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Αν δεν µπορείτε να διαβάσετε το περιεχόµενο του newsletter κάντε κλικ εδώ

Για να γίνετε συνδροµητής κάντε κλικ εδώ

Στο τεύχος Μαρτίου-Απριλίου 2013 που κυκλοφορεί διαβάστε:

Περιεχόµενα
ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

Ε. Πρεβεδούρου, Οι ενδικοφανείς προσφυγές ως µέσον
επιτάχυνσης της διοικητικής δίκης, σελ. 193.

Μ. Πικραµένος, Φίλτρα κατά την εισαγωγή υποθέσεων στη
διοικητική δικαιοσύνη και η προοπτική της συνταγµατικής
αναθεώρησης, σελ. 214.

Αικ. Ρωξάνα, Ζητήµατα αστικής ευθύνης του Kράτους στην
πρόσφατη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, σελ.
218.

Χ. Πουλάκος, Προβληµατισµοί από την εισαγωγή του
άρθρου 326 § 5 του Ν 4072/2012 - το δηµόσιο ως δήµιος και
η εκτέλεση εις βάρος του νικήσαντος διαδίκου -, σελ. 230.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Σύνταγµα

Έλεγχος ΣΔΟΕ - Δέσµευση τραπεζικών λογαριασµών -
Αντισυνταγµατικότητα µέτρου

ΣτΕ 1032/2013 Τµ. Δ΄ [παρατ. Π. Πανταζόπουλος], σελ. 241.

Β. Αλλοδαποί

Αιτήσεις ασύλου - Αρχή της αµεροληψίας

ΣτΕ 212/2013 Τµ. Δ΄ [παρατ. B. Κερασιώτης], σελ. 248.

Γ. Διοικητική διαδικασία

Ενδικοφανής διαδικασία Ν 1418/1984 - Υποχρέωση
ενηµέρωσης από τη Διοίκηση

ΣτΕ Ολ 876/2013 [παρατ. Σ. Κυβέλος], σελ. 255.

Δ. Αστική ευθύνη

Όρια αναιρετικού ελέγχου προϋποθέσεων 105 ΕισΝΑΚ

ΣτΕ 1184/2013 Τµ. Α΄ [παρατ. Γ. Κουκούτσης], σελ. 263.

Ε. ΑΕΙ

Δικαίωµα στην έρευνα και διδασκαλία - Προπτυχιακά
και µεταπτυχιακά µαθήµατα - Κατανοµή διδασκαλίας

ΣτΕ Ολ 41/2013 [παρατ. Θ. Ξηρός], σελ. 273.

ΣΤ. Διοικητική Δικονοµία

Μη καταβολή παραβόλου - Δεν συγκαταλέγεται στις
τυπικές παραλείψεις που καλύπτονται

Ευρετήρια
ΑΕΙ

Δικαίωµα στην έρευνα και διδασκαλία. Προπτυχιακά και
µεταπτυχιακά µαθήµατα. Κατανοµή διδασκαλίας.
Κατοχύρωση της ελεύθερης ανάπτυξης της επιστήµης, ως
θεµελιώδης σκοπός του Κράτους. Αρχές διεπόµενες την
παροχή της ανώτατης εκπαίδευσης. Αρχή της ακαδηµαϊκής
ελευθερίας. Αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης των
ιδρυµάτων. Το δικαίωµα του µέλους ΔΕΠ του Γενικού
Τµήµατος να του ανατεθεί διδακτικό έργο σε προπτυχιακά
µαθήµατα δεν ικανοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ.
3β του Ν 2083/1992 από µόνη την ανάθεση διδακτικού
έργου σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών. ΣτΕ Ολ
41/2013 (παρατ. Θ. Ξηρός), σελ. 273.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

Ακτές. Παραχώρηση δικαιώµατος εκµετάλλευσης. Μίσθωση
χώρων και παραχώρηση του δικαιώµατος εκµεταλλεύσεως
της Ακτής Β΄ Αλιπέδου Βούλας του ΕΟΤ. Γεννάται ακυρωτική
διαφορά στην περίπτωση ένδικης αµφισβητήσεως από
τρίτους ως προς την διαδικασία παραχωρήσεως των
δικαιωµάτων χρήσεως και εκµεταλλεύσεως ακινήτου. Ως
προσβαλλόµενη µε το κρινόµενο ένδικο βοήθηµα πράξη
πρέπει να θεωρηθεί όχι η µη υποκείµενη σε αίτηση
ακυρώσεως σύµβαση αλλά η περί της συνάψεώς της
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΤΑ ΑΕ. ΣτΕ
818/2013 Τµ. Δ΄, σελ. 320.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Αιτήσεις ασύλου. Αρχή της αµεροληψίας. Δεν απαγορεύεται
κατ’ αρχήν η ανάθεση στην ίδια διοικητική αρχή των
αρµοδιοτήτων που προβλέπονται από περισσότερα
νοµοθετήµατα και αφορούν το αυτό πρόσωπο. Δεν αντίκειται
άνευ ετέρου στις αρχές που διέπουν τη δράση της δηµόσιας
διοίκησης κανονιστική πράξη που προβλέπει τη συγκρότηση

γνωµοδοτικού συλλογικού οργάνου µε απόφαση του
διοικητικού οργάνου, το οποίο ασκεί αποφασιστική
αρµοδιότητα στην συγκεκριµένη περίπτωση. Η µόνη
προβλεπόµενη µετά την κατάργηση της διοικητικής
προσφυγής των άρθρων 25 και 26 ΠΔ 90/2008 αίτηση
ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά των πράξεων απορρίψεως
αιτηµάτων ασύλου συνιστά εν όψει του ασκούµενου από το
Δικαστήριο ελέγχου «πραγµατική» (αποτελεσµατική)
προσφυγή κατά την έννοια των άρθρων 39 της Οδηγίας
2005/85/ΕΚ και 13 ΕΣΔΑ. ΣτΕ 212/2013 Τµ. Δ΄ (παρατ. Β.
Κερασιώτης), σελ. 248.
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τυπικές παραλείψεις που καλύπτονται

ΣτΕ Ολ 777/2013, σελ. 284.

Καταβολή ολόκληρου του ποσού του παραβόλου έως
και την πρώτη συζήτηση - Συνταγµατικότητα

ΣτΕ ΕΑ Ολ 136/2013 [παρατ. Αικ. Ηλιάδου], σελ. 287.

Αυξηµένο παράβολο - Μη εφαρµογή στις εκκρεµείς
δίκες

ΣτΕ ΕΑ Ολ 56/2013 [παρατ. Αικ. Ηλιάδου], σελ. 298.

Αίτηση δίκαιης ικανοποίησης λόγω υπέρβασης
εύλογης διάρκειας της δίκης

ΔΕφΑθ 1/2013, σελ. 299.

Ζ. Πολεοδοµία - Χωροταξία

Έννοια κοινοχρήστου χώρου κατά την πολεοδοµική
νοµοθεσία

ΣτΕ 497/2013 Τµ. Ε΄ επταµ. [παρατ. Μ. Χαϊνταρλής], σελ.
303.

Δικαίωµα ιδιοκτησίας - Περιορισµοί - 1ο ΠροσθΠρωτ
ΕΣΔΑ

ΔΕφΑθ 1419/2012 [παρατ. Δ. Γιακουµής], σελ. 310.

Η. Αίτηση ακυρώσεως

Ακτές - Παραχώρηση δικαιώµατος εκµετάλλευσης

ΣτΕ 818/2013 Τµ. Δ΄, σελ. 320.

Θ. Υπάλληλοι

Διαθεσιµότητα προσωπικού ΔΕ - Διοικητικών
Γραµµατέων αποκεντρωµένης διοίκησης

ΜΠρΜεσολ 63/2013 [παρατ. Χ. Χρυσανθάκης], σελ. 322.

Ι. ΚΕΔΕ

Δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων - Υπάγονται
διαφορές περί την κοινή αναγκαστική εκτέλεση

ΜΔΠρΧαλκίδας 72/2013 (Τµ. 2ο), σελ. 324.

ΙΑ. Ελεγκτικό συνέδριο

Ειδική δηµοσιολογιστική ευθύνη στρατιωτικού

ΕλΣυν 1317/2013 (Τµ. V), σελ. 327.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σ. Καρατζά, Η σηµασία της ταχείας και ορθής δίκης και τα
κριτήρια του ευλόγου χρόνου αυτής µε βάση την Ευρωπαϊκή
Σύµβαση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου - Το ελληνικό
συστηµικό πρόβληµα, σελ. 331.

Κ. Μιχοπούλου, Η Οδηγία 2005/36/ΕΚ περί αναγνώρισης
επαγγελµατικών προσόντων και η προσαρµογή της στην
Ελληνική Έννοµη Τάξη, σελ. 343.

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το πεδίο εφαρµογής της ανθρωπιστικής ρήτρας στα
πλαίσια του Κανονισµού Δουβλίνο ΙΙ

ΔΕΕ υπόθ. C-245/11, απόφ. της 6.11.2012 [παρατ. Δ.
Χοτούρας], σελ. 346.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σ. Κυβέλος, Οι πρώτες εντυπώσεις από τις προσφάτως
καθιερωθείσες ενδικοφανείς προσφυγές στις φορολογικές
υποθέσεις, σελ. 357.

Τροποποίηση άρθρων 70, 127, 202 και 205 Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας (Ν 2717/1999), σελ. 361.

Κερασιώτης), σελ. 248.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων. Υπάγονται διαφορές
περί την κοινή αναγκαστική εκτέλεση. Στη δικαιοδοσία των
διοικητικών δικαστηρίων υπάγονται ως διαφορές ουσίας,
εκτός από τις σχετικές µε τη διοικητική εκτέλεση διαφορές,
υπό την προϋπόθεση ότι η υποκείµενη σχέση στην οποία
στηρίζεται ο αποτελών το θεµέλιο της διοικητικής εκτέλεσης
τίτλος είναι σχέση δηµοσίου δικαίου, και οι περί την κοινή
αναγκαστική εκτέλεση διαφορές, όταν η εκτέλεση
επισπεύδεται από ιδιώτη ή ΝΠΙΔ εις βάρος του Δηµοσίου µε
βάση τις κατά τις παρ. 1 του άρθρου 199 ΚΔΔ
καταψηφιστικές αποφάσεις, είτε µε βάση τις αποφάσεις που
εκδίδονται επί προσφυγών ή αιτήσεων ακυρώσεως και
αποτελούν τίτλο εκτελεστό. ΜΔΠρΧαλκίδας 72/2013 (Τµ.
2ο), σελ. 324.

Προβληµατισµοί από την εισαγωγή του άρθρου 326 § 5 του
Ν 4072/2012. Tο δηµόσιο ως δήµιος και η εκτέλεση εις
βάρος του νικήσαντος διαδίκου. Τροποποιήσεις στο δίκαιον
της αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του Δηµοσίου: Η
αβελτηρία της διοίκησης και η εικονικότητα των λόγων για
την θέσπιση των νέων διατάξεων. Τα άτοπα της νοµοθετικής
επιλογής και οι οικονοµικές τους συνέπειες. Υπερνοµοθετικές
αρχές, κράτος δικαίου και ασυµβατότητες. Νοµ. Συµβολές Χ.
Πουλάκος, σελ. 230.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ζητήµατα αστικής ευθύνης του Κράτους στην πρόσφατη
νοµολογία του ΣτΕ. Η παρούσα µελέτη αναδεικνύει
ορισµένες πτυχές του θεσµού της αστικής ευθύνης του
Κράτους, κυρίως µέσα από πρόσφατες αποφάσεις του
Συµβουλίου της Επικρατείας, αλλά και του Αρείου Πάγου και
του ΑΕΔ, δεδοµένης και της «αστικολογικής» προέλευσης
της αστικής ευθύνης. Μεταξύ αυτών, αναφέρεται στην
χρήση από το δικαστή της αρχής της αναλογικότητας, υπό τη
διπλή της θεµελίωση, στα άρθρα 25 παρ. 1 του Συντάγµατος
και 932 ΑΚ, κατά τον προσδιορισµό της χρηµατικής
ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης. Νοµ.
Συµβολές Αικ. Ρωξάνα, σελ. 218.

Κάντε κλικ εδώ για τα πλήρη ευρετήρια
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Διοικητικής Δικονοµίας (Ν 2717/1999), σελ. 361.

Ι. Νόµοι – Προεδρικά Διατάγµατα – Αποφάσεις, σελ. 362.

ΙΙ. Νοµοθετήµατα που αναµένονται, σελ. 365.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ν. Σοϊλεντάκης, Ρακτιβάν - Δηµητρακόπουλος, σελ. 366.

Κ. Τσιµάρας, Η εξέλιξη του συστήµατος διακυβέρνησης
στην Ελλάδα από το 1975 και µετά, σελ. 375.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Γιώργος Γεραπετρίτης, Σύνταγµα και Βουλή - Αυτονοµία
και ανέλεγκτο των εσωτερικών του σώµατος (Παρουσίαση:
Ακρίτας Καϊδατζής, Λέκτορας Νοµικής ΑΠΘ), σελ. 378.

Σπύρος Βλαχόπουλος, Η κρίση του κοινοβουλευτισµού
στον µεσοπόλεµο και το τέλος της Β΄ Ελληνικής Δηµοκρατίας
το 1935: οι θεσµικές όψεις µιας οικονοµικής κρίσης;
(Παρουσίαση: Μιχάλης Τσαπόγας, Δρ. Ν.), σελ. 379.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ

Δηµοσιεύσεις στον Πολιτικό Τύπο (Ιανουάριος - Δεκέµβριος
2012) Επιµέλεια: Θ. Ξηρός, σελ. 381.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ (ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013)

Κάντε κλικ εδώ για πλήρη περιεχόµενα

Αν δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε το newsletter παρακαλούµε πατήστε εδώ
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