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ΕΝΩΣΗ  
ΔΙΚΑΣΤΩΝ
& ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

(Προσλαμβάνουσα) θέση σε δικαστική 
συμπαράσταση ανήλικου αλλοδαπού - 
με ερέθισμα τη ΜΠρΚω 110/2014, του 
Αχ. Κουτσουράδη, σ. 961
Κληρονομία και ατομικοί δανειστές του 
κληρονόμου, της Κ. Παντελίδου, σ. 973
Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις στο Δί-
καιο της αναγκαστικής εκτέλεσης με τον 
ν. 4335/2015, της Σ. Μούζουρα, σ. 982
Ο κανόνας της απαγόρευσης της κατα-
χρηστικής ασκήσεως δικαιώματος στο 
αστικό δικονομικό δίκαιο, του Γιάν. Βαλμα-
ντώνη, σ. 995
Η ένσταση μετακύλισης της ζημίας στις 
αγωγές αποζημίωσης λόγω παραβά-
σεων του δικαίου ελεύθερου ανταγω-
νισμού (passing-on defence) - οδηγία 
2014/104 και αστικό δίκαιο, του Ν. Ζα-
πριάνου, σ. 1012
Η «υλική υπόσταση» της ηθικής βλάβης 
των εμπορικών εταιριών, του Ισ. Γεροντί-
δη, σ. 1024
Άρνηση υποθηκοφύλακα να μεταγράψει 
σύμβαση αγοραπωλησίας ακινήτου, του 
Γ. Διαμαντόπουλου, σ. 1040
ΑΠ 2030/2014: Άδεια χρήσης σήματος 
(Σημ. Β. Παπακωνσταντίνου), σ. 1095
ΑΠ 28/2015: Διανομή· αναγκαστική ομο-
δικία (Σημ. Σ. Μούζουρα), σ. 1090
ΑΠ 309/2015: Αριθμός ένορκων βεβαιώ-

σεων (Σημ. Α. Βαθρακοκοίλη), σ. 1078
ΑΠ 820/2015: Δεν συνιστά, άνευ ετέ-
ρου, περίπτωση ανώτερης βίας η αποχή 
των δικηγόρων από την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους (Σημ. Αθ. Πανταζόπου-
λου), σ. 1086
ΑΠ 100/2016: Χρησικτησία σε κλήρο 
μετά τον α.ν. 431/1968 (Παρατ. Μ. Σαββί-
δου), σ. 1061
ΑΠ 218/2016: Έκδοση διαταγής πληρω-
μής για απαίτηση δημόσιου δικαίου· προ-
θεσμία ανακοπής από το Δημόσιο (Πα-
ρατ. Στ. Πανταζόπουλου), σ. 1081
ΑΠ 244/2016: Ομόλογα ατελεύτητης ή 
αόριστης διάρκειας (perpetual bonds). 
Αδικοπραξία (Σημ. Ν. Βερβεσού), σ. 1065
ΜΠρΑθ 3157/2016: Διαγραφή μέλους 
οικοδομικού συνεταιρισμού (Παρατ. Α. 
Κρητικού), σ. 1130
ΜΠρΘεσ 1298/2016: Αίτηση ασφαλιστι-
κών μέτρων για την εξασφάλιση απαίτη-
σης από αποκτήματα (Σημ. Κ. Γεωργίου), 
σ. 1143
ΣτΕ 4228/2015 (7μ): Υποχρέωση Διοίκη-
σης να συμμορφώνεται προς τις ακυρω-
τικές αποφάσεις των διοικητικών δικαστη-
ρίων (Σημ. Ι. Κατρά), σ. 1164
ΣτΕ 168/2016: Έλεγχος δικαστικής πλη-
ρεξουσιότητας (Σημ. Ε. Στασινόπουλου), 
σ. 1251


























