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συμφωνίας περιορισμού χρεών πριν την πλήρωση των εν λόγω όρων, με σύμπραξη του Δημοσίου σ’ αυτή ως δανειστή
υπό αναβλητική αίρεση, όπως επίσης και για παραδεκτή αίτηση επικύρωσής της στη συνέχεια από το δικαστήριο, λόγω
πλασματικής πλήρωσης της αίρεσης αυτής κατ’ εφαρμογή αναλογικά του άρθρου 207 ΑΚ του όρου βεβαίωσης των οφειλών, αποτελούντος πάντως τυπικού απλώς στοιχείου – Ερμηνεία άρθρου 99 παρ. 2 ΠτΚ, που ορίζει ότι η συμφωνία ρύθμισης και περιορισμού χρεών δεν πρέπει να παραβλάπτει τη
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στην «προσθήκη» του δικογράφου των προτάσεών του για μη
επικύρωση της συναφθείσας από αυτό με την οφειλέτρια επιχείρηση συμφωνίας ρύθμισης και περιορισμού των χρεών της,
που το ίδιο είχε ζητήσει προηγουμένως να επικυρωθεί με το
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9. Αγωγή για απόδοση οιονεί νομής δουλειών και αγωγών ύδατος. Η διάταξη του άρθρου 982 ΑΚ, που ορίζει ότι «αν ο αντιπρόσωπος του νομέα ακινήτου θελήσει να αντιποιηθεί τη νομή, αυτή δεν χάνεται για το νομέα προτού λάβει γνώση της
αντιποίησης», απηχεί γενικότερη αρχή, σύμφωνα με την οποία
εάν το ακίνητο καταληφθεί λαθραία και εν αγνοία του νομέα,
η νομή του δεν χάνεται προτού μάθει την κατάληψη και, μη
εφησυχάζοντας, αποκρούσει την κατάληψη και ανακτήσει τη
νομή του ακόμη και αυτοδυνάμως σύμφωνα με το άρθρο 985
εδ. γ΄ ΑΚ. Το στοιχείο αυτό της γνώσης έχει σημασία όχι μόνο για την εφαρμογή του άρθρου 985 εδ. γ΄ ΑΚ, αλλά και για
την έναρξη του χρόνου έκτακτης χρησικτησίας του καταπατητή. Αδυναμία κτήσης δουλείας, αν το περιεχόμενό της αντι-
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βαίνει σε κανόνες απαγορευτικούς ή δημόσιας τάξης. Η διάταξη του άρθρου 1124 ΑΚ, αναφορικά με την έκταση της
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που προβλέπει ότι ο κύριος ακινήτου έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τους γείτονες δίοδο, αν αυτό στερείται την αναγκαία δίοδο προς το δρόμο, με συνέπεια να μη μπορεί να αποκτηθεί πραγματική δουλεία διόδου με έκτακτη χρησικτησία,
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τητας εμπορικές εταιρίες, όσον αφορά τη διατήρηση σε ισχύ
των άρθρων 62 εδ. β΄ και 951 παρ.1 εδ. β΄ του ΚΠολΔ και την
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4072/2012 εν λόγω ενώσεις προσώπων ………………………
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