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Περίληψη της διατάξεως

Διαδικασία — Αικαστικά έξοδα •— Καθορισμός — Αποδοτέα έξοδα — Έννοια — Στοιχεία
που πρέπει να ληφθούν υπόψη — Έξοδα ταξιδιού και διαμονής προσώπων πλην των δικη
γόρων των διαδίκων — Αμοιβή οικονομολόγου — Προϋποθέσεις επιστροφής των εξόδων
(Κανονισμός Διαδικασίας του Πρωτοδικείου, άρθρα 91, στοιχ.β',και 92 § 1)

Ο κοινοτικός δικαστής δεν είναι αρμόδιος
να καθορίζει τις αμοιβές που οφείλουν οι
διάδικοι στους δικηγόρους τους, αλλά το
ποσό μέχρι το οποίο μπορούν να αναζητη
θούν αυτές οι αμοιβές από τον διάδικο ο
οποίος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα.
Επειδή το κοινοτικό δίκαιο δεν προβλέπει

διατάξεις περί τιμών, ο δικαστής οφείλει να
εκτιμά ελεύθερα τα στοιχεία της υποθέσεως,
λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο και τη
φύση της διαφοράς, τη σημασία της από
πλευράς κοινοτικού δικαίου, καθώς και τις
δυσκολίες της υποθέσεως, την έκταση της
εργασίας που κλήθηκαν να επιτελέσουν οι
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εκπρόσωποι ή οι σύμβουλοι στο πλαίσιο της
ένδικης διαδικασίας και τα οικονομικά συμ
φέροντα που αντιπροσώπευσε η διαφορά
για τους διαδίκους.
Τα έξοδα ταξιδιού και διανομής των προ
σώπων πλην του δικηγόρου του ενδιαφερο
μένου προσφεύγοντος δεν μπορούν να ανα
ζητηθούν εκτός αν η παρουσία των
προσώπων αυτών είναι αναγκαία στη δίκη.
Όσον αφορά την αμοιβή του οικονομολόγου
που προσέλαβε η προσφεύγουσα, μπορεί να
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θεωρηθεί ως αναγκαίο έξοδο μόνον αν η
παρέμβαση του ήταν απαραίτητη.
Δοθέντος ότι ο δικαστής, κατά τον καθορι
σμό των δικαστικών εξόδων που μπορούν
να αναζητηθούν, λαμβάνει υπόψη όλες τις
περιστάσεις των υποθέσεων μέχρι το χρο
νικό σημείο κατά το οποίο αποφαίνεται, δεν
συντρέχει λόγος να αποφανθεί χωριστά για
τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν οι διά
δικοι στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας
καθορισμού των δικαστικών εξόδων.

