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Μελέηες

. Μαηζίας, Πξνζαχμεζε ρξφλνπ ηαθηηθήο ρξεζηθηεζίαο απφ ηνλ θιεξνλφκν
1

Ι. Βούιγαρες, Γηεχξπλζε θαη εκβάζπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη επηπηψζεηο ζηελ ελνπνίεζε ηνπ
δηθαίνπ πξνο ηα έζσ θαη πξνο ηα έμσ
6

Α. Χειηδόλες, Δηθνληθφ ηίκεκα, αδηθαηνιφγεηνο πινπηηζκφο θαη ΑΘ 281.

16

Διάλογος με ηη νομολογία [Όια ηα θείκελα βρίζθοληαη ζηο ίδηο pdf.]

ΑΠ 1566/2001 θαη ΔθΘξάθεο 221/2000 κε ζεκ. Κ.Π. θαη Απ. Χειηδόλε, Θαηαρξεζηηθή πξνβνιή ηεο
αθπξφηεηαο ηεο αηηίαο ζπλαιιαγκαηηθψλ πνπ εθδφζεθαλ γηα ην κε αλαγξαθέλ ηίκεκα ζηελ πψιεζε

32

αθηλήηνπ...

ΑΠ 163/2002 κε ζεκ. Κ.Π., Πιαζκαηηθή επίδνζε ηεο πεξηιήςεσο ηεο θαηαζρεηήξηαο εθζέζεσο
38

ΠΠξΑζ 9/2003 κε ζεκ. Χρηζηίλας Ληβαδά, εκαζία ηεο πξνβιέςεσο ζε «θψδηθεο δενληνινγίαο» γηα
έγγξαθε θαηάξηηζε δηθαηνπξαμηψλ αηχπσλ, φπσο ε ζχκβαζε δηθαηνρξήζεσο (franchise)
39

ΜΠξΠεηξ 151/2002 κε ζεκ. Κ.Π., Μεηεγθαηάζηαζε ηνπ νθεηιέηε ζην εμσηεξηθφ κεηά ηελ έθδνζε ηεο

50

δηαηαγήο πιεξσκήο θαη πξηλ απφ ηελ επίδνζή ηεο. Αλαζηνιή ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 630 Α ΘΠνιΓ
θαηά ηνλ Αχγνπζην

ΓλσκνδΟινκΝΘ 588/2002 κε ζεκ. Κ.Π., πλέπεηεο ηεο ζπλελψζεσο ηεο ςηιήο θπξηφηεηαο κε ηελ
επηθαξπία πξηλ απφ ηνλ πιεηζηεξηαζκφ

Θέμαηα ειδικού ενδιαθέρονηος

53

Ι. Καζηρηώηες, Ζ παξαίηεζε απφ ηελ θαηάζρεζε ζηα ρέξηα ηξίηνπ (αλαγθαζηηθή - ζπληεξεηηθή)
58

Η. Κωηζάθες, Θέκαηα νξηδφληηαο θαη θάζεηεο ηδηνθηεζία

97

Διεθνής θοιηηηική παροσζία ηης Ελλάδος

Γηάθξηζε ηεο Ννκηθήο ΓΠΘ ζηελ εηθνληθή δίθε Telders 2002 ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο
119
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Πξφινγνο
Μελέηες (Το νέο δίκαιο ηης πωλήζεως)

Φ. Γωρής, πγθξηηηθή επηζθφπεζε ηνπ παιαηνχ θαη ηνπ λένπ δηθαίνπ ηεο πσιήζεσο
(Βαζηθνί άμνλεο)
123

Π. Κορλειάθες, Ζ αμίσζε απνδεκίσζεο θαηά ην λέν άξζξν 543 ΑΘ

Κ. Παληειίδοσ, Εεηήκαηα παξαγξαθήο ζην λέν δίθαην ηεο πσιήζεσο

138

143

Κ. Παλαγόποσιος, Σν δηθαζηηθά δηαπιαζηηθφ δηθαίσκα ηνπ πσιεηή απφ ην άξζξν
542 ΑΘ
147

Α. Χειηδόλες, πζηεκαηηθή ππνδνκή θαη αλνηθηά δεηήκαηα ηνπ λένπ δηθαίνπ ηεο
πψιεζεο
158

Ι. ηεργηαλλίδοσ, Σν δηθαίσκα επηινγήο κεηαμχ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 540

ΑΘ αμηψζεσλ ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηελ αμίσζε ηνπ 543 ΑΘ

170

Διάλογος με ηη νομολογία [Όια ηα θείκελα βρίζθοληαη ζηο ίδηο pdf.]

ηΔ 1237/2003, Αξρέο ηζφηεηαο θαη αμηνθξαηίαο θαηά ηελ θαηάιεςε δεκφζησλ
ζέζεσλ (κε ζεκ. Γ. Φηιίπποσ)
174

ΑΠ 1098/99, πδήηεζε ζην αθξναηήξην ηνπ Αξείνπ Πάγνπ δίρσο ηελ παξνπζία ηνπ
δηαδίθνπ, κε δήισζε, ζηελ νπνία θαηαρσξίδεηαη θαη παξαίηεζε απφ ην αλαηξεηήξην
(κε ζεκ. . ηακαηόποσιοσ)

182

ΑΠ 675/2002, Παξαίηεζε απφ ην δηθφγξαθν ή θαη ην δηθαίσκα ηεο αγσγήο ζην
ζηάδην ηεο αλαηξεηηθήο δηαδηθαζίαο (κε ζεκ. . ηακαηόποσιοσ).

184

ΑΠ 200/2003, Αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα ηεο αλαθνπήο θαηά δηαηαγήο πιεξσκήο (κε
ζεκ. . Σζαληίλε)

189

Εσρωπαϊκή νομική επικαιρόηηηα
Χ. Ληβαδά, Ζ πξφηαζε λέαο νδεγίαο γηα ηελ θαηαλαισηηθή πίζηε (δεηήκαηα πεδίνπ
εθαξκνγήο)

194

Γ. Παπαϊωάλλοσ, Ζ πξνζπκβαηηθή ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ θαηά ηελ
ρνξήγεζε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζηα πιαίζηα ηεο απηνξξχζκηζεο
202

Θέμαηα ειδικού ενδιαθέρονηος

Μ. Παηεράθες, Multimodal Transport Operator (MTO) θαη παξαγγειηνδφρνο
κεηαθνξάο
215

Μ. Φίιηππας, Ζ λνκηκφηεηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο «απηφκαηεο επηθχιαμεο» ζε
δειψζεηο απνδνρήο ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ δηεζλνχο δηθαζηεξίνπ
231
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Πξφινγνο
Μελέηες (Ζηηήμαηα αζηικής εσθύνης)

Κ. Φοσληεδάθε, Ζ επζχλε ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο ζην ειιεληθφ δίθαην

245

Γ. Γέιιηος, Σν ηεθκήξην ππαηηηφηεηαο ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο

256

Θ. Λύηρας, Ρχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αζηηθή επζχλ

264

Διάλογος με ηη νομολογία

ΟιοκηΔ 2858/2003, Αλεπίηξεπηε ε πξνζσπηθή θξάηεζε γηα ρξέε πξνο ηα λπδδ (κε ζρφιην κειέηε Γ. Φηιίπποσ)
279

Δισλεδρ 1376/2002, Αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ζηέξεζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο
ππαιιήινπ (κε ζεκ. Α. Παληαδόποσιοσ)

291

ΑΠ 303/2003, Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θάιπςε απφ ηελ απνζήθε θαη ησλ ηφθσλ πέξαλ θαη επηπιένλ
ηνπ νξηζκέλνπ πνζνχ γηα ην νπνίν γξάθηεθε ε ππνζήθε (κε ζεκ. Κ.Π.)
297

ΠοιΠρωηΡοδόπες 93/2003, Αγσγή γηα δηάξξεμε θαηαδνιηεπηηθψλ ζπκβάζεσλ (γνληθψλ
παξνρψλ) θαη’ άξζξν 939 ΑΘ (κε ζεκ. Ι. ηεργηαλλίδοσ)

304

Σσνήγορος ηοσ Πολίηη [Όια ηα θείκελα βρίζθοληαη ζηο ίδηο pdf.]

Πόρηζκα 11895.02.1/2002, Πξφζβαζε δηθεγφξσλ ζε ρψξνπο θξάηεζεο παξάλνκα εηζεξρνκέλσλ
αιινδαπψλ θαη αηηνχλησλ άζπιν (κε ζεκ. Μ. Σζαπόγα)
309

3

Πόρηζκα 3996.03.2/2003, Αηηηνιφγεζε (κε) ππαγσγήο ζε εηδηθφ ζηξαηνινγηθφ θαζεζηψο

316

Πόρηζκα 7897.01.2/2001, Πξνζηαζία ρψξσλ ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο (κε ζεκ. Μ. Σζαπόγα)
319

Θέμαηα ειδικού ενδιαθέρονηος

Γ. Χαηδής, Οηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ δηθαίνπ (ζην παξάδεηγκα ηεο πνηληθήο ξήηξαο)
3322

Πανηγσρικός λόγος ζηο ΔΠΘ για ηην επέηειο ηης 28ης Οκηωβρίοσ

Γ. - Δ. Καιαβρός, Ζ θήξπμε ηνπ Διιελντηαιηθνχ πνιέκνπ ηνπ ’40 απφ πιεπξάο δηεζλνχο δηθαίνπ
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344

ΔΤΡΔΣΖΡΗΑ 2003

Μελέηες

Γ. Γέιιηος, Αηνκηθά δηθαηψκαηα, ηδησηηθφ δίθαην, πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη εγγπήζεηο
ηξαπεδηθψλ δαλείσλ
357

Κ. Χρηζηοδούιοσ, Οη επηπηψζεηο ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ δηθαίνπ ηεο πψιεζεο (λ. 3043/2002) ζην
ινηπφ ελνρηθφ δίθαην
389

Γ. Παπαϊωάλλοσ, Ζ εζληθή θαη επξσπατθή δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο
θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ
402

Διάλογος με ηη νομολογία [Όια ηα θείκελα βρίζθοληαη ζηο ίδηο pdf.]

ΑΠ 21/2001, Δπηπξφζζεηε επίδνζε θαη ζε άιιν φξγαλν (πέξαλ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ) γηα
424

ην Γεκφζην (κε ζεκ. Κ.Π.)

ΑΠ 672/2003, ΑΠ 597/2001, ΔθΑζ 3038/2002 θαη ΔθΑζ 8090/2001 Γηθεγνξηθή ακνηβή ζηηο
απαιινηξηψζεηο (κε ζεκ. Κ.Π.)

426

Σσνήγορος ηοσ Πολίηη [Όια ηα θείκελα βρίζθοληαη ζηο ίδηο pdf.]

Πόρηζκα 23192.02.2.2/24.12.2002, Ηζαγέλεηα αιινδαπήο πνπ λπκθεχζεθε κε έιιελα πξν ηνπ 1983
αιιά δελ πξνέβε ζε δεκνηνινγηθή εγγξαθή
434

Πόρηζκα 14216.01.2.2/25.11.2002, Θαηάζεζε αηηήκαηνο πνιηηηθνχ αζχινπ κε δηθαζηηθφ επηκειεηή
439

Πόρηζκα 1104.03.2.2/10.4.2003, Έθπησζε απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ησλ δαπαλψλ πνπ
θαηαβάιιεη ν δηαδεπγκέλνο ζχδπγνο γηα ηα ηέθλα πνπ δελ θαηνηθνχλ καδί ηνπ
442

Εσρωπαϊκή νομική επικαιρόηηηα

Γ. Παπαϊωάλλοσ, Θνηλνηηθέο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή ρξεκαηνπηζησηηθψλ
ππεξεζηψλ θαηά ην έηνο 2003
445

Θέμαηα ειδικού ενδιαθέρονηος

Η. Κωηζάθες, χζηαζε νξηδφληηαο ή θάζεηεο ηδηνθηεζίαο κε δηθαηνπξαμία αηηία ζαλάηνπ - θαηάξηηζε αλαβίσζε
453

Ειδικό Αθιέρωμα

Μ. Γιαξάθε, Θνηλνηηθφ Γίθηπν ζην Γηαδίθηπν Α
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Γ

Δπξεηήξην 2003

