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o όγδοο τεύχος του ΕΝΘΑ έρχεται να επιβεβαιώσει την επιτυχημένη
πορεία του περιοδικού το οποίο φιλοξενεί νομικά άρθρα κυρίως φοιτητών οι οποίοι εκφράζοντας την αγάπη τους για τη νομική επιστήμη,
καταβάλλουν έμπρακτη προσπάθεια να την υπηρετήσουν προσθέτοντας το
δικό τους λιθαράκι. Το τεύχος αυτό του περιοδικού περιέχει άρθρα επί σύγχρονων αλλά και διαχρονικών θεμάτων από διάφορους κλάδους δικαίου ώστε
αυτό να αξίζει μια θέση σε αρκετές βιβλιοθήκες νομικών επαγγελματιών και
όχι μόνο.
Αυτό το τεύχος τιμάται από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Ιγγλεζάκη, ο
οποίος έχει παραχωρήσει το πρώτο άρθρο του τεύχους επί του θέματος της
ποινικοποίησης της βλασφημίας και της προσβολής θρησκεύματος. Το άρθρο
απαντά στο πολύ ενδιαφέρον αλλά και από μια άποψη, επίκαιρο ερώτημα κατά
πόσο μια τέτοια ποινικοποίηση συνιστά απαράδεκτο περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης. Δύο άλλα άρθρα του τεύχους καταπιάνονται με θέματα
κυρίως του ιατρικού δικαίου. Το ένα από αυτά αναδεικνύει όμορφα τη σχέση
μεταξύ ιατρικού δικαίου και δικαίου προστασίας καταναλωτή η οποία δεν είναι
σε όλους πάντοτε διακριτή. Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στα εμβόλια τα οποία συνιστούν ‘προϊόντα’ και ως τέτοια, δυνατόν να είναι ελαττωματικά προκαλώντας νόσο και ενεργοποιώντας έτσι, την ευθύνη του παραγωγού που καθιερώνει η σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία 85/374/ΕΟΚ. Το άλλο εξετάζει τη
χρήση βλαστοκυττάρων στο τομέα της ιατρικής και της ιατρικής έρευνας από
νομικο-ηθική σκοπιά σχολιάζοντας ζητήματα τα οποία είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα και συνάμα, αμφιλεγόμενα.
Ένα τέταρτο άρθρο του τεύχους καταπιάνεται με έναν εντελώς διαφορετικό
κλάδο δικαίου, συγκεκριμένα εκείνον του φορολογικού δικαίου και αποτελεί
μια αναλυτική και συνάμα κριτική ματιά σε βασικές αρχές και μηχανισμούς
του συστήματος διεθνούς φορολόγησης. Εμπλουτίζοντας τη ποικιλία του περιεχομένου του περιοδικού, το τελευταίο άρθρο ασχολείται με το ποινικό δίκαιο και δη, με το αδίκημα του βιασμού επικεντρωνόμενο στην επάρκεια (ή
ποιότητα) της συναίνεσης του παραπονούμενου σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, όπως είναι η περίπτωση στην οποία ο φερόμενος ως δράστης αφαιρεί ή
καταστρέφει το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια της συνουσίας.
Το παρόν τεύχος ολοκληρώνεται από τη καθιερωμένη πλέον στήλη στην οποία
τα μέλη της εκδοτικής επιτροπής του περιοδικού καταγράφουν σε συντομία
σημαντικά γεγονότα της νομικής επικαιρότητας. Ανθρώπινα δικαιώματα, ποινικό δίκαιο, ιατρικό δίκαιο, δίκαιο προστασίας καταναλωτή και διεθνές φορολογικό δίκαιο. Αυτά και ακόμη περισσότερα, (αν συνυπολογίσει κανείς και τη
στήλη ‘επικαιρότητα εν συντομία’) θέτει στη διάθεση των αναγνωστών του το
όγδοο τεύχος του περιοδικού ευελπιστώντας ότι θα γεμίσει εποικοδομητικά
ορισμένες από τις ώρες τους ωφελώντας τους όπως ωφελούνται κάθε φορά όσοι
φροντίζουν να γεμίζουν τις σελίδες του.
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