Υπόθεση Τ-2/93 (92)

Société anonyme à participation ouvrière
Compagnie nationale Air France
κατά
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
«Ανταγωνισμός — Καθορισμός των δικαστικών εξόδων»

Διάταξη του Πρωτοδικείου (τρίτο πενταμελές τμήμα) της 17ης Απριλίου 1996 II - 237

Περίληψη της διατάξεως
Διαδικασία — Δικαστικά έξοδα — Αίτημα αποδόσεως — Προθεσμία υποβολής — Καθορι
σμός — Αποδοτέα έξοδα — Έννοια — Στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
(Κανονισμός Διαδικασίας του Πρωτοδικείου, άρθρα 91, στοιχ. β, και 92 § 1)

Αίτημα περί αποδόσεως των δικαστικών
εξόδων που υποβάλλεται μετά ένα περίπου
έτος δεν υπερβαίνει το εύλογο όριο πέραν
του οποίου θα μπορούσε βασίμως να θεω
ρηθεί ότι ο δικαιούχος παραιτήθηκε από το
δικαίωμά του.

Ελλείψει κοινοτικών διατάξεων περί τιμών,
εναπόκειται στον κοινοτικό δικαστή να εκτι
μήσει ελεύθερα τα στοιχεία της υποθέσεως
κατά τον καθορισμό των δικαστικών εξό
δων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 92, παρά
γραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας του
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ — ΥΠΟΘΕΣΗ Τ-2/93 (92)

Πρωτοδικείου, λαμβάνοντας υπόψη το αντι
κείμενο και τη φύση της διαφοράς, τη σημα
σία της από πλευράς κοινοτικού δικαίου,
καθώς και τις δυσκολίες της υποθέσεως, την
έκταση της εργασίας που κλήθηκαν να εκτε
λέσουν για τη δίκη οι διορισθέντες εκπρό
σωποι ή σύμβουλοι και τα οικονομικά συμ
φέροντα που αντιπροσώπευσε η διαφορά
για τους διαδίκους, χωρίς να λάβει υπόψη
ούτε κάποιον εθνικό πίνακα δικηγορικών
αμοιβών ούτε ενδεχόμενη σχετική συμφωνία
μεταξύ του ενδιαφερομένου διαδίκου και
των εκπροσώπων ή συμβούλων του.
Τα έξοδα μεταφράσεων στα οποία υποβάλ
λεται παρεμβάς διάδικος δεν είναι, γενικά,
αναγκαία έξοδα λόγω της δίκης, κατά την

II - 236

έννοια του άρθρου 91, στοιχείο β', του
Κανονισμού Διαδικασίας. Ωστόσο, το Πρω
τοδικείο μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά
αν τα έξοδα μεταφράσεων είχαν ως αντι
στάθμισμα τη μείωση του χρόνου τον οποίο
αφιέρωσαν στη δικογραφία οι δικηγόροι
του παρεμβάντος.
Δεδομένου ότι το Πρωτοδικείο, καθορίζο
ντας τα αποδοτέα δικαστικά έξοδα, λαμ
βάνει υπόψη του όλες τις περιστάσεις της
υποθέσεως μέχρι του χρονικού σημείου της
αποφάσεως του, δεν συντρέχει λόγος χωρι
στής αποφάσεως για τα έξοδα στα οποία
υποβλήθηκαν οι διάδικοι στα πλαίσια της
διαδικασίας καθορισμού των δικαστικών
εξόδων.

