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Πως πέρασαν τέσσερα χρόνια! Τέσσερα χρόνια επιστημονικών περιπλανήσεων και συνάμα συγγραφικών
αναζητήσεων μέσα από τα άρθρα του περιοδικού μας για ποικίλα νομικά θέματα άλλοτε θεωρητικά και
άλλοτε πρακτικά αλλά πάντοτε τόσο ενδιαφέροντα! Το παρόν τεύχος δεν αποτελεί βεβαίως εξαίρεση! Με
το ένατο τεύχος το περιοδικό ΕΝΘΑ εισέρχεται στο πέμπτο έτος κυκλοφορίας του και συνεχίζει δυναμικά
το ταξίδι του στο νομικό κόσμο εστιάζοντας για ακόμη μια φορά σε καθόλα επίκαιρα θέματα.
Ξεφυλλίζοντας τις πρώτες σελίδες του ο αναγνώστης αρχίζει τη περιήγηση του με πρόσφατη νομολογία
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) στην οποία έχουν εστιάσει τα μέλη της εκδοτικής επιτροπής μέσα από τη στήλη
«Επικαιρότητα εν συντομία». Προχωρώντας ο αναγνώστης θα συναντήσει ποικίλα νομικά άρθρα προς
μελέτη, ενημέρωση αλλά κυρίως προβληματισμό και σκέψη.
Το παρόν τεύχος φιλοξενεί αρχικά το άρθρο του Δρ. Χάρη Σταμέλου «The legal regime of air transport
in Cyprus». Συγκεκριμένα ο συγγραφέας μέσα από τις σελίδες του άρθρου του ξεδιπλώνει, στην αγγλική
γλώσσα, το νομικό πλαίσιο των αεροπορικών μεταφορών κατά το Κυπριακό Δίκαιο κάνοντας ειδική αναφορά στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2015 για το κλείσιμο των Κυπριακών Αερογραμμών
αλλά και στη αλληλεπίδραση της πολιτικής αερομεταφορών και της πολιτικής ανταγωνισμού σε εθνικό
αλλά και Ενωσιακό επίπεδο. Αφουγκραζόμενες το ρόλο των Ενωσιακών αλλά και διεθνών δικαιοδοτικών
οργάνων αντίστοιχα οι συγγραφείς των επόμενων δύο άρθρων αναπτύσσουν δύο καθόλα ενδιαφέροντα
νομικά ζητήματα. Συγκεκριμένα η Αννιτα-Θεωνη Γαραντζιωτη παρουσιάζει, στα πλαίσια τα εμπορικού
δικαίου, «Τα βασικά δικαιώματα του καταναλωτή από την Οδηγία 2008/48/ΕΚ για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης» εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στο δικαίωμα πληροφόρησης, στο δικαίωμα υπαναχώρησης
και στο δικαίωμα της πρόωρης εξόφλησης αλλά και στη νομολογιακή προσέγγιση της εν λόγω Οδηγίας
μέσα από τις αποφάσεις του ίδιου του ΔΕΕ αλλά και των Ελληνικών Δικαστηρίων. Ακολούθως η Στέλλα
Μαλά επεξηγεί τη θεωρία και τη σφαίρα εφαρμογής της αποθαρρυντικής επίδρασης («chilling effect»)
στην νομολογία του ΕΔΔΑ σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στο διαδίκτυο. Στα πλαίσια της μελέτης
της η συγγραφέας, μεταξύ άλλων, επιχειρεί να εντοπίσει και να αναλύσει τις κύριες υποθέσεις του ΕΔΔΑ,
στις οποίες έγινε αναφορά στην αποθαρρυντική επίδραση σχετικά με το δικαίωμα αυτό καθώς και να
αποδείξει ότι η εν λόγω θεωρία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φύση και τους στόχους τους οποίους
επιδιώκει μια κύρωση. Το επόμενο άρθρο έχει συνταχθεί από την Έλενα Τόλλα. Η συγγραφέας επικεντρώνεται στην αρχή της δίκαιης δίκης και στην αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως ή αρχή της αντιμωλίας
ως αυτές εφαρμόζονται σε Διοικητικού δικαίου φύσεως υποθέσεις στη Κυπριακή έννομη τάξη. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενότητα όπου αναλύεται η δυνατότητα άσκησης αναθεωρητικής έφεσης από τον
επιτυχόντα, στη πρωτόδικη διαδικασία, του οποίου η αίτηση ακυρώσεως έχει επιτύχει για ένα μόνο λόγο
και αυτός είναι αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενος, ζητώντας την εξέταση των υπόλοιπων νομικών σημείων που
δεν εξετάστηκαν πρωτόδικα. Ακολούθως η Διονυσία Τσολάκη με ένα ευφάνταστο και πρωτότυπο τρόπο,
και πρακτικά μέσα από τα μάτια ενός λογισμικού, επιχειρηματολογεί υπέρ της μεταρρύθμισης του δικαίου
πνευματικής ιδιοκτησίας ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα παροχής δικαιωμάτων υπέρ των δημιουργικών λογισμικών. Τέλος η Ηλέκτρα Κουρούνη, εστιάζει, μέσα από το πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο άρθρο
τις, στις πρόσφατες αποφάσεις της ολομέλειας του Αρείου Πάγου για το επικουρικό κεφάλαιο.
Σας παραδίδω αυτό το τεύχος με τα ποικίλα νομικά άρθρα του με μεγάλη χαρά για περαιτέρω μελέτη,
ενημέρωση και περισυλλογή. Άλλωστε όπως είπε και ο Ισοκράτης «Εάν ης φιλομαθής, έσει και πολυμαθής».
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