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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

 

Ικανότητα διαδίκου: Όποιος έχει ικανότητα δικαίου, δηλαδή όποιος δύναται να αποτελέσει 

υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έχει και ικανότητα διαδίκου (62 ΚΠολΔ), δύναται 

δηλαδή να αποτελεί διάδικος. Συνεπώς, ικανότητα δικαίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά 

πρόσωπα, και (κατά ρητή αναφορά του άρθρου 62 ΚΠολΔ) οι ενώσεις προσώπων χωρίς νομική 

προσωπικότητα και οι αστικές εταιρείες χωρίς νομική προσωπικότητα. Η ικανότητα δικαίου 

πρακτικά συνεπάγεται τη δυνατότητα να ασκούνται για λογαριασμό του προσώπου αυτού (υπέρ 

του και εναντίον του) ένδικα βοηθήματα ή μέσα. 

Ικανότητα δικαστικής παράστασης: Όποιος έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, δηλαδή δύναται να 

συνάπτει δικαιοπραξίες στο όνομά του, έχει και ικανότητα δικαστικής παράστασης (63 ΚΠολΔ), 

δύναται δηλαδή να παρίσταται στο δικαστήριο με το δικό του όνομα. Περιορισμένη 

δικαιοπρακτική ικανότητα λόγω ηλικίας, δικαστικής συμπαράστασης κοκ, επηρεάζει αντίστοιχα 

και την ικανότητα δικαστικής παράστασης. Ελλείψει ικανότητας δικαστικής παράστασης, το 

πρόσωπο εκπροσωπείται από τους νομίμους εκπροσώπους του (γονείς, δικαστικός 

συμπαραστάτης κοκ), που παρίστανται στο δικαστήριο με το δικό τους όνομα για δικό του 

λογαριασμό.  

Τα νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προσώπων και οι αστικές εταιρείες χωρίς νομική 

προσωπικότητα, παρίστανται στο δικαστήριο με όποιον τα εκπροσωπεί ή με όποιον ασκεί τη 

διαχείρισή τους.  

Ικανότητα δικολογείν: Διακρίνεται από την ικανότητα δικαστικής παράστασης. Ικανότητα προς 

το δικολογείν έχουν μόνο οι δικηγόροι (94 ΚΠολΔ), και συνεπώς είναι υποχρεωτική για το διάδικο 

η εκπροσώπηση από δικηγόρο, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 

94 ΚΠολΔ.  

 

Καταψηφιστική αγωγή: Η αγωγή που στο αιτητικό της περιλαμβάνεται η επιδίκαση μιας 

παροχής, και συνεπώς αν γίνει δεκτή, στο διατακτικό της απόφασης θα περιλαμβάνεται διάταξη 

που επιδικάζει/διατάσσει την καταβολή της παροχής. Για την κρίση επί της αγωγής προηγείται 

διάγνωση-αναγνώριση της ύπαρξης του δικαιώματος και ακολουθεί αποδοχή άσκησης της 

αξίωσης που απορρέει από αυτό.  
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Αναγνωριστική αγωγή: Η αγωγή που στο αιτητικό της περιλαμβάνει μόνο την αναγνώριση 

ύπαρξης και ισχύος ενός δικαιώματος του ενάγοντος (70 ΚΠολΔ), και όχι αίτημα ικανοποίησης 

αυτού, συνεπώς αν γίνει δεκτή αναγνωρίζει απλά την ύπαρξη της αξίωσης, χωρίς να διατάσσει 

την ικανοποίησή της. Περιορισμένη σε σχέση με την καταψηφιστική. Για την κρίση επί της 

αγωγής επιχειρείται μόνο διάγνωση της ύπαρξης του δικαιώματος.  

Διαπλαστική αγωγή: Η αγωγή που αιτείται τη διάπλαση εννόμων σχέσεων, ήτοι τη διενέργεια 

μία ή περισσοτέρων μεταβολών στην υφιστάμενη έννομη τάξη (71 ΚΠολΔ). Διάπλαση μπορεί να 

είναι είτε η σύσταση μιας νέας έννομης σχέσης, είτε η κατάργησή της, είτε η τροποποίησή της. 

Αν η αγωγή αυτή γίνει δεκτή (προηγείται η διάγνωση αν πληρούνται οι προϋποθέσεις) το 

διατακτικό της απόφασης κηρύσσει την αντίστοιχη μεταβολή της εννόμου σχέσεως.  

Σώρευση αγωγών: Είναι δυνατό στα πλαίσια της ίδιας αγωγής να συνυπάρχουν ένα 

αναγνωριστικό και ένα καταψηφιστικό σκέλος, ένα διαπλαστικό και ένα καταψηφιστικό σκέλος, 

κοκ.  

Πλαγιαστική αγωγή: Η αγωγή δια της οποίας ο δανειστής ασκεί δικαστικά τα δικαιώματα του 

οφειλέτη του κατά τρίτου προσώπου (οφειλέτη του οφειλέτη), με σκοπό την ικανοποίηση του 

ιδίου (72 ΚΠολΔ). Δεν είναι δυνατή για αξιώσεις που συνδέονται στενά με το πρόσωπο του 

οφειλέτη (πχ οικογενειακής φύσεως αξιώσεις).  

 

Αυτεπάγγελτη έρευνα: Η ύπαρξη ικανότητας διαδίκου, ικανότητας δικαστικής παράστασης και 

ικανότητας προς το δικολογείν, καθώς και το αίτημα παροχής δικαστικής προστασίας (αν μπορεί 

να υπαχθεί σε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις αγωγής) εξετάζονται αυτεπαγγέλτως από το 

δικαστήριο, ακόμα και αν δεν αμφισβητούνται από τους διαδίκους.  

 

Ομοδικία: Το φαινόμενο όπου περισσότερα πρόσωπα βρίσκονται στην ίδια πλευρά της δίκης 

(ενάγοντες, εναγόμενοι κοκ) εξαιτίας της ύπαρξης νομικού δεσμού μεταξύ τους που δικαιολογεί 

ή/και επιτάσσει την από κοινού εναγωγή.  

Αναγκαία ομοδικία: Υφίσταται στις εξής περιπτώσεις: 1) Όταν η διαφορά επιδέχεται ενιαία 

μόνον ρύθμιση. 2) Όταν η ισχύς της απόφασης που θα εκδοθεί εκτείνεται σε όλους τους 

ομοδίκους. 3) Όταν οι ομόδικοι μόνο από κοινού μπορούν να ασκήσουν αγωγή ή να εναχθούν. 

4) Όταν εξαιτίας των περιστάσεων που συνοδεύουν την υπόθεση, δεν μπορούν να υπάρχουν 

αντίθετες αποφάσεις απέναντι στους ομοδίκους (76 ΚΠολΔ).  
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Απλή ομοδικία: Υφίσταται αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις για να υφίσταται 

αναγκαία ομοδικία, και: 1) Αν υπάρχει κοινό δικαίωμα πάνω στο αντικείμενο της διαφοράς. 2) 

Αν υπάρχει κοινή υποχρέωση πάνω στο αντικείμενο της διαφοράς. 3) Αν σχετικά με το 

αντικείμενο της διαφοράς υφίστανται χωριστά δικαιώματα που στηρίζονται στην ίδια 

πραγματική και νομική αιτία. 4) Αν σχετικά με το αντικείμενο της διαφοράς υφίστανται διακριτές 

υποχρεώσεις που στηρίζονται στην ίδια πραγματική και νομική αιτία. 5) Αν αντικείμενο της 

διαφοράς είναι ομοειδείς απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που στηρίζονται σε όμοια, κατά τα ουσιώδη 

στοιχεία της, ιστορική και νομική βάση (ήτοι όχι στα ίδια ακριβώς πραγματικά περιστατικά, αλλά 

σε παρεμφερή-αντίστοιχα πραγματικά περιστατικά) και συγχρόνως το δικαστήριο έχει 

αρμοδιότητα για τον καθέναν από τους εναγόμενους (74 ΚΠολΔ). 

Πράξεις των ομοδίκων: Στην αναγκαία ομοδικία οι πράξεις και οι ισχυρισμοί κάθε ομοδίκου 

ωφελούν και βλάπτουν και τους υπόλοιπους, καθότι δε γίνεται να εκδοθεί χωριστή απόφαση για 

τον καθένα τους. Αντιθέτως, στην απλή ομοδικία που είναι δυνατή η έκδοση διαφορετικής 

απόφασης οι πράξεις κάθε ομοδίκου δύνανται να ωφελούν και να βλάπτουν μόνο τον ίδιο, και 

δρα ανεξάρτητα εν σχέσει με τους άλλους (75 ΚΠολΔ). Ειδικά για την πρόταση αντιφατικών 

ισχυρισμών από αναγκαίους ομοδίκους, το δικαστήριο εκτιμά ελεύθερα την επιρροή τους στη 

διαδικασία και στην απόφαση, και μπορεί να καθορίσει τα αποτελέσματά τους, χωριστά για κάθε 

ομόδικο (77 ΚΠολΔ). 

Ένδικα μέσα: Στην αναγκαία ομοδικία, η άσκηση ενδίκου μέσου από έναν ομόδικο έχει 

αποτελέσματα και για τους άλλους (76 ΚΠολΔ). Μάλιστα, αν υπάρχει αναγκαία ομοδικία, η 

έφεση και η αναίρεση πρέπει υποχρεωτικά να στρέφονται κατά όλων των αναγκαίων ομοδίκων, 

και αν κάποιος εξ’ αυτών δε συμπεριλαμβάνεται στο δικόγραφο αυτό απορρίπτεται ως 

απαράδεκτο. Αντιθέτως, στην απλή ομοδικία η άσκηση ενδίκου μέσου από έναν εκ των ομοδίκων 

δεν έχει αυτομάτως αποτελέσματα και για τους υπόλοιπους, όμως τυχόν ευδοκίμησή του 

ενδέχεται να δημιουργεί ωφέλεια και για τους ομοδίκους (532 ΚΠολΔ).  

Παράσταση διαδίκων: Στην αναγκαία ομοδικία, ο ομόδικος που δεν παρίσταται θεωρείται ότι 

αντιπροσωπεύεται από τους υπόλοιπους (76 ΚΠολΔ). Στην απλή ομοδικία οι ομόδικοι δρουν 

ανεξάρτητα μεταξύ τους (75 ΚΠολΔ).  

 

Προσεπικλήσεις, ανακοινώσεις δίκης, παρεμβάσεις: Ένδικα βοηθήματα που σκοπό έχουν να 

προκαλέσουν τη συμμετοχή στη δίκη τρίτων προσώπων, ήτοι προσώπων που δεν 
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περιλαμβάνονται στο αρχικό δικόγραφο της κύριας αγωγής. Ασκούνται με τον ίδιο τρόπο που 

ασκείται και η αγωγή (κατάθεση δικογράφου και εμπρόθεσμη επίδοση αυτού).  

 

Προσεπίκληση αναγκαίου ομοδίκου (86 ΚΠολΔ): Ασκείται κατά προσώπων για τα οποία 

πληρούνται οι προϋποθέσεις για να θεωρηθούν αναγκαίοι ομόδικοι, είτε των εναγόντων είτε 

των εναγομένων, όμως δεν είναι διάδικοι καθότι δεν έχουν συμπεριληφθεί στην κύρια αγωγή. 

Σκοπός είναι να εξαναγκαστούν από τους ομοδίκους τους να συμμετάσχουν στη δίκη, 

προκειμένου να έχει η απόφαση που θα εκδοθεί ισχύ και για αυτούς, καθώς και για να 

αποφευχθεί τυχόν απόρριψη του ενδίκου βοηθήματος λόγω της μη συμπερίληψης όλων των 

αναγκαίων ομοδίκων. Ασκείται και από ενάγοντες και από εναγομένους, χωρίς περιορισμό στις 

διαφορές που αφορά.  

Ευδοκίμηση της προσεπίκλησης καθιστά τον προσεπικαλούμενο αναγκαίο ομόδικο του 

προσεπικαλούντος, με ό, τι συνεπάγεται αυτό για τις μεταξύ τους σχέσεις, την ισχύ της 

απόφασης κοκ.  

Προσεπίκληση εμπράγματου δικαιούχου (87 ΚΠολΔ): Αφορά μόνο εμπράγματες αγωγές, ήτοι 

αγωγές που έχουν ως αντικείμενο εμπράγματα δικαιώματα (νομή, κυριότητα κοκ). Ασκείται από 

τον εναγόμενο-κάτοχο του αντικειμένου της δίκης, που δεν είναι ο εμπράγματος δικαιούχος, 

κατά του αληθινού εμπραγμάτου δικαιούχου, κατά του οποίου θα έπρεπε να ασκείται η αγωγή. 

Σκοπός είναι να εξαναγκαστεί ο αληθινός εμπράγματος δικαιούχος να συμμετάσχει στη δίκη, 

στην οποία θα έπρεπε να είναι εναγόμενος. Ασκείται μόνο από εναγομένους σε εμπράγματες 

αγωγές.  

Αποδοχή της προσεπίκλησης συνεπάγεται έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης του εναγομένου-

προσεπικαλούντος και ύπαρξη παθητικής νομιμοποίησης του προσεπικαλουμένου, σε ό, τι 

αφορά την κύρια αγωγή.  

Αν ο προσεπικαλούμενος αναγνωρίσει ως αληθείς τους ισχυρισμούς του εναγομένου που τον 

προσεπικάλεσε, έχει δικαίωμα, αν εκείνος συναινεί, να λάβει μέρος στη δίκη ως κύριος διάδικος, 

στη θέση του εναγομένου. Στην περίπτωση αυτή ο εναγόμενος τίθεται εκτός δίκης, η απόφαση 

όμως που θα εκδοθεί ισχύει και εναντίον του (276 ΚπολΔ).   

Προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή (88 ΚΠολΔ): Ασκείται κατά προσώπων που, σε περίπτωση 

ήττας στη δίκη κάποιου εκ των διαδίκων, θα έχουν υποχρέωση να τον αποζημιώσουν. Σκοπό έχει 

να εξαναγκαστούν να συμμετάσχουν στη δίκη ώστε να δεσμεύονται από το αποτέλεσμα και να 
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κριθεί αν όντως υπάρχει υποχρέωση αποζημίωσης. Δύναται να ασκηθεί από ενάγοντες, 

εναγομένους και κυρίως παρεμβαίνοντες.  

Αποδοχή της προσεπίκλησης συνεπάγεται ευθύνη του προσεπικαλουμένου να αποζημιώσει τον 

προσεπικαλούντα για τη ζημία που θα υποστεί από την ευδοκίμηση της κύριας αγωγής.  

 

Ανακοίνωση δίκης (91 ΚΠολΔ): Όποιος έχει έννομο συμφέρον από τη συμμετοχή τρίτων στη 

δίκη, δικαιούται να ανακοινώσει τη δίκη σε αυτούς, ώσπου να εκδοθεί από το πρωτοβάθμιο 

δικαστήριο οριστική απόφαση για την ουσία της υπόθεσης. Αν το έννομο συμφέρον υπάγεται σε 

μία από τις τρεις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται η άσκηση προσεπίκλησης, πρέπει να 

ασκηθεί προσεπίκληση.  

 

Παρέμβαση: Η συμμετοχή τρίτων στη δίκη με τρόπο που καθιστά δυνατή την προβολή 

ισχυρισμών και την επίκληση αποδεικτικών μέσων για την ουσία της κύριας αγωγής. Δύναται να 

ασκείται είτε κατόπιν άσκησης προσεπίκλησης ή ανακοίνωσης δίκης από κάποιον εκ των αρχικών 

διαδίκων, είτε χωρίς να έχει προηγηθεί η άσκηση κάποιου εξ’ αυτών.  

Κύρια παρέμβαση (79 ΚΠολΔ): Ασκείται από τον τρίτο που επιθυμεί να ιδιοποιηθεί το 

αντικείμενο της δίκης, ήτοι από αυτόν που θεωρεί ότι το (δικονομικό, και όχι πραγματικό) 

αντικείμενο της δίκης δεν ανήκει σε κανέναν εκ των αρχικών διαδίκων, και επιθυμεί την 

αναγνώριση και επιδίκασή του σε αυτόν, και συνεπώς την ήττα του συνόλου των αρχικών 

διαδίκων στη δίκη.  

Ευδοκίμηση της κύριας παρέμβασης συνεπάγεται απόρριψη της αγωγής και ταυτόχρονη 

αναγνώριση ότι ο εναγόμενος δε σχετίζεται με το αντικείμενο της δίκης, συνεπώς ήττα όλων των 

αρχικών διαδίκων.  

Πρόσθετη παρέμβαση (80 ΚΠολΔ): Ασκείται από τον τρίτο που έχει έννομο συμφέρον να νικήσει 

στην εκκρεμή δίκη κάποιος εκ των αρχικών διαδίκων. Σε αντίθεση συνεπώς με τον κυρίως 

παρεμβαίνοντα, που σκοπό έχει την ήττα όλων των αρχικών διαδίκων, ο προσθέτως 

παρεμβαίνων στοχεύει στη νίκη κάποιου εξ’ αυτών.  

Λόγω της ταυτότητας συμφερόντων του προσθέτως παρεμβαίνοντος και του διαδίκου υπέρ του 

οποίου παρεμβαίνει, οι πράξεις του προσθέτος παρεμβαίνοντος τον ωφελούν, και έχει δικαίωμα 

να διενεργεί διαδικαστικές πράξεις στη θέση του. Αν οι δύο διάδικοι προβούν σε πράξεις 

αντίθετες μεταξύ τους, οι πράξεις του προσθέτως παρεμβαίνοντος δεν έχουν ισχύ. Αποφάσεις 

και δικόγραφα πρέπει να επιδίδονται και στον προσθέτως παρεμβαίνοντα.  
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Όταν τα αποτελέσματα της απόφασης που θα εκδοθεί εκτείνονται και στις σχέσεις του 

προσθέτως παρεμβαίνοντα με τον διάδικο κατά του οποίου στρέφεραι (και δεν περιορίζονται 

στις σχέσεις μεταξύ των αρχικών διαδίκων), εφαρμόζονται οι διατάξεις της αναγκαίας ομοδικίας 

στις μεταξύ τους σχέσεις.  

Ευδοκίμηση της πρόσθετης παρέμβασης συνεπάγεται τη νίκη στην κύρια αγωγή του διαδίκου 

υπέρ του οποίου άσκησε παρέμβαση.  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

1. Οι Α και Β, κάτοικοι Ξάνθης, ταξιδεύουν χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο του Α, το οποίο οδηγεί 

η Β. Στη διαδρομή, και συγκεκριμένα στα προάστια της Καβάλας, συγκρούονται με αυτοκίνητο 

που οδηγούσε ο Γ, με υπαιτιότητα της Β. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο Γ να υποστεί 

εκτεταμένες κακώσεις σε όλο το σώμα και να νοσηλευθεί για ένα μήνα σε νοσοκομείο. Κατά το 

διάστημα εκείνο ο Γ δε μπορούσε να λειτουργήσει την ατομική του επιχείρηση, και είχε 

εισοδηματικές απώλειες 2.500 ευρώ. Μόλις βγήκε από το νοσοκομείο, ο Γ άσκησε αγωγή κατά 

των Α και Β, αιτούμενος να του καταβάλουν το ποσό που ζημιώθηκε, καθώς και 20.000 ευρώ 

χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, με τον ισχυρισμό ότι η μεν Β ευθύνεται καθότι η αδέξια 

οδήγησή της οδήγησε στο ατύχημα, ο δε Α ευθύνεται καθότι αν λειτουργούσαν καλύτερα τα 

φρένα στο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του δε θα επερχόταν η σύγκρουση.  

Ερωτάται:  

1) Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο για την άσκηση της αγωγής του Γ; 

2) Τι είδος ομοδικίας συνδέει τους Α και Β; 

3) Με βάση την απάντηση στο 2), αν ο Α με το δικόγραφο των προτάσεών του αποδεχθεί το 

ελάττωμα των φρένων του αυτοκινήτου του, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της αγωγής ως προς 

την Β; 

Απαντήσεις: 

1) Αντικείμενο της υπό κρίση αγωγής του Γ κατά των Α και Β αποτελεί φερόμενη αδικοπραξία 

αυτών εναντίον του, που συνίσταται σε παράνομη και υπαίτια πράξη ή παράλειψή τους (αμελής 

συμπεριφορά που οδήγησε σε τροχαίο ατύχημα) που είχε ως αποτέλεσμα την επαγωγή ζημίας 

(σωματική και ηθική βλάβη). 

Ως προς την καθ’ ύλην αρμοδιότητα, ελλείψει ειδικότερης ρύθμισης για το αντικείμενο της υπό 

κρίση αγωγής, αυτή κρίνεται βάσει της οικονομικής της αξίας. Οι δύο αξιώσεις του Γ (2.500 € + 

20.000 €), σωρεύονται μεταξύ τους ως περισσότερες απαιτήσεις που επιδιώκονται με την ίδια 

αγωγή (9 ΚΠολΔ). Ως εκ τούτου, η οικονομική αξία της διαφοράς, που επί της αρχής κρίνεται από 

το αίτημά της 9-10 ΚΠολΔ), αποτιμάται σε 22.500 € και καθ’ ύλην αρμόδιο για αυτήν είναι το 

Μονομελές Πρωτοδικείο (14 παρ. 2 ΚπολΔ).  
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Ως προς την κατά τόπον , χρήζει εφαρμογής το άρθρο 35 ΚΠολΔ, που ορίζει ότι σε περίπτωση 

αδικοπραξίας η αγωγή δύναται να ασκηθεί στο δικαστήριο του τόπου όπου συνέβη το ζημιογόνο 

γεγονός ή επίκειται η επέλευσή του. Η αρμοδιότητα που εγκαθιδρύει το άρθρο αυτό είναι 

συντρέχουσα, όπερ σημαίνει ότι ισχύει παράλληλα με τη γενική δωσιδικία της κατοικίας του 

εναγομένου (22 ΚΠολΔ). Εν προκειμένω, το ζημιογόνο γεγονός συνέβη στην Καβάλα και οι 

εναγόμενοι Α και Β είναι κάτοικοι Ξάνθης.  

Τέλος, σε περιπτώσεις συναρμοδιότητας μεταξύ περισσοτέρων δικαστηρίων, το δικαίωμα 

επιλογής μεταξύ τους έχει ο ενάγων (41 ΚΠολΔ), και από τη στιγμή της άσκησης της αγωγής 

επέρχεται εκκρεμοδικία, που επιφέρει το αμετάβλητο της αρμοδιότητας του δικαστηρίου (221 

ΚΠολΔ). 

Συνεπώς, συναρμόδια δικαστήρια για την άσκηση της αγωγής είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο 

Ξάνθης και το Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας, και αρμόδιο θα καταστεί όποιο από τα δύο 

δικαστήρια επιλεγεί από τον Γ για την άσκηση της αγωγής.  

2) Ο δεσμός που συνδέει τους Α και Β είναι το γεγονός ότι συνταξίδευαν στο αυτοκίνητο όταν 

έγινε το ατύχημα, καθώς και ότι ο Γ αποδίδει σε καθέναν από αυτούς ένα ποσοστό υπαιτιότητας. 

Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι η μεν Β ευθύνεται καθότι η αδέξια οδήγησή της οδήγησε στο ατύχημα, 

ο δε Α ευθύνεται καθότι αν λειτουργούσαν καλύτερα τα φρένα στο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του 

δε θα επερχόταν η σύγκρουση.  

Το κοινό στοιχείο μεταξύ των περιπτώσεων αναγκαίας ομοδικίας που προβλέπει το άρθρο 76 

ΚΠολΔ, και κατ’ επέκταση το βασικό κριτήριο για την ύπαρξη ή όχι αναγκαίας ομοδικίας, είναι η 

αδυναμία ύπαρξης διαφορετικής δικαστικής κρίσης για καθέναν από τους εναγομένους. 

Εν προκειμένω, είναι σαφές ότι η έκδοση διαφορετικής απόφασης για τους Α και Β είναι 

απολύτως δυνατή, καθότι ενάγονται για διαφορετική ευθύνη-αιτία (κακή οδήγηση και κακή 

συντήρηση του αυτοκινήτου), και από πρακτικής άποψης είναι δυνατόν να κριθεί ότι το ατύχημα 

προκλήθηκε εξαιτίας μόνο της κακής οδήγησης, και όχι της κακής κατάστασης του οχήματος, ή 

και αντίστροφα, εξαιτίας μόνο της κακής κατάστασης του οχήματος και όχι λόγω της κακής 

οδήγησης.  

Συνεπώς, τους Α και Β συνδέει απλή ομοδικία.  

3) Στην απλή ομοδικία, κάθε ομόδικος δρα ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους, συνεπώς οι 

πράξεις και οι παραλείψεις του επηρεάζουν μόνο αυτόν, είτε θετικά είτε αρνητικά (75 ΚΠολΔ).  

Εν προκειμένω, η συγκεκριμένη δικονομική συμπεριφορά του Α συνιστά ομολογία της αγωγής, 

καθότι παραδέχεται την ευθύνη που του καταλογίζεται, και αποτελεί πλήρη απόδειξη εναντίον 

του (352 ΚΠολΔ).  

Όπως όμως προεκτέθηκε, η σχέση των Α και Β είναι αυτή της απλής ομοδικίας ακριβώς επειδή 

είναι δυνατή η διαφορετική δικαστική κρίση περί της υπαιτιότητάς τους, ήτοι είναι δυνατόν να 

συντρέχει υπαιτιότητα του Α λόγω της κακής κατάστασης του οχήματος, χωρίς να συντρέχει 

υπαιτιότητα της Β για τον τρόπο που οδηγούσε.  

Συνεπώς, λόγω της ύπαρξης απλής ομοδικίας η ομολογία του Α δε θα επηρεάσει δικονομικά την 

Β, ούτε θετικά ούτε αρνητικά, και η ύπαρξη ή μη ευθύνης της θα κριθεί αυτοτελώς.  
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2. Ο Α είναι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος στη Βέροια, το οποίο εκμισθώνει στον Β. Ο γείτονας 

Γ διαπιστώνει ότι από το διαμέρισμα περνά υγρασία στο δικό του σπίτι και ασκεί αγωγή κατά 

του Β ζητώντας του να προβεί στις απαιτούμενες επισκευές για να παύει η προσβολή του 

ακινήτου. Ο Β ασκεί προσεπίκληση κατά του Α.  

Ερωτήσεις:  

1. Ποιο δικαστήριο είναι κατά τόπον αρμόδιο; 

2. Τι είδους προσεπίκληση άσκησε ο Β κατά του Α; 

 

Απαντήσεις: 

1. Το αντικείμενο της αγωγής του Γ κατά του Β μπορεί να είναι είτε αρνητική αγωγή, ήτοι αγωγή 

για την προστασία της κυριότητας, είτε αγωγή διατάραξης της νομής, ήτοι αγωγή για την 

προστασία της νομής. Και στις δύο περιπτώσεις, αντικείμενο της αγωγής είναι το εμπράγματο 

δικαίωμα του Γ επί του διαμερίσματός του.  

Όπως ορίζεται στο άρθρο 29 ΚΠολΔ, οι διαφορές που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα πάνω 

σε ακίνητα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της περιφέρειας του 

ακινήτου. Δεδομένου δε ότι η αρμοδιότητα είναι αποκλειστική, ουδέν άλλο δικαστήριο 

(συμπεριλαμβανομένων και αυτών της γενικής δωσιδικίας της κατοικίας του εναγομένου) 

μπορεί να καταστεί αρμόδιο.  

Συνεπώς, κατά τόπον αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Βέροιας.  

2. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 87 ΚΠολΔ, ο εναγόμενος σε εμπράγματες αγωγές που κατέχει 

το επίδικο πράγμα ή ασκεί εμπράγματο δικαίωμα στο όνομα άλλου, μπορεί να προσεπικαλέσει 

στη δίκη τον αληθινό εμπράγματο δικαιούχο.  

Εν προκειμένω, ο εναγόμενος Β κατέχει το πράγμα στα πλαίσια σύμβασης μίσθωσης, δεν είναι 

όμως κύριος ή νομέας του διαμερίσματος. Την ιδιότητα αυτή έχει ο Α.  

Συνεπώς, πρόκειται για προσεπίκληση του αληθινού εμπραγμάτου δικαιούχου.  

 


