντίθεση στη δηµόσια τάξη - Άρθρα 34 παρ. 2 του Ν.
2735/1999 και 33 ΑΚ - Έννοια δηµόσιας τάξης - Η παράβαση θα πρέπει να προκύπτει αµέσως
από τις παραδοχές του αιτιολογικού και του διατακτικού της ελεγχόµενης διαιτητικής απόφασης
µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα, τα οποία ανέλεγκτα, ως εκ της ουσιαστικής κατά την κρίση
του βασιµότητάς τους δέχθηκε ο διαιτητής - Η εκ µέρους του ελληνικού δικαστηρίου παραδοχή
πραγµατικών περιστατικών και ισχυρισµών που απερρίφθησαν από το διαιτητικό δικαστήριο κατ’
ουσίαν ισοδυναµεί µε αναδίκαση της ουσίας της υπόθεσης, που εκ των πραγµάτων καταλήγει να
ανατρέψει την οριστικότητα της επίλυσης της διαφοράς από το διαιτητικό δικαστήριο,
αναιρώντας το θεµέλιο στο οποίο απέβλεψαν τα µέρη κατά τη συνοµολόγηση της διαιτητικής
ρήτρας.
ΑΠ 366/2016 (ΤΝΠ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»): Διεθνές Δικονοµικό Δίκαιο - Ηµεδαπή διαιτησία - Λόγοι
ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης - Αντίθεση στη δηµόσια τάξη - Άρθρα 897 παρ. 6 ΚΠολΔ
και 33 ΑΚ - Ως διατάξεις δηµόσιας τάξης, η παράβαση των οποίων δικαιολογεί τη δικαστική
ακύρωση της διαιτητικής απόφασης νοούνται οι κανόνες αναγκαστικού δικαίου που έχουν
θεσπισθεί πρωτίστως για την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος και συνθέτουν τα
πολιτειακά, πολιτιστικά, κοινωνικά ή οικονοµικά θεµέλια της ηµεδαπής έννοµης τάξης -Η
παραβίαση κανόνων αναγκαστικού δικαίου τεθέντων πρωτίστως προς εξυπηρέτηση ιδιωτικών
συµφερόντων εκφεύγει του ουσιαστικού δικαστικού ελέγχου.

3. Επίδοση και Κοινοποίηση δικαστικών και εξώδικων πράξεων
ΣτΕ 1923/2016 (Τ.Ν.Π. «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»): Δικονοµικό Διεθνές Δίκαιο - Αίτηση αναιρέσεως
ενώπιον του ΣτΕ - επίδοση δικογράφου σε πρόσωπο µε διαµονή στο εξωτερικό - άρθρα 17 παρ.
4, 21 παρ. 4 και 40 του π.δ. 18/1989, 45, 128, 134 και 135 ΚΠολΔ - για την επίδοση δικογράφου
στον αναιρεσίβλητου κάτοικου του εξωτερικού ακολουθείται η ίδια διαδικασία επίδοσης σε
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αγνώστου διαµονής µε αποστολή του δικογράφου στον Υπουργό Εξωτερικών από τον
Εισαγγελέα του ΑΠ - διάσταση της δηλωθείσας από την διάδικο-µόνιµο κάτοικο εξωτερικού
(Νέα Ιερσέη Αµερικής) προσωρινής διαµονής στην ηµεδαπή και της διεύθυνσης επίδοσης
δικογράφου - µη νόµιµη η επίδοση ως αγνώστου διαµονής στη λανθασµένη προσωρινή διεύθυνση
- απαράδεκτη η συζήτηση της Αιτήσεως αναιρέσεως.
ΜονΠρΘεσσ 3484/2016 (ΤΝΠ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»): Δικονοµικό Διεθνές Δίκαιο – Αγωγή
διαζυγίου – Λύση του γάµου λόγω συνεχούς διάστασης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από
δύο έτη – Άρθρο 19 Κανονισµού 1393/2007 – Επίδοση της αγωγής κατά διαδίκου γνωστής
διαµονής σε κράτος µέλος της Ε.Ε. – Βεβαίωση πραγµατικής επίδοσης – Ερηµοδικία εναγοµένου
– Αποδοχή της αγωγής λόγω αµάχητου τεκµήριου κλονισµού της έγγαµης σχέσης.
ΜονΠρΘεσσ 1414/2016 (ΤΝΠ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»): Αγωγή διαζυγίου – Άρθρο 19 Κανονισµού
1393/2007 – Εφαρµοστέο δίκαιο – Τόπος διαµονής µέχρι την έναρξη της διάστασης – Ερηµοδικία
εναγοµένου – Αποδοχή της αγωγής λόγω αµάχητου τεκµήριου κλονισµού της έγγαµης σχέσης.
ΑΠ 571/2016 (Τ.Ν.Π. «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»): Δικονοµικό Διεθνές Δίκαιο - επίδοση δικογράφου σε
κάτοικο της αλλοδαπής µε γνωστή διεύθυνση στο εξωτερικό - Άρθρα 94 παρ.1, 96 παρ.1 134
παρ.1 εδ.α, 136 παρ.1 εδ.α, 576 παρ.1 και 2 ΚΠολΔ και άρθρα 3, 5 και 6 της από 15 Νοεµβρίου
1965 Διεθνούς Συµβάσεως της Χάγης - νόµιµη πλασµατική κλήτευση του διαδίκου µε επίδοση
στον Εισαγγελέα του ΑΠ σε κάτοικο µε γνωστή διαµονή στο εξωτερικό - η αίτηση επίδοσης
απευθύνεται επιπλέον και στην αρµόδια αρχής της χώρας στην οποία γίνεται η επίδοση σύµφωνα
µε τη Διεθνή Σύµβαση - η επίδοση σε πρόσωπο-κάτοικο συµβαλλόµενου µέρους (ΗΠΑ) απαιτεί
απόδειξη πραγµατικής επίδοσης προς το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται - απαράδεκτη η
συζήτηση ως προς τον αναιρεσίβλητο και κάτοικο Φλώριδας ΗΠΑ για τον οποίο δεν έγινε η
επίδοση κατά τις διατάξεις της Σύµβασης.
ΕιρΑθ 1993/2016: Δικονοµικό Διεθνές Δίκαιο-Επίδοση αγωγής σε διάδικο που διαµένει στο
εξωτερικό- Άρθρα 13, 136, 142 και 143 ΚΠολΔ-Επίδοση στον Εισαγγελέα του Δικαστηρίου στο
οποίο εκκρεµεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη-Επίδοση συντελεσµένη µε εγχείριση στον
Εισαγγελέα του εγγράφου-Τήρηση Ν. 1334/1983 (Σύµβαση της Χάγης) σε περίπτωση εφαρµογής
αυτού- Υποχρεωτική η επίδοση σε τυχόν νοµίµως διορισµένο αντίκλητο-Διορισµός αντικλήτου
µόνο µε δήλωση στη γραµµατεία του Πρωτοδικείου της κατοικίας του δηλούντος ή της
πρωτεύουσας ή µε ρήτρα σε σύµβαση για έγγραφα σχετικά µε τη σύµβαση ή µε διορισµό
πληρεξουσίου κατά το 96 ΚΠολΔ (συµβολαιογραφικό έγγραφο ή προφορική δήλωση και
καταχώρηση στα πρακτικά)-Διορισµός αντικλήτου κατά άλλον τρόπο άκυρος-Ο παραστάς κατά
τη συζήτηση της αγωγής πληρεξούσιος δικηγόρος δεν είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος-Μόνη η
υπογραφή της αγωγής από δικηγόρο δεν τον καθιστά αντίκλητο-Εξαίρεση η επίδοση της κλήσης
για την πρώτη συζήτηση της αγωγής.
ΑΠ 636/2016: Δικονοµικό Διεθνές Δίκαιο - Επίδοση και Κοινοποίηση δικαστικών και εξώδικων
πράξεων – Άρθρα 10 και 19 παρ. 1 περ. β’ Κανονισµού 1393/2007 – προσκόµιση βεβαιώσεων
επίδοσης ή κοινοποίησης των αρµόδιων αρχών της Μ. Βρετανίας – βεβαίωση επίδοσης
αντιγράφων της ενδίκου αναιρέσεως και κλήσεως για συζήτησή της στους αναιρεσιβλήτους –
συνέχιση συζήτησης παρά την απουσία και µη εµφάνιση των αναιρεσιβλήτων στη δικάσιµο –
περιπτώσεις επίδοσης των βεβαιώσεων σε χρόνο µικρότερο των ενενήντα ηµερών από τη – οι
αναιρεσίβλητοι δεν ήταν σε θέση να αµυνθούν – κήρυξη της συζήτησης της αναιρέσεως ως
απαράδεκτης.
ΕιρΘηβ 29/2016: Δικονοµικό Διεθνές Δίκαιο - Επίδοση και Κοινοποίηση δικαστικών και
εξώδικων πράξεων – Άρθρα 10 Κανονισµού 1393/2007 – Άρθρο 6 ΕΚ 44/2001 - αδικοπραξία –
ζηµία από τη χρήση ελαττωµατικού εισαγόµενου προϊόντος - επίδοση αντιγράφου της
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κρινόµενης ανακοίνωσης δίκης - προσεπίκλησης - παρεµπίπτουσας αγωγής µε κλήση προς
συζήτηση µεταξύ κρατών-µελών της ΕΕ – µη επαρκής η επίδοση στον Εισαγγελέα - ερήµην δίκη
συνεπεία µη εµφάνισης ή εκπροσώπησης στη δικάσιµο - προσεπίκληση δικονοµικού εγγυητή –
µη νόµιµη η προσεπίκληση αρχικού πωλητή από µεταπωλητή σε περιπτώσεις µεταπώλησης
ελαττωµατικού πράγµατος σε δίκη µεταξύ αγοραστή και µεταπωλητή.

Β. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

i. Κανονισµός (ΕΚ) 1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας
C-353/15 (Leonmobili και Leone), 24/05/2016: Άρθρο 3, παράγραφοι 1 και 2 – Διαδικασίες
αφερεγγυότητας – Διεθνής δικαιοδοσία – Κέντρο κύριων συµφερόντων του οφειλέτη –
Μεταφορά της καταστατικής έδρας εταιρίας σε άλλο κράτος µέλος – Απουσία εγκατάστασης
εντός του κράτους µέλους καταγωγής – Τεκµήριο περί του ότι το κέντρο των κύριων
συµφερόντων είναι ο τόπος της νέας καταστατικής έδρας – Απόδειξη περί του αντιθέτου
C-195/15 (Senior Home), 26/10/2016: Άρθρο 5 – Έννοια των “εµπραγµάτων δικαιωµάτων
τρίτων” – Δηµόσιο βάρος επί των ακινήτων το οποίο εξασφαλίζει την είσπραξη του φόρου
ακίνητης περιουσίας
C-212/15 (ENEFI), 09/11/2016: Άρθρο 4 – Αποτελέσµατα τα οποία προβλέπει η νοµοθεσία
κράτους µέλους σχετικά µε τις απαιτήσεις που δεν έχουν αναγγελθεί στο πλαίσιο διαδικασίας
αφερεγγυότητας – Αποκλεισµός – Φορολογική φύση της απαιτήσεως – Δεν ασκεί επιρροή –
Άρθρο 15 – Έννοια “εκκρεµούς δίκης” – Διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης – Δεν εµπίπτουν

ii. Κανονισµός (ΕΚ) 44/2001 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις (Βρυξέλλες Ι)
C-521/14 (SOVAG), 21/01/2016: Άρθρο 6, σηµείο 2 – Διεθνής δικαιοδοσία – Προσεπίκληση
δικονοµικού εγγυητή ή άλλη προσεπίκληση εκ µέρους τρίτου σε διάδικο ενώπιον του δικαστηρίου
όπου εκκρεµεί η αρχική δίκη
C-94/14 (Flight Refund), 10/03/2016: Διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής –
Κανονισµός (ΕΚ) 1896/2006 – Άρθρα 17 και 20 – Υποχρεώσεις δικαστηρίου αποφαινόµενου
περί του κατά τόπον αρµοδίου να διεξαγάγει την ένδικη διαδικασία δικαστηρίου κατόπιν
υποβολής αντιρρήσεων του καθ’ ου η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής – Διεθνής δικαιοδοσία του
κράτους µέλους προελεύσεως της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής – Κανονισµός (ΕΚ) 44/2001
– Απαίτηση απορρέουσα από δικαίωµα αποζηµιώσεως βάσει του κανονισµού (ΕΚ) 261/2004
λόγω καθυστερήσεως της πτήσεως
C-175/15 (Taser International), 17/03/2016: Συµβάσεις προβλέπουσες την υποχρέωση
ρουµανικής επιχειρήσεως να µεταβιβάσει σήµατα σε επιχείρηση η οποία έχει την έδρα της σε
τρίτο κράτος – Άρνηση – Ρήτρα διεθνούς δικαιοδοσίας υπέρ των δικαστηρίων τρίτου κράτους –
Παράσταση της εναγοµένης ενώπιον των ρουµανικών δικαστηρίων χωρίς να προταθεί ένσταση
ελλείψεως διεθνούς δικαιοδοσίας – Εφαρµοστέοι κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας
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C-366/13 (Profit Investment SIM), ¨20/04/2016: Έννοια των “ασυµβίβαστων αποφάσεων” –
Αγωγές που δεν έχουν το ίδιο αντικείµενο, στρεφόµενες κατά πλειόνων εναγοµένων, κατοίκων
διαφορετικών κρατών µελών – Προϋποθέσεις παρεκτάσεως διεθνούς δικαιοδοσίας – Ρήτρα
απονοµής διεθνούς δικαιοδοσίας – Έννοια του όρου “διαφορές εκ συµβάσεως” – Έλεγχος της
ανυπαρξίας έγκυρου συµβατικού δεσµού
C-559/14 (Meroni), 25/05/2016: Αναγνώριση και εκτέλεση ασφαλιστικών µέτρων – Έννοια της
“δηµοσίας τάξεως”
C-12/15 (Universal Music International Holding), 16/06/2016: Ειδικές δωσιδικίες – Άρθρο 5,
σηµείο 3 – Αδικοπραξίες ή οιονεί αδικοπραξίες – Ζηµιογόνο γεγονός – Αµέλεια του δικηγόρου
κατά τη σύνταξη συµβάσεως – Τόπος όπου συνέβη το γενεσιουργό της ζηµίας γεγονός
C-222/15 (Hőszig), 07/07/2016: Άρθρο 23 – Ρήτρα περιληφθείσα στους γενικούς όρους –
Συναίνεση των µερών όσον αφορά τους εν λόγω όρους – Κύρος και σαφήνεια µιας ρήτρας αυτού
του είδους
C-70/15 (Lebek), 07/07/2016: Άρθρο 34, σηµείο 2 – Ερηµοδικία του εναγοµένου – Αναγνώριση
και εκτέλεση των αποφάσεων – Λόγοι αρνήσεως – Μη έγκαιρη επίδοση ή κοινοποίηση του
εισαγωγικού της δίκης εγγράφου στον ερηµοδικασθέντα εναγόµενο – Έννοια του “ενδίκου
µέσου” – Αίτηση απαλλαγής από τα αποτελέσµατα της παρόδου της προθεσµίας ασκήσεως
ενδίκου µέσου – Κανονισµός (ΕΚ) 1393/2007 – Άρθρο 19, παράγραφος 4 – Επίδοση και
κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων – Προθεσµία εντός της οποίας είναι παραδεκτή
η υποβολή της αιτήσεως απαλλαγής από τα αποτελέσµατα της παρόδου της προθεσµίας
ασκήσεως ενδίκου µέσου
C-230/15 (Brite Strike Technologies), 14/07/2016: Άρθρο 22, σηµείο 4 – Διεθνής δικαιοδοσία
επί διαφορών σχετικών µε τη διανοητική ιδιοκτησία – Άρθρο 71 – Συµβάσεις συναφθείσες από
τα κράτη µέλη επί ειδικών θεµάτων – Σύµβαση Μπενελούξ περί διανοητικής ιδιοκτησίας –
Διεθνής δικαιοδοσία επί διαφορών σχετικών µε σήµατα, σχέδια και υποδείγµατα Μπενελούξ –
Άρθρο 350 ΣΛΕΕ
C-196/15 (Granarolo), 14/07/2016: Άρθρο 5, σηµεία 1 και 3 – Δικαστήριο έχον διεθνή
δικαιοδοσία – Έννοια των όρων “διαφορές εκ συµβάσεως” και “ενοχές εξ αδικοπραξίας” –
Αιφνίδια διάρρηξη µακροχρόνιων εµπορικών σχέσεων – Αγωγή αποζηµιώσεως – Έννοιες των
όρων “πώληση εµπορευµάτων” και “παροχή υπηρεσιών”
C-572/14 (Austro-Mechana), 21/07/2016: Άρθρο 5, σηµείο 3 – Έννοια των “ενοχών εξ
αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας” – Οδηγία 2001/29/ΕΚ – Εναρµόνιση ορισµένων πτυχών
του δικαιώµατος του δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας
– Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ – Δικαίωµα αναπαραγωγής – Εξαιρέσεις και περιορισµοί
– Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση – Δίκαιη αποζηµίωση – Μη καταβολή – Ενδεχόµενη
υπαγωγή στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 5, σηµείο 3, του κανονισµού (ΕΚ) 44/2001
C-102/15 (Siemens Aktiengesellschaft Österreich), 28/07/2016: Πεδίο εφαρµογής ratione
materiae – Αγωγή για την απόδοση αχρεωστήτως καταβληθέντων – Αδικαιολόγητος πλουτισµός
– Αξίωση απορρέουσα από αδικαιολόγητη επιστροφή προστίµου επιβληθέντος λόγω
παραβάσεως του δικαίου του ανταγωνισµού
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C-185/15 - Kostanjevec, 12/10/2016: Άρθρο 6, σηµείο 3 – Έννοια της “ανταγωγής” – Αγωγή
αδικαιολόγητου πλουτισµού – Καταβολή ποσού οφειλόµενου βάσει αναιρεθείσας αποφάσεως –
Διαχρονική εφαρµογή
C-618/15 (Concurrence), 21/12/2016: Διεθνής δικαιοδοσία – Ενοχές εξ αδικοπραξίας ή οιονεί
αδικοπραξίας – Δίκτυο επιλεκτικής διανοµής – Μεταπώληση εκτός δικτύου µέσω της
διαδικτυακής αγοράς – Αγωγή µε αίτηµα την παύση παράνοµης συµπεριφοράς – Σύνδεσµος

iii. Κανονισµός (ΕΚ) 2201/2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές
γονικής µέριµνας ο οποίος καταργεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000
(Βρυξέλλες ΙΙα)
C-173/16 (M.H.), 22/06/2016: Προδικαστική παραποµπή — Επείγουσα προδικαστική
διαδικασία — Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις — Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση
και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας — Απαγωγή
παιδιού — Κανονισµός (ΕΚ) 2201/2003 — Άρθρο 11, παράγραφοι 7 και 8
C-294/15 (Mikołajczyk), 13/10/2016: Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ – Καθ’ ύλην πεδίο
εφαρµογής – Αγωγή ακυρώσεως γάµου που ασκήθηκε από τρίτο πρόσωπο µετά τον θάνατο του
ενός εκ των συζύγων – Άρθρο 3, παράγραφος 1 – Διεθνής δικαιοδοσία των δικαστηρίων του
κράτους µέλους διαµονής του “ενάγοντος” – Έκταση
C-428/15 (D.), 27/10/2016: Άρθρο 15 – Παραποµπή της υπόθεσης σε δικαστήριο άλλου κράτους
µέλους – Πεδίο εφαρµογής – Προϋποθέσεις εφαρµογής – Δικαστήριο που είναι σε θέση να κρίνει
καλύτερα την υπόθεση – Ύψιστο συµφέρον του παιδιού

iv. Κανονισµός (ΕΚ) 805/2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου
για µη αµφισβητούµενες αξιώσεις
C-511/14 (Pebros Servizi), 16/06/2016: Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος για µη αµφισβητούµενες
αξιώσεις – Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ – Προϋποθέσεις πιστοποιήσεως – Δικαστική
απόφαση εκδοθείσα ερήµην – Έννοια “µη αµφισβητούµενη αξίωση” – Δικονοµικές ενέργειες ή
παραλείψεις διαδίκου που µπορούν να λογιστούν ως “µη αµφισβήτηση της αξιώσεως”

v. Κανονισµός (ΕΚ) 1896/2006 για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής
C-94/14 (Flight Refund), 10/03/2016: Άρθρα 17 και 20 – Υποχρεώσεις δικαστηρίου
αποφαινόµενου περί του κατά τόπον αρµοδίου να διεξαγάγει την ένδικη διαδικασία δικαστηρίου
κατόπιν υποβολής αντιρρήσεων του καθ’ ου η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής – Διεθνής
δικαιοδοσία του κράτους µέλους προελεύσεως της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής – Κανονισµός
(ΕΚ) 44/2001 – Απαίτηση απορρέουσα από δικαίωµα αποζηµιώσεως βάσει του κανονισµού (ΕΚ)
261/2004 λόγω καθυστερήσεως της πτήσεως
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vi. Κανονισµός (ΕΚ) 864/2007 για το εφαρµοστέο δίκαιο στις εξωσυµβατικές
ενοχές (Ρώµη ΙΙ)
C-359/14 (ERGO Insurance), 21/01/2016: Καθορισµός του εφαρµοστέου δικαίου —
Κανονισµοί (ΕΚ) 864/2007 και (ΕΚ) 593/2008 — Οδηγία 2009/103/ΕΚ — Ατύχηµα που
προκλήθηκε από φορτηγό συνδεδεµένο µε ρυµουλκούµενο, ενώ τα δύο οχήµατα καλύπτονταν για
αστική ευθύνη από διαφορετική ασφαλιστική εταιρία — Ατύχηµα που προκλήθηκε σε κράτος
µέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο καταρτίστηκαν οι συµβάσεις ασφαλίσεως αστικής
ευθύνης — Αγωγή εξ αναγωγής µεταξύ των ασφαλιστών — Εφαρµοστέο δίκαιο — Έννοια των
όρων “συµβατικές ενοχές” και “εξωσυµβατικές ενοχές”
C-191/15 (Verein für Konsumenteninformation), 28/07/2016: Κανονισµοί (ΕΚ) 864/2007 και
(EK) 593/2008 – Προστασία των καταναλωτών – Οδηγία 93/13/ΕΟΚ – Προστασία δεδοµένων –
Οδηγία 95/46/ΕΚ – Συµβάσεις διαδικτυακής πωλήσεως που συνάπτονται µε καταναλωτές οι
οποίοι κατοικούν σε άλλα κράτη µέλη – Καταχρηστικές ρήτρες – Γενικοί όροι που
περιλαµβάνουν ρήτρα επιλογής του εφαρµοστέου δικαίου η οποία ορίζει ως εφαρµοστέο το
δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο εδρεύει η εταιρία – Καθορισµός του εφαρµοστέου δικαίου
για την αξιολόγηση της καταχρηστικότητας των ρητρών των εν λόγω γενικών όρων στο πλαίσιο
αγωγής παραλείψεως – Καθορισµός του δικαίου που διέπει την επεξεργασία των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα των καταναλωτών

vii. Κανονισµός (ΕΚ) 1393/2007περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη
µέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις
(«επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων»), και κατάργησης του κανονισµού (ΕΚ)
1348/2000
C-384/14 (Alta Realitat), 28/04/2016: Άρθρο 8 – Πράξη που δεν µεταφράσθηκε – Άρνηση
παραλαβής της πράξεως – Γλωσσικές γνώσεις του παραλήπτη της πράξεως – Έλεγχος από το
επιληφθέν δικαστήριο του κράτους µέλους προελεύσεως
C-70/15 (Lebek), 07/07/2016: Άρθρο 19, παράγραφος(ΕΚ) 1393/2007 4 – Επίδοση και
κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων – Προθεσµία εντός της οποίας είναι παραδεκτή
η υποβολή της αιτήσεως απαλλαγής από τα αποτελέσµατα της παρόδου της προθεσµίας
ασκήσεως ενδίκου µέσου

viii. Κανονισµός (ΕΚ) 593/2008 για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές
ενοχές (Ρώµη Ι)
C-397/15 (Raiffeisen Privatbank Liechtenstein), 13/01/2016: Σύµβαση της Ρώµης για το
εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές — Πρώτο πρωτόκολλο για την ερµηνεία από το
Δικαστήριο της συµβάσεως της Ρώµης — Άρθρα 1 και 2, στοιχεία αʹ και βʹ — Εθνικά δικαστήρια
δυνάµενα να υποβάλουν στο Δικαστήριο προδικαστικό ερώτηµα — Πρόδηλη αναρµοδιότητα του
Δικαστηρίου
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C-359/14 - ERGO Insurance, 21/01/2016: Καθορισµός του εφαρµοστέου δικαίου —
Κανονισµοί (ΕΚ) 864/2007 και (ΕΚ) 593/2008 — Οδηγία 2009/103/ΕΚ — Ατύχηµα που
προκλήθηκε από φορτηγό συνδεδεµένο µε ρυµουλκούµενο, ενώ τα δύο οχήµατα καλύπτονταν για
αστική ευθύνη από διαφορετική ασφαλιστική εταιρία — Ατύχηµα που προκλήθηκε σε κράτος
µέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο καταρτίστηκαν οι συµβάσεις ασφαλίσεως αστικής
ευθύνης — Αγωγή εξ αναγωγής µεταξύ των ασφαλιστών — Εφαρµοστέο δίκαιο — Έννοια των
όρων “συµβατικές ενοχές” και “εξωσυµβατικές ενοχές”
T-164/14 (Calberson GE κατά Επιτροπής), 18/02/2016: Ρήτρα διαιτησίας – Πρόγραµµα
εφοδιασµού της Ρωσίας µε γεωργικά προϊόντα – Προµήθεια βοείου κρέατος – Μη εκτέλεση της
συµβάσεως από τον οργανισµό παρεµβάσεως – Εφαρµοστέο δίκαιο – Παραγραφή –
Καθυστερηµένη αποδέσµευση ορισµένων εγγυήσεων προµήθειας – Μερική πληρωµή τιµολογίου
µεταφοράς – Ανεπαρκής πληρωµή ορισµένων τιµολογίων σε αλλοδαπά νοµίσµατα – Τόκοι
υπερηµερίας
C-483/14 (KA Finanz), 07/04/2016: Σύµβαση της Ρώµης – Εφαρµοστέο δίκαιο – Διασυνοριακή
συγχώνευση – Οδηγία 78/855/ΕΟΚ – Οδηγία 2005/56/ΕΚ – Συγχώνευση διά απορρόφησης –
Προστασία των πιστωτών – Μεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας, ενεργητικού και
παθητικού, από την απορροφώµενη στην απορροφώσα εταιρία
C-222/15 (Hőszig), 07/07/2016: Άρθρο 10, παράγραφος 2 – Συναίνεση – Δίκαιο του κράτους
συνήθους διαµονής του µέρους προς απόδειξη ότι δεν παρείχε τη συναίνεσή του
C-191/15 (Verein für Konsumenteninformation), 28/07/2016: Κανονισµοί (ΕΚ) 864/2007 και
(EK) 593/2008 – Προστασία των καταναλωτών – Οδηγία 93/13/ΕΟΚ – Προστασία δεδοµένων –
Οδηγία 95/46/ΕΚ – Συµβάσεις διαδικτυακής πωλήσεως που συνάπτονται µε καταναλωτές οι
οποίοι κατοικούν σε άλλα κράτη µέλη – Καταχρηστικές ρήτρες – Γενικοί όροι που
περιλαµβάνουν ρήτρα επιλογής του εφαρµοστέου δικαίου η οποία ορίζει ως εφαρµοστέο το
δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο εδρεύει η εταιρία – Καθορισµός του εφαρµοστέου δικαίου
για την αξιολόγηση της καταχρηστικότητας των ρητρών των εν λόγω γενικών όρων στο πλαίσιο
αγωγής παραλείψεως – Καθορισµός του δικαίου που διέπει την επεξεργασία των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα των καταναλωτών
C-135/15 (Nikiforidis), 18/10/2016: Εφαρµοστέο δίκαιο στη σύµβαση εργασίας – Άρθρο 28 –
Πεδίο εφαρµογής ratione temporis – Άρθρο 9 – Έννοια των “διατάξεων άµεσης εφαρµογής” –
Εφαρµογή διατάξεων άµεσης εφαρµογής άλλων κρατών µελών πλην του κράτους του forum –
Νοµοθεσία κράτους µέλους περί µείωσης αποδοχών των εργαζοµένων του δηµοσίου τοµέα
εξαιτίας δηµοσιονοµικής κρίσης – Καθήκον καλόπιστης συνεργασίας

ix. Κανονισµός (ΕΕ) 1259/2010 για τη θέσπιση ενισχυµένης συνεργασίας στον
τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό
χωρισµό
C-281/15 (Sahyouni), 12/05/2016: Άρθρο 53, παράγραφος 2, του Κανονισµού Διαδικασίας του
Δικαστηρίου – Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις – Κανονισµός (ΕΕ) 1259/2010 –
Πεδίο εφαρµογής – Αναγνώριση αποφάσεως ιδιωτικού διαζυγίου εκδοθείσας από θρησκευτική
αρχή σε τρίτο κράτος – Πρόδηλη αναρµοδιότητα του Δικαστηρίου

58

Savigny Report 2016

x. Κανονισµός (ΕΕ) 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και
την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις (Βρυξέλλες Ια)
C-417/15 (Schmidt), 16/11/2016: Πεδίο εφαρµογής – Άρθρο 24, σηµείο 1, πρώτο εδάφιο –
Αποκλειστική δικαιοδοσία σε υποθέσεις εµπράγµατων δικαιωµάτων επί ακινήτων – Άρθρο 7,
σηµείο 1, στοιχείο αʹ – Αγωγή περί ακυρώσεως συµβάσεως δωρεάς ακινήτου και περί διαγραφής
από το κτηµατολόγιο της εγγραφής του δικαιώµατος κυριότητας
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Α. Αστικός Κώδικας
Άρθ. 5 –33 ΑΚ

Β. Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας
Άρθ. 3, 4, 22, 23 παρ. 1, 29 παρ. 1, 30 παρ. 1, 33, 35, 39, 40 παρ. 1, 40Α, 134, 136, 137, 323, 503
παρ. 3, 518, 545 παρ. 2, 564 παρ. 2, 568 παρ. 4, 611, 612, 614, 622, 624 παρ. 2, 652 παρ. 1, 683
παρ. 3, 689, 740 παρ. 2, 780, 783, 786-790, 792-798, 800, 801, 807, 810, 826, 843, 861, 903, 905,
906, 923, 2 ΕισΝ
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Γ. Κανονισµοί Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κανονισµός (ΕΚ) 1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας
Κανονισµός (ΕΚ) 44/2001για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων
σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις (Βρυξέλλες Ι)
Κανονισµός (ΕΚ) 1206/2001 για τη συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων των κρατών µελών κατά
τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις
Κανονισµός (ΕΚ) 2201/2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση
αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας ο οποίος καταργεί τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1347/2000 (Βρυξέλλες ΙΙα)
Κανονισµός (ΕΚ) 805/2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για µη
αµφισβητούµενες αξιώσεις
Κανονισµός (ΕΚ) 1896/2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής
Κανονισµός (ΕΚ) 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας µικροδιαφορών
Κανονισµός (ΕΚ) 864/2007 για το εφαρµοστέο δίκαιο στις εξωσυµβατικές ενοχές (Ρώµη ΙΙ)
Κανονισµός (ΕΚ) 1393/2007 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη µέλη δικαστικών και
εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») και
κατάργησης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συµβουλίου
Κανονισµός (ΕΚ) 593/2008 για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές (Ρώµη Ι)
Κανονισµός (ΕΚ) 4/2009 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και
εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέµατα υποχρεώσεων διατροφής
Κανονισµός (ΕΚ) 1259/2010 για τη θέσπιση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα του δικαίου
που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό (Ρώµη ΙΙΙ)
Κανονισµός (ΕΕ) 650/2012 σχετικά µε τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο,
την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δηµόσιων εγγράφων στον
τοµέα της κληρονοµικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονοµητηρίου
Κανονισµός (ΕΕ) 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση
αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις (Βρυξέλλες Ια)

Δ. Λοιπά νοµοθετήµατα και Διεθνείς Συµβάσεις
Ν. 5325/1932 (άρθρα 90-96):Περί συναλλαγµατικής και γραµµατίου εις διαταγήν
Ν. 5960/1933 (άρθρα 70-76): Περί Επιταγής
Ν.Δ. 4421/1964: Περί κυρώσεως της υπογραφείσης υπό της Ελλάδος εν Νέα Υόρκη την 20ήν
Ιουνίου 1956 Πολυµερούς Συµβάσεως περί διεκδικήσεως Διατροφής εις την Αλλοδαπήν
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Α.Ν. 89/1967:Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εµποροβιοµηχανικών Εταιρειών
Ν. 791/1978:Περί διατάξεων αφορωσών το εν Ελλάδι καθεστώς των κατά το δίκαιον αλλοδαπής
Πολιτείας συσταθεισών ναυτιλιακών εταιρειών
Ν. 1325/1983:Κύρωση της Σύµβασης για τις συγκρούσεις νόµων που αφορούν τον τύπο
διατάξεων διαθήκης που συνοµολογήθηκε στη Χάγη στις 5 Οκτ. 1961
Ν. 1334/1983: Κύρωση Σύµβασης σχετικής µε την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό
δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις
Ν. 1497/1984: Κύρωση Σύµβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών
δηµόσιων εγγράφων
Ν. 1792/1988: Κύρωση σύµβασης για την προσχώρηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας στη
σύµβαση για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές
Ν. 2102/1992: Κύρωση Διεθνούς Σύµβασης για τα αστικά θέµατα της διεθνούς απαγωγής παιδιών
Ν. 2460/1997: Κύρωση Σύµβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε
αστικές και εµπορικές υποθέσεις
Ν. 2532/1997:Κύρωση της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών
πραγµάτων
Ν. 3171/2003:Κύρωση της Σύµβασης για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σχετικών µε
υποχρεώσεις διατροφής
Ν. 3137/2003: Κύρωση της Σύµβασης για το εφαρµοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής
Ν. 3287/2004: Κύρωση της Σύµβασης για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στην αλλοδαπή
σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις
Ν. 3765/2009:Κύρωση της Σύµβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά
µε τη διακρατική υιοθεσία
Ν. 4020/2011: Κύρωση της Σύµβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο, την
αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα µέτρα προστασίας
των παιδιών

ΙΙ. Ηλεκτρονικές πηγές
Άρειος Πάγος
Συνδιάσκεψη της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
Τ.Ν.Π. Ισοκράτης
Τ.Ν.Π. Νόµος
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Ψηφιακή Νοµική Βιβλιοθήκη
Curia
EU Civil Justice - Newsroom
Hudoc
SSRN
Unidroit
Uncitral
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