Νέα και ανακοινώσεις

Επικαιρότητα εν συντομία...
ΕΔΔΑ, 8 Απριλίου
2015, Avotiņš c.
Lettonie
(nο17502/07).

Το ΕΔΔΑ συνεδρίασε στις 8 Απριλίου 2015 σε ολομέλεια. Λετονός πολίτης είχε καταδικαστεί
(ερήμην) στην Κύπρο για αποπληρωμή χρέους και τα δικαστήρια της Λετονίας αναγνώρισαν την
απόφαση κατ' εφαρμογήν του Κανονισμού Βρυξέλες Ι. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι έλαβε γνώση
της κυπριακής απόφασης δυο χρόνια μετά και ότι το exequatur μιας ελαττωματικής απόφασης
παραβιάζει το άρθρο 6 της ΕΔΔΑ (δίκαιη δίκη). Το 2014 με απόφαση 4 κατά και 3 υπέρ, το
ΕΔΔΑ απέρριψε την προσφυγή με κύρια αιτιολογία το γεγονός ότι ο προσφεύγων έπρεπε να
ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στην Κύπρο. Αναμένεται η τελική απόφαση
P.J.

Κανονισμός
1215/2012

Στις 10 Ιανουαρίου 2015, τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός 1215/2012 για τη διεθνή
δικαιοδοςία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
(γνωστός ως Βρυξέλλες Ι). Η διεθνής δικαιοδοσία των δικαςτηρίων του κράτους μέλους που
αποτελεί τη κατοικία του καταναλωτή επί εμπόρων με κατοικία εκτός ΕΕ καθώς και η κατάργηση
της ενδιάμεσης διαδικασίας για τη κήρυξη εκτελεστότητας απόφασης η οποία πρόκειται να
εκτελεστεί σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο εξεδόθη αποτελούν παραδείγματα των
αλλαγών που επέφερε ο αναθεωρημένος Κανονισμός.
Χ.Μ.

ΕΔΔΑ, 10
Μαρτίου 2015,
Varga and others
v. Hungary,
ΕΔΔΑ, 12
Μαρτίου 2015,
Muršić v. Croatia.

Το Μάρτιο του 2015 δημοσιεύθηκαν δυο αποφάσεις του ΕΔΔΑ, που αφορούσαν τις συνθήκες
κράτησης σε φυλακές, και ιδίως το ζήτημα του επαρκούς ατομικού χώρου για κάθε κρατούμενο.
Στη μία περίπτωση (Varga and others v. Hungary, απόφαση της 10.3.2015) το ΕΔΔΑ διαπίστωσε
παραβίαση του άρθρου 3 ΕΣΔΑ (Απαγόρευση βασανιστηρίων), ενώ στην άλλη (Muršić v. Croatia,
απόφαση της 12.3.2015), λαμβάνοντας υπόψη και στοιχεία όπως η δυνατότητα συχνού
προαυλισμού και πρόσβασης γυμναστήριο, αρνήθηκε κατά πλειοψηφία να διαπιστώσει παραβίαση
της Συνθήκης. Φαίνεται από τις παραπάνω αποφάσεις η τάση του ΕΔΔΑ για εξέταση κάθε
περίπτωσης χωριστά και λήψη υπόψη όλων των in concreto δεδομένων, ως προς το συγκεκριμένο
ζήτημα.
Ε.Ρ.

Απόφαση ΔΕΕ
στην υπόθεση C628/13, JeanBernard Lafonta
κατά Autorité des
marchés
financiers

To Δικαστήριο της Ευρωπαικής Ενωσης (ΔΕΕ), στην υπόθεση C-628/13, Jean-Bernard Lafonta
κατά Autorité des marchés financiers, εξέτασε την Οδηγία 2003/6/ΕΚ για τις πράξεις προσώπων
που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση
αγοράς) και την Οδηγία 2003/124/ΕΚ για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/6. Έκρινε ότι δεν
απαιτείται, προκειμένου οι πληροφορίες να μπορούν να θεωρηθούν «συγκεκριμένες», το να μπορεί
να συναχθεί, με επαρκή βαθμό πιθανότητας, ότι η δυνητική επιρροή τους στην τιμή των οικείων
χρηματοπιστωτικών μέσων θα ασκηθεί προς συγκεκριμένη κατεύθυνση και, άρα θα υπάρξουν
συγκεκριμένα αποτελέσματα, όταν θα έχουν δημοσιευθεί οι πληροφορίες αυτές.
Θ.Π.

