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Sagsomkostninger
Áustria
Her finder du oplysninger om juridiske omkostninger i Østrig.

Regler om salærer for de juridiske erhverv
Advokater
I henhold til den østrigske lov om advokater kan de gebyrer, der skal betales for tjenester, som leveres, normalt frit aftales mellem kunderne.
Gebyret kan beregnes til en timesats eller kan aftales som et fast gebyr. Den faste afgift omfatter ikke individuelle ydelser og tid. I mangel af udtrykkelige
aftaler antages det, at der er aftalt et passende gebyr.
Loven om civil retspleje og den kollektive advokatforening bestemmer, at i civile sager skal retten i afgørelsen om sagens omkostninger afgøre, hvor stor en
del af omkostningerne, der skal tilbagebetales af den part, der taber sagen, til den vindende part. Omkostningerne beregnes på grundlag af kravets værdi og
tjenesteydelsens varighed og art.
I straffesager skal alle ( sagsøgte *, den private anklager *, civil part *), som har udpeget en advokat til at repræsentere sig, også bære de deraf følgende
omkostninger. Dette gælder også, hvis forsvarsadvokaten er blevet udpeget ex officio, medmindre betingelserne for at yde retshjælp er opfyldt.
Omkostningerne varierer regelmæssigt alt efter, hvilken domstol der er tale om, og panelets sammensætning (f.eks. distriktsretten, regionalretten med en
enkelt dommer *, nævningeting, nævningeting).
Fogeder
Loven om tvangsgebyrer fastsætter de vederlag, som fogeden modtager for deres aktiviteter. Loven fastsætter navnlig, at kreditor skal betale et
fuldbyrdelsesgebyr ved indgivelse af en anmodning om tvangsfuldbyrdelse samt et fast gebyr som fastsat i lov om gebyrer (GGG).
Håndhævelsesgebyret (§ 2 i loven om tvangsgebyrer) er en del af omkostningerne ved en fuldbyrdelsesprocedure. Efter anmodning fra kreditor kan retten i
afgørelsen om sagsomkostningerne træffe afgørelse om, at fyldestgørelsesgebyret skal godtgøres af skyldneren *.
Fogeden er også berettiget til godtgørelse for modtagelse af betalinger. Dette kan trækkes fra det udnyttede beløb (§ 11 i lov om tvangsgebyrer).

Omkostninger
Faste omkostninger i civile sager
Faste omkostninger for sagens parter i civile sager
De retsafgifter, der skal betales for de af retten leverede ydelser, beregnes enten som faste gebyrer (faste gebyrer) eller som et hundrede (tusinde) gebyrer
(% af værdiansættelsesgrundlaget). Beløbets størrelse afhænger af sagens art, kravets værdi (som afhænger af den beløbsmæssige størrelse af fordringen
udtrykt i penge) og antallet af parter. Hvis der er tale om mere end to parter, kan der tilføjes et flerpartstillæg efter § 19a GGG (10-50 %).
Hvornår skal udgifterne betales i civile sager?
I civile sager i første instans skal det faste gebyr betales ved sagens anlæg. Gebyret betaleskun én gang, uanset procedurens forløb, også selv om sagen
vedrører mere end én fordring og mere end én person. Den faste afgift omfatter hele proceduren i første instans. Hvis kravet forlænges under sagen, kan der
betales yderligere gebyrer. Disse skal betales, når der indgives skriftlige indlæg. Hvis de påstande, der anmodes om, forlænges under en høring, betales
gebyrerne fra record-begyndelsen. I anden og tredje instans betales gebyret, når der indgives appel (section 2 (1) i Gebyrer Act, GGG). Undtagelsesvis
betales et klagegebyr i stedet for klagegebyret inden for rammerne af den frivillige retspleje.
Omkostninger i straffesager
Sagsomkostninger for sagens parter i straffesager
I princippet skal der ikke betales retsafgifter i straffesager. Det er kun i forbindelse med en privat påtale, at der skal betales gebyrer for begæringer om
indledning eller fortsættelse af en straffesag samt for appel og annullationssøgsmål, der er anlagt af den private anklager.
Hvornår skal omkostningerne betales i straffesagen?
Faste gebyrer skal betales ved forelæggelse af den post, der udløser gebyret.
Omkostninger i sager ved forfatningsdomstolen
Sagsomkostninger for sagens parter ved forfatningsdomstolen
I henhold til § 17 a (1) i Verfassungsgerichtshofgesetz (lov om forfatningsdomstolen, VfGG) udgør gebyret 240 EUR.
Hvornår skal omkostningerne betales under sagen ved forfatningsdomstolen?
Faste gebyrer skal betales i begyndelsen af proceduren.
Advokaters og advokaters oplysningspligt
Parternes rettigheder og forpligtelser
Generelt er advokater forpligtet til at oplyse deres kunder om, hvordan omkostningerne beregnes, og hvilke omkostninger der forventes. I denne henseende
anbefales det i afsnit 15 (2) i retningslinjerne for udøvelse af advokaterhvervet (RL-BA 2015), at advokater, når der indgås en ny kontrakt, informerer deres
kunder om grundlaget for beregningen af vederlag og om retten til en foreløbig opgørelse. Hvis der ikke er aftalt et fast gebyr, har kunden ret til med
passende mellemrum at anmode om en foreløbig udgiftsopgørelse eller en foreløbig rapport om de tjenester, der allerede er leveret, eller den tid, det tager at
gøre dette (hvis der er aftalt en beregning baseret på gebyrer pr. time). Tilsvarende bør der opnås enighed om begyndelsen og hyppigheden af den
foreløbige afregning, inden advokaten udnævnes.
Omkostningskilder
Hvor kan du få mere at vide om omkostningslove i Østrig?
Bestemmelserne om godtgørelse af sagsomkostninger i civile sager (herunder handelssager) er fastsat i retsplejelovens § § 40-55. For sager, der ikke har
karakter af tvistemål (f.eks. familiesager, navnlig i sager om skilsmisse, forældremyndighed, tvister og underholdsbidrag), finder de forskellige regler om
godtgørelse af udgifter anvendelse. De almindelige regler er fastsat i § 78 i AußStrG.Undtagelser finder bl.a. anvendelse i sager vedrørende
forældremyndighed, ret til at tage kontakt til eller opretholde mindreårige børn. Omkostningerne ved straffesager er reguleret i strafferetsplejelovens § § 380395. Retsafgifterne (faste gebyrer) reguleres af lov om gebyrer (GGG).

En brochure med et sammendrag af advokatsalærer er tilgængelig online på det østrigske advokatforbunds hjemmeside. Der kan også findes generelle
oplysninger via den interinstitutionelle platform Oesterreich via linket: Livsstile > Documents and Law > Civil Law > Civil Procedure.
Dette websted, Oechich.gv.at, giver generelle oplysninger om retsgebyrer. Juridiske tekster (lov om gebyrer, toldpositioner) kan konsulteres gratis via linket
til Federal Legal Information System på forbundskanslerens kontor.
På hvilke sprog findes oplysningerne om lovgivningen i Østrig?
På tysk.
Hvor finder du mægling/voldgift?
Der findes en liste over mæglere, der føres af forbundsjustitsministeriet, på et særligt websted om mægling.
Med hensyn til genoprettende retfærdighed i straffesager findes oplysninger om erstatning (mægling mellem den tiltalte og offeret) tilgængelig på
NEUSTART's startside. http://www.neustart.at/AT/de/Angebote_/_Service/Hilfe_fuer_Opfer/
Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om omkostninger?
Onlineinformation om sagsomkostninger
De generelle oplysninger om det østrigske retssystem, omkostningerne og forbundsjustitsministeriet kan findes på det østrigske
justitsministeriums hjemmeside og et websted, der indeholder læservenlig information.
Det føderale juridiske informationssystem indeholder følgende retsakter:
Lov om retsafgifter (GGG)
Gebyr Claims Act (GebAG)
Stregkode (RAO)
Lov om advokater (RATG)
Teksten til de generelle kriterier for gebyrer (AHK) kan findes på denøstrigske
østrigske advokatportal.
Hvor kan jeg finde oplysninger om de forskellige procedurers gennemsnitlige varighed?
Kontakt det østrigske justitsministerium direkte med henblik herpå.
Hvor kan jeg finde oplysninger om en bestemt procedures gennemsnitlige samlede omkostninger?
De retsafgifter, der skal betales for hver type sag, fastsættes på forhånd (lov om gebyrer). Du kan skifte til en højere eller lavere værdi. I civile retssager
afgør retten i afgørelsen om sagens omkostninger, hvilke retsafgifter og omkostninger (advokatsalærer, sagkyndige og tolke), der godtgøres af den part, der
taber sagen. Denne afgørelse er baseret på juristernes takstlov (for advokatsalærer) og loven om gebyrer (for eksperter og tolke og oversættere). Disse
omkostninger er i høj grad baseret på udgifter og tidsforbrug. Det er derfor ikke muligt på forhånd at fastsætte et præcist beløb. De gebyrer, som kunderne
skal betale til advokater, kan i princippet frit aftales.
MOMS
Hvor kan der findes oplysninger om moms? Hvad er satserne?
De ydelser, der leveres af advokater, er underlagt omsætningsafgift. Den er 20 % i Østrig. I lighed med andre udgifter skal advokater aflønnes særskilt efter
bestemmelserne i § 16 i lov om advokater og i afsnit 17 i det generelle gebyr. Omsætningsafgiften indgår ikke i toldpositionsloven og i de generelle
vederlagskriterier.
Retshjælp
Gældende indkomstgrænse i civilretlige spørgsmål
Retshjælp er ikke knyttet til lovbestemte indkomstgrænser. I civile sager (og handelssager) er retshjælp reguleret af den østrigske civile retsplejelov.
Bestemmelserne i den civile retsplejelov finder tilsvarende anvendelse på sager, der ikke har karakter af tvistemål. Retten i første instans træffer afgørelse
om støtten.
Der ydes kun retshjælp til en part, hvis dennes indtægter, finansielle situation og underholdspligt er af en sådan art, at han ikke er i stand til at dække
omkostningerne ved en retssag, uden at det berører den vedligeholdelse, der er nødvendig, for at han let kan leve. Der ydes ikke retshjælp, hvis den
påtænkte retlige foranstaltning eller det påtænkte forsvar synes at være åbenbart uunderbygget eller udokumenteret. Retten beslutter i hvert enkelt tilfælde,
hvilke af nedenstående ydelser der vil blive tilkendt.
I Østrig kan retshjælp navnlig omfatte:
en midlertidig undtagelse fra betaling af retsafgifter, udgifter til vidner, sagkyndige og tolke, udgifter til de nødvendige erklæringer og en * n curvator * samt
kontantudgifter for den retlige repræsentant eller advokat udpeget af retten
repræsentation ved en advokat.
Inden tre år efter afslutningen af proceduren kan det kræves af en part, at denne godtgør hele eller en del af retshjælpen, hvis dens finansielle situation
ændres i overensstemmelse hermed, og den kan foretage de tilsvarende betalinger uden at skade den nødvendige vedligeholdelse.
Gældende indkomstgrænse for tiltalte og ofre for forbrydelser i straffesager
Der er ingen faste indkomstgrænser, der anvendes til at vurdere, om en forbrydelse er berettiget til retshjælp. Følgende retningslinjer er vejledende: Ophold
over eksistensminimum og under et rimeligt eksistensminimum. Eksistensminimum revurderes regelmæssigt og angives på det nuværende niveau på det
østrigske retsvæsens websted. http://www.justiz.gv.at/
Betingelser for ydelse af retshjælp til ofre for forbrydelser
Hvis der ikke er ret til retshjælp i henhold til strafferetsplejelovbogens afdeling 66 (2), har private parter ret til retshjælp eller retshjælp, hvis:
det er ikke muligt at repræsentere en advokat uden at forringe den nødvendige vedligeholdelse (se ovenstående bemærkninger om underhold), og
Det er i retfærdighedens interesse, navnlig med henblik på en korrekt inddrivelse af fordringer, at lade sig repræsentere af en advokat for at undgå en
efterfølgende civil retssag.
Betingelser for tildeling af retshjælp til tiltalte
For at der kan ydes retshjælp, skal det være i retfærdighedens interesse, navnlig ud fra hensynet til et egentligt forsvar, at der tages hensyn til de finansielle
betingelser.
Af hensyn til retfærdigheden er det under alle omstændigheder hensigtsmæssigt at stille en forsvarer til rådighed, hvis:
Der er tale om et nødvendigt forsvar i henhold til strafferetsplejelovbogens afsnit 61 (1) (se nedenfor), hvor tiltalte er blinde, døve, uvedkommende på anden
måde eller ikke er tilstrækkeligt bekendt med rettens sprog og derfor ikke er i stand til at forsvare sig
til klageproceduren
i tilfælde af en vanskelig faktisk eller retlig situation.

I tilfælde af nødvendigt forsvar repræsenteres en tiltalt eller tiltalt ved en forsvarsadvokat *. Der er tale om et nødvendigt forsvar i følgende tilfælde
(strafferetsplejelovbogens afsnit 61 (1)):
hvis og så længe han eller hun er varetægtsfængslet (punkt 1)
under hele proceduren for anbringelse i en institution for psykisk unormale lovovertrædere (punkt 2)
i hovedsagen i forbindelse med anbringelse i en institution for lovovertrædere, der har behov for en fravænning eller i en institution for en farlig recidiv (punkt
3)
i hovedsagen for den regionale domstol som nævninge eller nævningeting (Z 4)
i hovedsagen ved den regionale domstol som enedommer *, hvis den strafbare handling kan straffes med fængsel i mere end tre år, undtagen i tilfælde af
tyveri i henhold til straffelovens § 129 (2) (1), og behandling i henhold til straffelovens § 164 (4) (nr. 5)
inter partes undersøgelse (§ 165), for så vidt som hovedsagen under nr. 3-5 vedrører det nødvendige forsvar (§ 5a)
appel af en dom afsagt af nævningeting eller bedømmelseskomitéen (præmis 6)
når der indgives en ansøgning om forlængelse af straffesagen, og ved den offentlige høring herom (punkt 7)
Omkostningsfrie
I straffesager er ofre for vold, farlige trusler eller seksuelle overgreb, terrorhandlinger eller strafbare handlinger, der kan have udnyttet deres personlige
afhængighed, samt ægtefællen, registreret partner *, partner, partner, slægtninge i lige linje, bror eller søster til en person eller andre afhængige personer,
hvis død kan have været forårsaget af en strafbar handling, eller andre slægtninges ret til fri rettergang, ret til retslig beskyttelse og gratis retsforfølgning.
Under alle omstændigheder skal ofre, der har lidt skade på grund af deres seksuelle integritet, og som endnu ikke er fyldt 14 år, få gratis retshjælp, også selv
om de ikke har anmodet herom. Psykosocial støtte omfatter forberedelse af de berørte personer til processen og det følelsesmæssige pres, der er forbundet
med den. Psykosocial og juridisk bistand ydes af støtteorganisationer for ofre, der er indgået kontrakt med af justitsministeriet i henhold til
strafferetsplejelovbogens afsnit 66 (2).
I sager, der ikke har karakter af tvistemål, opkræves der ikke gebyr for en sag om udnævnelse af en voksen repræsentant eller i sager om
forældremyndighed. Der er heller ikke gebyr for retsforfølgning i henhold til "connating Act" eller "Housing of Housing Act". Der kan ydes retshjælp i form af
en midlertidig fritagelse for gebyrer, hvis indkomsten er lav i forhold til de gebyrer, der skal betales. Graden af fritagelse afhænger af anmodningen og er efter
rettens skøn.
Hvornår skal den tabende part betale den vindende parts omkostninger?
Retsforhandlinger
Den østrigske retsplejelov (ZPO) regulerer omkostningerne i civile sager (herunder handelssager). Det fremgår af ZPO, at hver part i princippet skal bære de
omkostninger, den har afholdt i første instans. De udgifter, der afholdes i fællesskab, afholdes i fællesskab i fællesskab. Når Retten træffer afgørelse i sagen,
træffer den også afgørelse om sagens omkostninger. Dette sker på grundlag af princippet om succes. Den part, der taber sagen på et hvilket som helst
tidspunkt, skal godtgøre den anden part alle de honorarer og udgifter, der er nødvendige for en korrekt retsforfølgelse eller forsvar af sagen. Hvis hver af
parterne henholdsvis taber eller vinder på et eller flere punkter, ophæves eller fordeles omkostningerne.
Der er fastsat en undtagelse fra princippet om succes i følgende tilfælde:
i tilfælde af mindre fejl, hvor den afviste del af foranstaltningen ikke gav anledning til særlige omkostninger
hvis kravets størrelse fastsættes af sagkyndige eller er efter rettens skøn og i tilfælde af gensidig afvikling
hvis sagsøgtes adfærd ikke gav anledning til kravet, og sagsøgte accepterede kravet ved første lejlighed
hvis begrundelsen for at annullere sagen eller erklære den ugyldig ligger hos en af parterne, kan det pålægges denne at betale samtlige sagens
omkostninger.
Sager, der ikke har karakter af tvistem@@
Familieretlige spørgsmål (underholdspligt, forældremyndighed og skilsmisse efter fælles overenskomst) behandles under den frivillige retspleje. § 78 i
Ausstreitgesetz (AußStrG) fastsætter de almindelige bestemmelser om sagsomkostninger. Mange procedurer er undtaget fra disse regler. Også her
anvendes princippet om resultatansvar normalt, men dette kan opgives af billighedsgrunde.Hvis der ikke er anmodet om godtgørelse, skal der betales
kontantudgifter (f.eks. eksperthonorarer) i forhold til postens andel. Hvis forholdet ikke kan bestemmes, fordeles de på samme måde.
Oplysninger om de forskellige procedurer (procedurer for vedligeholdelse, kontakt, forvaring og skilsmisse):
I skilsmissesager skal der skelnes mellem skilsmisse og skilsmisse.
Skilsmisse: De særlige bestemmelser i den østrigske retsplejelov finder anvendelse her. Hvis ingen af parterne er ansvarlige for ægteskabets opløsning,
annulleres sagsomkostningerne. Hvis skilsmissen fraskilles på grundlag af opløsning og skilsmissedommen indeholder en erklæring om fejl ved opløsningen,
hæfter den uskyldige ægtefælle for betaling af omkostningerne for den anden ægtefælle.
Skilsmisse efter aftale: Bestemmelserne i den frivillige retspleje finder anvendelse på skilsmisse efter fælles overenskomst. I så fald skal ægtefællerne
indgive to identiske krav til retten. Da sagen ikke er anfægtet, vil der ikke blive truffet afgørelse om sagens omkostninger. Kontante udgifter fordeles ligeligt
mellem parterne.
Depot- og kontaktprocedurer er også frivillige. På grundlag af en undtagelsesklausul (AußStrG's § 107 (5)) godtgøres omkostningerne herved ikke.
En yderligere undtagelsesbestemmelse (AußStrG's § 101 (2)) bestemmer, at der ikke skal foretages refusion af udgifter i forbindelse med sager om
underholdsbidrag fra et mindreårigt barn.
Straffesag
Enhver, der i forbindelse med en straffesag har en forsvarsadvokat * eller en anden repræsentant *, skal også betale udgifterne til en sådan repræsentation,
også selv om han eller hun ledsages af en repræsentant * af egen drift (§ 393 (1) i strafferetsplejeloven).
I tilfælde af domfældelse skal sagsøgte også betale omkostningerne i forbindelse med straffesagen (strafferetsplejelovbogens afsnit 389 (1)).
I henhold til § 381 (1) i strafferetsplejeloven kan der afholdes følgende omkostninger i forbindelse med en straffesag:
et fast beløb i forhold til de omkostninger, der er forbundet med straffesagen, og som ikke er nærmere beskrevet nedenfor, herunder udgifter til efterforskning
og fuldbyrdelse af afgørelser, der træffes af anklagemyndigheden eller retten, nødvendige officielle retsakter. Det faste bidrag beregnes til mellem 500 EUR
og 10 000 EUR for retten i dennes egenskab af nævningedomstol, mellem 250 og 5 000 EUR i sagen for Landesgericht i dennes egenskab af nævningeting,
mellem 150 EUR og 3 000 EUR og mellem 50 EUR og 1 000 EUR for sager ved Bezirksgericht.
honorarer til sagkyndige og principielt tolke
godtgørelse for oplysninger, resultater og udtalelser fra de offentlige myndigheder
omkostningerne ved at flytte sagsøgte/sagsøgte fra en anden stat og udgifterne til vidner, der er indkaldt i udlandet
udgifter til beslaglæggelse, adgang til bankkonti, beslaglæggelse af breve, kommunikationsdata og overvågning af kommunikation
udgifterne til fuldbyrdelse af dommen, herunder omkostningerne ved at overføre fanger til inden- eller udenlandske fængselsindsatte, med undtagelse af
omkostningerne ved fuldbyrdelse af en frihedsstraf

retsafgifter i straffesager
udgifter til forsvarsadvokater og andre repræsentanter
et fast beløb som en andel af udgifterne til bistanden til processen op til 1 000 EUR.
Med undtagelse af de omkostninger, der er omhandlet i nr. 3, 7-9, gør forbundsregeringen opmærksom på disse omkostninger. Ved beregningen af det faste
beløb i henhold til stk. 1 (9) tager retten hensyn til den afgiftspligtiges økonomiske formåen. Omkostningerne ved at stille en tolk til rådighed udgør ikke en
del af de omkostninger, som sagsøgte skal betale.
I henhold til strafferetsplejelovbogens afdeling 391 (1) skal omkostningerne i forbindelse med straffesager imidlertid kun inddrives hos den dømte person
eller personer, i det omfang de ikke er til hinder for opretholdelsen af den dømte eller dennes familie, hvilket er nødvendigt for en simpel levevis, eller for
opfyldelsen af forpligtelsen til at erstatte den skade, der er forvoldt ved lovovertrædelsen. Hvis omkostningerne ikke kan inddrives på grund af den dømte
persons manglende ressourcer, kan retten erklære dem uinddrivelige. Hvis domstolen antager, at de omkostninger, der i øjeblikket ikke kan inddrives, kan
inddrives i fremtiden, vil den pågældende persons økonomiske kapacitet blive revurderet efter et vist tidsrum. Fem år efter, at afgørelsen i sagen er truffet,
forældes sagsomkostningerne. Hvis retten beslutter, at den dømte skal afholde udgifterne, og det efterfølgende viser sig, at vedkommende ikke er i stand til
det, kan myndighederne ændre betalingsfristen, give mulighed for ratevis betaling eller reducere omkostningerne.
Hvis den domfældte som følge af straffedomstolens afgørelse er blevet dømt til i det mindste at betale en delvis erstatning til den pågældende, skal han også
betale omkostningerne i forbindelse med straffesagen, som den pågældende har indledt.
I henhold til strafferetsplejelovens § 393 a kan en tiltalt, som er blevet frifundet, anmode den tyske regering om at betale et bidrag til dækning af
omkostningerne i forbindelse med sit forsvar. Bidraget omfatter de nødvendige og faktisk betalte kontantudgifter og et fast bidrag til forsvarsadvokatens
omkostninger. Det faste bidrag fastsættes under hensyn til, hvor stort et forsvar der er tale om, samt i hvilket omfang forsvarsadvokaturen er forpligtet eller
egnet til formålet og må ikke overstige: 10 000 EUR i sagen for en regional domstol som nævningedomstol, 5 000 EUR i sagen for den regionale domstol,
3 000 EUR i sagen for en enedommer ved den regionale domstol og 1 000 EUR i sagen for byretten.
Hvis en tiltalt i henhold til strafferetsplejelovbogens afdeling 72 (subsidia) frifindes på grundlag af en privat påtale eller tiltale mod en civil part, skal den
private anklager betale alle de omkostninger, der er opstået som følge af anklagedes tiltale eller kendelse. Hvis den strafferetlige forfølgning afsluttes på en
sekundær måde (§ § 198-209 i strafferetsplejeloven), skal den pågældende ikke afholde nogen udgifter.
Godtgørelse af eksperter
I civile retssager (herunder handelssager) annulleres ekspertens gebyrer, eller de deles forholdsmæssigt efter omstændighederne (§ 43 (1) i den civile
retsplejelov).
I den omstridte skilsmissesag, hvor der ikke blev begået fejl i skilsmissedommen, neutraliseres de kontante udgifter over for hinanden. Hvis én part har betalt
mere end halvdelen af omkostningerne, skal den anden part betale for meget betalt del. Hvis skilsmissedommen afslører en fejl fra en af parternes side, skal
den anden part godtgøre ekspertens udgifter.
I forbindelse med følgende procedurer skal gebyrerne for de eksperter, som de offentlige myndigheder oprindeligt har overtaget, refunderes af de parter, der
har forårsaget omkostningerne, eller hvis interesser gebyrerne er påløbet: skilsmisse, forældremyndighed og samværsret, underholdsbidrag til mindreårige
børn i fællesskab. Hvis flere personer er forpligtet til at betale gebyrer, hæfter de solidarisk (section 1 (5) i lov om juridisk bistand (JIT) sammenholdt med
section 2 (1) i GEG).
Størrelsen af ekspertgebyrerne fastsættes i henhold til gebyrloven (GevoAG). Det afhænger i hvert enkelt tilfælde af indholdet og rækkevidden af den
rapport, som Domstolen har anmodet om.
I straffesager er ekspertgebyrerne en del af de omkostninger, der er forbundet med straffesagen (strafferetsplejelovbogens afsnit 381 (1) (2)), som påhviler
den domfældte i henhold til strafferetsplejelovbogens afsnit 389 (1). Eksperthonorarer fastsættes af domstolen eller den offentlige anklager og fremmes af
forbundsregeringen.
Oversætter- og tolkehonorarer
Dette gælder også for oversættere og tolke.
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