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Εννοιολογικός προσδιορισμός της αναγκαίας 
ομοδικίας

ΟΜΟΔΙΚΙΑ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΔΙΚΙΑ



Εννοιολογικός προσδιορισμός αναγκαίας 
ομοδικίας

 η ενιαία ρύθμιση ως αποκλειστική ρύθμιση επίλυσης 
της διαφοράς, 

 η έκταση της ισχύος της αποφάσεως σε όλους τους 
ομοδίκους,ομοδίκους,

 η άσκηση αγωγής από ομοδίκους ή κατά ομοδίκων 
μόνο από κοινού 

 η αδυναμία ύπαρξης αντίθετων αποφάσεων δυνάμει 
άλλων περιστάσεων που συνοδεύουν την απόφαση. 



Εννοιολογικός προσδιορισμός αναγκαίας 
ομοδικίας

Οι πράξεις του καθενός ομοδίκου Οι πράξεις του καθενός ομοδίκου 

ωφελούν και βλάπτουν τους άλλους



Προϋποθέσεις αναγκαίας ομοδικίας

Η ενιαία ρύθμιση ως 

αποκλειστική ρύθμιση της διαφοράς

Προκύπτει από τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου



Μη αυτοτελές διαπλαστικό δικαίωμα

Απόδοση μισθίου (ΕφΑθ 318/2012, ΕφΑΔ 2012, σ. 769, 
ΕφΔωδ 19/2011, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)

Αναπροσαρμογή μισθώματος (ΑΠ 207/2017, ΑΠ 661/2013. 
ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ )

Διάπλαση μιας erga omnes δικονομικής συνέπειας

Αγωγή από τρίτο πρόσωπο κατά αγοραστή και πωλητή, με 
τον ισχυρισμό ότι η πώληση είναι εικονική ως προς το 
πρόσωπο του αγοραστή και ότι πραγματικός αγοραστής 
είναι ο ενάγων

(ΕφΑθ 9398/1996, ΕλλΔνη 1998, σ. 1630. Αντίθετη ΕφΠειρ
318/2014, ΠειρΝομ 2004, σ. 174)



ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

(διαφέρει από την κοινή νομιμοποίηση)(διαφέρει από την κοινή νομιμοποίηση)



ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

ΑΠΌ ΔΕΣΠΟΖΟΝ Ή ΣΕ ΔΟΥΛΕΥΟΝ ΑΚΙΝΗΤΟ

ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ

ΑΠ 829/2017

ΑΓΩΓΗ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣΑΓΩΓΗ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

ΣΥΓΚΥΡΙΟΙ ΔΕΣΠΟΖΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΚΥΡΙΟΙ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΟΣ



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Αρνητικές: αδιαίρετο

Εξουσία πορισμού προϊόντων: διαιρετό



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

(ΑΠ 272/2015)

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΟΜΟΔΙΚΟΥΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΟΜΟΔΙΚΟΥ

(διάδικος στη δίκη διανομής και προσεπικληθείς, 
ΕφΠατρ 33/2017)



Η έκταση της ισχύος της αποφάσεως

σε όλους τους ομοδίκους

Δεδικασμένο

Εκτελεστότητα



 Νομικό πρόσωπο και μέλη (ΕφΛαρ 198/2014, Δικογραφία, 
2014, σ. 371)

 Πρωτοφειλέτης – εγγυητής ως προς την ύπαρξη της κύριας 
οφειλής ΑΠ 338/2017 - (εκτός αν δεν υπάρχει κοινή 
εκπροσώπηση) 

 Μισθωτής – υπομισθωτής στην απόδοση μισθίου (ΕφΘεσσ
1053/2008)1053/2008)

 Κύριος διάδικος και ο αυτοτελώς υπέρ αυτού προσθέτως 
παρεμβαίνων (ΑΠ 177/2017)

 Εκκαθαριστής κληρονομίας και ο κληρονόμος(ΑΠ 
1928/2008)

 Ακυρότητα δικαιοπραξίας (ΑΠ 46/2012)

 Ακυρωσία απόφασης οργάνου νομικού προσώπου 



Άσκηση αγωγής από ομοδίκους 

ή κατά ομοδίκων μόνο από κοινού

ΑΚ 553: Αναστροφή πώλησης

ΑΚ 771: Αποκλεισμός εταίρου

Αγωγή διανομής: 478 ΚΠολΔ (799 ΑΚ) – ΑΠ 617/2104Αγωγή διανομής: 478 ΚΠολΔ (799 ΑΚ) – ΑΠ 617/2104

Ανυπαρξία γάμου: 603 ΚΠολΔ – ΑΠ 1867/2013

609 ΚΠολΔ – ΠΠΧαλκ 469/2017

Ακύρωση διαιτητικής απόφασης: 899 ΚΠολΔ

Ανακοπή τρίτου: 936 ΚΠολΔ – ΑΠ 2179/2014

Τριτανακοπή: 588 παρ. 1 ΚΠολΔ

Ανακριβείς πρώτες εγγραφές: Άρθρ. 6 παρ. 2 ν. 2664/1998 -
ΕφΛαρ 179/2012 Δικογραφία 2012. 336



Αδυναμία ύπαρξης αντίθετων αποφάσεων δυνάμει άλλων 
περιστάσεων που συνοδεύουν την απόφαση

Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίαςΔιάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας

(ΑΠ 421/2013)

Ακυρότητα συμβολαίου

(ΑΠ 1681/2013)



Αναγνώριση της ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης, στα πλαίσια της 
κοινωνίας  (ΑΠ 42/2016)

Πωλητής και ο αγοραστής για ακύρωση της συμβάσεως (ΑΠ 321/2014)

Αγοραστής κατά εργολάβου και οικοπεδούχου προς μεταβίβαση κυριότητας 

Πλαγιαστικώς ενάγων κατά οφειλέτη και τρίτου για αναγνώριση ακυρότητας 
της μεταξύ τους συμβάσεως

Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης - περισσότεροι ανακόπτοντες επιδιώκουν να 
καταταγούν στη θέση άλλου δανειστή (ΑΠ 189/2016)καταταγούν στη θέση άλλου δανειστή (ΑΠ 189/2016)

Ασφαλιστικά μέτρα νομής έναντι περισσότερων που διαταράσσουν τη νομή

Ασφαλιστικά μέτρα για ανατροπή κατάσχεσης από δανειστή - αναγκαίοι 
ομόδικοι ο επισπεύδων και ο οφειλέτης του αιτούντος (όχι οι λοιποί 
συγκύριοι του ακινήτου)

Σύγκληση ΓΣ ΑΕ: Άρθρ. 141 ν. 4548/2018 (ΜΠΛαρ 194/2015, ΧρΙΔ 2015, σ. 298)

Αναγνώριση ανυπαρξίας αναγκαστικής απαλλοτριώσεως έναντι δικαιούχου 
αποζημιώσεως και (μη) καταβάλλοντος αυτή



Τριτανακοπή κατ’ απόφασης 

με αντικείμενο την κήρυξη άκυρης ιδιόγραφης διαθήκης

(ΑΠ 960/2012)

Αναγνωριστική αγωγή για την ακυρότητα διαθήκης που 
ασκούν οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι κατά των εκ ασκούν οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι κατά των εκ 

διαθήκης κληρονόμων 

ΟλΑΠ 902/1982

(ΑΠ 385/2014, 505/2011)

ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ



Δικονομική λειτουργία της αναγκαστικής 
ομοδικίας

 Η επέκταση των συνεπειών των πράξεων του ομοδίκου 
ως προς τους υπόλοιπους                

πραγματικούς

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΗΤΕΥΟΝΤΑΙ

Απαράδεκτη συζήτηση

(ΕφΠατρ 33/2017)



Νέα τακτική διαδικασία

Η αγωγή θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε

Ένορκη βεβαίωση – κλήτευση όλων(ΑΠ 1201/2012)



Δέσμευση όλων - ενέργεια έναντι κάθε ενός χωριστά

Συνέπειες από την πράξη του αντιδίκου των αναγκαίων 
ομοδίκων θα επέρχονται από το χρονικό σημείο ομοδίκων θα επέρχονται από το χρονικό σημείο 
ενέργειας και ως προς τον τελευταίο ομόδικο

Η οριστική απόφαση προσβάλλεται παραδεκτώς με 
αναίρεση μόνο όταν καταστεί τελεσίδικη ως προς όλους 
τους ομοδίκους: ΑΠ 285/2017



 Α κατά Β και Γ, ο Β ομολογεί βάση της αγωγής, ενώ Γ σιωπά, 
βλάπτεται και ο Γ. 

 Άσκηση ενδίκου μέσου από ένα ομόδικο επιφέρει αποτελέσματα 
ως προς όλους. 

 Η εκ μέρους ενός ομοδίκου επίδοση λειτουργεί ωφελίμως και 
υπέρ των λοιπών. 

 Η γνωστοποίηση μαρτύρων ο λόγος εξαιρέσεώς τους –
εξαιρέσεως πραγματογνώμονα ως προς έναν καταλαμβάνει και 
τους λοιπούς. τους λοιπούς. 

 Ο λόγος διακοπής της δίκης στο πρόσωπο ενός ομοδίκου 
επιφέρει διακοπή ως προς όλους (288 ΚΠολΔ). 

 Η ανταγωγή θα πρέπει να ασκείται πάντοτε από όλους τους 
ομοδίκους και θα πρέπει να στρέφεται εναντίον όλων των 
αναγκαίων ομοδίκων (268 παρ. 2 ΚΠολΔ), άλλως απαράδεκτη.

 Προθεσμίες από την επίδοση στον τελευταίο ομόδικο. Ομοίως 
σύντμηση των προθεσμιών.

 Το ίδιο για την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία.



Η κατά πλάσμα δικαίου αντιπροσώπευση των μη 
παριστάμενων ομοδίκων 

Νόμιμη συμμετοχή των παρισταμένων

Μη παράσταση των λοιπών



ΕφΛαρ 212/2015

Οι εκκαλούντες της εφέσεως δεν παραστάθηκαν, όπως δεν
παραστάθηκε και η εφεσίβλητη. Επειδή όμως την τελευταία
εκκρεμούσης της δίκης τη διαδέχθηκε ειδικά άλλο
πρόσωπο, το οποίο άσκησε και αυτοτελή πρόσθετηπρόσωπο, το οποίο άσκησε και αυτοτελή πρόσθετη
παρέμβαση υπέρ αυτής, καθιστάμενο έτσι αναγκαίος
ομόδικος με αυτήν και το οποίο παραστάθηκε, η συζήτηση
της εφέσεως δεν ματαιώθηκε, αλλά απορρίφθηκε η έφεση
λόγω ερημοδικίας του εκκαλούντος, καθώς η εφεσίβλητη
αντιπροσωπευόταν κατά πλάσμα δικαίου από τον ειδικό
διάδοχό της – αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνοντα υπέρ
αυτής.



«Διπλές δίκες»

ο αναγκαίος ομόδικος που είναι απών στη δίκη διανομής, ο αναγκαίος ομόδικος που είναι απών στη δίκη διανομής, 
δεν θεωρείται αντιπροσωπευόμενος από τους λοιπούς 
παρόντες συγκοινωνούς, αλλά δικάζεται σαν να ήταν 

παρών στη δίκη (ΕφΑθ 3287/2008)



Ένσταση συμψηφισμού

Μη θεμελίωση δικαιωμάτων του ουσιαστικού δικαίου

Άσκηση ανακοπής ερημοδικίας (ΑΠ 965/2017, 338/2017) 
με ένα παράβολο ερημοδικίας



Η επέκταση του αποτελέσματος της άσκησης ενδίκων Η επέκταση του αποτελέσματος της άσκησης ενδίκων 
μέσων ως προς όλους



H περίπτωση της αναίρεσης

ΟλΑΠ 24/1997

ΟλΑΠ 11/1992: όχι «πλασματικοί ομόδικοι»ΟλΑΠ 11/1992: όχι «πλασματικοί ομόδικοι»

ΟλΑΠ 15-16/1997, 24/1997: όχι κατά των δικών του 
ομοδίκων



 Κύρωση : απαράδεκτο ως προς όλους

 Λαμβάνεται αυτεπάγγελτα υπόψη

Άλλως 559 αρ. 14 ΚΠολΔ (ΑΠ 1564/2017)



Η έφεση του ενός αναγκαίου ομοδίκου ωφελεί και τους 
υπόλοιπους αναγκαίους ομοδίκους

ακόμη και αν έχει παρέλθει η προθεσμία ασκήσεως του 
ένδικου μέσου για τους υπόλοιπους αναγκαίους 
ομοδίκους

Το ένδικο μέσο που ασκήθηκε μεταγενέστερα από τους 
ίδιους αποβαίνει ανενεργό

Το ένδικο μέσο που ασκήθηκε μεταγενέστερα από τους 
ίδιους αποβαίνει ανενεργό

ΑΝΑΙΡΕΣΗ το ίδιο

Πότε απαράδεκτη η συζήτηση αν περισσότεροι ομόδικοι 
και δεν παρίστανται και δεν έχουν κλητευθεί (ΑΠ 

1023/2017)



 Αδρανήσαντες αναγκαίοι ομόδικοι πρέπει να καλούνται 
στη συζήτηση επί ποινή απαραδέκτου έναντι πάντων. 

 Δεν καθίστανται διάδικοι της δίκης του ενδίκου μέσου, 
χωρίς να κλητευθούν σε αυτή τη δίκη ΟλΑΠ 11/1992χωρίς να κλητευθούν σε αυτή τη δίκη ΟλΑΠ 11/1992

 Η εξαφάνιση της αποφάσεως ισχύει και για τους μη 
εκκαλέσαντες αναγκαίους ομοδίκους, ΕφΑθ 4087/1992



 Η τελεσιδικία και το αμετάκλητο γεννώνται μόνο όταν όλοι 
οι αναγκαίοι ομόδικοι απώλεσαν το δικαίωμα ασκήσεως των 
σχετικών ένδικων μέσων (ΑΠ 285/2017)

 Αν η προσβαλλομένη απόφαση δεν έχει καταστεί τελεσίδικη 
ως προς ένα των αναγκαίων ομοδίκων η αναίρεση 
απορρίπτεται, ως απαράδεκτη, ως προς όλους (ΑΠ 
241/2015, ΑΠ 764/09). 

 Αν δεν συνομολογείται ή δεν αποδεικνύεται η τελεσιδικία 
της προσβαλλόμενης με αναίρεση απόφασης τότε η 
αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη κατ’ αυτεπάγγελτη 
έρευνα του δικαστηρίου (ΑΠ 375/2013). 

 Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει επανάληψη της 
συζητήσεως στο ακροατήριο κατ’ άρθρ. 254 ΚΠολΔ, ΑΠ 
285/2017



Εκούσια δικαιοδοσία - το δευτεροβάθμιο δικαστήριο 
μπορεί να επιβάλει την κλήτευση, όποιου έχει έννομο 
συμφέρον από τη δίκη επομένως και του διαδίκου που 
έλαβε μέρος στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η 
προσβαλλομένη απόφαση, κατά του οποίου δεν 
απευθύνθηκε το ένδικο μέσο της έφεσης (σχετ. διατάξεις απευθύνθηκε το ένδικο μέσο της έφεσης (σχετ. διατάξεις 
762 ΚΠολΔ και 748 παρ. 3α ΚΠολΔ που εφαρμόζεται και 
στα ένδικα μέσα κατ’ άρθρ. 760 ΚΠολΔ).

(ΟλΑΠ 6/1999)



Οι εξαιρέσεις του κανόνα της επέκτασης των συνεπειών 
των πράξεων του ομοδίκου ως προς τους υπόλοιπους:

 συμβιβασμός (293 ΚΠολΔ), 

 αναγνώριση (298 ΚΠολΔ), 

 παραίτηση από το δικόγραφο (294 ΚΠολΔ) και από το  παραίτηση από το δικόγραφο (294 ΚΠολΔ) και από το 
δικαίωμα της αγωγής (296 ΚΠολΔ), καθώς και  
συμφωνία περί διαιτησίας (867 ΚΠολΔ).

 συμφωνία παρέκτασης αρμοδιότητας



 Οι ανωτέρω πράξεις είναι ανίσχυρες και για τον 
ομόδικο που τις επιχείρησε, όταν:

 Είναι αναγκαία η ενιαία ρύθμιση ως αποκλειστική 
ρύθμιση επίλυση της διαφοράς, ρύθμιση επίλυση της διαφοράς, 

 Όταν είναι υποχρεωτική η κοινή νομιμοποίηση των 
ομοδίκων 

 Άρθρ. 37 παρ. 1 ΚΠολΔ και καταστρατήγηση αυτού



Η υποχρεωτικότητα της κλήσης των απόντων ομοδίκων 
σε κάθε μεταγενέστερη διαδικαστική πράξη

Άλλως αυτεπαγγέλτως απαράδεκτη η πράξη

Σχετική ακυρότητα

Ανακοπή ερημοδικίας



 Εκτίμηση των αντιφατικών ισχυρισμών στη διαδικασία 
και ο καθορισμός των αποτελεσμάτων τους στην 
απόφαση (ΑΠ 1340/2017)

 Δεν είναι αντιφατικοί οι ισχυρισμοί όταν η αντίφαση 
είναι νομική: όταν ο ένας ομόδικος ισχυρίζεται ότι είναι νομική: όταν ο ένας ομόδικος ισχυρίζεται ότι 
εξόφλησε και ο άλλος ισχυρίζεται την παραγραφή της 
αξίωσης (ΕφΠειρ 1292/1995)

 Ελεύθερη εκτίμηση από το δικαστήριο (ακόμη και στην 
ομολογία : ΑΠ 1340/2017



ΑΠ 823/2010

Προβολή ισχυρισμού καταχρηστικότητας από κάποιους Προβολή ισχυρισμού καταχρηστικότητας από κάποιους 
από τους ομοδίκους και επίδραση και σε αυτόν που δεν 

τον ισχυρίστηκε
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