ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΟΛΟΓΕΙΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ –
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ
Εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών «Οι Ειρηνοδίκες ως Λειτουργοί της Δικαιοσύνης»
Θεσσαλονίκη, 27 Ιουνίου 2018
Ολυμπία Αμελαδιώτη, Πρωτοδίκης

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΔΙΚΟΛΟΓΕΙΝ
Ως ικανότητα προς το δικολογείν ορίζεται η ικανότητα
του
διαδίκου
να
επιχειρεί
αυτοπροσώπως
διαδικαστικές πράξεις. Η ικανότητα δηλαδή της
γραπτής και προφορικής επικοινωνίας με το
συγκεκριμένο δικαστήριο.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
• Στην Πολιτική Δικονομία του 1834 ο θεσμός της δικαστικής
πληρεξουσιότητας διαμορφώνεται κυρίως κατά τα γερμανικά
πρότυπα, το δε άρθρο 91 της Πολιτικής Δικονομίας επέτρεπε
την αυτοπρόσωπη παράσταση των διαδίκων ενώ έδινε σ’
αυτούς και το δικαίωμα να διορίζουν δικαστικούς
πληρεξούσιους τους συζύγους τους, τους συγγενείς εξ αίματος
αυτών χωρίς διάκριση βαθμού, τους αδελφούς και τους
κηδεμόνες, τους ομοδίκους και τους δικηγόρους.
• Με το άρθρο 36 του ν. ΓπΟΓ/1911 «Περί δικηγόρων»
ορίσθηκε ότι οι δικηγόροι έργο έχουν να υπερασπίζουν τους
διαδίκους ενώπιον των δικαστηρίων και να τους
αντιπροσωπεύουν ενώπιον δικαστικών αρχών, οι δε μη
δικηγόροι διάδικοι παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων και
ενώπιον των δικαστικών αρχών μόνο μετά ή διά δικηγόρου, ο
οποίος είναι διορισμένος στο Δικαστήριο.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
• Επακολούθησε το β.δ αριθμ. 657 της 25 Οκτωβρίου/1 Νομεβρίου
1971 «περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Κώδικος
Πολιτικής Δικονομίας και του Εισαγωγικού αυτού Νόμου», που
αποτελεί κατά βάση τον ισχύοντα κώδικα πολιτικής δικονομίας ,
έχοντας έκτοτε υποστεί και συνεχίζοντας να υφίσταται πλείστες
τροποποιήσεις.
• Το άρθρο 94 παρ. 1 και 2ΚΠολΔ πριν την τροποποίησή του με το
άρθρο 1 του ν. 4335/2015, όριζε «Στα πολιτικά Δικαστήρια και για
την κατάρτιση της έγγραφης συμφωνίας του συναινετικού
διαζυγίου, οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται με
δικηγόρο. 2. Επιτρέπεται η δικαστική παράσταση διαδίκου χωρίς
πληρεξούσιο δικηγόρο: α) στο Ειρηνοδικείο, εφόσον το
αντικείμενο της διαφοράς δεν υπερβαίνει το ποσό των 12.000€, β)
στα ασφαλιστικά μέτρα, γ) για να αποτραπεί επικείμενος
κίνδυνος».

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Οι διατάξεις του άρθρου 94ΚΠολΔ
έχουν κριθεί
επανειλημμένα από τον Άρειο Πάγο ότι είναι συνταγματικές με
την αιτιολογία (βλ. ΑΠ632/2004, ΕλλΔνη2006.129) ότι η
ρύθμιση αυτή επιβάλλεται για λόγους προστασίας, τόσο των
συμφερόντων των διαδίκων, όσο και του δημοσίου
συμφέροντος, προς εξασφάλιση της ομαλής, ταχείας και ορθής
διεξαγωγής της δίκης και την επίτευξη των σκοπών της με
αποτέλεσμα οι πιο πάνω διατάξεις του ΚΠολΔ και του Κώδικα
περί δικηγόρων να μην αναιρούν ούτε να περιορίζουν
ανεπίτρεπτα το δικαίωμα των πολιτών, που απορρέει από το
άρθρο 20 του Συντάγματος αλλά και από το άρθρο 6§1 της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων
του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ).

Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 94παρ. 2 ΜΕΤΑ ΤΙΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4335/2015 –
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η έναρξη ισχύος της εν λόγω διατάξεως σύμφωνα με το άρθρο ένατο του ως άνω
άρθ.1 ν.4335/2015 (μεταβατικές και άλλες διατάξεις) που ορίζει στην παρ.4 ότι

"Κατά τα

λοιπά, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις, η ισχύς του νόμου αυτού
αρχίζει από 1-1-2016» σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθ.12 ΕισΝΚΠλοΔ (που ορίζει
ότι "Στις δίκες που κατά την εισαγωγή του ΚΠολΔ είναι εκκρεμείς στον πρώτο βαθμό, οι
διαδικαστικές πράξεις ρυθμίζονται από τις διατάξεις του, όσες όμως είχαν ενεργηθεί πριν
την εισαγωγή του, ρυθμίζονται από το προγενέστερο δίκαιο") με την οποία καθιερώνεται
γενικότερη δικονομική αρχή, κατά την οποία οι διαδικαστικές πράξεις ρυθμίζονται και
διέπονται από το δίκαιο που ισχύει κατά τον χρόνο διενέργειάς τους, η νέα διάταξη του
άρθρου 94ΚΠολΔ έχει εφαρμογή από 1-1-2016.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ο ΚΑΝΟΝΑΣ : Η παράσταση με δικηγόρο ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων
2. ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Η ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ: α) Στο Ειρηνοδικείο εφόσον πρόκειται
για μικροδιαφορές, β) για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος και γ) ορισμένες
έντονα προσωπικές πράξεις, όπως η εξέταση των διαδίκων (416,419), η διενέργεια
διαδικαστικών πράξεων στην αλλοδαπή, η αναγγελία απαιτήσεων στον υπάλληλο
του πλειστηριασμού, η λήψη κατακυρωτικής εκθέσεως από τον υπερθεματιστή που
κατέβαλε το πλειστηρίασμα καθώς και η εκδίκαση αιτήσεως για παροχή του
ευεργετήματος της πενίας(197I 1). Επίσης και στα πλαίσια του ν. 3226/2004 για την
παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος κατά την κατάθεση της
αίτησης και την εκδίκασή της, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 τουΝ. 3226/2004.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Καταργήθηκε σιωπηρώς η διάταξη του άρθρου 665ΚΠολΔ,
σύμφωνα με την οποία επιτρεπόταν η αυτοπρόσωπη
εμφάνιση

των

διαδίκων

εργατικών διαφορών

στην

ειδική

διαδικασία

των

με το άρθρο τέταρτο του άρθ.1

ν.4335/2015, με το οποίο ορίζεται ότι αντικαθίσταται το
βιβλίο τέταρτο (άρθ.591-681Δ, Ειδικές Διαδικασίες) του
ΚΠολΔ και παρατίθενται ως νέες διατάξεις τα άρθ.591-645,
όπου δεν περιλαμβάνεται παρόμοια ρύθμιση (ΑΠ506/2017,
ΑΠ115/2017, Νόμος).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
•

•

Σύμφωνα με τη μία άποψη που έχει υποστηριχθεί, επιτρέπεται στα
ασφαλιστικά μέτρα η αυτοπρόσωπη παράσταση του διαδίκου, αφού
η απάλειψη της φράσης που αναφερόταν στο δικαίωμα
αυτοπρόσωπης παράστασης στα «ασφαλιστικά μέτρα» έγινε επειδή
θεωρήθηκε περιττή, αφού ούτως ή άλλως για να διαταχθούν πρέπει
να υπάρχει επικείμενος κίνδυνος (βλ. τα πρακτικά της
ΔιοικΟλΑΠ11/2014
στις
παρατηρήσεις
στο
άρθρο
94,
ΜΠρΠειρ501/2016, Νοβ2016/2075).
Σύμφωνα με τη δεύτερη άποψη (8/2016 ΜΠρΜεσ στην ΕλλΔνη2016,
σ. 250) που έχει υποστηριχθεί και είναι κρατούσα στη νομολογία,
μετά την απάλειψη της σχετικής φράσης της παραγράφου που
προέβλεπε την αυτοπρόσωπη παράσταση στα ασφαλιστικά μέτρα, ο
διάδικος δεν μπορεί ούτε πρέπει να καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων ούτε να παραστεί αυτοπροσώπως στο ακροατήριο κατά την
εκδίκαση. Εξαίρεση, όταν κάποιος για κάποιους πέραν των
δυνάμεών του λόγους δεν μπόρεσε να βρει δικηγόρο (π.χ κατά την
εκδίκαση προσωρινής διαταγής.)

ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
• Κατά μία άποψη που υποστηρίζεται το άρθρο 94 δεν εφαρμόζεται κατά τη
διαδικασία λήψης ένορκης βεβαίωσης. Συγκεκριμένα όπως ορίζει το άρθρο
422 § 2 ΚΠολΔ, οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να παρασταθούν στη λήψη
της βεβαίωσης είτε αυτοπροσώπως, είτε δια πληρεξουσίου δικηγόρου. Η
ρύθμιση του άρθρου 422 § 2 ΚΠολΔ είναι ειδικότερη εκείνης του άρθρου 94
§§ 1-2 ΚΠολΔ με αποτέλεσμα να κατισχύει ως lex specialis. Η
αυτοπρόσωπη εμφάνιση του διαδίκου ενισχύεται και από το ότι στην
περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για παράσταση ενώπιον δικαστηρίου, όταν
δηλαδή αυτό παρέχει προστασία στα πλαίσια της δικαιοδοτικής του
λειτουργίας (Φούρκας σε ΕΠολΔ2016, 172επ).
• Κατ’ άλλη άποψη (212/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανιών, Νόμος)
ο ειρηνοδίκης στην ένορκη βεβαίωση επιτελεί έργο αντίστοιχο του δικαστή
μονομελούς δικαστηρίου ή του ορισμένου δικαστή για την εξέταση
μαρτύρων (ΚΠολΔ 237 § 6 εδ. α΄) και, συνεπώς, θα πρέπει να τύχει
ανάλογης νομικής αντιμετώπισης. Επομένως και κατά τη διαδικασία αυτπ\ή
είναι υποχρεωτική η παράσταση με δικηγόρο.

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ
Κατά το άρθρο 96ΚΠολΔ δίνεται είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο είτε με
προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά είτε με ιδιωτικό
έγγραφο εφόσον η υπογραφή του παρέχοντος την εξουσιοδότηση
βεβαιώνεται από δημόσια, δημοτική ή άλλη αρμόδια αρχή ή από δικηγόρο.
Μπορεί να αφορά ορισμένες ή όλες τις δίκες. Η παροχή της δικαστικής
πληρεξουσιότητας αποτελεί αμιγή διαδικαστική πράξη και ως εκ της
ιδιότητάς της αυτής δεν υπόκειται σε προσβολή λόγω ελαττωμάτων της
βουλήσεως. Ο ανωτέρω τύπος παροχής πληρεξουσιότητας είναι
συστατικός και απαιτείται και για τις δίκες, που θα μπορούσαν να
διεξαχθούν χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο. Αν δεν τηρήθηκε ο τύπος της
διατάξεως του άρθρου 96, είναι άκυρες οι επιχειρηθείσες διαδικαστικές
πράξεις. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας οφείλει να αναφέρει τα
ονόματα των πληρεξουσίων. Για την απόδειξη της πληρεξουσιότητας αρκεί
η προσκομιδή του πληρεξουσίου εγγράφου και δεν απαιτείται να
προσκομίζονται και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύσταση της α.ε ή
την εξουσία εκπροσώπησης του ν.π (Νίκας σε Κεραμεύς Κονδύλης Νίκας,
Ερμηνεία ΚΠολΔ, άρθρο 96 παρ. 1, σ.215).

ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ
Ειδική πληρεξουσιότητα κατ’ άρθρο 98 απαιτείται :α) για την παραίτηση από το
δικαίωμα που ασκήθηκε με την αγωγή (296) ή από το δικαίωμα (όχι από το
δικόγραφο) ασκήσεως ενδίκου μέσου καθώς και για την αποδοχή της
αποφάσεως ꞏβ) για την αποδοχή της αγωγής (όχι και για την ομολογία) ή του
ενδίκου

μέσουꞏ

γ)

για

την

κατάρτιση

δικαστικού

συμβιβασμού,

συμπεριλαμβανομένης και της υπογραφής του κατά το άρθρ. 214A 2 πρακτικού,
όπως και του κατά το άρθρο 214B πρακτικού μεσολαβήσεωςꞏ δ)για τη
συνομολόγηση ή τροποποίηση διαιτητικής συμφωνίαςꞏ ε) για την προσβολή
εγγράφου ως πλαστού, ακόμη και όταν δεν κατονομάζεται ο πλαστογράφος,
εκτός αν έχει ήδη ασκηθεί μήνυση ή αν το αδίκημα παραγράφηκε .Ειδική
πληρεξουσιότητα είναι όμως απαραίτητη (98 α)και για την άσκηση αγωγής
κακοδικίας ή για τη συμμετοχή σε δίκη γαμικών διαφορών (592 I) ή σε δίκη
διαφορών γονέων και τέκνων(592III).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ –
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ
Η κύρωση στην περίπτωση που ο διάδικος δεν εκπροσωπείται με
δικηγόρο, όπου είναι υποχρεωτική η παράστασή του, ή παρίσταται
με δικηγόρο, και δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη ρητής
πληρεξουσιότητας, που απαιτείται κατά τη συζήτηση της
υποθέσεως και την ύπαρξη της οποίας αυτεπαγγέλτως ερευνά το
δικαστήριο, είναι ο διάδικος αυτός να θεωρείται δικονομικώς απών
(βλ. ΑΠ656/2010, ΕφΠειρ41/2014, Νόμος).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ –
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ
Στα ασφαλιστικά μέτρα, στην περίπτωση της ερημοδικίας
διαδίκου που παραστάθηκε αυτοπροσώπως σε δίκη
ασφαλιστικών μέτρων αλλά κρίθηκε δικονομικά απών, το
δικαστήριο, ενόψει του ότι οφείλει αυτεπαγγέλτως να προβεί
στη συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού της δίκης σύμφωνα
με το άρθρο 691 παρ. 1ΚΠολΔ, δεν μπορεί να μην δεχθεί να
παραλάβει τα έγγραφα που προσκομίζονται από τον διάδικο
αυτόν αλλά ούτε και να μην εξετάσει τους μάρτυρες που
προτείνει προς εξέταση ή και τον ίδιο (Φούρκας σε
ΕΠολΔ2016, σ.184).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ –
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ
Στην τακτική διαδικασία, υπό το παλαιότερο νομοθετικό καθεστώς η απόδειξη
της πληρεξουσιότητας ήταν αναγκαία, έστω και αν δεν απαιτούνταν ως
επιπλέον τυπική προϋπόθεση η προσκόμιση έγγραφης πληρεξουσιότητας με
τις προτάσεις, όπως υπό το νυν ισχύον καθεστώς, η δε μέχρι σήμερα
τηρούμενη πρακτική των δικαστηρίων της ουσίας ήταν να ερευνάται η
πληρεξουσιότητα μόνο επί αμφισβήτησής της από τον αντίδικο (βλ. σχετικώς
Μ. Μαργαρίτη, Ερμηνεία κατά άρθρο ΚΠολΔ, τ. I, άρθρο 104 αριθ. παρ. 2, σ.
207), ρητά δε στο άρθρο 7 στ. η` του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού
Λειτουργήματος ορίζεται ότι ο δικηγόρος πρέπει κατά την άσκηση του
λειτουργήματός του «... η) Να μην προβάλλει κακόβουλα ή αιφνιδιαστικά
ένσταση ελλείψεως πληρεξουσιότητας κατά συναδέλφου του. Σε περίπτωση
υποβολής ενστάσεως πληρεξουσιότητας, οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα τον
συνάδελφό του.»

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ –
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ
Η νέα ρύθμιση του άρθρου 237ΚΠολΔ, στο πλαίσιο της αρχής της συμπίεσης της
προδικασίας, καθιερώνει το δικονομικό βάρος των διαδίκων να προσκομίσουν κατά
την κατάθεση των προτάσεων τους, εκτός από το σύνολο των αποδεικτικών τους
μέσων, και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται, το αποδεικτικό επίδοσης της
αγωγής (ενν. ο ενάγων) και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους τους, τα
οποία πρέπει να πληρούν τον οριζόμενο από το άρθρο 96 του ΚΠολΔ τύπο
πληρεξουσιότητας. Στην περίπτωση που αυτός που παρίσταται ως πληρεξούσιος δεν
αποδεικνύει την ύπαρξη πληρεξουσιότητας, το δικαστήριο μπορεί, κατά την κρατούσα
στη νομολογία άποψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 παρ. 1 - 3 του
ΚΠολΔ, να ορίσει σύντομη προθεσμία για τη συμπλήρωση της έλλειψης και να
επιτρέψει σε εκείνον που δεν αποδεικνύει την πληρεξουσιότητα του να συμμετάσχει
στη δίκη προσωρινά (ΜΠρΑθ4186/2016, Ισοκράτης). Κατά την άποψη αυτή η έλλειψη
αυτή δεν εμπίπτει στις τυπικές παραλείψεις για τις οποίες παρέχεται δυνατότητα
συμπλήρωσης και μετά τη συζήτηση κατά τη διάταξη του άρθρου 227 του ίδιου
Κώδικα, καθόσον αντίθετη εκδοχή θα κατέληγε ουσιαστικά στην καταστρατήγηση του
άρθρου αυτού (ΕφΠειρ 182/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 627/1987 ΕλλΔνη 29.741).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ –
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ
Κατά άλλη άποψη που έχει υποστηριχθεί (βλ. ΠΠρΘεσσαλ3074/2017,
ΕλλΔνη2017.1143, ΠΠρΡοδ18/2017, Νόμος) δύναται να εφαρμοσθεί και το
άρθρο 227 ΚΠολΔ, αφού στο άρθρο 105 ΚΠολΔ γίνεται λόγος μόνο για τη
συμπλήρωση της έλλειψης μέσω της διεξόδου να τεθεί σχετική προθεσμία από
το Δικαστήριο, χωρίς κατά τα λοιπά να καθιερώνεται πανηγυρικός τύπος για τον
τρόπο απεύθυνσης της σχετικής πρόσκλησης και προσδιορισμού της
προθεσμίας αυτής, επομένως, λαμβανομένης υπόψη και της αρχής της
οικονομίας των δικαστικών ενεργειών, η σχετική έλλειψη δύναται να
συμπληρωθεί και μέσω της απεύθυνσης σχετικής τηλεφωνικής πρόσκλησης και
του προσδιορισμού της αναγκαίας προθεσμίας κατά τον ως άνω τρόπο. Επίσης
είναι δυνατή και σ’ αυτήν τη διαδικασία η παροχή πληρεξουσιότητας με δήλωση
στα πρακτικά (βλ και παρατηρήσεις του Σπ. Καποδίστρια, Πρωτοδίκη στην
ΠΠρΘεσ3074/2017, ΕλλΔνη2017, 1166).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ –
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ
Διαφορετική από την παραπάνω περίπτωση είναι αυτή
της
υπογραφής του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου και της κατάθεσής
του με αυτοπρόσωπη παράσταση του διαδίκου, στην περίπτωση που
αυτή δεν είναι επιτρεπτή. Εδώ η συνέπεια είναι να απορρίπτεται το
εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο λόγω ακυρότητας της υπογραφής και
της
κατάθεσής
του
ως
απαράδεκτο
(βλ.
ΑΠ1821/2009,2197/2009,235/2003). Όμως η έλλειψη υπογραφής σε
εισαγωγικό δικόγραφο αναπληρώνεται από την υπογραφή στην πράξη
κατάθεσης (ΟλΑΠ1,2/2010). Η ακυρότητα που δημιουργείται από την
υπογραφή του εισαγωγικού δικογράφου από άτομο που δεν έχει την
ικανότητα προς το δικολογείν δεν μπορεί να ιαθεί από τη νόμιμη
παράσταση αυτού με δικηγόρο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης
(βλ.ΑΠ236/2011, 1332/2007).
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