Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας
Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Ομάδα-στόχος
είναι οι εκπαιδευόμενοι σε δικηγορικά γραφεία, οι οποίοι εργάζονται σε γερμανική και
ελληνική γλώσσα και εξυπηρετούν τους πελάτες του δικηγορικού γραφείου. Κατά
κανόνα η διδακτική αυτή ενότητα απευθύνεται (κατά τον ίδιο τρόπο, όπως οι λοιπές
διδακτικές ενότητες αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου) και σε
εκπαιδευόμενους με μεταναστευτικό υπόβαθρο στη Γερμανία και την Ελλάδα.
Βάση του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου αποτελεί η δεδομένη εκπαίδευση
στη Γερμανία ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου, ή ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου.
Η εκπαίδευση για το επάγγελμα αυτό ρυθμίζεται στη Γερμανία ενιαία για όλη την
Ομοσπονδία με το Εκπαιδευτικό Διάταγμα-Κανονισμό περί επαγγελματικής
Εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου από 15 Φεβρουαρίου του
1995 (ReNoPatAusbV Ομοσπονδιακό Φυλλάδιο Νόμων Ι, σελ. 206).
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ενιαίο Εκπαιδευτικό Διάταγμα για το επάγγελμα
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου. Κατά κανόνα στην Ελλάδα την εργασία
αυτή αναλαμβάνουν στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία φοιτητές της Νομικής κατά τον
πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ο χρόνος αυτός θεωρείται
ως χρόνος πρακτικής άσκησης, κατά τη διάρκεια του οποίου οι πανεπιστημιακοί
απόφοιτοι αποκτούν πρακτική εμπειρία. Σε μικρότερα δικηγορικά γραφεία οι εργασίες
αυτές διεκπεραιώνονται συχνά από εκπαιδευμένες γραμματείς ή από ειδικό
προσωπικό γραφείου.
Οι διδακτικές ενότητες σε γερμανική και ελληνική γλώσσα, που αναπτύχθηκαν στα
πλαίσια του Διατάγματος-Κανονισμού περί επαγγελματικής εκπαίδευσης
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου, έχουν ως αντικείμενο τα ιδιαίτερα
συχνά ζητήματα και δικηγορικά προβλήματα στα γερμανό-ελληνικά θέματα. Σε αυτήν
τη βάση αναπτύχθηκαν, δοκιμάστηκαν και προ-πιστοποιήθηκαν οι επιμέρους
διδακτικές ενότητες στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου σε
γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση σαν Ειδικευμένος / ειδικευμένη
υπάλληλος δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα περί
επαγγελματικής εκπαίδευσης ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου.
Λόγω της ομοιότητας του γερμανικού και ελληνικού νομικού συστήματος δικαίου και
της ευρείας διείσδυσης του ελληνικού συστήματος δικαίου στη γερμανική, αυστριακή
και ελβετική ιστορία δικαίου, καθίσταται δυνατή η μεταφορά των διδακτικών ενοτήτων
του γερμανικού εκπαιδευτικού κανονισμού και της γερμανικής έννομης τάξης προς
εφαρμογή στην Ελλάδα. Όλες οι διδακτικές ενότητες περιέχουν συγκριτικά στοιχεία.

Κοινό τμήμα της εκπαίδευσης, όπως είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και στις δύο χώρες
(Γερμανία και Ελλάδα) είναι κατά το πρώτο έτος σπουδών, τα Στοιχεία Πρακτικής
Γραφείου και Οργάνωσης Γραφείου και Βάσεις Δικαίου και στις δύο χώρες. Η εν
προκειμένω διδακτική ενότητα περιλαμβάνεται σε αυτό το εκπαιδευτικό κεφάλαιο.
Στο δεύτερο και τρίτο έτος εκπαίδευσης κοινά συστατικά εκπαίδευσης στην Ελλάδα
και στη Γερμανία αποτελούν κυρίως η λεπτομερέστερη ενασχόληση με βασικές
διατάξεις των τομέων εργασιών δικηγόρων και συμβολαιογράφων, η δομή και πορεία
απονομής της δικαιοσύνης καθώς και η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων
στην καθημερινή νομική πρακτική γραφείου. Εκτός αυτού οι εκπαιδευόμενοι
αποκτούν περιεκτικές βασικές γνώσεις για επιμέρους τομείς δικαίου.
Στην προκειμένη περίπτωση περιλαμβάνονται τόσο στη Γερμανία, όσο και στην
Ελλάδα στοιχεία:
-

του Δικαίου του γάμου και οικογενειακού δικαίου (γαμικά σύμφωνα, γάμος,
διαζύγιο, υιοθεσία, συμβάσεις συμβίωσης ομοφύλων προσώπων),
του Δικαίου των ακινήτων (αγορά, πώληση, εγγραφές στο υποθηκοφυλακείο ή
στο κτηματολόγιο, δωρεές)
των κληρονομιών και δωρεών (διαθήκη, κληρονομική σύμβαση, πιστοποιητικό
κληρονομητηρίου, κληρονομικές διαφορές),
του Εμπορικού Δικαίου (ίδρυση εταιρείας, αλλαγή μορφής εταιρείας,
πτώχευση)
του Ποινικού Δικαίου (αναγκαστικές εκτελέσεις, κατάσχεση).

Η προκείμενη διδακτική ενότητα έχει ως αντικείμενο τα έξοδα και τα τέλη στα
δικηγορικά γραφεία και τα συμβολαιογραφικά γραφεία.
Οι εκπαιδευόμενοι:
-

λαμβάνουν μια εισαγωγή στις διαφορετικές διατάξεις περί εξόδων και τελών
γνωρίζουν τις διαφορές ανάμεσα στα δικαστικά και στα εξωδικαστικά τέλη
μαθαίνουν να ξεχωρίζουν και να χρησιμοποιούν διαφορετικά είδη τελών
(δικαστικά τέλη / δικηγορόσημα / τέλη διακανονισμού κτλ.)
μαθαίνουν να χειρίζονται τις έξοδα και τα τέλη

Εκάστοτε εξαίρονται και γίνεται συγκριτική επεξεργασία των ομοιοτήτων και
διαφορών μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας.
Η διδακτική ενότητα υπάρχει σε γερμανική και σε ελληνική έκδοση. Πέραν των
εγγράφων για τους εκπαιδευτές, η διδακτική ενότητα περιέχει και Παράρτημα με
λεξιλόγιο και γλωσσικές διευκρινήσεις.
Η διδακτική ενότητα είναι κατάλληλη ως στοιχείο πρόσθετης διδασκαλίας σε
δίγλωσσα δικηγορικά γραφεία και δικηγορικούς ή συμβολαιογραφικούς οργανισμούς
στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Η διδακτική ενότητα είναι συνοδευτική και
συμπληρωματική υφισταμένων στοιχείων του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα.
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Εφαρμογή της διδακτικής ενότητας ως μέρους του διδακτικού προγράμματοςπλαισίου
Η διδακτική ενότητα σχετικά με τα έξοδα και τα τέλη αποτελεί τμήμα εκτεταμένου
εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού γραφείου / υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου με γερμανοελληνικό
υπόβαθρο. Η διδακτική ενότητα δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά
προγράμματα σπουδών και την εκπαιδευτική ύλη, αλλά τα συμπληρώνει υπό την
συγκριτική άποψη των γερμανοελληνικών ιδιαιτεροτήτων.
Η διδακτική ενότητα αποτελεί συστατικό συνολικά 25 περιεχομένων διδακτικών
ενοτήτων σχετικά με επιλεγμένους ειδικούς τομείς ιδιαίτερης σημασίας σε γερμανοελληνικά δικηγορικά γραφεία και συμβολαιογραφεία. Η διδακτική ενότητα είναι
δυνατόν να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και στη Γερμανία.
Το εν θέματι γερμανοελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα-πλαίσιο αποτελείται από τις
ακόλουθες διδακτικές ενότητες:
1. Ρόλος του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου
2. Διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση εχεμύθειας (Διατάξεις τήρησης
απορρήτου και εμπιστευτικότητας)
3. Πρακτική γραφείου, οργάνωση γραφείου
4. Προγραμματισμός ραντεβού και
προθεσμιών, τήρηση προθεσμιών

έλεγχος

προθεσμιών,

υπολογισμός

5. Κίνηση πληρωμών και οχλήσεις
6. Νομικό Σύστημα - Βασικές Έννοιες
7. Ιδιομορφίες οικογενειακού δικαίου στη Γερμανία
8. Ιδιομορφίες εμπορικού δικαίου
9. Αναγκαστική εκτέλεση
10. Υποθηκοφυλακείο - Κτηματολογικό Γραφείο, Δικαστήριο Επιτροπείας,
Δικαστήριο Κληρονομιών
11. Διευθέτηση διαφορών και διαμεσολάβηση
12. Κληρονομικά δικαιώματα, κληρονομική μερίδα και νόμιμη μοίρα, δημοσίευση
διαθήκης
13. Οικογενειακό δίκαιο - Δίκαιο του Επωνύμου
14. Συγγενικές Σχέσεις
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15. Ρυθμίσεις επιτροπείας στη Γερμανία
16. Καθεστώτα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, καθεστώς περιουσιακής
αυτοτέλειας των συζύγων
17. Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας
18. Προσωρινή διαταγή και προσφυγή κατά εντάλματος επιβολής ποινής
19. Ειδική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής
20. Έξοδα και τέλη
21. Αιτήσεις δέσμευσης, κράτησης, κατάσχεσης
22. Σύνταξη δικογράφων
23. Αρχές Εργατικού και Κοινωνικού Δικαίου
24. Πληροφορίες μητρώων
25. Απλή και άμεση προσφυγή στη Γερμανία
Η διδακτική ενότητα “έξοδα και τέλη” απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους στη Γερμανία
και στην Ελλάδα με υπόβαθρο στη γερμανική και ελληνική γλώσσα. Η διδακτική
ενότητα δεν αποτελεί κύκλο γλωσσικών μαθημάτων, άλλα εκπαιδευτική διδακτική
ενότητα. Αρχική προϋπόθεση εκκίνησης είναι η γνώση της γερμανικής και της
ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο B1 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Στα
πλαίσια του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος διατίθεται τεστ γλωσσικής
κατάταξης για τη γερμανική και την ελληνική γλώσσα.
Η διδακτική ενότητα έχει δημιουργηθεί στο πνεύμα της άμεσης εφαρμογής σε
δικηγορικό γραφείο. Έχει σχεδιαστεί για διάρκεια 90 λεπτών και είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθεί ως διδακτική μονάδα στα πλαίσια του κανονικού χρόνου
εκπαίδευσης. Εντός της διάρκειας των 90 λεπτών προβλέπονται δύο ασκήσεις. Η
διδακτική ενότητα μπορεί κατ’ απαίτηση να επαναληφθεί πολλαπλά και μπορεί να
ποικίλει στο τομέα των ασκήσεων και είναι δυνατόν εν προκειμένω να συντμηθεί σε
45 λεπτά. Λόγω της διδακτέας ύλης, που διδάσκει βασικές γνώσεις, πολλαπλές
δοκιμές και συστάσεις απασχολουμένων με την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων έδειξαν ότι αρκεί η εφαρμογή της διδακτικής ενότητας δύο φορές
προκειμένου να επιτευχθεί ο μαθησιακός στόχος.
Η διδακτική ενότητα αποτελείται από:
•
•
•
•
•

μια εισαγωγή στις διαφορετικές διατάξεις των εξόδων και τελών
την κατανόηση των διαφορών ανάμεσα σε δικαστικά και εξωδικαστικά τέλη
την ικανότητα διάκρισης και χρήση τελών διαφορετικών ειδών (δικαστικά τέλη /
τέλη παράστασης /τέλη διακανονισμού κτλ)
την εκμάθηση του χειρισμού των εξόδων και τελών
Ασκήσεις
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•

Παραρτήματα

Για την προετοιμασία συνιστούμε στους εκπαιδευτές:
-

Για τη διδακτική ενότητα θα πρέπει να συμφωνηθεί με τους εκπαιδευόμενους
πάγιος χρόνος, κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνεται επεξεργασία της
διδακτέας ύλης επί 90 λεπτά
Οι εκπαιδευτές είναι δυνατόν να προετοιμαστούν για τη διδακτική ενότητα με
τη βοήθεια των στοιχείων που παρέχονται στα κεφάλαια “Διδακτική Ύλη”.
Στους εκπαιδευόμενους μπορούν να δοθούν πληροφοριακά φυλλάδια (βλ.
Παράρτημα) με βασικές αρχές και ορισμούς
Μετά την εισαγωγή στο θέμα και τη νομική διευκρίνηση του αντικειμένου της
εκάστοτε διδακτικής ενότητας μπορούν να γίνουν μία ή δύο ασκήσεις
Μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων με αξιολόγηση, ακολουθεί περίληψη
που συνδέεται με επανάληψη οδηγιών για την πρακτική εφαρμογή στην
εργασιακή καθημερινότητα

Ως υλικά εργασίας συνιστώνται χαρτιά, μολύβια, τα συνοδευτικά υλικά καθώς και
πίνακας και πίνακας με αφαιρούμενες σελίδες χαρτιού (Flipchart).
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Διδακτικές πληροφορίες για τους εκπαιδευτές
Η διδακτική ενότητα είναι δίγλωσση και υπάρχει στη γερμανική και στην ελληνική
γλώσσα. Στόχος της, πέραν του περιεχομένου πληροφοριών για το θέμα: “έξοδα και
τέλη”, είναι και η ενδυνάμωση και η δημιουργία ειδικού λεξιλογίου για ειδικευμένους
υπαλλήλους συμβολαιογραφικού γραφείου / δικηγορικού γραφείου στην Ελλάδα και
στη Γερμανία.
Η διδακτική ενότητα διδάσκει τόσο γερμανικό όσο και ελληνικό ειδικό λεξιλόγιο. Αυτό
το ειδικό λεξιλόγιο είναι δυνατόν να ενταχθεί στο γλωσσικό ενεργητικό και των δύο
γλωσσών. Στόχος για τους εκπαιδευόμενους με γερμανοελληνικό υπόβαθρο στη
Γερμανία είναι η απόκτηση του κατά κανόνα άγνωστου ελληνικού ειδικού λεξιλογίου,
ενώ για τους εκπαιδευόμενους στην Ελλάδα ο στόχος είναι να διδαχθούν τη
γερμανική ειδική ορολογία.
Από διδακτική άποψη, η ενότητα αυτή ακολουθεί όσον αφορά τη διδασκαλία των
επαγγελματικών ειδικών γνώσεων για ειδικευμένους υπαλλήλους δικηγορικών
γραφείων καταρχήν τη κλασσική μέθοδο μετάδοσης γνώσεων μέσω προφορικών
εξηγήσεων από τους εκπαιδευτές. Ακολουθούν πρακτικές ασκήσεις, έλεγχος των
όσων έχουν διδαχθεί και περίληψη.
Από διδακτική άποψη, η παρούσα ενότητα ακολουθεί κατά τη διεύρυνση της
γλωσσικής δεξιότητας τη μέθοδο “task-based-learning”, δηλαδή της “Στοχοθετημένης
Μάθησης με ασκήσεις” που στηρίζεται σε ενιαίο γλωσσικό περιβάλλον με βάση τη
μέθοδο “Full immersion”.
Προϋπόθεση της διδακτικής ενότητας είναι ο εκπαιδευτής να κατέχει επαρκώς και τις
δύο γλώσσες-στόχους, δηλαδή και Ελληνικά και Γερμανικά. Συνίσταται για τους
διδάσκοντες γλωσσικό επίπεδο B2 ή C1 βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.
Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα μπορεί να εφαρμοστεί από δύο εκπαιδευτές ή
διδάσκοντες. Στη περίπτωση αυτή ο 1ος εκπαιδευτής διδάσκει στην ελληνική γλώσσα
και ο 2ος στη γερμανική γλώσσα.
Εμπειρίες κατά την εφαρμογή της διδακτικής ενότητας έδειξαν ότι ΔΕΝ πρέπει να
αναμιγνύονται οι γλώσσες-στόχοι. Τουλάχιστον πρέπει να περατωθούν πλήρως σε
μία γλώσσα οι δομές της πρότασης (πλήρης σύνταξη με ενιαία λεξικογράφηση μίας
γλώσσας), πριν αρχίσει η χρήση της άλλης γλώσσας. ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ είναι η
μίξη των γλωσσών να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Αυτό ισχύει και για τις
περιπτώσεις που σε κάποιον δεν είναι γνωστή μία έννοια σε μία γλώσσα και η έννοια
αυτή λαμβάνεται από άλλη γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή καλό θα ήταν αρχικά να
γίνει προσπάθεια περιφραστικής διατύπωσης της έννοιας στη γλώσσα-στόχο.
Επιπλέον ο εκπαιδευτής μπορεί να δώσει τη ζητούμενη λέξη προφορικά και
ταυτόχρονα να τη σημειώσει σε πίνακα ή flipchart.
Ως ιδανική πορεία της διδακτικής ενότητας προτείνεται ο διαχωρισμός της σε
θεματικές ενότητες ή διδακτικά κεφάλαια. Κάθε ένα από αυτά τα κεφάλαια διδάσκεται
αρχικά σε ΜΙΑ γλώσσα. Ακολουθεί η επανάληψη του κεφαλαίου στη ΔΕΥΤΕΡΗ
γλώσσα. Κρίνεται σκόπιμο για το κεφάλαιο 1 να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα με την
οποία είναι καλύτερα εξοικειωμένοι οι εκπαιδευόμενοι. Στη Γερμανία αυτή θα είναι
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κατά κανόνα η γερμανική γλώσσα και στην Ελλάδα η ελληνική. Η επανάληψη
ακολουθεί στην αντίστοιχη δεύτερη γλώσσα. Κατά επανάληψη αυτή δίνεται επιπλέον
ιδιαίτερο βάρος στη διδασκαλία ειδικού λεξιλογίου.
Οι ερωτήσεις διατυπώνονται πάντα στη γλώσσα που χρησιμοποιείται ως γλώσσα
διδασκαλίας. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα διδακτικό κεφάλαιο διδάσκεται στην ελληνική
γλώσσα, τότε και οι ερωτήσεις πρέπει να διατυπωθούν κι αυτές στην ελληνική
γλώσσα. Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα ακόμα και σε
περίπτωση που αφορούν καθαρά γερμανικές έννομες σχέσεις.
Σχετικά με την πορεία διδασκαλίας συνιστούμε στους εκπαιδευτές τα εξής:
-

Εισαγωγή στη διδακτική ύλη στη γλώσσα 1
Εισαγωγή στη διδακτική ύλη στη γλώσσα 2
Απάντηση ερωτήσεων λεξιλογίου και λεξικογράφησης (απαντήσεις πάντοτε
στη γλώσσα που διατυπώνονται και οι ερωτήσεις!)
Διδασκαλία των ειδικών διδακτικών θεμάτων στη γλώσσα 1
Διδασκαλία των ειδικών διδακτικών θεμάτων στη γλώσσα 2
Απάντηση ερωτήσεων για τα ειδικά διδακτικά θέματα (απαντήσεις πάντοτε στη
γλώσσα που διατυπώνονται και οι ερωτήσεις!)
Άσκηση 1 στη γλώσσα 1
Άσκηση 2 στη γλώσσα 2
Περίληψη / αξιολόγηση στη γλώσσα 1
Περίληψη / αξιολόγηση στη γλώσσα 2
Εσωτερικές σημειώσεις του εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας για τις γλωσσικές
ιδιαιτερότητες και θεμάτων περιεχομένου

Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα είναι επίσης δυνατόν να διδαχτεί σε μία περίοδο
στη γλώσσα 1 και σε μία δεύτερη περίοδο στη γλώσσα 2. Όμως η εμπειρία δείχνει ότι
η διδακτική ενότητα με τη συνιστώμενη δίγλωσση παραλλαγή έχει τη μεγαλύτερη
διδακτική επιτυχία και διευκολύνει την άμεση απορρόφηση του ειδικού λεξιλογίου
στην πρακτική άσκηση, βασιζόμενη στην άμεση δυνατότητα σύγκρισης και των δύο
γλωσσών-στόχων.
Σε συνάρτηση με τα γλωσσικά προσόντα του διδάσκοντα θα πρέπει -εφόσον είναι
δυνατόν- να διορθώνονται αμέσως τυχόν σοβαρά γραμματικά λάθη στην προφορική
έκφραση του εκπαιδευόμενου. Στην προκειμένη περίπτωση είναι σημαντικό να
εξακολουθήσει η χρησιμοποίηση της γλώσσας στόχου και να μην επεξηγούνται
ΠΟΤΕ οι γραμματικές δομές μιας γλώσσας με τη βοήθεια άλλης γλώσσας.
Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει ότι ουδέποτε επεξηγούνται στη Γερμανία λάθη στην
ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια της γερμανικής γλώσσας ή στην Ελλάδα λάθη στη
γερμανική γλώσσα στα ελληνικά.
Η περαιτέρω εμπειρία από την πιλοτική εφαρμογή δίγλωσσων διδακτικών ενοτήτων
δείχνει ότι σε περίπτωση σημαντικών γλωσσικών ελλείψεων σε μία από τις δύο
γλώσσες-στόχους, οι διδακτικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου συμβολαιογραφικού / δικηγορικού
γραφείου, είναι δυνατόν να έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τους
εκπαιδευόμενους. Εφόσον το τεστ κατάταξης πιστοποιήσει επίπεδο Β2 στη γλώσσα
1, αλλά μόνο επίπεδο Α1 στη γλώσσα 2, προτείνεται να μη γίνουν δίγλωσσα
μαθήματα. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει αρχικά να φοιτήσουν σε κλασσικούς
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κύκλους γλωσσικών μαθημάτων ώστε να επιτύχουν επίπεδο Β1 και στη γλώσσα 2 με
βάση το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς. Διατίθενται τεστ κατάταξης γερμανικής και
ελληνικής γλώσσας στα πλαίσια αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου συμβολαιογραφικού / δικηγορικού
γραφείου.
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Διδακτική Ύλη
Έξοδα και τέλη.
Η ενότητα στη συνέχεια θα ασχοληθεί με τις οδηγίες για τα έξοδα και τα τέλη στη
Γερμανία (Α' Μέρος) Στο Β' Μέρος ακολουθούν τα στοιχεία για την Ελλάδα. Οι
βασικές αρχές της ρύθμισης των τελών και στα δύο κράτη είναι παρόμοιες, αφού η
Ελλάδα στηρίζεται ως προς τις διοικητικές διατάξεις στις γερμανικές κατευθυντήριες
γραμμές. Αντίθετα, υπάρχουν διαφορές κατά την εφαρμογή των οδηγιών που
αφορούν τα έξοδα και τα τέλη. Επιπλέον, το ελληνικό σύστημα είναι λιγότερο
περίπλοκο από το γερμανικό σύστημα ρύθμισης των τελών.
Α. Γερμανία
Περιορισμός RVG Ενημέρωση 1.7.2004 – RVG Ενημέρωση 1.7.2006
Εισαγωγική παρατήρηση: "Από τη στιγμή της έναρξης της ισχύος της οδηγίας RVG
της 1.7.2004 ήταν ήδη δεδομένο ότι θα ακολουθούσαν περισσότερες αλλαγές την
1.7.2006: Αυτές οι αλλαγές αποφασίστηκαν ήδη με τον νόμο για τον εκσυγχρονισμό
του δικαίου των δικαστικών εξόδων (KostRMoG) την 5.5.2004 σύμφωνα με το άρθρο
5. Αυτές οι αλλαγές διασαφηνίζονται στις αναλύσεις και τα παραδείγματα που
ακολουθούν. Η "παλαιά εκδοχή της RVG" δεν εμφανίζεται ξανά σε αυτή την έκδοση.
Η αλλαγή σημαίνει την κατάργηση των ισχυόντων από τον αρ. 2100ff. VV RVG
τελών για τη συμβουλευτική και τη γνωμοδότηση, που δεν υπάρχουν πια στον
πίνακα των αμοιβών, ωστόσο αναγράφονται στην παράγραφο § 34 του RVG. Ως εκ
τούτου τα εξωτερικά νούμερα του πίνακα αμοιβών έχουν μετατεθεί "κατά μια
εκατοντάδα" προς τα μπροστά. Από νούμερο 2200 VV RVG στο τμήμα με ισχύ μέχρι
τις 30.6.2006 έγινε πλέον με την νέα έγκυρη εκδοχή της 1.7.2006 νούμερο 2100.
Από νούμερο 2400 VV RVG (τέλη δικαιοπραξίας για εκπροσώπηση) είναι πλέον το
νούμερο 2300 VV RVG. Όσον αφορά το 2ο τμήμα με ισχύ από την 1.7.2006 δεν
υπάρχει κανένας πραγματικός περιορισμός, εκτός από την προσοχή στη σωστή
ονομασία. Ωστόσο, όπως είναι φυσικό αυτό ισχύει όχι μόνο για τις εργασίες
"συμβουλευτικής και γνωμοδότησης". Και εδώ θα πρέπει - δεδομένου ότι ο νόμος
μέχρι στιγμής δεν έχει υποστεί καμία αλλαγή και εξακολουθεί να ισχύει το μεταβατικό
καθεστώς της παραγράφου § 60 RVG - να τονίσουμε τον χρόνο ανάθεσης της
εντολής. Επομένως αν η εντολή για διευθέτηση της υπόθεσης δόθηκε πριν την
1.7.2006, θα πρέπει η αμοιβή για την παροχή συμβουλευτικής ή γνωμοδότησης να
υπολογιστεί σύμφωνα με την εκδοχή του RVG της 1.7.2004. Εφόσον όμως η εντολή
είχε δοθεί μετά την 1.7.2006, ο δικηγόρος θα πρέπει να υπολογίσει την αμοιβή του
σύμφωνα με τον RVG της 1.7.2006." 1
Εξωδικαστικά τέλη
Συμβουλή, πληροφορίες, πρώτη συζήτηση
α) Ανάλυση
Με την εισαγωγή στις 1.7.2006 της αλλαγής στον RVG που είχε ήδη αποφασιστεί
στις 5.5.2004, ένα μεγάλο τμήμα των εξώδικων δραστηριοτήτων πέρασε "στον
ελεύθερο ανταγωνισμό": Ο δικηγόρος είναι υποχρεωμένος να καθορίζει και να
εισπράττει ο ίδιος την τιμή του, με δυο λόγια: να συνάψει με τον εντολέα μια
συμφωνία αμοιβής με τη μορφή ενεργούς σύμβασης, έτσι ώστε να μην υποπέσει σε
1
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μια οικονομική παγίδα και να μπορεί να εισπράξει περισσότερο από τα κατώτατα
όρια αμοιβής.
Αυτό ισχύει κυρίως για τις συμβουλές, πληροφορίες, την εκπόνηση γραπτών
γνωματεύσεων και ακόμα όταν ο δικηγόρος ενεργεί ως μεσάζων. Η σχετική αναφορά
βρίσκεται στο πεδίο συμφωνία αμοιβής .
β) Περιορισμός
Κριτήρια περιορισμού, είτε πρόκειται για μια γενική εξυπηρέτηση είτε για μια πρώτη
συζήτηση, με συνέπεια την περιορισμένη δυνατότητα εκκαθάρισης λογαριασμού,
υπάρχουν όταν:
• δεν έχει διεξαχθεί μόνο μια συζήτηση αλλά περισσότερες
• ο δικηγόρος σε συνέχεια της συνομιλίας „nach außen hin auftritt“,
• μετά από επιθυμία του συμβουλευόμενου το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής
συνομιλίας συγκεφαλαιώνεται για μια ακόμη φορά με τη μορφή γνωμοδοτικής
τοποθέτησης ή
• μετά από μια τηλεφωνική "πρώτη συνομιλία" ακολούθησε ακόμα ένα ραντεβού
συμβουλευτικής (προσωπική συνομιλία).
Εξ αυτών υπάρχει ένα ακόμα κριτήριο περιορισμού, το οποίο προκύπτει άμεσα από
την παράγραφο § 34I RVG: Τα τέλη δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 190 ευρώ,
εφόσον ο συμβουλευόμενος "πελάτης" δεν είναι εργολάβος.
Σήμερα μια νέα επιχείρηση θεωρείται εξίσου πελάτης, έτσι ώστε σε αυτές τις
περιπτώσεις εφαρμόζεται η Kappungsvorschrift.
Επιπλέον από αυτή τη θέση θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι η "μέγιστη" αμοιβή για
την πρώτη συζήτηση μπορεί να είναι 190,00 ευρώ. Εφόσον η αξία της δικηγορικής
εργασίας είναι τόσο χαμηλή που η αμοιβή της πρώτης συνάντησης είναι κάτω από
αυτό το ποσό, το μικρότερο ποσό θα πρέπει να συμψηφιστεί.
2. Η εξώδικη εκπροσώπηση
Για την εξώδικη εκπροσώπηση ο δικηγόρος εισπράττει τα τέλη που αναφέρονται στο
4ο κεφάλαιο του 2ου μέρους του πίνακα αμοιβών. Αυτά τα τέλη καλύπτουν εξίσου τη
δραστηριότητα του δικηγόρου κατά την εξώδικη εκπροσώπηση.
α) Τέλη δικαιοπραξίας
"Η δικαιοπραξία έχει σύμφωνα με τον αρ. 2300 VV RVG ένα συντελεστή τέλους από
0,5 έως 2,5. Επομένως το μέσο τέλος έχει συντελεστή 1,5. Το λεγόμενο κανονικό
τέλος πρέπει να ανέρχεται στο 1,3. Ο δικηγόρος μπορεί να απαιτήσει τέλη με
συντελεστή που ξεπερνούν το 1,3 μόνο όταν η υπόθεση είναι δύσκολη ή
εκτεταμένη" 2 .
Ο δικηγόρος καθορίζει κάθε φορά την αμοιβή του κατά περίπτωση αφού
συνυπολογίσει όλες τις παραμέτρους, κυρίως αφού υπολογίσει το μέγεθος και τον
βαθμό δυσκολίας της δικηγορικής εργασίας. Επίσης πρέπει να συνυπολογιστεί η
σημασία της υπόθεσης καθώς και το εισόδημα και η οικονομική δυνατότητα του
πελάτη.

2

Carmen Wolf: Arbeitshilfen für Rechtsanwaltsfachangestellte. Formulare, Checklisten und Muster für praktische
Büroabläufe. 3. Auflage. Neuwied 2006, S. 75.

Bila-Train in practice – Ενότητα “Έξοδα και τέλη” (EL) – - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού γραφείου - DEEL

10

Εφόσον υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος ευθύνης για τον δικηγόρο, αυτό θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη και να συνυπολογιστεί στον συντελεστή της αμοιβής. Για το θέμα
βλέπε ειδικά την παράγραφο § 14 RVG.
Τα τέλη δικαιοπραξίας από τους αρ. 2300 έως 2303 VV RVG υπόκεινται σε μία
διάταξη προσαύξησης: Σύμφωνα με την εισαγωγική παρατήρηση 3 (4) του τρίτου
μέρους του VV RVG αυτά τα τέλη ορίζονται στο μισό, ωστόσο μέγιστη τιμή του
συντελεστή 0,75, που συνυπολογίζεται στα δικαστικά έξοδα ανάλογα με την αξία της
υπόθεσης.
β) Τα έξοδα παράστασης κατά την εξώδικη εκπροσώπηση
Τα εξωδικαστικά έξοδα παράστασης καθορίζονται σύμφωνα με την εισαγωγική
παρατήρηση 3 (3) στο τρίτο μέρος του VV RVG: Τα έξοδα παράστασης σύμφωνα με
τον αρ. 3104 VV RVG ισχύουν για τη συμμετοχή σε συνομιλίες για την αποφυγή ή τη
διευθέτηση μιας διαδικασίας, χωρίς τη διαμεσολάβηση του δικαστηρίου. Για την
αξίωση της αμοιβής κατά την επικρατούσα άποψη υπάρχει το ουσιαστικό κριτήριο, ο
δικηγόρος να έχει τουλάχιστον μια εντολή δίκης.
γ) Τα τέλη συμβιβασμού, αρ. 1000 VV RVG
Προϋπόθεση για την ύπαρξη των τελών συμβιβασμού είναι η σύμπραξη στην
κατάρτιση μιας σύμβασης, μέσω της οποίας επιλύεται μια διαφορά. Τα τέλη
συμβιβασμού έχουν συντελεστή 1,5. Ο συντελεστής μειώνεται εφόσον εκκρεμεί
δικαστική διαδικασία (εκτός εάν πρόκειται για ανεξάρτητη αποδεικτική διαδικασία).
δ) Τέλη για ένα "απλό έγγραφο", αρ. 2302 VV RVG
Εφόσον η εργασία του δικηγόρου περιορίζεται σε ένα έγγραφο απλού τύπου χωρίς
δύσκολη νομική εκτέλεση, τα τέλη δικαιοπραξίας έχουν σύμφωνα με τον αρ. 2302 VV
RVG έναν συντελεστή 0,3. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει για παράδειγμα μια απλή,
προκατασκευασμένη από τον δικηγόρο, έγγραφη καταγγελία στον ενοικιαστή. Αυτό
ισχύει επίσης για ατομικές εργασίες του δικηγόρου. Αυτά τα τέλη θα έχουν ίδιο ύψος
σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια που αναφέρονται στον αρ. 3404 VV RVG.
ΙΙ) Δικαστικά τέλη
1) Διαδικασία της δίκης γενικά
α) Τα δικαστικά έξοδα
Ορισμός: "Ο δικηγόρος εισπράττει για τη διεύθυνση του καταστήματος
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών [βλέπε σχετικά εισαγωγική παρατήρηση 3
μέρος 3, αριθμός (2)], παραδείγματος χάριν για την άσκηση αγωγής αντίστοιχα για τη
δραστηριότητα σε πρωτοβάθμια διαδικασία, δικαστικά έξοδα αρ. 3100 VV RVG
ύψους ενός συντελεστή 1,3. Αυτό ισχύει μόνο για διαδικασία ενώπιον του
φορολογικού δικαστηρίου" 3 .
Στη διαδικασία έφεσης, σε ορισμένες προσφυγές και στη διαδικασία ενώπιον
φορολογικού δικαστηρίου τα δικαστικά έξοδα κυμαίνονται ανάλογα με το αρ. 3200 VV
RVG 1,6.
3
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Κατά την αναιρετική διαδικασία τα δικαστικά τέλη έχουν συντελεστή 1,6 σύμφωνα με
Nr. 3206 VV RVG
Τα δικαστικά έξοδα κατά την αναιρετική διαδικασία ενώπιον του ομοσπονδιακού
δικαστηρίου BGH μέσω ενός δικηγόρου διορισμένου στο ομοσπονδιακό δικαστήριο
κυμαίνεται σύμφωνα με τον αρ. 3208 RVG σε συνδυασμό με τον αρ. 3206 VV RVG
2,3.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να προσέξουμε τις εναλλαγές στα τέλη σύμφωνα με το
πραγματικό της υπόθεσης, π.χ. την αύξηση μέσω του πρόσθετου τέλους πολλαπλής
εκπροσώπησης ή την μείωση σε περίπτωση πρόωρης διευθέτησης.
β) Έξοδα παράστασης
Ορισμός: „"Για την εκπροσώπηση σε μια διαπραγμάτευση, εξέταση ή αποδεικτική
διαδικασία ή για τον ορισμό δικασίμου από έναν δικαστικώς διορισμένο
πραγματογνώμονα ο δικηγόρος εισπράττει έξοδα παράστασης" 4
Στον RVG δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα σε τέλη διαπραγμάτευσης και τέλη
εξέτασης. Επίσης μια αποδεικτική διαδικασία δεν αμείβεται ξεχωριστά. Η εργασία
του δικηγόρου σε παράσταση θα καλύπτεται από τα "συνολικά" έξοδα παράστασης.
Επομένως δεν υπάρχει καμιά διαφορά είτε υπάρχει παράσταση ή εξέταση είτε αν
έλαβε χώρα ή όχι αποδεικτική διαδικασία.
Τα έξοδα παράστασης έχουν σύμφωνα με τον αρ. 3104 VV RVG έναν συντελεστή
1,2 όταν πρόκειται για πρωτοβάθμια δίκη. Για τη διαδικασία προσφυγής τα έξοδα
παράστασης έχουν επίσης συντελεστή 1,2, όπως ορίζεται από τον αρ. 3202 VV
RVG. Όσον αφορά τη διαδικασία αναθεώρησης - ανεξάρτητα εάν οι κύριοι διάδικοι
μπορούν να δικαστούν μόνο από δικηγόρο που είναι διορισμένος σε ομοσπονδιακό
δικαστήριο - τα έξοδα παράστασης έχουν συντελεστή 1,5 σύμφωνα με τον αρ. 3210
VV RVG.
Ακόμα και για τη λεγόμενη ομολογία ο δικηγόρος εισπράττει ολόκληρα τα έξοδα
παράστασης. Δεν υπάρχουν ξεχωριστά έξοδα για την ομολογία. Σε αυτή την
περίπτωση καταβάλλονται τα κανονικά έξοδα παράστασης όπως ορίζεται από τον
αρ. 3104 (1) 1 VV RVG (όπου γίνεται αναφορά στον υπολογισμό των τελών στις
υψηλότερες δικαιοδοσίες), εφόσον ένας εκ των διαδίκων αποδεχτεί τη χρέωση. Γι’
αυτόν τον λόγο δεν υπάρχουν εξάλλου περίπλοκοι υπολογισμοί, όταν ένα μέρος της
απαίτησης αναγνωρίζεται, το άλλο αμφισβητείται.
Έξοδα παράστασης υπάρχουν επίσης όταν σε μία διαδικασία, στην οποία η
προφορική διαδικασία είναι υποχρεωτική, αποφασίζεται με συμφωνία των διαδίκων η
παράλειψη της προφορικής διαδικασίας. Επιπλέον, ο δικηγόρος εισπράττει όπως
αναφέρει η Σημείωση (1) 1 του αρ. 3104 VV RVG έξοδα παράστασης όταν σε μια
διαδικασία επιτευχθεί γραπτός συμβιβασμός.
Εφόσον έχει λάβει χώρα μόνο μία παράσταση, κατά την οποία εκδόθηκε μια ερήμην
απόφαση, ο συντελεστής υπολογίζεται σαν να επρόκειτο για πρωτοβάθμια
διαδικασία σύμφωνα με τον αρ. 3105 VV RVG σε συνδυασμό με το §13 RVG 0,5.
Αυτό ισχύει ακόμα και για ερήμην απόφαση σε γραπτή προκαταρκτική διαδικασία,
όπως ορίζεται από την παράγραφο § 331 παρ. 3 ZPO.
4
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Σε δευτεροβάθμιες διαδικασίες ο εκπρόσωπος του εναγόμενου κατά του οποίου
στρέφεται η προσφυγή για το αίτημα έκδοσης μιας ερήμην απόφασης κατά του
ενάγοντα χωρίς νομότυπη εκπροσώπηση εισπράττει μια αμοιβή με συντελεστή 0,5
σύμφωνα με τον αρ. 3203 VV RVG; ο εκπρόσωπος του εναγόμενου αναθεωρητικής
διαδικασίας λαμβάνει σε αυτή την περίπτωση αμοιβή με συντελεστή 0,8, όπως ορίζει
ο αρ. 3211 VV RVG. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση δικαστικού πορίσματος το
οποίο ορίζει ότι όλα όσα δεν καλύπτονται από μια συγκεκριμένη διάταξη ,δεν
υπόκεινται στις νομικές συνέπειες της εν λόγω διάταξης (Umkehrschluss), ότι ο
ενάγων ή ο αναιρεσείων που ζητά και λαμβάνει μια ερήμην απόφαση, μπορεί να
απαιτήσει, σύμφωνα με τον αρ. 3202 VV RVG, τα πλήρη έξοδα παράστασης, τα
οποία έχουν συντελεστή 1,2.
Όταν - ανεξάρτητα από το βαθμό δικαιοδοσίας - λαμβάνουν χώρα "περισσότερες"
από μία παραστάσεις, με κατάληξη μια ερήμην απόφαση, ο δικηγόρος λαμβάνει τα
πλήρη έξοδα παράστασης. Σαν παράδειγμα μπορούμε εδώ να αναφέρουμε την
περίπτωση, να υπάρξει αρχικά μια ερήμην απόφαση στην οποία στη συνέχεια
ασκείται έφεση. Αν υπάρξει παράσταση δίκης - αδιάφορο αν πρόκειται για έφεση ή
για την ουσία της διαφοράς - πρέπει να συμψηφιστούν ολόκληρα τα έξοδα
παράστασης.
Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση ερημοδικίας („Flucht in die Säumnis“): Αν ο διάδικος
εκπροσωπείται κανονικά και ο εκπρόσωπος εσκεμμένα δεν υποβάλλει καμία αίτηση "υποπίτπτει σε ερημοδικία" - επομένως ο εκπρόσωπος του άλλου διαδίκου
εισπράττει όλα τα έξοδα όπως ορίζεται από τον αρ. 3104 VV RVG. Σε αυτή την
περίπτωση ισχύει το συστατικό γεγονός της "μη εμφάνισης ενός εκ των διαδίκων"
επομένως "δεν υπάρχει νόμιμη εκπροσώπηση" (βλέπε OLG Koblenz, Beschluss vom
11.4.2005, Az. 14 W 211/05, JurBüro 7/2005) 5 .
γ) Τέλη συμβιβασμού
Ορισμός: „Τα τέλη συμβιβασμού σύμφωνα με τον αρ. 1000 VV RVG έχουν βασικά
συντελεστή της τάξεως του 1,5. Όπως ορίζει ο αρ. 1003 VV RVG, ο συντελεστής
αυτός μειώνεται σε 1,0 όταν εκκρεμεί μια δικαστική διαδικασία (εκτός εάν πρόκειται
για ανεξάρτητη αποδεικτική διαδικασία. Αυτό σημαίνει:
Αν υπάρξει ένας
συμβιβασμός σε μια υπόθεση περιουσιακών σχέσεων, που εκκρεμεί ήδη δικαστικά,
αναλογούν στον δικηγόρο τέλη συμβιβασμού ύψους 1,0 επί της αξίας του
αντικειμένου της διαφοράς". 6
Δεν έχει σημασία αν ο συμβιβασμός διευθετηθεί με τη μεσολάβηση του δικαστηρίου ή
όχι. Σε αυτή την περίπτωση καθοριστικό είναι το κριτήριο της εκκρεμοδικίας.
Τα τέλη συμβιβασμού δεν υπόκεινται εξάλλου σε καμία έκπτωση, εφόσον η
εκκρεμοδικία αφορά ανεξάρτητη αποδεικτική διαδικασία. Ο λόγος είναι ότι σε
περίπτωση συμβιβασμού ακόμα και στη διάρκεια μιας εκκρεμούς ανεξάρτητης
αποδεικτικής διαδικασίας αποφεύγεται μια επόμενη νομική διαφορά.

5
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Εφόσον η δικαστική διαδικασία αφορά έφεση ή αναθεώρηση, τα τέλη συμβιβασμού
μειώνονται σύμφωνα με τον αρ. 1004 VV RVG αποκτώντας συντελεστή 1,3.
2.) Διαδικασία διοικητικής και φορολογικής δικαιοδοσίας
Σε δίκες ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ισχύουν οι ίδιες ρυθμίσεις που
εφαρμόζονται για τις αστικές διαφορές. Επομένως ισχύουν τα ίδια έξοδα δικαστικά
έξοδα και έξοδα παράστασης που αναφέρονται στο 1ο και 2ο κεφάλαιο του 3ου
μέρους.
Ο δικηγόρος λαμβάνει για τη διαχείριση μιας εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των
πληροφοριών, π.χ. για την έρευνα μιας προσφυγής ή για την εργασία σε
πρωτοβάθμια δίκη δικαστικά έξοδα όπως ορίζονται από τον αρ. 3100 VV RVG με
συντελεστή ύψους 1,3. Για την άσκηση των παραστάσεων του αναλογούν έξοδα
παραστάσεων όπως ορίζονται από τον αρ. 3104 VV RVG με συντελεστή 1,2.
Σε δευτεροβάθμιες διαδικασίες ο δικηγόρος λαμβάνει τα τέλη που ορίζονται στο 2ο
κεφάλαιο του τρίτου μέρους του VV RVG ("Berufungsverfahren"), σύμφωνα με όσα
ορίζουν οι αρ. 3200 κε. VV RVG.
Σε δίκες ενώπιον των οικονομικών δικαστηρίων ο δικηγόρος λαμβάνει τα
προσαυξημένα τέλη όπως ορίζονται στο 2ο κεφάλαιο του 3ου μέρους του πίνακα
αμοιβών. Η εργασία σε αυτού του είδους διαφοράς θα πρέπει αντίστοιχα να
αποζημιώνεται ανάλογα με την εργασία ενός δικηγόρου προσφυγής. 7 : Ο δικηγόρος
λαμβάνει για την έρευνα της αγωγής ή για την εργασία σε οικονομική δίκη δικαστικά
έξοδα σύμφωνα με τον αρ. 3200 VV RVG με συντελεστή 1,6. Τα έξοδα παράστασης
ορίζονται από τον αρ. 3202 VV RVG και έχουν συντελεστή 1,2. Έξοδα παράστασης
καταβάλλονται ακόμα και όταν υπάρχει διοικητική απόφαση του δικαστηρίου χωρίς
προφορική διαδικασία.
3) Διαδικασία κοινωνικής δικαιοδοσίας
Τα έξοδα παράστασης σε κοινωνικές υποθέσεις, που υπολογίζονται βάση της αξίας
της διαφοράς, ανέρχονται για τις εκδικάσεις πρώτου βαθμού σύμφωνα με τον αρ.
3100 VV RVG σε συντελεστή 1,3. Για τις εκδικάσεις δευτέρου βαθμού τα δικαστικά
έξοδα έχουν συντελεστή 1,6 όπως ορίζει τον αρ. 3200 V. Τηρουμένων των
αναλογιών, τα έξοδα παράστασης έχουν συντελεστή 1,2 σύμφωνα με τον αρ. 3104
VV RVG και αρ. 3202 VV RVG.
Όταν ο δικηγόρος λαμβάνει τέλη εντός πλαισίου σε κοινωνικές υποθέσεις, τα
δικαστικά έξοδα για διαδικασία ενώπιον των κοινωνικών δικαστηρίών
διαμορφώνονται σύμφωνα με τον αρ. 3102 VV RVG από 40,00 ευρώ έως 460,00
ευρώ,
Αυτά τα όρια τελών μειώνονται σύμφωνα με τον αρ. 3103 VV RVG σε 20,00 ευρώ
έως 320,00 ευρώ εφόσον ο δικηγόρος ήταν/είναι εντεταλμένος στην προηγούμενη ή
την επόμενη διοικητική διαδικασία για την επαλήθευση της διοικητικής πράξης
υπηρετώντας τη διοικητική διαδικασία.
Τα έξοδα παράστασης για αυτή τη διαδικασία κυμαίνονται σύμφωνα με τον αρ. 3106
VV RVG: από 20,00 ευρώ έως 380,00 ευρώ.
7

Carmen Wolf: Arbeitshilfen für Rechtsanwaltsfachangestellte. Formulare, Checklisten und Muster für praktische
Büroabläufe. 3. Auflage. Neuwied 2006, S. 82.
Bila-Train in practice – Ενότητα “Έξοδα και τέλη” (EL) – - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού γραφείου - DE- 14
EL

Ενώπιον των Ιδρυμάτων Κοινωνικών Ασφαλίσεων των Ομόσπονδων Κρατιδίων τα
δικαστικά έξοδα κυμαίνονται σύμφωνα με τον αρ. 3204 VV RVG από 50,00 ευρώ έως
570,00 ευρώ και τα έξοδα παράστασης σύμφωνα με τον αρ. 3205 VV RVG από
20,00 ευρώ έως 380,00 ευρώ.
Ενώπιον του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα δικαστικά έξοδα
κυμαίνονται σύμφωνα με τον αρ. 3212 VV RVG από 80,00 ευρώ έως 800,00 ευρώ.
Τα έξοδα παράστασης ενώπιον Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κυμαίνονται σύμφωνα με τον αρ. 3213 VV RVG από 40,00 ευρώ έως 700,00 ευρώ.
Το ύψος των τελών καθορίζεται κάθε φορά ανάλογα με το είδος, την έκταση, τη
δυσκολία και την έκταση της υπόθεσης. 8
4).
α.
αα.

Ειδική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής (Mahnverfahren)
Τα τέλη
Η διαταγή πληρωμής

Για την αίτηση διαταγής πληρωμής σύμφωνα με τον αρ. 3305 VV RVG ο δικηγόρος
λαμβάνει δικαστικά τέλη ύψους ενός συντελεστή 1,0. Αυτά τα τέλη συμψηφίζονται με
τα δικαστικά τέλη που ο δικηγόρος θα λάβει σε μια μεταγενέστερη νομική διαφορά.
Μια μείωση των τελών για τη διαταγή πληρωμής στην περίπτωση της πρόωρης
εξόφλησης προκύπτει από τον αρ. 3306 VV RVG. Ο συντελεστής μείωσης είναι 0,5.
ββ. Η διαταγή εκτέλεσης
Για την αίτηση απαλλαγής από μια διαταγή εκτέλεσης ο δικηγόρος λαμβάνει
δικαστικά έξοδα με συντελεστή 0,5 σύμφωνα με τον αρ. 3308 VV RVG. Αυτά τα τέλη
καταβάλλονται μόνο, όταν μέσα στην προθεσμία ανακοπής δεν υποβληθεί ανακοπή
είτε η ανακοπή περιοριστεί. Δεν υπάρχει συμψηφισμός σε περίπτωση που αργότερα
προκύψουν δικαστικά έξοδα.
γγ. Η προσφυγή
Ο δικηγόρος που κατά την ειδική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής
(Mahnverfahren) εκπροσωπεί το αντίπαλο μέρος, λαμβάνει σύμφωνα με τον αρ.
3307 VV RVG δικαστικά έξοδα με συντελεστή 0,5 για την άσκηση της προσφυγής.
Αυτά τα δικαστικά έξοδα συμψηφίζονται στην εκκαθάριση δικαστικών εξόδων μιας
επόμενης διαφοράς.
δδ. Τα έξοδα παράστασης στη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής
Αρχικά ο RVG δεν είχε προβλέψει έξοδα παράστασης για τη διαδικασία έκδοσης
διαταγής πληρωμής. Τότε όμως ο νομοθέτης προέβη σε τροποποίηση: Η νομοθετική
εξουσία διασαφήνισε στο πλαίσιο του „Νόμου μομφής ακρόασης“ (Νόμος περί των
ένδικων βοηθημάτων σε περίπτωση προσβολής του δικαιώματος να εισακουστεί
κανείς από το νόμο, σε ισχύ από την 1.1.2005), ότι και στην περίπτωση της
διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής μπορεί να προκύψουν έξοδα παράστασης
του αρ. 3104 VV RVG. Νομικά αυτό θεμελιώθηκε με την ανάληψη μιας
προκαταρτικής σημείωσης 3.3.2 προ του αρ. 3305 VV RVG (δικαστικά έξοδα για την
8
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αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής) με το κείμενο: „Τα έξοδα παράστασης
καθορίζονται από το κεφάλαιο 1. 9 “
Έτσι πια έχει ρυθμιστεί σαφώς, ότι τα έξοδα παράστασης μπορούν να προκύψουν
και στη δικαστική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής από τη στιγμή της
υποβολής της αίτησης, και μάλιστα τότε, όταν λαμβάνουν χώρα διαβουλεύσεις με
τους διάδικους, οι οποίες αποσκοπούν στη ρύθμιση της τρέχουσας διαδικασίας
έκδοσης διαταγής πληρωμής. Το ίδιο ισχύει φυσικά για τον αντιπρόσωπο του
αντίπαλου της αίτησης, ο οποίος ασκεί ανακοπή ή σκοπεύει να το πράξει: Και αυτός
μπορεί, εάν διεξάγει με τον αιτούμενο ή τον αντιπρόσωπό του διαβουλεύσεις, οι
οποίες αποσκοπούν στη ρύθμιση ή την αποφυγή της νομικής διαφοράς, να κερδίσει
έξοδα παράστασης.
β. Οδηγίες υπολογισμού
αα. Λήψη υπόψη του πάγιου εξόδων
Η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής, δηλαδή η αίτηση προς έκδοση μιας
διαταγής πληρωμής και η επακόλουθη αίτηση έκδοσης μιας διαταγής εκτέλεσης,
αποτελεί συνολικά μια υπόθεση· για το λόγο αυτό το πάγιο εξόδων επιτρέπεται,
σύμφωνα με το 7ο μέρος του VV RVG, αρ. 7002 VV RVG, να ανέρχεται
υπολογισμένο και για τα δύο τέλη στα μέγιστα 20,00 EUR.
ββ. Υποχρέωση συμψηφισμού
Εάν ο αντίπαλος αμύνεται κατά της εκκινηθείσας διαδικασίας έκδοσης διαταγής
πληρωμής με ανακοπή, η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής μεταβαίνει στην
επίδικη (τακτική) διαδικασία. Τότε δημιουργούνται τα δικαστικά έξοδα των αρ. 3100
κε. VV RVG. Όπως ήδη σημειώθηκε σχετικά με τα τέλη, τόσο τα δικαστικά έξοδα για
τη διαταγή πληρωμής (αρ. 3305 VV RVG) όσο και τα δικαστικά έξοδα για την άσκηση
της ανακοπής (αρ. 3307 VV RVG) συμψηφίζονται με τα δικαστικά έξοδα στην τακτική
διαδικασία (αρ. 3301 VV RVG). Τα έξοδα για τη διαταγή εκτέλεσης το εναντίον δεν
υπόκεινται στην υποχρέωση συμψηφισμού. Το τέλος μπορεί να συνεχίσει να
υφίσταται παράλληλα, εάν η διαταγή εκτέλεσης δεν ασκήθηκε σε ακατάλληλο χρόνο,
δηλαδή όχι προ της παρόδου της τρέχουσας προθεσμίας ανακοπής των 2
εβδομάδων που διαθέτει ο αντίπαλος της αίτησης και δίχως γνώση μιας
(καθυστερημένης) ανακοπής. 10
5.Τέλη αναγκαστικής εκτέλεσης
Τα τέλη στην αναγκαστική εκτέλεση και της εκτέλεσης μιας απόφασης, η οποία
εκδόθηκε μέσω της διαδικασίας της προσωρινής έννομης προστασίας, καθορίζονται
από το κεφάλαιο 3 υποκεφάλαιο 2 του 3ου μέρους του VV RVG. Για τη δραστηριότητά
του στη διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ο δικηγόρος λαμβάνει δικαστικά έξοδα
με συντελεστή 0,3 σύμφωνα με τον αρ. 3309 VV RVG. Το τέλος αυτό καλύπτει
δραστηριότητες όπως εντολές αναγκαστικής εκτέλεσης, αποφάσεις κατάσχεσης και
μεταβίβασης ή αιτήσεις για καθορισμό ενός ραντεβού προς κατάθεση μιας ένορκης
βεβαίωσης. Η αξία του αντικειμένου της δικηγορικής δραστηριότητας καθορίζεται
9
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σύμφωνα με το § 25 RVG: Καθοριστικό είναι το ποσό της προς εκτέλεση χρηματικής
απαίτησης συν δευτερευόντων απαιτήσεων. Εάν πρέπει να κατασχεθεί ένα
συγκεκριμένο αντικείμενο, η αξία του αντικειμένου της δικηγορικής δραστηριότητας
καθορίζεται από την αξία του προς κατάσχεση αντικειμένου, εφόσον αυτό έχει
χαμηλότερη αξία από την προς εκτέλεση χρηματική απαίτηση. Η αξία του
αντικειμένου της δικηγορικής δραστηριότητας μπορεί να καθοριστεί και από την αξία
των πραγμάτων που πρέπει να εκδοθούν ή να παρασχεθούν· η αξία του αντικειμένου
της δικηγορικής δραστηριότητας δεν επιτρέπεται όμως να ξεπερνά την αξία, με την
οποία πρέπει να εκτιμηθεί η προς έκδοση ή εκκένωση αξίωση σύμφωνα με τις
διατάξεις που είναι καθοριστικές για τον υπολογισμό των δικαστικών εξόδων.
Εάν η αναγκαστική εκτέλεση επιτείνεται λόγω μιας επιθυμητής πράξης, ανοχής ή
παράλειψης, η αξία του αντικειμένου της δικηγορικής δραστηριότητας είναι η αξία, την
οποία έχει η πράξη, ανοχή ή παράλειψη για τον πιστωτή.
Για την αίτηση προς καθορισμό ενός ραντεβού για την κατάθεση ένορκης βεβαίωσης
υπάρχει ένα μέγιστο όριο αξίας αντικειμένου δίκης των 1.500,00 EUR σύμφωνα με το
§ 25 παρ. 1 αρ. 4 RVG.
Για την παράσταση σε δικαστική δικάσιμο σε υπόθεση αναγκαστικής εκτέλεσης ή και
για την παράσταση σε ραντεβού προς κατάθεση της ένορκης βεβαίωσης ο δικηγόρος
λαμβάνει σύμφωνα με τον αρ. 3310 VV RVG έξοδα παράστασης με συντελεστή 0,3.
Σύμφωνα με το § 18 αρ. 3 RVG κάθε μέτρο της αναγκαστικής εκτέλεσης έως την
ικανοποίηση του πιστωτή αποτελεί μια ξεχωριστή υπόθεση. Δραστηριότητες, οι
οποίες ανήκουν στο βαθμό δικαιοδοσίας και δεν ενεργοποιούν ιδιαίτερα τέλη,
βρίσκονται στο § 19 παρ. 2 RVG.
6. Τέλη αναγκαστικού πλειστηριασμού
Τα τέλη σε διαδικασίες του αναγκαστικού πλειστηριασμού καθορίζονται από το
κεφάλαιο 3 υποκεφάλαιο 4 του 3ου μέρους του VV RVG.
Για τη δραστηριότητά του στη διαδικασία αναγκαστικού πλειστηριασμού ο δικηγόρος
λαμβάνει δικαστικά έξοδα με συντελεστή 0,4 σύμφωνα με τον αρ. 3311 VV RVG. Το
τέλος αυτό δημιουργείται εκάστοτε ξεχωριστά για τη δραστηριότητα σε διαδικασίες
αναγκαστικού πλειστηριασμού έως την κίνηση της διαδικασίας κατανομής και για τη
δραστηριότητα σε διαδικασίες κατανομής, ακόμη και εάν η κατανομή διεξάγεται
εξωδικαστικά.
Η αξία του αντικειμένου της δικηγορικής δραστηριότητας στον αναγκαστικό
πλειστηριασμό καθορίζεται σύμφωνα με το § 26 RVG. Σα βάση πρέπει να ληφθεί
ανάλογα με τη διαμόρφωση της υπόθεσης η αξία του δικαιώματος που ανήκει στον
πιστωτή ή τον διάδικο συμπεριλαμβανόμενων των δευτερευόντων απαιτήσεων, κατά
την αντιπροσώπευση ενός άλλου διάδικου, ειδικά του οφειλέτη, σύμφωνα με την αξία
του αντικειμένου του αναγκαστικού πλειστηριασμού 11 .
Κατά την αντιπροσώπευση ενός προσφοροδότη, ο οποίος δεν είναι διάδικος, η η
αξία του αντικειμένου της δικηγορικής δραστηριότητας είναι το ποσό της υψηλότερης
προσφοράς για τον εντολοδότη ή, εάν δεν υπήρξε τέτοια, η αξία του αντικειμένου του
11
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αναγκαστικού πλειστηριασμού. Περισσότερες υποδείξεις σχετικά με τη διαδικασία
κατανομής δίδονται στο § 26 RVG.
7.Τέλη αναγκαστικής διαχείρισης
Τα τέλη σε διαδικασίες της αναγκαστικής διαχείρισης καθορίζονται επίσης από το
κεφάλαιο 3 υποκεφάλαιο 4 του 3ου μέρους του VV RVG. Ο δικηγόρος λαμβάνει για
διαδικασίες της αναγκαστικής διαχείρισης δικαστικά έξοδα του αρ. 3311 VV RVG με
συντελεστή ύψους 0,4, και μάλιστα για την αντιπροσώπευση του αιτούμενου σε
διαδικασίες περί της αίτησης για διαταγή της αναγκαστικής εκτέλεσης ή για έγκριση
της εισόδου στη δίκη. Τα δικαστικά έξοδα για το δικηγόρο δημιουργούνται ξεχωριστά
για την αντιπροσώπευση του αιτούμενου στην περαιτέρω διαδικασία κατανομής
συμπεριλαμβανόμενης της διαδικασίας διανομής.
Η αξία του αντικειμένου της δικηγορικής δραστηριότητας στην αναγκαστική
διαχείριση καθορίζεται σύμφωνα με το § 27 RVG: Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης
του αιτούμενου η αξία του αντικειμένου της δικηγορικής δραστηριότητας καθορίζεται
από την αξίωση, εξαιτίας της οποίας αιτήθηκε η διαδικασία, με συνυπολογισμός
δευτερευόντων απαιτήσεων. Εάν η διαδικασία αιτήθηκε για αξιώσεις επί
επανερχόμενων παροχών, καθοριστική είναι η αξία των παροχών ενός έτους.
Εάν ο δικηγόρος αντιπροσωπεύει τον οφειλέτη, η αξία του αντικειμένου της
δικηγορικής δραστηριότητας καθορίζεται από τις συμψηφισμένες αξιώσεις, εξαιτίας
των οποίων αιτήθηκε η διαδικασία. Εάν ο δικηγόρος αντιπροσωπεύει στο πλαίσιο της
αναγκαστικής διαχείρισης έναν άλλο διάδικο, η αξία του αντικειμένου της δικηγορικής
δραστηριότητας καθορίζεται από το § 23 III 2 RVG. 12
8.Τέλη ζητημάτων υποπληρεξουσιότητας/μεταπληρεξουσιότητας
Εάν η αντιπροσώπευση περιορίζεται σε μια δικάσιμο, ο δικηγόρος λαμβάνει έξοδα σε
ύψος του ήμισυ των δικαστικών εξόδων που δικαιούται ο πληρεξούσιος της δίκης
σύμφωνα με τον αρ. 3401 VV RVG πέρα από τα έξοδα παράστασης που
προκύπτουν από την παράσταση (π.χ. αυτά του αρ. 3104 VV RVG ή του αρ. 3202
VV RVG).
Εάν η εντολή λήξει πρόωρα, πριν την έναρξη της δικάσιμου, τα δικαστικά έξοδα
μειώνονται σύμφωνα με τον αρ. 3404 VV RVG σε συντελεστή 0,5· και φυσικά ο
δικηγόρος δε δικαιούται τα έξοδα παράστασης.
9.Τέλη του εντολοδόχου δικηγόρου (διορισμένου σε δικαστήριο άλλης
περιφέρειας από εκείνη του εντολέα δικηγόρου)
Σύμφωνα με τον αρ. 3400 VV RVG ο εντολοδόχος δικηγόρος του διάδικου λαμβάνει
τέλος στο ύψος των δικαστικών εξόδων που δικαιούται πληρεξούσιος της δίκης,
μέγιστα όμως με συντελεστή 1,0. Το τέλος προκύπτει επίσης, εάν ο δικηγόρος σε
συνεννόηση με τον εντολοδότη συνδυάσει την μεταβίβαση των φακέλων στον
δικηγόρο του υψηλότερου βαθμού δικαιοδοσίας με γνωμοδοτικές διατυπώσεις
γνώμης.

12
Carmen Wolf: Arbeitshilfen fόr Rechtsanwaltsfachangestellte. Formulare, Checklisten und Muster fόr praktische
Büroabläufe. 3. Auflage. Neuwied 2006, S. 87.
Bila-Train in practice – Ενότητα “Έξοδα και τέλη” (EL) – - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού γραφείου - DE- 18
EL

Εάν η εντολή λήξει πρόωρα, πριν τη δραστηριοποίηση του δικηγόρου, τα δικαστικά
έξοδα μειώνονται σύμφωνα με τον αρ. 3404 VV RVG σε συντελεστή 0,5.
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III. Τέλη, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή τόσο στη δικαστική όσο και στην
εξωδικαστική διαδικασία ή πρέπει να ληφθούν υπόψη σε περίπτωση
σύμπτωσης δικαστικών και εξωδικαστικών διαδικασιών / διατάξεις
συμψηφισμού
1.
α.

Το πρόσθετο τέλος πολλαπλής εκπροσώπησης
Ανάλυση

Εάν ο δικηγόρος δραστηριοποιείται στην ίδια υπόθεση για περισσότερους
εντολοδότες, λαμβάνει τα τέλη μόνο μια φορά. Για την πρόσθετη δαπάνη ο δικηγόρος
λαμβάνει μια αύξηση (πρόσθετο τέλος πολλαπλής εκπροσώπευσης), η οποία
καθορίζεται από τον αρ. 1008 VV RVG. Σε περίπτωση τέλους αξίας η αύξηση
υπολογίζεται μόνο καθόσον το αντικείμενο της δικηγορικής δραστηριότητας είναι το
ίδιο.
Σύμφωνα με τον αρ. 1008 του VV RVG υπολογίζεται για κάθε περαιτέρω εντολοδότη
μια αύξηση των εξόδων δικαιοπραξίας ή των δικαστικών εξόδων κατά συντελεστή 0,3
ή 30% για τέλη εντός πλαισίου· η μέγιστη αύξηση ανέρχεται σε συντελεστή 2,0· σε
περίπτωση πάγιων τελών το διπλό του πάγιου τέλους και σε περίπτωση τελών εντός
πλαισίου το διπλό του ελάχιστου και μέγιστου ποσού.
Η αύξηση/το πρόσθετο τέλος πολλαπλής εκπροσώπευσης δεν υπολογίζεται μόνο επί
των εξωδικαστικών εξόδων πράξεων του αρ. 2300 κε. VV RVG και των εξόδων
δικαστικής διαδικασίας των αρ. 3100 VV RVG και 3200 κε. VV RVG, αλλά, όπως
εκφράζει και η προκαταρτική παρατήρηση, επί όλων των „εξόδων λειτουργίας“, αφού
τα έξοδα αυτά μπορούν να προκύψουν „παράλληλα προς όλα τα τέλη που
καθορίζονται σε άλλα τμήματα (του VV RVG)“.
Η δυνατότητα εφαρμογής της αύξησης γίνεται σαφής ειδικά από τη διαμόρφωση του
πίνακα αμοιβών: Και μόνο ο τρόπος έκφρασης „Το τέλος 3100 ανέρχεται σε…“
τεκμηριώνει ότι η αύξηση υπολογίζεται επίσης επί του τέλους που μειώθηκε λόγω της
πρόωρης λήξης του αρ. 3101 VV RVG.
Η αύξηση πρέπει να υπολογιστεί και επί των τελών των αρ. 2300 έως 2303 VV RVG,
περαιτέρω επί των δικαστικών εξόδων στη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής
και την αναγκαστική εκτέλεση, αναγκαστική διαχείριση, αναγκαστικό πλειστηριασμό
και σε δικαστικά έξοδα για μεμονωμένες δραστηριότητες. Παρομοίως η αύξηση
πρέπει να υπολογιστεί στην περίπτωση περισσοτέρων εντολοδοτών επί των τελών
εντός πλαισίου, τα οποία είναι έξοδα λειτουργίας, δικαιοπραξίας ή δικαστικά έξοδα
και στην περίπτωση αυτή το ελάχιστο ποσό και το μέγιστο ποσό πρέπει εκάστοτε να
αυξάνονται κατά 30% και στη συνέχεια η υπολογιζόμενη αξία να καθορίζεται επί των
αυξημένων ποσών. 13
2. Διατάξεις συμψηφισμού του § 15 RVG
Το § 15 RVG καθορίζει ότι τα έκαστα τέλη καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες του
δικηγόρου, από την εντολή έως τη διεκπεραίωση και ότι στην ίδια υπόθεση μπορούν
να ζητηθούν μόνο μια φορά και σε περίπτωσης δικαστικών διαδικασιών μπορούν να
ζητηθούν μόνο μια φορά ανά βαθμό δικαιοδοσίας.
13
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Περαιτέρω το § 15 RVG καθορίζει, ότι πρέπει να τηρηθεί ένα μέγιστο όριο, όταν
πρέπει να εφαρμοστούν για μέρη του αντικειμένου διάφοροι συντελεστές τελών. Η
συνηθέστερη μορφή είναι η συμπερίληψη μη εκκρεμών απαιτήσεων στο πέρας μιας
νομικής διαφοράς με έναν συμβιβασμό, τον επονομαζόμενο „υπερκρεμή συμβιβασμό
(Überhangvergleich)“.
Το § 15 RVG ρυθμίζει περαιτέρω, ότι ο δικηγόρος, ο οποίος δραστηριοποιείται
„περαιτέρω“ σε μια υπόθεση, δε θα λάβει περισσότερα τέλη, απ’ όσα θα λάμβανε,
εάν του είχε εξαρχής ανατεθεί η υπόθεση.
Ταυτόχρονα όμως στο σημείο αυτό του νόμου εισήχθηκε ένας περιορισμός: Εάν από
την εντολή, η οποία είχε δοθεί „προ της περαιτέρω εντολής“, έχουν παρέλθει
περισσότερο από δύο ημερολογιακά έτη, η „περαιτέρω δραστηριότητα“ θεωρείται νέα
υπόθεση και αντίστοιχα πρέπει να υπολογιστεί ξεχωριστά. Η παρ. 6 του § 15 RVG
καθορίζει, ότι ο δικηγόρος, ο οποίος έχει λάβει την εντολή μόνο για μεμονωμένες
πράξεις, δε θα λάβει παραπάνω τέλη, από το δικηγόρο στον οποίο ανατέθηκε η
συνολική υπόθεση.
Εφόσον λοιπόν το άθροισμα των τελών για τις μεμονωμένες δραστηριότητες θα ήταν
υψηλότερο από το άθροισμα των τελών, τα οποία θα λάμβανε ο πληρεξούσιος δίκης
για τις ίδιες δραστηριότητες, πρέπει να γίνει μια αντίστοιχη μείωση.
3. Διατάξεις συμψηφισμού των §§ 16 έως 21 RVG
Και οι διατάξεις του 3ου κεφαλαίου του RVG, δηλαδή τα §§ 16 έως 21 RVG περιέχουν
με τον καθορισμό, για το εάν στις περιπτώσεις των μεμονωμένων καθηκόντων του
δικηγόρου πρόκειται για „την ίδια υπόθεση“, „διαφορετικές υποθέσεις“, „ειδικές
υποθέσεις“ ή υποθέσεις του βαθμού δικαιοδοσίας, ρυθμίσεις για το συμψηφισμό ή
τον „μη συμψηφισμό“ αντίστοιχα. Οι προαναφερόμενες διατάξεις θα πρέπει να
μαθαίνονται πάντα επακριβώς, προς αποφυγή σφαλμάτων συμψηφισμού.
Τα §§ 16 κε. RVG δεν περιέχουν οριστικές ρυθμίσεις εν όψη των υφιστάμενων
υποχρεώσεων συμψηφισμού· περαιτέρω υποχρεώσεις συμψηφισμού προκύπτουν
άμεσα από τις προκαταρτικές παρατηρήσεις των εκάστοτε κεφαλαίων του πίνακα
αμοιβών.
4. Διατάξεις συμψηφισμού από τον VV RVG
α) Η διαδικασία συντηρητικής απόδειξης 14
Η διαδικασία συντηρητικής απόδειξης βρίσκεται από τη μία στην προκαταρτική
παρατήρηση στο 3ο κεφάλαιο του VV RGN (αναφορικά με τα δικαστικά έξοδα), από
την άλλη σαν παρατήρηση επί του αρ. 1003 VV RVG (αναφορικά με το τέλος
συμβιβασμού).
β) Η διαδικασία εγγράφων ή διαδικασία εκ περιτροπής
Σύμφωνα με τον αρ. 3100 (2) VV RGV υφίσταται υποχρέωση συμψηφισμού των
δικαστικών εξόδων με τα δικαστικά έξοδα της επακόλουθης τακτικής διαδικασίας,
αναφορικά με την αξία του αντικειμένου της δικηγορικής δραστηριότητας που τους
είναι κοινή.
γ) Η αναπομπή
14

Σύγκρινε σχετικά http://www.rak-koeln.de/index.php?index=22&download=1&id=315
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Η αναπομπή ρυθμίζεται στο § 21 RVG. Εκεί καθορίζεται, ότι η περαιτέρω διαδικασία
ενώπιον του δικαστηρίου κατώτερου βαθμού δικαιοδοσίας, στο οποίο έγινε η
παραπομπή, είναι ένας νέος βαθμός δικαιοδοσίας. Αυτό σημαίνει κατ’ αρχήν, ότι τα
τέλη ενώπιον του δικαστηρίου κατώτερου βαθμού δικαιοδοσίας μπορούν να
δημιουργηθούν εκ νέου. Αυτό ισχύει όμως μόνο καθόσον η αναπομπή γίνει σε
δικαστήριο, το οποίο δεν έχει ασχοληθεί ακόμη με την υπόθεση.
Αλλιώς έχουν τα πράγματα, εάν η νομική διαφορά αναπεμφθεί επακόλουθα της
διαδικασίας έφεσης στο ίδιο τμήμα, το οποίο έλαβε την πρώτη απόφαση: Το § 21
RVH περιορίζεται από την προκαταρτική παρατήρηση 3 αρ. 6 στο 3ο κεφάλαιο του
VV RVG καθόσον τα δικαστικά έξοδα μετά από αναπομπή στο ίδιο τμήμα
συμψηφίζονται.
5) Πρόωρη εκτέλεση μιας παραγγελίας
Σύμφωνα με τον αρ. 3101 (1) VV RVG τα δικαστικά έξοδα του αρ. 3100 VV RGV
περιορίζονται σε συντελεστή 0,8 σε περίπτωση πρόωρης λήξης της διαδικασίας.
Σύμφωνα με τον αρ. 3201 VV RVG τα έξοδα διαδικασίας του αρ. 3200 VV RGV
μειώνονται σε συντελεστή 0,8 στην περίπτωση μιας πρόωρης λήξης στο δεύτερο
βαθμό δικαιοδοσίας σε συντελεστή 1,0.
Για την περίπτωση της πρόωρης λήξης στην αναιρετική διαδικασία τα δικαστικά
έξοδα του αρ. 3206 VV RGV μειώνονται σε συντελεστή 1,1. Αυτό ρυθμίζεται από τον
αρ. 3207 VV RGV.
Σύμφωνα με τον αρ. 3209 VV RVG ο συντελεστής τέλους για την πρόωρη λήξη μιας
εντολής ανέρχεται σε 1,8, εάν οι διάδικοι μπορούν να εκπροσωπηθούν αποκλειστικά
από έναν δικηγόρο με άδεια στο Γερμανικό Ακυρωτικό Δικαστήριο.
6. Συμβιβασμός επί μη εκκρεμούντων αξιώσεων
α) Το τέλος διαφοράς διαδικασιών
Σε μια εκκρεμή διαδικασία οι διάδικοι μπορούν στο πλαίσιο ενός έγκυρου
συμβιβασμού να „συν-συμβιβαστούν“ επί αξιώσεων, οι οποίες δεν εκκρεμούν ακόμη.
Ο δικηγόρος αιτεί τότε καθόσον συντρέχει, την καταγραφή σε πρωτόκολλο του μη
εκκρεμούς τμήματος. Επί αυτού ο δικηγόρος δικαιούται ένα πρόσθετο τέλος, το
„τέλος διαφοράς διαδικασιών“.
Το αντίστοιχο τέλος για μια αίτηση για συμβιβασμό επί μη εκκρεμούντων αξιώσεων
στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας προκύπτει σύμφωνα με τον αρ. 3101 (2) σε
συνδυασμό με τον αρ. 3100 VV RVG με συντελεστή 0,8.
Στο δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας το τέλος διαφοράς διαδικασιών έχει σύμφωνα με
τον αρ. 3201 (2) σε συνδυασμό με τον αρ. 3200 VV RVG συντελεστή τέλους 1,1.
Στην αναιρετική διαδικασία το τέλος διαφοράς διαδικασιών έχει σύμφωνα με τον αρ.
3206 σε συνδυασμό με το 3207 VV RVG συντελεστή 1,1. Το τέλος διαφοράς
διαδικασιών ανέρχεται σε 1,8, σύμφωνα με τον αρ. 3209 VV RVG, εάν οι διάδικοι
μπορούν να εκπροσωπηθούν αποκλειστικά από έναν δικηγόρο με άδεια στο
Γερμανικό Ακυρωτικό Δικαστήριο.
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Σύμφωνα με το § 15 παρ. 3 RVG πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι τα δικαστικά έξοδα
που προέκυψαν από τη διαδικασία σε άθροιση με το τέλος διαφοράς διαδικασιών δεν
επιτρέπεται να είναι υψηλότερα από το ύψιστο συντελεστή από τη συνολική αξία
αντικειμένου δίκης.
β) Το τέλος συμβιβασμού
Για την περίπτωση, που στο πλαίσιο μιας εκκρεμούσας διαδικασίας γίνει από κοινού
και συμβιβασμός επί εξωδικαστικών αξιώσεων, ο δικηγόρος δικαιούται εκάστοτε ένα
πλήρες καθώς και ένα μειωμένο τέλος συμβιβασμού, από τη μία από τη μη
εκκρεμούσα αξία αντικειμένου δίκης, από την άλλη από την εκκρεμούσα αξία
αντικειμένου δίκης.
Τα τέλη συμβιβασμού υπόκεινται όμως στην υποχρέωση συντονισμού του § 15 παρ.
3 RVG: το άθροισμα των δύο τελών δεν επιτρέπεται να είναι υψηλότερο από τον
ύψιστο συντελεστή τελών από τη συνολική αξία αντικειμένου δίκης.
IV. Τέλη σε περίπτωση εντολέα με μεταφορά εντολής
α) Μερισμός όλων των τελών
Έχει γίνει συνήθεια και αναγνωρίζεται από το δίκαιο που ρυθμίζει τα τέλη, τα τέλη να
μοιράζονται. Γενικά αυτό σημαίνει: Τα προς μερισμό προκείμενα τέλη παίρνονται σαν
σύνολο και στη συνέχεια κατανέμονται.
β) Μερισμός με εξαίρεση του τέλους μεταφοράς εντολής
Το τέλος του εντολοδόχου δικηγόρου καθώς και άλλα πάγια έξοδα δε λαμβάνονται
υπόψη
V. Ανταποδοτικό τέλος
Στο § 91 ZPO ρυθμίζεται ότι ο ηττημένος διάδικος πρέπει να φέρει τα έξοδα της
νομικής διαφοράς. Εδώ η υποχρέωση απόδοσης δικαστικών εξόδων συλλαμβάνει
μόνο τα έξοδα, „τα οποία ήταν αναγκαία για την αντίστοιχη δικαστική επιδίωξη του
δικαιώματος“. 15
Εάν ο διάδικος έχει το δικαίωμα αφαίρεσης του ΦΠΑ, μπορεί να αφαιρέσει το ΦΠΑ
που πλήρωσε στο δικηγόρο από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Στην περίπτωση
αυτή τα τέλη στο πλαίσιο του καθορισμού εξόδων επιτρέπεται να δηλώνονται μόνο
καθαρά.
Εάν ο διάδικος δεν έχει το δικαίωμα αφαίρεσης του ΦΠΑ επαρκεί σύμφωνα με το §
104 II 3 ZPO η δήλωση του αιτούμενου ότι δεν υφίσταται δικαίωμα αφαίρεσης ΦΠΑ.
Τότε το δικαστήριο καθορίζει επί αίτησης και δίχως περαιτέρω έλεγχο και το ΦΠΑ.
Περαιτέρω έξοδα της δικαστικής επιδίωξης του δικαιώματος είναι και τα έξοδα της
αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με το § 788 ZPO. Περαιτέρω στην κατηγορία αυτή
ανήκουν και τα έξοδα, τα οποία προκύπτουν για τη διακρίβωση της διεύθυνσης ενός
οφειλέτη μετά από την αλλαγή του τόπου κατοικίας. 16
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Επειδή αξιώσεις απόδοσης εξόδων μπορούν να γίνουν τίτλοι μέσω μιας απόφασης
καθορισμού εξόδων, υφίσταται και η δυνατότητα, να αφήσει κανείς να καθοριστούν
τα απαιτούμενα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης για να διατηρηθούν εποπτικά τα
έξοδα εκτέλεσης. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η υποβολή μιας αίτησης στο
δικαστήριο της εκτέλεσης, στο οποίο εκκρεμεί η τρέχουσα πράξη εκτέλεσης.

VI. Καθορισμός των αξιώσεων απόδοσης εξόδων
1) Αίτηση καθορισμού εξόδων
Αξιώσεις απόδοσης εξόδων πρέπει να γίνουν τίτλοι μέσω μιας απόφασης
καθορισμού εξόδων. Αυτό μπορεί να συμβεί όμως μόνο, εάν υφίσταται σα βάση ένας
τίτλος κατάλληλος για αναγκαστική εκτέλεση. Μια αντίστοιχη αίτηση καθορισμού
εξόδων πρέπει να υποβληθεί στο δικαστήριο του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, το
οποίο αποφασίζει σχετικά. 17 Τότε απευθύνεται μια αίτηση στο δικαστήριο, με το εξής
περιεχόμενο:
„.... να καθοριστούν τα παρακάτω υπολογισμένα τέλη και έξοδα σύμφωνα με το § 104
ZPO και να διαταχθεί ότι το καθορισμένο ποσό από την είσοδό του στο δικαστήριο θα
πρέπει να τοκίζεται με το επιτόκιο που καθορίζεται στο § 104 παρ. 1 πρόταση 2 ZPO.
Επακόλουθα αιτείται η πρόσθεση εξόδων δικαστηρίου, τα οποία δε λήφθηκαν υπόψη.
Τελικά αιτείται η απονομή της απόφασης καθορισμού εξόδων σε εκτελεστό αντίγραφο
με αποδεικτικό επίδοσης.“ 18
2) Εξίσωση εξόδων
Παράλληλα με τον καθορισμό των εξόδων υφίσταται και η δυνατότητα της εξίσωσης
εξόδων σύμφωνα με το § 106 ZPO, και μάλιστα τότε, όταν το δικαστήριο διανέμει την
υποχρέωση αίτησης εξόδων σε ποσοστώσεις. Στην περίπτωση αυτή πρέπει
αμφότεροι οι διάδικοι να υποβάλλουν το δελτίο παροχής υπηρεσιών και δαπανών
τους στο δικαστήριο, αυτά ελέγχονται ως προς το ικανό να ληφθούν υπόψη τα
υπολογισμένα τέλη και έξοδα και στη συνέχεια γίνεται ο αντίστοιχος μερισμός.
VII. Διατάξεις περί αξίας αντικειμένου δίκης κατά τον RVG
Το § 2 παρ. 1 RVG ρυθμίζει, ότι τα τέλη του δικηγόρου υπολογίζονται κατά κανόνα
με βάση την αξία, την οποία έχει το αντίτιμο της δικηγορικής δραστηριότητας. Οι
αξιολογικές διατάξεις για τη θέση ως βάση της σωστής αξίας αντικειμένου δίκης κατά
τον υπολογισμό των τελών δικηγόρου ρυθμίζεται στο § 23 RVG.
23 RVG

Γενική αξιολογική διάταξη
(1) Καθόσον τα δικαστικά τέλη καθορίζονται από την αξία, η αξία του αντικειμένου της
δικηγορικής δραστηριότητας στη δικαστική διαδικασία καθορίζεται σύμφωνα με τις
αξιολογικές διατάξεις που ισχύουν για τα δικαστικά τέλη. Σε διαδικασίες, στις οποίες
καθορίζονται πάγια τέλη στο Νόμο Δικαστικών Εξόδων, πρέπει να εφαρμόζονται
17
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αντίστοιχα οι αξιολογικές διατάξεις του Νόμου Δικαστικών Εξόδων. Αυτές οι
αξιολογικές διατάξεις ισχύουν αντίστοιχα και για τη δραστηριότητα εκτός της
δικαστικής διαδικασίας, εάν το αντικείμενο της δραστηριότητας θα μπορούσε να είναι
αντικείμενο και μιας δικαστικής διαδικασίας. § 22 παρ. 2 πρόταση 2 παραμένει
άθικτη.
(2) Σε διαδικασίες προσφυγής, στις οποίες δεν επιβάλλονται δικαστικά τέλη
ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας ή δεν καθορίζονται από την αξία, η αξία
πρέπει να καθοριστεί λαμβάνονται υπόψη το συμφέρον του προσφεύγοντα σύμφωνα
με την παράγραφο 3 πρόταση 2, εφόσον δεν απορρέει τίποτα άλλο από το νόμο
αυτό. Η αξία του αντικειμένου της δικηγορικής δραστηριότητας περιορίζεται από την
αξία της διαδικασίας με την οποία σχετίζεται. Σε διαδικασίες περί υπόμνησης ή
μομφής λόγω προσβολής της δικαστικής υπακοής η αξία καθορίζεται από τις
διατάξεις, οι οποίες ισχύουν για διαδικασίες προσφυγής.
(3) Εφόσον δεν προκύπτει τίποτα άλλο από το νόμο αυτό, σε άλλες υποθέσεις
ισχύουν για την αξία του αντικειμένου της δικηγορικής δραστηριότητας αντίστοιχα τα
§ 18 παρ. 2, §§ 19 έως 23, 24 παρ. 1, 2, 4, 5 και 6, §§ 25, 39 παρ. 2 και 3 καθώς και
§ 46 παρ. 4 του κανονισμού εξόδων. Καθόσον η αξία του αντικειμένου της δικηγορικής
δραστηριότητας δεν προκύπτει από τις διατάξεις αυτές και δεν έχει καθοριστεί και τίποτα
άλλο, πρέπει να καθοριστεί κατά εύλογη κρίση· σε περίπτωση έλλειψης επαρκών
πραγματικών υποδείξεων για την εκτίμηση αντικειμένων μη περιουσιακού δικαίου η αξία του
αντικειμένου της δικηγορικής δραστηριότητας πρέπει να ληφθεί με 4.000 ευρώ, ανάλογα με
την κατάσταση της υπόθεσης χαμηλότερα ή υψηλότερα, όχι όμως πάνω από
500.000 ευρώ 19

2. Διατάξεις πρόσθεσης
Στο § 22 παρ. 1 RVG ρυθμίζεται ότι οι αξίες των αντικειμένων της δικηγορικής
δραστηριότητας στην ίδια και αυτή υπόθεση αθροίζονται.
§ 22 RVG
Αρχή
(1) Στην ίδια υπόθεση οι αξίες περισσότερων αντικειμένων αθροίζονται.
(2) Η αξία στην ίδια υπόθεση ανέρχεται το πολύ σε 30 εκατομμύρια Ευρώ, εφόσον ο
νόμος δεν καθορίζει μια χαμηλότερη ύψιστη τιμή. Εάν στην ίδια υπόθεση είναι
εντολείς περισσότερα πρόσωπα, η αξία για κάθε πρόσωπο ανέρχεται το πολύ σε
30 εκατομμύρια Ευρώ, συνολικά όμως όχι περισσότερο από 100 εκατομμύρια
Ευρώ. 20

Εάν παραδείγματος χάρη υπολογίστηκε επί των δικαστικών εξόδων για την αίτηση
της διαταγής πληρωμής ένα πάγιο εξόδων σε ύψος 19,80 ΕΥΡΩ, επιτρέπεται να
υπολογίζεται επί των δικαστικών εξόδων για την αίτηση έκδοσης διαταγής εκτέλεσης
που θα εκκαθαριστούν αργότερα μόνο ένα υπόλοιπο πάγιο εξόδων των 0,20 ΕΥΡΩ.
Υπάρχει προθεσμία για την αίτηση καθορισμού των εξόδων; Ποια έξοδα επιτρέπεται
να αναφέρονται σε μια αίτηση καθορισμού των εξόδων (π.χ. λογαριασμός δικηγόρου
για τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής);
19
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Πρέπει να αναφέρω και τα παρεχόμενα δικαστικά τέλη για την επίδικη διαδικασία και
της πραγματική αξία αντικειμένου δίκης; Πρέπει να παρατίθεται το αντίγραφο του
λογαριασμού του δικηγόρου; Πόσα αντίγραφα της αίτησης καθορισμού των εξόδων
πρέπει να περιλαμβάνονται για το αρμόδιο δικαστήριο; Υπάρχουν έντυπα για τέτοιες
αιτήσεις καθορισμού των εξόδων;
Δεν υπάρχει προθεσμία για την αίτηση καθορισμού των εξόδων. Στην αίτηση
μπορούν να συμπεριληφθούν τα ακόλουθα έξοδα:
1. Έξοδα δικηγόρου για τη δικαστική διαδικασία και της διαδικασίας έκδοσης
διαταγής πληρωμής.
2. Δικαστικά έξοδα (αυτά είναι τα έξοδα για τη διαταγή πληρωμής και την επίδικη
διαδικασία).
3. Δαπάνες του διάδικου για τη δικαστική διαδικασία (π.χ. απώλεια μισθού για την
παρουσία κατά τη δικάσιμο (μεγ. 13 € ανά ώρα), οδοιπορικά για τη δικάσιμο σε
περίπτωση προσόδου από εκτός της περιφέρειας δικαστηρίου (0.21 € ανά km),
ταχυδρομικά τέλη για επιστολές προς το δικαστήριο (επιστολές του διάδικου, όχι του
δικηγόρου, αυτός λαμβάνει πάγιο).
4. Εάν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον ίδιο το δικηγόρο (αυτή θα ήταν η κανονική
περίπτωση) θα πρέπει να παρατίθεται η κοστολόγηση. Η αίτηση πρέπει να
υποβληθεί σε τρία αντίγραφα.
Ναι μεν υπάρχουν έντυπα, αλλά αυτά έχουν δημιουργηθεί για την υποβολή αίτησης από το
δικηγόρο.
Μπορούν να παραγγελθούν από τον προμηθευτή έντυπων για δικηγόρους, δεν απαιτούνται
όμως.
Το καθορισμένο ποσό τοκίζεται μετά από αίτηση. Θα πρέπει λοιπόν να αιτήσει κανείς
"διαταγή για τοκισμό κατά το νόμο".
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Β. Δαπάνες και τέλη στην Ελλάδα
Ελληνική πολιτική δίκη και έξοδα που προκύπτουν

21

Εισαγωγή
Το προκείμενο άρθρο είναι μια σύντομη, εποπτική παράσταση της ροής μιας δίκης
σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας ενώπιον ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων.
Η γερμανική επιρροή στο ελληνικό υλικό αστικό δίκαιο αφορά και το ελληνικό αστικό
δικονομικό δίκαιο. Οι ρυθμίσεις του ελληνικού ΚΠολΔ από το 1967 (στο εξής ΚΠολΔ)
θυμίζουν συχνά το γερμανικό ΚΠολΔ. Η υποδιαίρεση του ελληνικού Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας και μόνο το καθιστά σαφές.
1. Βιβλίο: Γενικές Διατάξεις
2. Βιβλίο: Διαδικασία στα Πρωτοβάθμια Δικαστήρια,
3. Βιβλίο: Ένδικα Μέσα και Ανακοπές
4. Βιβλίο: Ειδικές Διαδικασίες
5. Βιβλίο: Ασφαλιστικά Μέτρα
6. Βιβλίο: Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας
7. Βιβλίο: Διαιτησία
8. Βιβλίο: Αναγκαστική Εκτέλεση
Ο πρώτος βαθμός δικαιοδοσίας κατανέμεται μεταξύ Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου.
Υλική αρμοδιότητα
Εφόσον η υλική αρμοδιότητα καθορίζεται από την αξία αντικειμένου δίκης, τα
Ειρηνοδικεία είναι αρμόδια, όταν η αξία της νομικής διαφοράς δεν ξεπερνά τα 12.000
Ευρώ. Περαιτέρω γίνεται διάκριση μεταξύ των Μονομελών Πρωτοδικείων και των
Πολυμελών Πρωτοδικείων με το νομοθέτη να κατανέμει τις αρμοδιότητες μεταξύ τους
ανάλογα με το ύψος του ποσού της διαφοράς.. Κατά την αξία αντικειμένου δίκης το
Μονομελές Πρωτοδικείο είναι αρμόδιο για ποσά μεταξύ 12.001 και 80.000 Ευρώ,
αξίες αντικειμένου δίκης πάνω από αυτό το όριο υπόκεινται στην αρμοδιότητα των
Πολυμελών Πρωτοδικείων. Πέρα από αυτό καθορίζονται αποκλειστικές, ανεξάρτητες
από την αξία του αντικειμένου δίκης αρμοδιότητες για το Ειρηνοδικείο (Άρθρο 15
ΚΠολΔ) και το Μονομελές Πρωτοδικείο (Άρθρο 16 ΚΠολΔ).
Τα Πολυμελή Πρωτοδικεία αποφασίζουν όπως και στη Γερμανία και για εφέσεις
έναντι αποφάσεων τον Ειρηνοδικών.
Ενώπιον των Πρωτοδικείων υφίσταται υποχρέωση παράστασης με δικηγόρο, αυτό
δεν ισχύει για τα Ειρηνοδικεία, εκτός εάν ο Ειρηνοδίκης το θεωρεί αναγκαίο σύμφωνα
με το Άρθρο 94 ΚΠολΔ.
Ενώπιον των Ειρηνοδικείων αποφασίζονται και οι λεγόμενες «μικροδιαφορές», όταν
η αξία αντικειμένου δίκης δεν ξεπερνά τα 1.500 Ευρώ. Προβλέπεται μια
απλοποιημένη διαδικασία (Άρθρο 466-472 ΚΠολΔ). Οι αποφάσεις που εκδίδονται
από αυτή δεν μπορούν να προσβληθούν με έφεση (ποσοτικό όριο του εκκλητού).
Τοπική αρμοδιότητα
Και κατά τον ΚΠολΔ η γενική δωσιδικία καθορίζεται από τον τόπο κατοικίας του
21
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εναγόμενου, Άρθρο 22 ΚΠολΔ, αλλά προβλέπονται πολλές εξαιρέσεις, είτε υπό τη
μορφή της αποκλειστικής δωσιδικίας (π.χ. δωσιδικία της θέσης οικοπέδου, όταν το
οικόπεδο καθορίζει το αντικείμενο της νομικής διαφοράς, δωσιδικία της κληρονομίας)
ή υπό τη μορφή της εναλλακτικής δωσιδικίας (π.χ. δωσιδικία της σύναψης
συμβολαίου ή του τόπου εκπλήρωσης, δωσιδικία της απαγορευμένης πράξης).

Άσκηση αγωγής – Επίδοση
Η αγωγή, υπογραμμένη από τον ενάγοντα, τον αντιπρόσωπό του ή σε περίπτωση
υποχρέωσης παράστασης με δικηγόρο από το δικηγόρο του, υποβάλλεται στο
γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου. Η υποβολή του δικογράφου αγωγής μέσω του
ταχυδρομείου ή συσκευής φαξ δεν προβλέπεται. Σχετικά με τη δικάσιμο της δημόσιας
συζήτησης αποφασίζει ο δικαστής, στην πραγματικότητα όμως σε μερικά
Πρωτοδικεία, όπως στο Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης, η δικάσιμος της δημόσιας
συζήτησης καθορίζεται από τον Γραμματέα Δικαιοσύνης με χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή και εγκρίνεται εκ των υστέρων από το δικαστή. Στην περίπτωση αυτή
μπορεί κανείς ήδη την ημέρα της υποβολής της αγωγής να λάβει αντίγραφα του
δικογράφου αγωγής, στα οποία καθορίζεται η ημερομηνία της δημόσιας συζήτησης
και τα οποία είναι έτοιμα προς επίδοση.
Το δικόγραφο αγωγής αποστέλλεται επί πρωτοβουλίας του ενάγοντα στον/στους
εναγόμενους, και μάλιστα το αργότερο 60 ημέρες πριν τη συνεδρίαση του
δικαστηρίου ή, εάν ο/οι εναγόμενοι δεν έχουν κατοικία στην Ελλάδα, το αργότερο 90
πριν τη συνεδρίαση του δικαστηρίου. Ο ενάγων αναθέτει το καθήκον αυτό σε έναν
δικαστικό επιμελητή, ο οποίος έχει άδεια στον τόπο κατοικίας του παραλήπτη της
επίδοσης (η επίδοση στο εξωτερικό γίνεται μέσω της εισαγγελίας). Ο δικαστικός
επιμελητής συντάσσει ένα έγγραφο επίδοσης, το οποίο πρέπει να παρουσιαστεί από
τον ενάγοντα ενώπιον του δικαστηρίου. Εάν ο εναγόμενος δεν έχει κατοικία στην
Ελλάδα, το δικόγραφο αγωγής επιδίδεται στον εισαγγελέα του δικαστηρίου που
κλήθηκε επί της υποθέσεως, ο οποίος επιδίδει το έγγραφο μέσω του ελληνικού
Υπουργείου Εξωτερικών στην αρμόδια αρχή του κράτους στο οποίο ο εναγόμενος
έχει την κατοικία του.
Διαδικασία
Ο ΚΠολΔ διακρίνει μεταξύ τακτικής και ειδικής διαδικασίας.
Τακτική διαδικασία
Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή του Ειρηνοδίκη οι διάδικοι πρέπει δίχως
πρόσκληση του δικαστή να παρουσιάσουν έως τη δικάσιμο της δημόσιας συζήτησης
τα δικόγραφά τους (οι επονομαζόμενες Προτάσεις) στο δικαστήριο. Μαζί με τα
δικόγραφα υποβάλλονται και όλα τα γραπτά αποδεικτικά μέσα, τα οποία
επικαλούνται οι διάδικοι (Άρθρο 238 ΚΠολΔ).
Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου οι διάδικοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει
τουλάχιστον 20 ημέρες προ της δικασίμου τα δικόγραφά τους μαζί με όλα τα γραπτά
αποδεικτικά μέσα στο Γραμματέα Δικαιοσύνης. Τουλάχιστον 15 ημέρες προ της
δικάσιμου οι διάδικοι μπορούν να υποβάλλουν τις γραπτές ανταπαντήσεις τους.
22

Πηγή: http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_gre_de.htm

Bila-Train in practice – Ενότητα “Έξοδα και τέλη” (EL) – - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού γραφείου - DEEL

28

Μόνο τότε ο φάκελος είναι πλήρης και μεταδίδεται στο δικαστή. Αυτή η πρώιμη
υποβολή των δικογράφων εισήχθηκε αρχικά με νόμο από το 2001 για Μονομελή και
Πολυμελή Πρωτοδικεία, αλλά λόγω των διαδικασιών η εφαρμογή περιορίστηκε στα
Πολυμελή Πρωτοδικεία.
Το ταχυδρομείο είναι και εδώ απόν όπως και στην άσκηση της αγωγής: Οι διάδικοι ή
οι δικηγόροι τους παραδίδουν τα δικόγραφά τους μαζί με τα παραρτήματα ιδιόχειρα
στο Γραμματέα Δικαιοσύνης, ο οποίος σημειώνει επάνω στο δικόγραφο την
ημερομηνία και την ώρα της υποβολής, ή απευθείας στο δικαστήριο κατά τη δημόσια
συζήτηση. Επί ιδίων εξόδων μπορεί κανείς να αναπαράγει αντίγραφα των
δικογράφων του αντίπαλου (φωτοτυπίες).
Ενώπιον του Ειρηνοδικείου εναπόκειται στους διάδικους, το αν θα εκφραστούν
γραπτά, εκτός εάν ο Ειρηνοδίκης το θεωρεί αναγκαίο (Άρθρο 115 παρ. 3, 4 ΚΠολΔ),
περίπτωση που συνήθως συντρέχει.
Όπως για τα γραπτά αποδεικτικά μέσα πρέπει και για τα λοιπά αποδεικτικά μέσα
(π.χ. μάρτυρες) να προσκομίζονται στην προφορική διαδικασία δίχως απόφαση περί
αποδείξεων ή άλλου είδους πρόσκληση.
Προθεσμία για την δημοσίευση της απόφασης δεν καθορίζεται. Στην πράξη οι
διάδικοι ή οι δικηγόροι τους ελέγχουν ορισμένα βιβλία, όπου αναφέρονται οι
εκδιδόμενες αποφάσεις κατά αριθμό φακέλου, για να μάθουν, εάν εκδόθηκε
απόφαση επί της διαφοράς που τους αφορά. Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης οι
δικηγόροι μπορούν να ελέγξουν τις αποφάσεις και online.
Η απόφαση καθώς και το δικόγραφο αγωγής πρέπει να επιδίδονται στον αντίπαλο
επί πρωτοβουλίας των διάδικων. Κάθε διάδικος μπορεί, ανάλογα με το εάν επιθυμεί
τη συνέχιση ή το τέλος της δίκης, να διεξάγει την επίδοση της απόφασης μέσω του
δικαστικού επιμελητή, π.χ. ο νικητής ενάγων για να θέσει σε κίνηση την προθεσμία
έφεσης και στη συνέχεια να κινήσει βάσει της τελεσίδικης απόφασης την εκτέλεση ή ο
νικητής εναγόμενος για να αποκαταστήσει νομική σαφήνεια με το τελεσίδικο της
απόφασης. Η αρχή της πρωτοβουλίας των διαδίκων αποτελεί σημαντικό παράγοντα
της δίκης στην Ελλάδα.
Η επίδοση της απόφασης από έναν από τους διάδικους προς τον άλλο κινεί την
τριανταήμερη προθεσμία έφεσης (για κατοίκους του εξωτερικού εξηνταήμερη). Εάν
δεν αναλάβει κανένας από τους διάδικους την επίδοση της απόφασης, αυτή
καθίσταται τελεσίδικη μετά την πάροδο τριών ετών από τη δημοσίευση.
Ειδικές Διαδικασίες
Ο ελληνικός Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει τις ακόλουθες ειδικές
διαδικασίες:
1. Γαμικές διαφορές (Άρθρα 592 - 613 ΚΠολΔ). Διαζύγιο γάμου, ακύρωση του γάμου,
αναγνώριση της ύπαρξης ή ανυπαρξίας του γάμου. Εάν ένας τουλάχιστον από τους
συζύγους είναι ελληνικής υπηκοότητας, είναι αρμόδια τα ελληνικά δικαστήρια,
ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας.
2. Διαφορές που αναφέρονται στις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων (Άρθρα 614 622 ΚΠολΔ υποθέσεις τέκνων). Τα ελληνικά δικαστήρια είναι αρμόδια ανεξάρτητα
από τον τόπο κατοικίας των διάδικων, εάν τουλάχιστον ένας από αυτούς είναι
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έλληνας υπήκοος.
3. Διαφορές που αναφέρονται στις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων (Άρθρα 623 634 ΚΠολΔ υποθέσεις τέκνων). Πρέπει να πρόκειται για αξίωση πληρωμής ή
έκδοσης αξιόγραφων. Αυτή η αξίωση πρέπει να αποδεικνύεται από δημόσια ή
ιδιωτικά έγγραφα. Σε αντίθεση με το γερμανικό ΚΠολΔ, δεν αρκεί απλώς ο
ισχυρισμός του αιτούμενου ότι υφίσταται αξίωση. Μια περαιτέρω διαφορά, αναφορικά
με τις διεθνείς δικαιικές συναλλαγές, είναι η προβλεπόμενη από το Άρθρο 624 παρ. 2
ΚΠολΔ, σύμφωνα με το οποίο η αίτηση προς έκδοση διαταγής πληρωμής είναι
παραδεκτή μόνο εάν ο καθ’ ου η αίτηση έχει τη μόνιμη κατοικία του στην Ελλάδα.
Η διαταγή πληρωμής επιδίδεται στον καθ’ ου η αίτηση με μια πρόσκληση πληρωμής
από το δικαστικό επιμελητή. Έτσι κινείται η προθεσμία ανακοπής των τριών
εβδομάδων.
Η διαταγή πληρωμής είναι εκτελεστός τίτλος. Η ισχύς της μπορεί να ανασταλθεί μόνο
με ρητή εντολή του δικαστηρίου, το οποίο αποφασίζει επί της ανακοπής του καθ’ ου
η αίτηση.
4. Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους (αντιστοιχεί περίπου στις δίκες για έγγραφα και
επιταγές του γερμανικού ΚΠολΔ (ZPO) Άρθρα 635 - 646 ΚΠολΔ). Παρόμοια με το
γερμανικό ΚΠολΔ ο ενάγων μπορεί ως το πέρας της δημόσιας συζήτησης να
αποσύρει την αγωγή και να κινήσει τη συνέχιση της νομικής διαφοράς δίχως τη
συναίνεση του εναγόμενου στην τακτική διαδικασία. Μια ανταγωγή είναι απαράδεκτη.
5. Μισθωτικές διαφορές, οι οποίες αφορούν την παραχώρηση και επιστροφή του
μισθωτού πράγματος και διαφορές συνιδιοκτητών (Άρθρα 647 - 662 ΚΠολΔ). Η
αποδεικτική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά κατά τη δημόσια συζήτηση.
Η συνήθως μακρά διάρκεια της διαδικασίας ώθησε το νομοθέτη το έτος 1997 να
διατάξει μια σύντομη ειδική διαδικασία, τη διαταγή απόδοσης μισθίου, προς
επιτάχυνση των διαδικασιών έξωσης. Η διαταγή απόδοσης μισθίου εκδίδεται μετά
από αίτηση και δίχως δημόσια συζήτηση, εάν ο καθ’ ου (ενοικιαστής) είναι
υπερήμερος ως προς την καταβολή μισθωμάτων , η μίσθωση αποδεικνύεται από
συμφωνητικό μίσθωσης, και επιδοθεί στο μισθωτή ένα μήνα προς της υποβολής της
αίτησης μια όχληση από το δικαστικό επιμελητή.
6. Εργατικές διαφορές (Άρθρα 663 - 676 ΚΠολΔ). Ο νομοθέτης προσπαθεί κατά
δύναμη να επιταχύνει τη διαδικασία αυτή, απαγορεύοντας την έκδοση αποφάσεων
που διατάσουν διεξαγωγή αποδείξεων και επιτάσσει όπως η διεξαγωγή της δημόσιας
συζήτησης να ολοκληρώνεται εντός μίας ημέρας (Άρθρο 670 ΚΠολΔ). Ακόμη και η
απόφαση πρέπει να εκδοθεί εντός 15 ημερών μετά τη δημόσια συζήτηση, εάν το
αντικείμενο δίκης είναι απαιτήσεις μισθών.
7. Διαφορές από αμοιβές για την παροχή εργασίας (677 - 681 ΚΠολΔ). Σε αυτές
ανήκουν και αξιώσεις για δικηγορική αμοιβή.
8. Διαφορές μεταξύ συμμετεχόντων σε αυτοκινητιστικά ατυχήματα καθώς και μεταξύ
ασφαλιστών αυτοκινήτων και ασφαλισμένων (Άρθρο 681A ΚΠολΔ).
9. Διαφορές που αφορούν διατροφή και επιμέλεια τέκνων (Άρθρα 681B – 681Γ
ΚΠολΔ).
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10. Διαφορές που αφορούν σε προσβολές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές
εκπομπές και οι εξ αυτών απορρέουσες αποζημιώσεις (Άρθρο 681Δ ΚΠολΔ).
Εκούσια δικαιοδοσία
Οι ρυθμίσεις περί της εκούσιας δικαιοδοσίας συμπεριλήφθηκαν στο έκτος βιβλίο του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Τα σημαντικότερα είδη διαδικασιών είναι η υιοθεσία, η
οποία ως μόνη διαδικασία υπόκειται σε Πολυμελή Πρωτοδικεία, η αναγνώριση
αλλοδαπών αποφάσεων και η κήρυξη εκτελεστότητας αλλοδαπών εκτελεστών τίτλων
(επίσης κατά τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 44/2002), η συγκρότηση
συλλόγων, το άνοιγμα διαθηκών και ο καθορισμός του διαχειριστή κληρονομίας.
Διάρκεια της διαδικασίας
Η διάρκεια της διαδικασίας στην Ελλάδα είναι γενικά μεγαλύτερη απ’ ότι στη
Γερμανία. Ο κύριος λόγος γι’ αυτό έγκειται στην ελλιπή υποδομή της ελληνικής
Δικαιοσύνης σε σύγκριση με τη γερμανική: λιγότεροι δικαστές, λιγότεροι υπάλληλοι
στον τομέα της Δικαιοσύνης, λιγότερες αίθουσες, περιορισμένη χρήση ηλεκτρονικών
συστημάτων επεξεργασίας δεδεομένων κτλ.
Η διάρκεια της διαδικασίας εξαρτάται στην εκάστοτε περίπτωση, ανεξάρτητα από τη
συμπεριφορά των διάδικων, από το δικαστήριο και το είδος της διαδικασίας. Τα
δικαστήρια στις μεγαλουπόλεις είναι γενικά πολύ φορτωμένα. Σε μικρότερους τόπους
μπορεί κανείς να αναμένει μια ταχύτερη ροή των διαδικασιών. Μια αγωγή, η οποία
ασκείται ενώπιον του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σε τακτική διαδικασία, δικάζεται
προς στιγμή έως και ένα έτος από την υποβολή της αγωγής. Το είδος της
διαδικασίας δεν έχει και εδώ καμία σημασία. Έτσι το Άρθρο 672A ΚΠολΔ προβλέπει
ότι αποφάσεις αναφορικά με απαιτήσεις επί μισθών από εργατικές διαφορές πρέπει
να εκδίδονται εντός δύο εβδομάδων από τη δημόσια συζήτηση. Μια δικάσιμος για τη
δημόσια συζήτηση μιας αγωγής απόδοσης μισθίου διατίθεται κανονικά ταχύτερα για
απ’ ότι στην περίπτωση μιας αγωγής για μη πληρωμένους τόκους μίσθωσης.
Μια αναβολή της δημόσιας συζήτησης δίδεται βάσει του Άρθρου 241 ΚΠολΔ μόνο
μια φορά μετά από αίτηση ενός διάδικου, εάν υφίσταται σοβαρός λόγος. Τα ελληνικά
δικαστήρια χρησιμοποιούν τη ρύθμιση αυτή γενναιόδωρα, γεγονός που μπορεί να
οδηγήσει σε ακόμη μακρύτερη διάρκεια της διαδικασίας.
Ιδιαίτερα ταχεία εξελίσσεται η διαδικασία στην περίπτωση αίτησης της διαταγής
πληρωμής.
Η διαταγή πληρωμής είναι εκτελεστός τίτλος. Η ισχύς της μπορεί να ανασταλθεί μόνο
με ρητή εντολή του δικαστηρίου, το οποίο αποφασίζει επί της ανακοπής του καθ’ ου
η αίτηση.
Η διάρκεια της διαδικασίας ώθησε το νομοθέτη, να εκδώσει τη ρύθμιση περί της
διαταγής εκκένωσης σαν ένα ταχύτερο είδος διαδικασίας.
Έξοδα
Τα έξοδα για μια πολιτική δίκη στην Ελλάδα μπορούν γενικά να χαρακτηριστούν ως
χαμηλά σε σύγκριση με τη Γερμανία. Σε περίπτωση αξιώσεων με χρηματική αξία η
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ελληνική δικαιοσύνη υπολογίζει μόνο 5,6‰ της αξίας αντικειμένου δίκης ως δικαστικά
έξοδα. Αυτό είναι ασήμαντο για μικρές αξίες αντικειμένου δίκης, σε μεγάλες αξίες
αντικειμένου δίκης όμως δεν είναι αμελητέο. Όπως όμως ήδη αναφέρθηκε, πρέπει οι
διάδικοι να τελούν τις επιδόσεις επί ιδίων δαπανών. Αυτό μπορεί να είναι δαπανηρό
π.χ. στην περίπτωση περισσότερων εναγόμενων.
Δικόγραφα, τα οποία απευθύνονται στα δικαστήρια ή τις αρχές, επιβαρύνονται
συνήθως με τέλη χαρτοσήμου.
Το ελληνικό κράτος όμως επιβάλει πολύ υψηλότερα τέλη για την εκτέλεση. Απαιτεί
κατά την έκδοση ενός εκτελεστέου αντίγραφου της απόφασης 3% του ποσού που
επιδίδεται με την απόφαση (επονομαζόμενο τέλος απογράφου). Το ποσό, το οποίο
πρέπει να προκαταβληθεί εκ των προτέρων από τον πιστωτή της εκτέλεσης, μπορεί
να αξιωθεί στη συνέχεια στο πλαίσιο των εξόδων εκτέλεσης, π.χ από το προϊόν του
πλειστηριασμού στην περίπτωση ενός επιτυχή πλειστηριασμού.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει νόμος παρόμοιος με το γερμανικό ομοσπονδιακό
κανονισμό περί δικηγορικών τελών. Η αμοιβή του δικηγόρου μπορεί να
διαπραγματευτεί εξ αρχής. Επίσης στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τη Γερμανία,
επιτρέπονται αμοιβές επιτυχίας.
Ερωτήσεις σχετικά με τη διεκπεραίωση εξόδων και τελών στην Ελλάδα 22
1. Τι είναι τα δικαστικά έξοδα και ποιος είναι κατά κανόνα υπόχρεος για την καταβολή
τους;
Δικαστικά έξοδα είναι κυρίως η δικαστική δαπάνη για την ενέργεια διαδικαστικής
πράξης, όπως και τα τέλη χαρτοσήμων, εισφορές υπέρ διαφόρων ταμείων, η
προείσπραξη της δικηγορικής αμοιβής και το παράβολο ερημοδικίας. Κατά κανόνα,
υπόχρεος για την καταβολή τους είναι εκείνος που προκαλεί τη διαδικαστική πράξη,
ενώ, σε περίπτωση ήττας του διαδίκου, εκείνος που ηττήθηκε, καταδικάζεται να
πληρώσει τα έξοδα.
2. Τι είναι το ευεργέτημα πενίας;
Ο δικαιούχος ευεργετήματος πενίας απαλλάσσεται από όλα τα δικαστικά έξοδα και
ιδίως από τα τέλη χαρτοσήμου, το τέλος απογράφου ή τις προσαυξήσεις των τελών
αυτών, από τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων και των δικαστικών επιμελητών,
από τα έξοδα σχετικά με τους μάρτυρες και τους εμπειρογνώμονες, καθώς και από
τις αμοιβές δικηγόρων ή άλλων πληρεξουσίων.
3. Ποιος δικαιούται ευεργετήματος πενίας;
Δικαιούμενοι ευεργετήματος πενίας είναι οι ακόλουθοι:
α. κάθε πρόσωπο (ημεδαπός) που δεν μπορεί αποδεδειγμένα να καταβάλει τα
δικαστικά του έξοδα χωρίς να περιορισθούν τα απαραίτητα μέσα για τη διατροφή
αυτού και της οικογένειάς του,
β. κοινωφελή νομικά πρόσωπα ή μη επιδιώκονται κερδοσκοπικούς σκοπούς, καθώς
και ομάδες προσώπων που έχουν την ικανότητα να είναι διάδικοι, αν αποδεικνύεται
ότι με την καταβολή των δικαστικών εξόδων καθίσταται αδύνατη ή δυσχερής η
εκπλήρωση των σκοπών τους,
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γ. προσωπικές εταιρείες ή συνεταιρισμοί, εφ' όσον η καταβολή των δικαστικών
εξόδων δεν μπορεί να γίνει ούτε από την εταιρεία ή τον συνεταιρισμό ούτε από τα
μέλη τους, χωρίς να στερηθούν τα απαραίτητα μέσα για τη διατροφή αυτών και της
οικογένειάς τους,
δ. αλλοδαποί, υπό τον όρο ότι υπάρχουν συμφωνίες αμοιβαιότητας, καθώς και
πρόσωπα που δεν έχουν ιθαγένεια υπό τους ίδιους όρους με τους έλληνες
υπηκόους.
4. Το ευεργέτημα πενίας παρέχεται για όλες τις διαφορές;
Το ευεργέτημα πενίας παρέχεται ενώπιον όλων των δικαστηρίων (πολιτικών,
ποινικών και διοικητικών).
Χορηγείται σε διαδικασίες τόσο αμφισβητούμενης όσο και εκούσιας δικαιοδοσίας.
5. Υπάρχει ειδική διαδικασία για επείγουσες περιπτώσεις;
Υπάρχει ειδική για επείγουσες περιπτώσεις διαδικασία, που καλύπτει, σε κάθε
περίπτωση, τη χορήγηση του ευεργετήματος πενίας.
6. Που διατίθεται το έντυπο της αίτησης για παροχή ευεργετήματος πενίας;
Δεν διατίθεται ειδικό έντυπο για την αίτηση χορήγησης του ευεργετήματος πενίας. Το
ευεργέτημα πενίας χορηγείται από: α) το Ειρηνοδικείο, β) το Μονομελές Πρωτοδικείο
ή γ) τον πρόεδρο του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκκρεμεί ή πρόκειται να
εισαχθεί η δίκη και αν πρόκειται για πράξεις που είναι άσχετες με δίκη, από τον
ειρηνοδίκη της κατοικίας του αιτούντος. Και για την νομική βοήθεια δεν υπάρχει
συγκεκριμένο έντυπο. Παρέχεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Η αίτηση
αναφέρει συνοπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της πράξης και τα στοιχεία που
βεβαιώνουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την παροχή της βοήθειας.
7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου για παροχή ευεργετήματος
πενίας;
Το ευεργέτημα πενίας παρέχεται αν, συνεπεία της καταβολής εξόδων της δίκης, ο
αιτών κινδυνεύει να μην είναι σε θέση να συντηρήσει τον εαυτό του ή την οικογένειά
του. Ως αποδεικτικά στοιχεία για τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών, ο αιτών
πρέπει να υποβάλλει:
α. πιστοποιητικό του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας της κατοικίας του
σχετικά με την οικονομική, οικογενειακή και επαγγελματική του κατάσταση, το οποίο
βεβαιώνει ότι δεν είναι σε θέση να καταβάλει τα έξοδα χωρίς κίνδυνο γι' αυτόν και την
οικογένειά του. Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, μη κερδοσκοπικό, να
αποδεικνύεται πως γίνεται αδύνατη ή προβληματική η εκπλήρωση των σκοπών του.
Αν πρόκειται για προσωπική εταιρεία, πως ούτε από το ταμείο ούτε από τα μέλη της
μπορούν να καταβληθούν τα έξοδα χωρίς να περιοριστούν τα απαραίτητα μέσα για
τη διατροφή των ίδιων και της οικογένειάς τους.
β. πιστοποιητικό από την οικονομική εφορία που βεβαιώνει ότι κατά την τελευταία
τριετία ο αιτών υπέβαλε δήλωση φόρου εισοδήματος καθώς και κάθε άλλου άμεσου
φόρου, η οποία και ελέγχθηκε από την οικονομική εφορία,
γ. αν είναι αλλοδαπός, πιστοποιητικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης που βεβαιώνεται
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ότι συντρέχει ο όρος της αμοιβαιότητας.
8. Που πρέπει να καταθέσω την αίτηση ευεργετήματος πενίας;
Η αίτηση για τη χορήγηση του ευεργετήματος της πενίας κατατίθεται στα παραπάνω
δικαστήρια σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διακρίσεις.
9. Πώς να ενημερωθώ αν δικαιούμαι ευεργετήματος πενίας;
Από τους προέδρους υπηρεσίας των κατά τόπους αρμόδιων Δικαστηρίων.
10. Αν έχω τις προϋποθέσεις παροχής ευεργετήματος πενίας, τι πρέπει να κάνω;
Να κατατεθεί αίτηση κατά τη διαδικασία που παραπάνω περιγράφεται.
11. Εάν έχω τις προϋποθέσεις παροχής ευεργετήματος πενίας, ποιος θα επιλέξει το
δικηγόρο μου;
Ο δικηγόρος επιλέγεται από το δικαστήριο που χορήγησε το ευεργέτημα, κατόπιν
αιτήσεως του δικαιούχου. Ο δικαιούχος έχει υποχρέωση να αποδεχθεί το συνήγορο
που του διορίσθηκε.
12. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις χορήγησης ευεργετήματος πενίας, θα καλύπτει όλα
τα δικαστικά μου έξοδα;
Βλέπε ερώτηση 2.
13. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις για μερική παροχή ευεργετήματος πενίας, ποιος θα
πληρώσει τα υπόλοιπα έξοδα;
Ο αιτών.
14. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις χορήγησης ευεργετήματος πενίας, θα καλύπτει
κάθε ένδικο μέσο που μπορεί να ασκήσω μετά τη δίκη;
Η νομική βοήθεια παρέχεται χωριστά για κάθε δίκη, ισχύει για κάθε βαθμό
δικαιοδοσίας για κάθε δικαστήριο και αφορά και την αναγκαστική εκτέλεση της
απόφασης.
15. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις του ευεργετήματος πενίας, μπορεί να ανακληθεί
πριν το τέλος της δίκης (ή ακόμη και μετά τη δίκη);
Το ευεργέτημα πενίας μπορεί να ανακληθεί ή να περιορισθεί από το δικαστήριο,
κατόπιν προτάσεως του εισαγγελέα ή και αυτεπάγγελτα εάν δεν συντρέχουν πλέον οι
προϋποθέσεις χορήγησής του ή αν δεν ισχύουν ή έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες της
παροχής του.
Επιπλέον, εάν ο τυχών ευεργετήματος πενίας διάδικος ηττηθεί, δεν παύει να είναι
υπόχρεος για την καταβολή μέρους ή του συνόλου των εξόδων του νικήσαντος
διαδίκου, μόλις έχουν αποδεδειγμένα βελτιωθεί οι συνθήκες που επέβαλαν τη
χορήγησή του.
16. Τι μπορώ να κάνω, εάν απορρίφθηκε η αίτησή μου για ευεργέτημα πενίας;
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Ο αιτούμενος δεν έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προσφυγή έναντι της απόφασης που
ελήφθη σχετικά με την έγκριση ευεργετήματος πενίας. Το ένδικο μέσο της ανάκλησης είναι
όμως επιτρεπτό.

Περαιτέρω πληροφορίες
Εάν ο αιτούμενος έλαβε ευεργέτημα πενίας λόγω μη αληθών δηλώσεων και στοιχείων,
καταδικάζεται από το δικαστή, ο οποίος διέταξε την ανάκληση της έγκρισης, σε χρηματική
ποινή. Ανεξάρτητα από αυτό πρέπει να φέρει τα έξοδα διαδικασίας, από τα οποία είχε
απελευθερωθεί και να αναμένει ποινική δίωξη.
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Διδακτικοί στόχοι της ενότητας
Διδακτικός στόχος της ενότητας είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δαπάνες
και τα τέλη στο γερμανικό και ελληνικό σύστημα δικαίου και διοίκησης η ενίσχυση και
η επέκταση της ειδική ορολογίας για τους ειδικούς υπαλλήλους δικηγορικού γραφείου
σε δίγλωσσα δικηγορικά γραφεία στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Πρέπει να ληφθεί
υπόψη, ότι η κατάσταση δαπανών στην Ελλάδα διαμορφώνεται αλλιώς απ’ ότι στη
Γερμανία.
Διδακτικοί στόχοι είναι:
•
Γνώσεις σχετικά με τις διάφορες καταστάσεις δαπανών και τελών
•
Γνώσεις σχετικά με τα ιστορικά υπόβαθρα στη Γερμανία και στην Ελλάδα
•
Γνώσεις σχετικά με το νομικό πλαίσιο των καταστάσεων δαπανών και τελών
•
Πρακτικές συμβουλές για το χειρισμό ευαίσθητων πληροφοριών στην
καθημερινότητα
•
Πρακτικές ασκήσεις
•
Πρακτικές συμβουλές, για την εφαρμογή της αποκτημένης γνώσης σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις
•
Λεξιλόγιο Γερμανικά-Ελληνικά επί του θέματος των Δαπανών και τελών
•
Αποσαφήνιση των διαφορών μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας
Κρίσιμο είναι να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι ευαισθησία για τα διάφορα
καθήκοντα και αρμοδιότητες στον επαγγελματικό τους τομέα.
Οι διδακτικοί στόχοι της ενότητας αυτής είναι οι ίδιοι με τους διδακτικούς στόχους του
εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου που υπάρχει στη Γερμανία και τις
συνοδευτικές στη διδακτική ύλη σχετικά με τις δαπάνες και τα τέλη καθώς και
ελληνικές ισχύουσες διοικητικές διατάξεις για τον υπολογισμός των δαπανών και
τελών για νομικές διαδικασίες και παροχές δικαστών, δικηγόρων και
συμβολαιογράφων. Νέο στοιχείο στην ενότητα αυτή είναι η συμπλήρωση σχετικά με
το νομικό καθεστώς στην Ελλάδα και τις εκεί ισχύουσες ρυθμίσεις.
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Χρονοδιάγραμμα
Η ενότητα αυτή αποτελείται από μια διδακτική ενότητα διάρκειας 90 λεπτών. Η ενότητα
μπορεί να επαναληφθεί και να διαφοροποιηθεί στο τμήμα των ασκήσεων.

Διάρκεια σε
λεπτά

Περιεχόμενο διδασκαλίας

1-2

Χαιρετισμός σε γερμανική και σε
ελληνική γλώσσα

3-8

Εισαγωγή στο θέμα Έξοδα και τέλη
με ορισμούς και ιστορικό υπόβαθρο
σε γερμανική γλώσσα
Εισαγωγή στο θέμα Έξοδα και τέλη
με ορισμούς και ιστορικό υπόβαθρο
σε ελληνική γλώσσα
Επεξήγηση των νομικών
λεπτομερειών και ρυθμίσεων σε
γερμανική γλώσσα
Επεξήγηση των νομικών
λεπτομερειών και ρυθμίσεων σε
ελληνική γλώσσα

9-13
14-20
21-28
29-40

41-60

Ερωτήσεις και απαντήσεις
εκάστοτε στη γερμανική ή ελληνική
γλώσσα
Εξάσκηση με παραδείγματα σε
γερμανική γλώσσα

61-75

Εξάσκηση με παραδείγματα σε
ελληνική γλώσσα

76-80

Συζήτηση των αποτελεσμάτων των
ασκήσεων σε ΜΙΑ γλώσσα (επιλογή
από τον εκπαιδευτή)
Σύντομη τελική συζήτηση, αξιολόγηση,
σύνοψη (σε ΜΙΑ γλώσσα, επιλογή
από τον εκπαιδευτή)

81-90

Υλικό διδασκαλίας

- Ενημερωτικό υλικό για
τους διδάσκοντες της
παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό για
τους διδάσκοντες της
παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό για
τους διδάσκοντες της
παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό για
τους διδάσκοντες της
παρούσας ενότητας

-

Ομαδική ή ατομική
εργασία

-

Ομαδική ή ατομική
εργασία
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Διδακτικά υλικά για εκπαιδευτές
Για την ενότητα Έξοδα και τέλη υπάρχουν μόνο σε περιορισμένη έκταση διδακτικά υλικά για
εκπαιδευτές. Σημαντική είναι η συνεχής εξάσκηση με τα διάφορα συστήματα ρύθμισης των
τελών.
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Ασκήσεις
Ερώτηση 1)
Ένας δικηγόρος λαμβάνει στις 21.6. 2004 από έναν εντολέα την εντολή, να καταρτίσει μια
γνωμοδότηση. Η γνωμοδότηση αποστέλλεται στον εντολέα στις 17.7. 2006. Ποιο τέλος
πρέπει να υπολογίσει ο δικηγόρος για τη γνωμοδότηση;
Λύση 1)
Ο δικηγόρος υπολογίζει το τέλος για τη γνωμοδότηση σύμφωνα με τον αρ. 2103 VV RVG
στην εκδοχή της 1.7.2004, αφού η εντολή δόθηκε πριν από την κρίσιμη ημέρα.

Ερώτηση 2)
Ο δικηγόρος λαμβάνει την εντολή, να ασκήσει αγωγή. Ο εντολέας του όμως μετανοεί
αργότερα, και παρακαλεί το δικηγόρο, να αποσύρει πάλι την αγωγή. Πως υπολογίζει τις
δαπάνες του ο δικηγόρος;
Λύση 2)
Για την εντολή της άσκησης αγωγής, δηλαδή για την λήψη των πληροφοριών και τη σύνταξη
και υποβολή του δικογράφου αγωγής ο δικηγόρος λαμβάνει σύμφωνα με τον αρ. 3100 VV
RVG δικαστικά έξοδα με συντελεστή 1,3 για την άσκηση της προσφυγής.
Άσκηση 3)
Σε μια προσδιορισμένη δικάσιμο ενώπιον του πρωτοδικείου εμφανίζονται αμφότεροι οι
αντιπρόσωποι των διάδικων, οι οποίοι έχουν άδεια για το πρωτοδικείο· μετά από αντίστοιχες
υποδείξεις του δικαστηρίου ο αντιπρόσωπος του εναγόμενου δηλώνει ότι δεν παρίσταται. Ο
αντιπρόσωπος του ενάγονται αιτεί την έκδοση ερήμην απόφασης. Αυτή εκδίδεται αντίστοιχα.
Πως υπολογίζονται τα έξοδα διαδικασίας;
Λύση 3)
Ο δικηγόρος λαμβάνει σύμφωνα με τον αρ. 3104 VV RVG έξοδα παράστασης με συντελεστή
1,2, αφού οι διάδικοι εμφανίστηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κανονικά. Τα συστατικά γεγονότα
της διάταξης μείωσης τελών του αρ. 3105 VV RVG δεν πληρούνται στην προκείμενη
περίπτωση.
Άσκηση 4)
Κατά τη διάρκεια μιας ήδη εκκρεμούσας αγωγής πληρωμής για 10.000 € οι δικηγόροι των
διάδικων συσκέπτονται εξωδικαστικά και συμφωνούν συμβιβασμό, ότι ο εναγόμενος θα
πληρώσει 8000 € για να εξοφλήσει τις εκκρεμείς αξιώσεις. Ποια είναι η αμοιβή του δικηγόρου;
Λύση 4)
Ο δικηγόρος λαμβάνει σύμφωνα με τον αρ. 1003 VV RVG πέρα από τα δικαστικά και τα
έξοδα παράστασης το τέλος συμβιβασμού με συντελεστή 1,0.
Άσκηση 5)
Ο δικηγόρος έμαθε από το πρωτόκολλο περιουσίας του οφειλέτη, ότι αυτός διαθέτει ένα
ξενοδοχείο, δίχως όμως υψηλά κέρδη. Επειδή υπόσχεται κάτι από το αντικείμενο αυτό, αιτεί
την διαταγή αναγκαστικής διαχείρισης για τον πιστωτή στο αρμόδιο δικαστήριο. Αφότου ο
οφειλέτης δεν λαμβάνει θέση σχετικά με την αίτηση, εκδίδεται απόφαση, η οποία καθορίζει
τον κύριο X ως διαχειριστή του αντικειμένου. Η απαίτηση του πιστωτή ανέρχεται σε 54.000 €
συν έξοδα και τόκοι συνολικού ύψους 13.500 €. Ποια είναι η αμοιβή του δικηγόρου;
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Λύση 5)
Για τη δραστηριότητά του στη διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ο δικηγόρος λαμβάνει
δικαστικά έξοδα με συντελεστή 0,4 σύμφωνα με τον αρ. 3311 VV RVG. Σύμφωνα με το § 27
RVG η αξία του αντικειμένου της δικηγορικής δραστηριότητας καθορίζεται από την αξίωση,
για την οποία αιτείται αναγκαστική διαχείριση. Έξοδα και τόκοι πρέπει να συνυπολογίζονται
στην κύρια αξίωση. Έτσι η αξία του αντικειμένου της δικηγορικής δραστηριότητας ανέρχεται
σε 54.000 € + 13.500 € = 67.500 €.
Δικαστικά έξοδα με συντελεστή 0,4 σύμφωνα με τον αρ. 3311 VV RVG σε συνδυασμό με το
§ 13 RVG από αξία του αντικειμένου της δικηγορικής δραστηριότητας σύμφωνα με το § 27
RVG
Αξία του αντικειμένου της δικηγορικής δραστηριότητας = 67.500 €
Άσκηση 6)
Ο δικηγόρος άσκησε έφεση κατά την απόφαση του πρώτου βαθμού διαδικασίας, η οποία
εκδόθηκε μετά από δίκη με αντιδικία. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο λήγει μετά από εξέταση
της υπόθεσης το βαθμό δικαιοδοσίας με μια απόφαση, η οποία παραπέμπει τη νομική
διαφορά προς τελική απόφαση στο δικαστήριο του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας. Αρμόδιο
για την εκ νέου απόφαση είναι το ίδιο τμήμα, το οποίο εξέδωσε την απόφαση. Μετά από δίκη
με αντιδικία εκδίδεται μια νέα απόφαση. Πως υπολογίζει τις δαπάνες του ο δικηγόρος;
Λύση 6)
Σύμφωνα με το § 21 RVG η δίκη ενώπιον του δικαστηρίου κατώτερου βαθμού δικαιοδοσίας,
στο οποίο έγινε η παραπομπή, είναι ένας νέος βαθμός δικαιοδοσίας. Τα δικαστικά έξοδα του
πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας πριν την απόρριψη συνυπολογίζονται όμως σύμφωνα με την
διευκρινιστική παρατήρηση 3 παρ. 6 επί του Μέρους 3 του VV RVG, επειδή η νομική
διαφορά αναλαμβάνεται από έναν τμήμα δικαστηρίου, το οποίο ήδη ασχολήθηκε με την
υπόθεση. Η αμοιβή για την παράσταση μπορεί όμως να κερδηθεί εκεί „εκ νέου“.
Τέλη για τον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας
• δικαστικά έξοδα με συντελεστή 1, 3 σύμφωνα με τον αρ. 3100 VV RVG σε
συνδυασμό με το § 13 RVG από αξία του αντικειμένου της δικηγορικής
δραστηριότητας (§ 23 RVG)
• έξοδα παράσταση με συντελεστή 1,2, σύμφωνα με τον αρ. 3104 VV RVG σε
συνδυασμό με το § 13 RVG από αξία του αντικειμένου της δικηγορικής
δραστηριότητας (§ 23 RVG)
Τέλη για τη διαδικασία ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου
• δικαστικά έξοδα με συντελεστή 1, 6 σύμφωνα με τον αρ. 3200 VV RVG σε
συνδυασμό με το § 13 RVG από αξία του αντικειμένου της δικηγορικής
δραστηριότητας (§ 23 RVG)
• έξοδα παράσταση με συντελεστή 1,2, σύμφωνα με τον αρ. 3202 VV RVG σε
συνδυασμό με το § 13 RVG από αξία του αντικειμένου της δικηγορικής
δραστηριότητας (§ 23 RVG)
Τέλη μετά την απόρριψη
• δικαστικά έξοδα με συντελεστή 1,3, σύμφωνα με τον αρ. 3100 VV RVG σε
συνδυασμό με το § 13 RVG από αξία του αντικειμένου της δικηγορικής
δραστηριότητας (§ 23 RVG)
• ./. δικαστικά έξοδα με συντελεστή 1,3 του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας προ της
απόρριψης
• έξοδα παράσταση με συντελεστή 1,2, σύμφωνα με τον αρ. 3104 VV RVG σε
συνδυασμό με το § 13 RVG από αξία του αντικειμένου της δικηγορικής
δραστηριότητας (§ 23 RVG)
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Τεστ / αξιολόγηση
Ερωτήσεις:
1) Κατονομάστε τα κριτήρια περιορισμού, τα οποία καταδεικνύουν το εάν έλαβε χώρα μια
γενική παροχή συμβουλών ή πρώτη συνομιλία (με τη συνέπεια της περιορισμένης
δυνατότητας εκκαθάρισης λογαριασμού).
2) Ποιο είναι το ύψος των τελών δικαιοπραξίας σύμφωνα με τον αρ. 2300 VV RVG;
Κατονομάστε το κανονικό τέλος.
3) Ποιο είναι το ύψος των δικαστικών εξόδων για την υποβολή αίτησης της διαταγής
πληρωμής;
4) Κατονομάστε τις σημαντικότερες αξιολογικές διατάξεις του § 23 RVG.
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Λύσεις:
Ερώτηση 1)
Κριτήρια περιορισμού υφίστανται, εάν:
• δεν έχει διεξαχθεί μόνο μια συζήτηση, αλλά περισσότερες
• ο δικηγόρος σε συνέχεια της συνομιλίας „παρίσταται έξωθεν“,
• μετά από επιθυμία του συμβουλευόμενου το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής
συνομιλίας συγκεφαλαιώνεται για μια ακόμη φορά με τη μορφή γνωμοδοτικής
τοποθέτησης ή
• μετά από μια αρχική τηλεφωνική "πρώτη συνομιλία" ακολούθησε ακόμα ένα ραντεβού
συμβουλευτικής (προσωπική συνομιλία).
• Εξ αυτών προστίθεται ένα ακόμα κριτήριο περιορισμού, το οποίο προκύπτει άμεσα
από το § 34I RVG: Τα τέλη δεν μπορούν να ξεπερνούν το μέγιστο των 190,00 ευρώ,
εφόσον ο συμβουλευόμενος είναι "καταναλωτής", δηλαδή όχι επιχειρηματίας.
Ερώτηση 2)
Το τέλος δικαιοπραξίας έχει σύμφωνα με τον αρ. 2300 VV RVG ένα συντελεστή τέλους από
0,5 έως 2,5. Επομένως το μέσο τέλος έχει συντελεστή 1,5. Το λεγόμενο κανονικό τέλος
πρέπει να ανέρχεται στο 1,3. Ο δικηγόρος μπορεί να απαιτήσει τέλη με συντελεστή που
ξεπερνούν το 1,3 μόνο όταν η υπόθεση είναι δύσκολη ή εκτεταμένη.
Ερώτηση 3)
Για την αίτηση διαταγής πληρωμής σύμφωνα με τον αρ. 3305 VV RVG ο δικηγόρος λαμβάνει
δικαστικά τέλη ύψους ενός συντελεστή 1,0. Αυτά τα τέλη συμψηφίζονται με τα δικαστικά τέλη
που ο δικηγόρος θα λάβει σε μια μεταγενέστερη νομική διαφορά.
Μια μείωση των τελών για τη διαταγή πληρωμής στην περίπτωση της πρόωρης εξόφλησης
προκύπτει από τον Nr. 3306 VV RVG. Ο συντελεστής μείωσης είναι 0,5.
Ερώτηση 4)
23 RVG
Γενική αξιολογική διάταξη
(1) Καθόσον τα δικαστικά τέλη καθορίζονται από την αξία, η αξία του αντικειμένου της δικηγορικής
δραστηριότητας στη δικαστική διαδικασία καθορίζεται σύμφωνα με τις αξιολογικές διατάξεις που
ισχύουν για τα δικαστικά τέλη. Σε διαδικασίες, στις οποίες καθορίζονται πάγια τέλη στο Νόμο
Δικαστικών Εξόδων, πρέπει να εφαρμόζονται αντίστοιχα οι αξιολογικές διατάξεις του Νόμου
Δικαστικών Εξόδων. Αυτές οι αξιολογικές διατάξεις ισχύουν αντίστοιχα και για τη δραστηριότητα εκτός
της δικαστικής διαδικασίας, εάν το αντικείμενο της δραστηριότητας θα μπορούσε να είναι αντικείμενο
και μιας δικαστικής διαδικασίας. § 22 παρ. 2 πρόταση 2 παραμένει άθικτη.
(2) Σε διαδικασίες προσφυγής, στις οποίες δεν επιβάλλονται δικαστικά τέλη ανεξάρτητα από την
έκβαση της διαδικασίας ή δεν καθορίζονται από την αξία, η αξία πρέπει να καθοριστεί λαμβάνονται
υπόψη το συμφέρον του προσφεύγοντα σύμφωνα με την παράγραφο 3 πρόταση 2, εφόσον δεν
απορρέει τίποτα άλλο από το νόμο αυτό. Η αξία του αντικειμένου της δικηγορικής δραστηριότητας
περιορίζεται από την αξία της διαδικασίας με την οποία σχετίζεται. Σε διαδικασίες περί υπόμνησης ή
μομφής λόγω προσβολής της δικαστικής υπακοής η αξία καθορίζεται από τις διατάξεις, οι οποίες
ισχύουν για διαδικασίες προσφυγής.
(3) Εφόσον δεν προκύπτει τίποτα άλλο από το νόμο αυτό, σε άλλες υποθέσεις ισχύουν για την αξία
του αντικειμένου της δικηγορικής δραστηριότητας αντίστοιχα τα § 18 παρ. 2, §§ 19 έως 23, 24 παρ. 1,
2, 4, 5 και 6, §§ 25, 39 παρ. 2 και 3 καθώς και § 46 παρ. 4 του κανονισμού εξόδων. Καθόσον η αξία
του αντικειμένου της δικηγορικής δραστηριότητας δεν προκύπτει από τις διατάξεις αυτές και δεν έχει
καθοριστεί και τίποτα άλλο, πρέπει να καθοριστεί κατά εύλογη κρίση· σε περίπτωση έλλειψης
επαρκών πραγματικών υποδείξεων για την εκτίμηση αντικειμένων μη περιουσιακού δικαίου η αξία του
αντικειμένου της δικηγορικής δραστηριότητας πρέπει να ληφθεί με 4.000 ευρώ, ανάλογα με την
κατάσταση της υπόθεσης χαμηλότερα ή υψηλότερα, όχι όμως πάνω από 500.000 ευρώ 23
23

http://www.juraforum.de/gesetze/RVG/23/
Bila-Train in practice – Ενότητα “Έξοδα και τέλη” (EL) – - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού γραφείου - DEEL

42

Bila-Train in practice – Ενότητα “Έξοδα και τέλη” (EL) – - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού γραφείου - DEEL

43

Εξειδικευμένο λεξιλόγιο της συγκεκριμένης ενότητας
εξωδικαστικά τέλος
συμφωνία αμοιβής
τέλος δικαιοπραξίας
τέλος παράστασης
τέλος συμβιβασμού
δικαστικά τέλη
δικαστικά τέλη (αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας)
τέλος παράστασης
τέλος συμβιβασμού
διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής
διαταγή πληρωμής
διαταγή εκτέλεσης
ανακοπή
πάγιο δαπανών
υποχρέωση συμψηφισμού
αναγκαστική εκτέλεση
πρόσθετο τέλος πολλαπλής εκπροσώπησης
τέλη εντολοδόχου δικηγόρου
ανταποδοτικό τέλος
διατάξεις αξίας αντικειμένου δίκης
διατάξεις πρόσθεσης
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