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Αρχική σελίδα>Προσφυγή στη δικαιοσύνη>Πού και πώς>Έξοδα
Έξοδα
Λιθουανία
Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το κόστος των δικαστικών διαδικασιών στη Λιθουανία.
Οικογενειακό δίκαιο - διαζύγιο
Οικογενειακό δίκαιο – επιμέλεια των τέκνων
Οικογενειακό δίκαιο - διατροφή
Εμπορικό δίκαιο – σύμβαση
Εμπορικό δίκαιο – ευθύνη
Ρύθμιση των αμοιβών των νομικών επαγγελμάτων
1. Solicitors
Το επάγγελμα αυτό δεν υπάρχει στη Λιθουανία.
2. Δικηγόροι
Στη Λιθουανία οι αμοιβές των δικηγόρων δεν διέπονται από κανονιστικές ρυθμίσεις. Εξαρτώνται από τον βαθμό πολυπλοκότητας της υπόθεσης και από τα
επίδικα ποσά. Εντούτοις, οι αμοιβές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο το οποίο προβλέπεται στις συστάσεις που έχουν εγκρίνει το Υπουργείο
Δικαιοσύνης και ο πρόεδρος του Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της Λιθουανίας.
3. Barristers
Το επάγγελμα αυτό δεν υπάρχει στη Λιθουανία.
4. Δικαστικοί επιμελητές
Ο δικαστικός επιμελητής παρεμβαίνει μόνο σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν συμμορφώνεται προς την απόφαση και πρέπει να επιδοθούν νομικώς
εκτελεστά έγγραφα. Οι αμοιβές, η εξόφλησή τους και η απαλλαγή από τα έξοδα εκτέλεσης ρυθμίζονται από τις υποδείξεις περί εκτέλεσης των αποφάσεων.
Όλα τα έξοδα εκτέλεσης πρέπει να καταβάλλονται από τον πιστωτή του οποίου η απαίτηση έχει κατοχυρωθεί με δικαστική απόφαση. Η αμοιβή του
δικαστικού επιμελητή πρέπει να εισπράττεται από τον οφειλέτη κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της απόφασης ή αφού αυτή ολοκληρωθεί.
Το ύψος της αμοιβής εξαρτάται από τον τύπο της εκτέλεσης και τον αριθμό των εκτελέσεων. Ορισμένα έξοδα εκτέλεσης είναι πάγια: ορισμένα ανέρχονται στο
ποσό των 60 λιθουανικών λίτας την ώρα, ενώ κάποια άλλα καθορίζονται βάσει ποσοστού επί της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν
αντικείμενο εκτέλεσης.
Πάγια έξοδα
Πάγια έξοδα σε αστικές διαδικασίες
Πάγια έξοδα των διαδίκων σε αστικές διαδικασίες
Τα έξοδα της δίκης σε αστικές διαδικασίες συνίστανται σε τέλος χαρτοσήμου και σε λοιπά έξοδα: εκπροσώπηση, επίδοση δικαστικών εγγράφων, αμοιβές
εμπειρογνωμόνων, μάρτυρες, εκτέλεση, κτλ. Το τέλος χαρτοσήμου καθορίζεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και είναι
πάγιο. Τα έξοδα της δίκης καθορίζονται στην ενότητα VIII του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Civilinio proceso kodeksas).
Στάδιο της αστικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα των διαδίκων
Το τέλος χαρτοσήμου καταβάλλεται κανονικά πριν από την υποβολή αίτησης στο δικαστήριο.
Πάγια έξοδα σε ποινικές διαδικασίες
Πάγια έξοδα των διαδίκων σε ποινικές διαδικασίες
Δεν προβλέπονται πάγια έξοδα για τους διαδίκους στις ποινικές διαδικασίες.
Πάγια έξοδα σε συνταγματικές διαδικασίες
Πάγια έξοδα των διαδίκων σε συνταγματικές διαδικασίες
Οι συνταγματικές διαδικασίες είναι δωρεάν, αλλά δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό.
Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων από τους συνηγόρους Εκ των προτέρων παροχή πληροφοριών από νομικούς εκπροσώπους
Ο νόμος δεν προβλέπει τέτοια άμεση υποχρέωση.
Έξοδα της δίκης τα οποία βαρύνουν τον διάδικο που κέρδισε
Τα έξοδα των αστικών διαδικασιών καθορίζονται στην ενότητα VIII του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Πηγές εξόδων
Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τις πηγές εξόδων στη Λιθουανία;
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη συνημμένη έκθεση της Λιθουανίας σχετικά με τη Μελέτη για τη διαφάνεια των δαπανών
(950 Kb)
.
Σε ποιες γλώσσες μπορώ να πάρω πληροφορίες για τις πηγές εξόδων στη Λιθουανία;
Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα αγγλικά.
Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση;
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο δικτυακό τόπο: διαδικασία δικαστικής διαμεσολάβησης
Νομική συνδρομή
Προϋποθέσεις παροχής νομικής συνδρομής
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Λιθουανίας, υπάρχουν δύο είδη εγγυημένης από το κράτος νομικής συνδρομής:
Η «πρωτοβάθμια νομική συνδρομή» (pirminė teisinė pagalba) καλύπτει την παροχή νομικής συνδρομής σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος
περί εγγυημένης από το κράτος νομικής συνδρομής, την παροχή νομικών συμβουλών και τη σύνταξη σχεδίων εγγράφων προς υποβολή σε κρατικούς και
δημοτικούς φορείς, εξαιρουμένων των δικονομικών εγγράφων. Η εν λόγω νομική συνδρομή καλύπτει επίσης των παροχή συμβουλών για την εξωδικαστική
επίλυση διαφορών, ενέργειες για τον φιλικό διακανονισμό διαφορών και τη σύνταξη συμβιβαστικών συμφωνιών.
Η «δευτεροβάθμια νομική συνδρομή» (antrinė teisinė pagalba) καλύπτει τη σύνταξη εγγράφων, την υπεράσπιση και την εκπροσώπηση στο δικαστήριο. Σε
αυτό το είδος νομικής συνδρομής περιλαμβάνονται η διαδικασία εκτέλεσης και εκπροσώπησης κατά τη διάρκεια του προκαταρκτικού εξωδικαστικού σταδίου
μιας διαφοράς – στις περιπτώσεις όπου η διαδικασία αυτή επιβάλλεται από τη νομοθεσία ή από δικαστική απόφαση. Η εν λόγω νομική συνδρομή καλύπτει

επίσης τα έξοδα της δίκης σε αστικές διαδικασίες, τα έξοδα διοικητικών διαδικασιών και τα έξοδα που προκύπτουν από την εκδίκαση αστικής αγωγής στο
πλαίσιο ποινικής υπόθεσης.
Δικαιούχοι πρωτοβάθμιας νομικής συνδρομής ανεξαρτήτως των αποδοχών τους είναι όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, οι πολίτες άλλων
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν νόμιμα στη Λιθουανία ή σε κράτη μέλη της ΕΕ και άλλα άτομα που
προσδιορίζονται σε διεθνείς συνθήκες τις οποίες έχει συνάψει η Λιθουανία.
Αίτηση για δευτεροβάθμια νομική συνδρομή μπορούν να υποβάλουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, οι πολίτες άλλων κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν νόμιμα στη Λιθουανία ή σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Δευτεροβάθμια νομική συνδρομή
δικαιούνται τα άτομα των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία και τα ετήσια εισοδήματα δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων
που προβλέπει η κυβέρνηση στον νόμο περί παροχής εγγυημένης από το κράτος νομικής συνδρομής.
Επομένως, για την αξιολόγηση της πενίας χρησιμοποιείται κοινό σύστημα κατωφλίου (ανώτατο ποσό κάτω από το οποίο ο αιτών θεωρείται άπορος).
Ποιοι δικαιούνται νομική συνδρομή
Η κυβέρνηση έχει θεσπίσει δύο επίπεδα περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων. Τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα του αιτούντος δεν πρέπει να
υπερβαίνουν το πρώτο ή το δεύτερο επίπεδο που προβλέπει η νομοθεσία. Επιπλέον, το ετήσιο καθαρό εισόδημα του αιτούντος (κατά τους τελευταίους
δώδεκα μήνες) δεν πρέπει να υπερβαίνει το πρώτο ή το δεύτερο επίπεδο εισοδήματος που προβλέπει η νομοθεσία της Λιθουανίας.
Η πενία δεν είναι το μοναδικό κριτήριο που χρησιμοποιείται προκειμένου να καθοριστεί εάν κάποιος δικαιούται δευτεροβάθμια νομική συνδρομή.
Δικαίωμα σε νομική συνδρομή πρώτου επιπέδου έχουν τα άτομα των οποίων τα ετήσια εισοδήματα δεν υπερβαίνουν τις 8.000 λιθουανικά λίτας (2.318,8
ευρώ) συν 3.000 λιθουανικά λίτας (869,6 ευρώ) για κάθε εξαρτώμενο άτομο. Δικαίωμα σε νομική συνδρομή δευτέρου επιπέδου έχουν τα άτομα των οποίων
τα ετήσια εισοδήματα δεν υπερβαίνουν τις 12.000 λιθουανικά λίτας (3.478,2 ευρώ) συν 4.400 λιθουανικά λίτας (1.275,3 ευρώ) για κάθε εξαρτώμενο άτομο. Οι
υποχρεώσεις του αιτούντος προς τα εξαρτώμενα από αυτόν άτομα δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της πενίας.
Το κράτος εγγυάται και καλύπτει το κόστος της δευεροβάθμιας νομικής συνδρομής, λαμβανομένων υπόψη των περιουσιακών στοιχείων και των
εισοδημάτων του ατόμου, ως ακολούθως:
σε ποσοστό 100% – εάν το άτομο εμπίπτει στο πρώτο επίπεδο βάσει των περιουσιακών στοιχείων και των εισοδημάτων του
σε ποσοστό 50% – εάν το άτομο εμπίπτει στο δεύτερο επίπεδο βάσει των περιουσιακών στοιχείων και των εισοδημάτων του.
Το κράτος οφείλει να εγγυάται και να καλύπτει σε ποσοστό 100% τα έξοδα της δευεροβάθμιας νομικής συνδρομής που παρέχεται στα άτομα τα οποία
αναφέρονται στο άρθρο 12 της συναφούς νομοθεσίας (βλ. ακολούθως). Τα έξοδα αυτά καταβάλλονται ανεξάρτητα από τα περιουσιακά στοιχεία και τα
εισοδήματα του ατόμου. Εξαιρούνται τα (αναφερόμενα στο εδάφιο 6 του άρθρου 12 της συναφούς νομοθεσίας) άτομα που μπορούν να διαθέτουν ελεύθερα
περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα. Τα εν λόγω άτομα εμπίπτουν στο δεύτερο επίπεδο. Στην προκειμένη περίπτωση, το κράτος εγγυάται και καλύπτει το
50% των εξόδων της δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής.
Ορισμένες κατηγορίες ατόμων είναι επιλέξιμες για δευτεροβάθμια νομική συνδρομή ανεξαρτήτως των επιπέδων περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων
που προβλέπει η κυβέρνηση (δυνάμει του άρθρου 12 του νόμου περί εγγυημένης από το κράτος νομικής συνδρομής):
Άτομα που συμμετέχουν σε ποινικές διαδικασίες (σύμφωνα με το άρθρο 51 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας), και σε άλλες - προβλεπόμενες από τη
νομοθεσία - περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία συνηγόρου υπεράσπισης
Οι θιγόμενοι διάδικοι σε υποθέσεις που αφορούν αποζημίωση για ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν από εγκληματικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των
υποθέσεων που αφορούν την εκδίκαση αξιώσεων αποζημίωσης για ζημίες στο πλαίσιο ποινικής υπόθεσης
Άτομα που λαμβάνουν κοινωνική αρωγή για οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων (άτομα που διαμένουν μόνα τους) δυνάμει της νομοθεσίας της Λιθουανίας
Άτομα που ζουν σε ιδρύματα πρόνοιας
Άτομα με επιβεβαιωμένη σοβαρή αναπηρία, άτομα με αναγνωρισμένη αδυναμία προς εργασία, άτομα σε ηλικία συνταξιοδότησης, και άτομα με
επιβεβαιωμένες -σε σημαντικό ποσοστό- ειδικές ανάγκες. Σε αυτά περιλαμβάνονται κηδεμόνες (επίτροποι) όπου απαιτείται εγγυημένη από το κράτος νομική
συνδρομή για την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του κηδεμονευόμενου (θετού τέκνου)
Άτομα που έχουν προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι δεν μπορούν να διαθέσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και εισοδήματα για
αντικειμενικούς λόγους, και ότι, για τους ίδιους λόγους, τα περιουσιακά στοιχεία και τα ετήσια εισοδήματα που μπορούν να διαθέσουν ελεύθερα δεν
υπερβαίνουν τα επίπεδα περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων που προβλέπει ο νόμος περί νομικής συνδρομής.
Άτομα πάσχοντα από σοβαρές διανοητικές διαταραχές, όταν τίθεται ζήτημα αναγκαστικής νοσηλείας και θεραπείας τους δυνάμει της νομοθεσίας για τη
φροντίδα της ψυχικής υγείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι κηδεμόνες (επίτροποι) τους, όπου απαιτείται εγγυημένη από το κράτος νομική συνδρομή για την
εκπροσώπηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων θετού τέκνου (κηδεμονευόμενου).
Οφειλέτες σε διαδικασίες εκτέλεσης, όταν έχει εκδοθεί εντολή είσπραξης οφειλών κατά του τελευταίου τόπου διαμονής
Γονείς ή άλλοι νόμιμοι εκπρόσωποι ανήλικων τέκνων, όταν εξετάζεται το ζήτημα της έξωσης
Ανήλικα τέκνα, όταν προσφεύγουν ανεξάρτητα σε κάποιο δικαστήριο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή των συμφερόντων τους τα οποία
προστατεύονται και προβλέπονται από τον νόμο. Εξαιρούνται τα άτομα που έχουν συνάψει γάμο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος ή τα
οποία έχουν αναγνωριστεί από το δικαστήριο ως έχοντα δικαιοπρακτική ικανότητα
Άτομα που έχουν κριθεί ανίκανα για δικαιοπραξία σε θέματα που αφορούν τη λήψη απόφασης για την ικανότητα φυσικού προσώπου
Άτομα αναμεμειγμένα σε θέματα τα οποία αφορούν την καταχώριση γεννήσεων
Άλλα άτομα για θέματα που διέπονται από συνθήκες τις οποίες έχει υπογράψει η Δημοκρατία της Λιθουανίας.
Αμοιβές εμπειρογνωμόνων
Το δικαστήριο οφείλει να αποζημιώνει τους εμπειρογνώμονες για διαφυγόντα εισοδήματα – λόγω της απουσίας τους από την εργασία ή από τη συνήθη
δραστηριότητά τους – για κάθε μέρα που οφείλουν να παρίστανται στο δικαστήριο. Οι εμπειρογνώμονες αμείβονται για την εξέταση στην οποία προβαίνουν,
αποζημιώνονται για τα έξοδα παράστασής τους στο δικαστήριο, καθώς και για τα οδοιπορικά και τα έξοδα διαμονής τους, ενώ λαμβάνουν επιπλέον
ημερήσια αποζημίωση. Ο διάδικος που υποβάλλει αίτημα κλήτευσης εμπειρογνωμόνων οφείλει να προκαταβάλει εγγύηση της οποίας το ύψος καθορίζει εκ
των προτέρων το δικαστήριο. Σε περίπτωση που και οι δύο διάδικοι υποβάλλουν αίτημα κλήτευσης εμπειρογνώμονα(μόνων), η εγγύηση καταβάλλεται
ισομερώς. Η εγγύηση καταβάλλεται στον ειδικό λογαριασμό του δικαστηρίου.
Εάν ο ίδιο το δικαστήριο, στις περιπτώσεις τις οποίες προβλέπει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας της Λιθουανίας (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas) ή
άλλοι νόμοι, καλέσει με δική του πρωτοβουλία μάρτυρες (liudytojai) και εμπειρογνώμονες (ekspertai), τα έξοδα πρέπει να καταβάλλονται από τον κρατικό
προϋπολογισμό. Τα έξοδα αυτά μπορούν να αφορούν την εντολή εξέτασης ή την πραγματοποίηση ελέγχου στο χώρο του περιστατικού.
Κατά τον καθορισμό του ποσού της εγγύησης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ύψος των μελλοντικών εξόδων. Το δικαστήριο πληρώνει τους
εμπειρογνώμονες μετά την επιτέλεση των καθηκόντων τους. Το δικαστήριο οφείλει επίσης να πληρώνει τους φορείς εμπειρογνωμόνων για την
πραγματοποίηση εξέτασης βάσει τιμολογίου το οποίο προσκομίζεται μετά το πέρας της εξέτασης. Τα συναφή ποσά καταβάλλονται από τον ειδικό
λογαριασμό του δικαστηρίου, ο οποίος έχει ανοιχτεί σε τράπεζα της περιοχής του δικαστηρίου. Τα ποσά που καταβάλλονται σε εμπειρογνώμονες και φορείς
εμπειρογνωμόνων πρέπει, σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί εγγύηση, να χρεώνονται στον ειδικό λογαριασμό του δικαστηρίου και να εξοφλούνται από

τον διάδικο εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί η απόφαση, ή από τους διαδίκους ανάλογα με το ύψος των ικανοποιηθεισών ή απορριφθεισών αξιώσεων .
Αρμόδιο για τον καθορισμό των ανώτατων ορίων των εν λόγω εξόδων είναι το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων
Το δικαστήριο οφείλει να αποζημιώνει τους μεταφραστές για διαφυγόντα εισοδήματα – λόγω της απουσίας τους από την εργασία ή από τη συνήθη
καθημερινή δραστηριότητά τους – για κάθε μέρα που οφείλουν να παρίστανται στο δικαστήριο. Οι μεταφραστές πρέπει να αμείβονται για τις μεταφράσεις
που κάνουν, να αποζημιώνονται για τα έξοδα παράστασής τους στο δικαστήριο, καθώς και για τα οδοιπορικά και τα έξοδα διαμονής τους, και να λαμβάνουν
επιπλέον ημερήσια αποζημίωση. Ο διάδικος που υποβάλλει έγγραφα στο δικαστήριο και ζητά τη μετάφρασή τους σε ξένη γλώσσα οφείλει να προκαταβάλει
εγγύηση της οποίας το ύψος καθορίζει το δικαστήριο.
Το δικαστήριο οφείλει να πληρώνει τους μεταφραστές από τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται για τον συγκεκριμένο σκοπό.
Εξαιρούνται τα ποσά που καταβάλλονται σε μεταφραστές για τη μετάφραση σε ξένη γλώσσα δικαστικών εγγράφων υποβληθέντων από τους διαδίκους. Το
κόστος των υπηρεσιών διερμηνείας/μετάφρασης κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου πρέπει να καλύπτεται από τον
κρατικό προϋπολογισμό. Το ανώτατο όριο της εν λόγω δαπάνης καθορίζεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Σχετικά έγγραφα
Έκθεση της Λιθουανίας σχετικά με τη Μελέτη για τη διαφάνεια των δαπανών
(950 Kb)
Τελευταία επικαιροποίηση: 06/11/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Περιπτωσιολογικη μελετη 1 – οικογενειακο δικαιο – διαζυγιο - Λιθουανία
Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο (διαζύγιο), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν το μέρος που
υποβάλλει αίτηση διαζυγίου σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: ένα ζευγάρι παντρεύεται. Στη συνέχεια, χωρίζει και συμφωνεί για την έκδοση διαζυγίου.
Υπόθεση Β – Διασυνοριακή περίπτωση: Δύο υπήκοοι του ίδιου κράτους μέλους (κράτος μέλος A) παντρεύονται. Ο γάμος τελείται στο κράτος μέλος A. Μετά
τον γάμο, το ζευγάρι μετακομίζει με σκοπό τη διαμονή και εργασία σε άλλο κράτος μέλος (κράτος μέλος B), όπου και αποκτά νόμιμη κατοικία. Λίγον χρόνο
μετά, το ζευγάρι χωρίζει, και η γυναίκα επιστρέφει στο κράτος μέλος Α, ενώ ο άνδρας παραμένει στο κράτος μέλος Β. Το ζευγάρι συμφωνεί για την έκδοση
διαζυγίου. Αμέσως μετά την επιστροφή της στο κράτος μέλος A, η σύζυγος υποβάλλει αίτηση διαζυγίου ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους B.
Έξοδα στη Λιθουανία
Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών
Δικαστήριο
Περιπτωσιολογική μελέτη
Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Περίπτωση A

Οι σύζυγοι που υποβάλλουν αιτήσεις για
έκδοση συναινετικού διαζυγίου
εξαιρούνται από την καταβολή του
επίσημου τέλους σε υποθέσεις που
εκδικάζονται ενώπιον δικαστηρίου.

Οι συμμετέχοντες σε μια διαδικασία
καταβάλλουν 10 λιθουανικά λίτας για κάθε
αντίγραφο δικαστικού εγγράφου, και 1
λιθουανικό λίτας για κάθε σελίδα

Το δικαστήριο επιδικάζει εις βάρος του
ηττηθέντος διαδίκου τα έξοδα της δίκης
στα οποία προέβη ο διάδικος που
κέρδισε, ακόμη κι αν ο πρώτος
εξαιρείται από την καταβολή των
εξόδων της δίκης σε κρατικά ταμεία.

Περίπτωση Β

Για τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ισχύουν οι ίδιες
προϋποθέσεις εξαίρεσης, έκπτωσης,
αναβολής και προγραμματισμού
πληρωμών που ισχύουν για τους
λιθουανούς πολίτες.

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Ένδικα μέσα
Περιπτωσιολογική μελέτη
Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Περίπτωση A

Οι σύζυγοι που υποβάλλουν αιτήσεις
για έκδοση συναινετικού διαζυγίου
εξαιρούνται από την καταβολή του
επίσημου τέλους σε υποθέσεις που
εκδικάζονται ενώπιον δικαστηρίου.

Οι συμμετέχοντες σε μια διαδικασία
καταβάλλουν 10 λιθουανικά λίτας για κάθε
αντίγραφο δικαστικού εγγράφου, και 1
λιθουανικό λίτας για κάθε σελίδα

Το δικαστήριο επιδικάζει εις βάρος του
ηττηθέντος διαδίκου τα έξοδα της δίκης
στα οποία προέβη ο διάδικος που
κέρδισε, ακόμη κι αν ο πρώτος εξαιρείται
από την καταβολή των εξόδων της δίκης
σε κρατικά ταμεία.

Περίπτωση Β

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της
χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Εναλλακτική επίλυση διαφορών
Περιπτωσιολογική
μελέτη
Παρέχεται αυτή η δυνατότητα για τον συγκεκριμένο τύπο
υπόθεσης;
Περίπτωση A

Έξοδα

Ναι, αφού προσδιοριστεί η ουσία της διαφοράς σε προκαταρκτική Δωρεάν
συνεδρίαση, το δικαστήριο παρέχει σε αμφότερους τους διαδίκους
τη δυνατότητα να καταλήξουν σε αμοιβαίως αποδεκτό
συμβιβασμό επιλύνοντας φιλικά την υπόθεση.

Περίπτωση Β

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Έξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, εμπειρογνώμονα
Περιπτωσιολογική μελέτη

Δικηγόρος
Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Μέσος όρος εξόδων

Περίπτωση A

Η εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν είναι υποχρεωτική.

Βλ. προηγούμενη ενότητα περί ρύθμισης των
αμοιβών των νομικών επαγγελμάτων

Περίπτωση Β

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Περιπτωσιολογική Δικαστικός επιμελητής
μελέτη
Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Έξοδα προ της έκδοσης δικαστικής
απόφασης

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής
απόφασης

Περίπτωση A

Όχι

Ανάλογα με τις οδηγίες περί εκτέλεσης της
απόφασης. Τα έξοδα πρέπει να
εισπράττονται από τον οφειλέτη.
Το ποσό εξαρτάται από το είδος της
Όχι. Δικαστικός επιμελητής χρειάζεται μόνο
εκτέλεσης και το πλήθος των πράξεων
μετά την έκδοση εντολών εκτέλεσης.
εκτέλεσης – τα έξοδα μπορεί να είναι πάγια,
60 λιθουανικά λίτας την ώρα ή ένα
ποσοστό επί της αξίας του(ων) επίδικου
(ων) ποσών

Περίπτωση Β

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Περιπτωσιολογική Εμπειρογνώμονας
μελέτη
Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Κόστος

Περίπτωση A

Το δικαστήριο μπορεί να ορίσει εμπειρογνώμονα ή ειδικό για
θέματα που απαιτούν ειδικές γνώσεις στους τομείς των επιστημών,
της ιατρικής, των τεχνών, της μηχανικής ή των χειρωνακτικών
επαγγελμάτων αφού λάβει υπόψη του τη γνώμη των
συμμετεχόντων στη διαδικασία.

Ο αιτών διάδικος οφείλει να προκαταβάλει εγγύηση το ύψος της
οποίας καθορίζεται από το δικαστήριο. Το ανώτατο όριο των
εξόδων καθορίζεται από την κυβέρνηση ή από εξουσιοδοτημένο
φορέα. Το δικαστήριο επιδικάζει εις βάρος του ηττηθέντος
διαδίκου τα έξοδα της δίκης στα οποία προέβη ο διάδικος που
κέρδισε, ακόμη κι αν ο πρώτος εξαιρείται από την καταβολή των
εξόδων της δίκης σε κρατικά ταμεία.

Περίπτωση Β

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Έξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, παροχή ασφάλειας ή εγγύησης και άλλες συναφείς αμοιβές
Περιπτωσιολογική Αποζημίωση μαρτύρων
μελέτη
Παρέχεται
αποζημίωση στους
μάρτυρες;

Περίπτωση A

Κόστος

Ασφάλεια ή εγγύηση

Λοιπά έξοδα

Υπάρχει σχετική
πρόβλεψη και
πότε και πώς
εφαρμόζεται;

Περιγραφή

Κόστος

Το δικαστήριο
οφείλει να
λαμβάνει υπόψη
του την
οικονομική
Ναι, τα ποσά που
κατάσταση του
καταβάλλονται στους
Βλ. προηγούμενη Βλ. προηγούμενη διαδίκου που
μάρτυρες
ενότητα για τις
ενότητα για τις
πληρώνει. Το
προστίθενται στα
αμοιβές των
αμοιβές των
ποσό εξαρτάται
συναφή με την
εμπειρογνωμόνων. εμπειρογνωμόνων. από τη φύση της
εκδίκαση της
δικαστικής
υπόθεσης έξοδα.
διαδικασίας και

Κόστος

Βλ. προηγούμενη ενότητα
περί εμπειρογνωμόνων. Τα
έξοδα αναζήτησης
εναγόμενου πρέπει να
καταβάλλονται από τον
διάδικο που αιτήθηκε την
Άλλα έξοδα είναι:
αναζήτηση ή από το
1) ο έλεγχος κάποιας δικαστήριο.
τοποθεσίας,
Βλ. ενότητα για τις αμοιβές
2) οι αναζητήσεις
των δικαστικών επιμελητών
εναγόμενων,
Ο κηδεμόνας δικαιούται να
3) η επίδοση
λαμβάνει αμοιβή για
δικαστικών εγγράφων, εκπροσώπηση βάσει των
4) η εκτέλεση της
χρεώσεων και των
δικαστικής απόφασης, διαδικασιών που καθορίζονται
από την κυβέρνηση ή από τον

δεν μπορεί να

5) η αμοιβή του

υπερβαίνει τα
100.000

επιτρόπου
Τα έξοδα εκπροσώπησης
6) λοιπά αναγκαία και βαρύνουν τον διάδικο με

εξουσιοδοτημένο φορέα της.

λιθουανικά λίτας

εύλογα έξοδα

πρωτοβουλία του οποίου
ορίζεται ο κηδεμόνας. Ο εν
λόγω διάδικος οφείλει να
προκαταβάλει τα έξοδα
εκπροσώπησης.

Περίπτωση Β

Ό,τι ισχύει για τους
πολίτες της χώρας

Ό,τι ισχύει για
τους πολίτες της
χώρας

Ό,τι ισχύει για τους
πολίτες της χώρας

Ό,τι ισχύει για
τους πολίτες της
χώρας

Ό,τι ισχύει για τους

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες

πολίτες της χώρας

της χώρας

Έξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδων
Νομική συνδρομή
Περιπτωσιολογική
μελέτη
Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις

Πότε είναι η στήριξη πλήρης;

Υπάρχουν προϋποθέσεις;

Το κράτος εγγυάται το 100% των

Τα άτομα που επιθυμούν να λάβουν

παρέχεται;
Περίπτωση A

Περίπτωση Β

Μπορεί να ζητηθεί η χορήγηση

πρωτοβάθμιας νομικής συνδρομής
εξόδων της πρωτοβάθμιας νομικής
όπως περιγράφεται στην προηγούμενη συνδρομής.

πρωτοβάθμια νομική συνδρομή μπορούν να
υποβάλουν αίτηση στον εκτελεστικό φορέα του

ενότητα περί νομικής συνδρομής.
Για τον καθορισμό των εξόδων της
Η δευτεροβάθμια νομική συνδρομή είναι δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής,

δήμου στον οποίο έχουν δηλώσει ότι διαμένουν.
Τα άτομα που επιθυμούν να λάβουν

επιλέξιμη δυνάμει των όρων που
προβλέπονται στην προηγούμενη
ενότητα περί νομικής συνδρομής.

λαμβάνονται υπόψη τα περιουσιακά
στοιχεία και τα εισοδήματα του ατόμου
(βλ. προηγούμενη ενότητα περί νομικής
συνδρομής)

δευτεροβάθμια νομική συνδρομή οφείλουν να
υποβάλουν έγγραφα που υποστηρίζουν το
αίτημά τους και πιστοποιούν την επιλεξιμότητά
τους όσον αφορά τη λήψη δευτεροβάθμιας
νομικής συνδρομής.

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Επιστροφή εξόδων
Περιπτωσιολογική
μελέτη
Μπορεί ο διάδικος που νίκησε
να εξασφαλίσει την επιστροφή
των εξόδων της δίκης;
Περίπτωση A

Οι διάδικοι που συμφωνούν σε
συναινετικό διαζύγιο
απαλλάσσονται από τα έξοδα
της δίκης.

Εάν δεν προβλέπεται ολική
επιστροφή, τι ποσοστό
επιστρέφεται συνήθως;

Ποια έξοδα δεν επιστρέφονται
σε καμία περίπτωση;

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η
νομική συνδρομή πρέπει να
επιστραφεί στον οργανισμό που τη
χορήγησε;

Τα έξοδα της εγγυημένης από
το κράτος νομικής συνδρομής
και τα έξοδα του οφειλέτη κατά
τη διαδικασία εκτέλεσης.

Όταν η παροχή δευτεροβάθμιας
νομικής συνδρομής διακόπτεται για
τους λόγους που αναφέρονται στα
εδάφια 1, 2, και 6 της παραγράφου 1
του άρθρου 23 του νόμου. Τα έξοδα
εισπράττονται από τον διάδικο στον
οποίο παρασχέθηκε νομική συνδρομή
σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπει ο νόμος.
Όταν καταβάλλονται ασφαλιστικές
παροχές μετά τα έξοδα, τα έξοδα της
δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής
πρέπει να επιστρέφονται στον κρατικό
προϋπολογισμό εντός ενός μηνός από
την πληρωμή της ασφαλιστικής
παροχής σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπει ο υπουργός
Δικαιοσύνης. Όταν ο διάδικος αδυνατεί
να επιστρέψει τα εν λόγω χρήματα,
τότε αυτά εισπράττονται σύμφωνα με
τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.
Όταν παρέχεται δευτεροβάθμια νομική
συνδρομή (εδάφιο 6 του άρθρου 12
του νόμου), αλλά αλλάζουν οι
περιστάσεις (εδάφιο 1 της
παραγράφου 2 του άρθρου 11), ο
διάδικος οφείλει να επιστρέψει στον

κρατικό προϋπολογισμό το ποσό της
δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής
που του παρασχέθηκε εντός της
χρονικής προθεσμίας που προβλέπει η
υπηρεσία. Εάν αδυνατεί να επιστρέψει
το ποσό, τότε τα χρήματα
εισπράττονται σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.
Όταν καλύπτεται το 50% των εξόδων
της δευτεροβάθμιας νομικής
συνδρομής, και ο αιτών αδυνατεί να
καταβάλει το δικό του μερίδιο επί των
εξόδων (το άλλο 50%) των αστικών ή
διοικητικών διαδικασιών εντός των
καθορισμένων χρονικών προθεσμιών,
η υπόθεση μπορεί να περατωθεί χωρίς
το δικαστήριο να λάβει απόφαση επί
της ουσίας, και ο αιτών οφείλει να
επιστρέψει το ποσό της
παρασχεθείσας σε αυτόν
δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής
εντός των χρονικών προθεσμιών που
προβλέπει η υπηρεσία. Το κράτος
εκπροσωπείται από την υπηρεσία
νομικής συνδρομής.
Περίπτωση Β

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας
χώρας
χώρας
χώρας

Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας
Περιπτωσιολογική Μετάφραση
μελέτη
Πότε και υπό
ποιες
προϋποθέσεις
είναι αναγκαία;

Περίπτωση A

Υπάρχουν άλλα έξοδα που
αφορούν ειδικά διασυνοριακές
διαφορές;

Διερμηνεία

Ποιο είναι το
Πότε και υπό ποιες
κατά προσέγγιση
προϋποθέσεις είναι αναγκαία;
κόστος;

Ο διάδικος, του
οποίου τα
δικαστικά
έγγραφα πρέπει
να μεταφραστούν
σε ξένη γλώσσα
Όλα τα
οφείλει να
δικαστικά
προκαταβάλει
έγγραφα και τα εγγύηση την
παραρτήματά
οποία ορίζει το
τους πρέπει να δικαστήριο για
υποβάλλονται την κάλυψη των
στο δικαστήριο εξόδων της
στην επίσημη
γλώσσα του

δίκης. Σε
περίπτωση που

κράτους.

υποβάλλουν
αιτήσεις

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση
Περιγραφή
κόστος;

Όσοι δεν μιλούν την επίσημη
γλώσσα έχουν δικαίωμα να
λάβουν υπηρεσίες διερμηνείας
/μετάφρασης κατά την εκδίκαση
της υπόθεσης.

Το δικαστήριο οφείλει να
πληρώνει τους διερμηνείς
/μεταφραστές από τα κονδύλια
του κρατικού προϋπολογισμού.

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της
χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της
χώρας

Ποιο είναι το
κατά προσέγγιση
κόστος;

αμφότεροι οι
διάδικοι, τότε
πληρώνουν την
εγγύηση
ισομερώς.
Περίπτωση Β

Ό,τι ισχύει για
τους πολίτες
της χώρας

Ό,τι ισχύει για
τους πολίτες της
χώρας

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/11/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο

παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Περιπτωσιολογικη μελετη 2 – οικογενειακο δικαιο – επιμελεια των τεκνων - Λιθουανία
Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο (επιμέλεια τέκνων), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον
ενάγοντα σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Δύο άτομα έχουν συζήσει επί σειρά ετών χωρίς να έχουν παντρευτεί. Όταν χωρίζουν, έχουν ένα παιδί τριών ετών. Με
δικαστική απόφαση ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα και αναγνωρίζεται δικαίωμα επικοινωνίας στον πατέρα. Η μητέρα υποβάλει αγωγή με
αίτημα τον περιορισμό του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα.
Υπόθεση B – Διασυνοριακή περίπτωση στην οποία είστε δικηγόρος στο κράτος μέλος Α: Δύο άτομα έχουν συζήσει επί σειρά ετών σε ένα κράτος μέλος
(κράτος μέλος Β) χωρίς να έχουν παντρευτεί. Αποκτούν μαζί ένα παιδί, αλλά αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού χωρίζουν. Με απόφαση δικαστηρίου του
κράτους μέλους Β ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα και αναγνωρίζεται δικαίωμα επικοινωνίας στον πατέρα. Η μητέρα και το παιδί μετακομίζουν
για να ζήσουν σε άλλο κράτος μέλος (κράτος μέλος A), πράγμα που επιτρέπεται με βάση τη δικαστική απόφαση, ενώ ο πατέρας παραμένει στο κράτος
μέλος B. Λίγα χρόνια αργότερα, η μητέρα υποβάλλει αγωγή στο κράτος μέλος A με αίτημα τη μεταβολή του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα.
Έξοδα στη Λιθουανία
Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών
Περιπτωσιολογική Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

μελέτη
Αρχικά δικαστικά έξοδα Έξοδα μεταγραφής

Περίπτωση A

Περίπτωση Β

Λοιπά έξοδα

Αρχικά δικαστικά έξοδα Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Τα επίσημα έξοδα
υποθέσεων που

Το δικαστήριο

Τα επίσημα έξοδα
υποθέσεων που

Το δικαστήριο

αφορούν διαφορές
χωρισμένων γονέων

επιδικάζει εις
βάρος του

αφορούν διαφορές
χωρισμένων γονέων

επιδικάζει εις
βάρος του

όσον αφορά την
επικοινωνία τους με το

Οι συμμετέχοντες σε
μια διαδικασία

ηττηθέντος
διαδίκου τα έξοδα

όσον αφορά την
επικοινωνία τους με το

Οι συμμετέχοντες σε
μια διαδικασία

ηττηθέντος
διαδίκου τα έξοδα

τέκνο ανέρχονται σε

καταβάλλουν 10

της δίκης στα

τέκνο ανέρχονται σε

καταβάλλουν 10

της δίκης στα

100 λιθουανικά λίτας.
Τα δικαστήρια μπορούν
να προσαρμόσουν το
ποσό αυτό
λαμβάνοντας υπόψη
τον δείκτη τιμών
καταναλωτή του
τριμήνου (επί του
παρόντος - 132)

λιθουανικά λίτας για
κάθε αντίγραφο
δικαστικού εγγράφου,
και 1 λιθουανικό λίτας
για κάθε σελίδα

οποία προέβη ο
διάδικος που
κέρδισε, ακόμη κι
αν ο πρώτος
εξαιρείται από την
καταβολή των
εξόδων της δίκης
σε κρατικά ταμεία.

100 λιθουανικά λίτας.
Τα δικαστήρια μπορούν
να προσαρμόσουν το
ποσό αυτό
λαμβάνοντας υπόψη
τον δείκτη τιμών
καταναλωτή του
τριμήνου (επί του
παρόντος - 132)

λιθουανικά λίτας για
κάθε αντίγραφο
δικαστικού εγγράφου,
και 1 λιθουανικό λίτας
για κάθε σελίδα

οποία προέβη ο
διάδικος που
κέρδισε, ακόμη κι
αν ο πρώτος
εξαιρείται από την
καταβολή των
εξόδων της δίκης
σε κρατικά ταμεία.

Ό,τι ισχύει για τους
πολίτες της χώρας

Ό,τι ισχύει για τους
πολίτες της χώρας

Ό,τι ισχύει για τους Ό,τι ισχύει για τους
πολίτες της χώρας πολίτες της χώρας

Ό,τι ισχύει για τους
πολίτες της χώρας

Ό,τι ισχύει για τους
πολίτες της χώρας

Περιπτωσιολογική Εναλλακτική επίλυση διαφορών
μελέτη
Παρέχεται αυτή η δυνατότητα για τον συγκεκριμένο τύπο υπόθεσης; Έξοδα

Περίπτωση A

Ναι, αφού προσδιοριστεί η ουσία της διαφοράς σε προκαταρκτική
συνεδρίαση, το δικαστήριο παρέχει σε αμφότερους τους διαδίκους
τη δυνατότητα να καταλήξουν σε αμοιβαίως αποδεκτό συμβιβασμό
και επομένως να επιλύσουν φιλικά την υπόθεση.

Δωρεάν

Περίπτωση Β

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Έξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, εμπειρογνώμονα
Περιπτωσιολογική Δικηγόρος
μελέτη
Είναι υποχρεωτική η
εκπροσώπηση;

Περίπτωση A

Η εκπροσώπηση από
δικηγόρο δεν είναι
υποχρεωτική.

Δικαστικός επιμελητής

Μέσος όρος εξόδων

Είναι υποχρεωτική η
εκπροσώπηση;

Βλ. προηγούμενη
ενότητα περί
ρύθμισης των
Όχι
αμοιβών των νομικών
επαγγελμάτων

Έξοδα προ της
έκδοσης δικαστικής
απόφασης

Όχι

Έξοδα μετά την έκδοση
δικαστικής απόφασης
Όχι. Δικαστικός επιμελητής
χρειάζεται μόνο μετά την
έκδοση εντολών εκτέλεσης.
Έξοδα εκτέλεσης: 60
λιθουανικά λίτας τα οποία
μπορεί να ζητήσει ο
δικαστικός επιμελητής σε
κάθε υπόθεση εκτέλεσης,
200 λιθουανικά λίτας για
τον μισθό του δικαστικού
επιμελητή, και λοιπά έξοδα

εκτέλεσης, ανάλογα με το
είδος και την ποσότητα
των ενεργειών εκτέλεσης
Περίπτωση Β

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες
της χώρας

Ό,τι ισχύει για τους
πολίτες της χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες
της χώρας

Ό,τι ισχύει για τους
πολίτες της χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες
της χώρας

Περιπτωσιολογική Εμπειρογνώμονας
μελέτη
Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Κόστος
Ο αιτών διάδικος οφείλει να προκαταβάλει εγγύηση το ύψος της

Το δικαστήριο μπορεί να ορίσει εμπειρογνώμονα ή ειδικό για θέματα οποίας καθορίζεται από το δικαστήριο. Το ανώτατο όριο των
που απαιτούν ειδικές γνώσεις στους τομείς των επιστημών, της
εξόδων καθορίζεται από την κυβέρνηση ή από εξουσιοδοτημένο
Περίπτωση A

Περίπτωση Β

ιατρικής, των τεχνών, της μηχανικής ή των χειρωνακτικών
φορέα. Το δικαστήριο επιδικάζει εις βάρος του ηττηθέντος διαδίκου
επαγγελμάτων αφού λάβει υπόψη του τη γνώμη των συμμετεχόντων τα έξοδα της δίκης στα οποία προέβη ο διάδικος που κέρδισε,
στη διαδικασία.

ακόμη κι αν ο πρώτος εξαιρείται από την καταβολή των εξόδων της
δίκης σε κρατικά ταμεία.

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Έξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, παροχή ασφάλειας ή εγγύησης και άλλες συναφείς αμοιβές
Περιπτωσιολογική Αποζημίωση μαρτύρων

Ασφάλεια ή εγγύηση

Λοιπά έξοδα

μελέτη
Παρέχεται
αποζημίωση στους Κόστος
μάρτυρες;

Περίπτωση A

Ναι, τα ποσά που
καταβάλλονται
στους μάρτυρες
προστίθενται στα
συναφή με την
εκδίκαση της
υπόθεσης έξοδα.

Υπάρχει σχετική
πρόβλεψη και πότε
Κόστος
και πώς
εφαρμόζεται;

Περιγραφή

Κόστος

Βλ. προηγούμενη ενότητα
περί εμπειρογνωμόνων.
Τα έξοδα αναζήτησης
εναγόμενου πρέπει να
καταβάλλονται από τον
Το δικαστήριο
διάδικο που αιτήθηκε την
οφείλει να
αναζήτηση ή από το
Άλλα έξοδα είναι: 1) ο
λαμβάνει υπόψη
δικαστήριο.
έλεγχος κάποιας
του την οικονομική
Βλ. ενότητα για τις αμοιβές
τοποθεσίας, 2) οι
κατάσταση του
των δικαστικών επιμελητών
αναζητήσεις
διαδίκου που
Ο κηδεμόνας δικαιούται να
Βλ. προηγούμενη Βλ. προηγούμενη
εναγόμενων, 3) η
πληρώνει. Το
λαμβάνει αμοιβή για
ενότητα για τις
ενότητα για τις
επίδοση δικαστικών
ποσό εξαρτάται
εκπροσώπηση βάσει των
αμοιβές των
αμοιβές των
εγγράφων, 4) η εκτέλεση
από τη φύση της
χρεώσεων και της
εμπειρογνωμόνων. εμπειρογνωμόνων.
της δικαστικής
δικαστικής
διαδικασίας που καθορίζεται
απόφασης, 5) η αμοιβή
διαδικασίας και
από την κυβέρνηση ή από
του επιτρόπου, 6) λοιπά
δεν μπορεί να
τον εξουσιοδοτημένο φορέα
αναγκαία και εύλογα
υπερβαίνει τα
της. Τα έξοδα
έξοδα
100.000
εκπροσώπησης βαρύνουν
λιθουανικά λίτας
τον διάδικο με πρωτοβουλία
του οποίου ορίζεται ο
κηδεμόνας. Ο εν λόγω
διάδικος οφείλει να
προκαταβάλει τα έξοδα
εκπροσώπησης.

Περίπτωση Β

Ό,τι ισχύει για τους Ό,τι ισχύει για τους Ό,τι ισχύει για τους Ό,τι ισχύει για τους Ό,τι ισχύει για τους

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες

πολίτες της χώρας πολίτες της χώρας πολίτες της χώρας πολίτες της χώρας πολίτες της χώρας

της χώρας

Έξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδων

Περιπτωσιολογική
μελέτη

Νομική συνδρομή

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις
παρέχεται;

Πότε είναι η στήριξη πλήρης;

Υπάρχουν προϋποθέσεις;

Μπορεί να ζητηθεί η χορήγηση

Περίπτωση A

Το κράτος εγγυάται το 100% των

Τα άτομα που επιθυμούν να λάβουν

πρωτοβάθμιας νομικής συνδρομής
εξόδων της πρωτοβάθμιας νομικής
όπως περιγράφεται στην προηγούμενη συνδρομής.

πρωτοβάθμια νομική συνδρομή μπορούν να
υποβάλουν αίτηση στον εκτελεστικό φορέα του

ενότητα περί νομικής συνδρομής.
Για τον καθορισμό των εξόδων της
Η δευτεροβάθμια νομική συνδρομή είναι δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής,

δήμου στον οποίο έχουν δηλώσει ότι διαμένουν.
Τα άτομα που επιθυμούν να λάβουν

επιλέξιμη δυνάμει των όρων που
προβλέπονται στην προηγούμενη

λαμβάνονται υπόψη τα περιουσιακά
στοιχεία και τα εισοδήματα του ατόμου

δευτεροβάθμια νομική συνδρομή οφείλουν να
υποβάλουν έγγραφα που υποστηρίζουν το

ενότητα περί νομικής συνδρομής.

(βλ. προηγούμενη ενότητα περί νομικής αίτημά τους και πιστοποιούν την επιλεξιμότητά
συνδρομής)
τους όσον αφορά τη λήψη δευτεροβάθμιας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

νομικής συνδρομής.
Περίπτωση Β

Περιπτωσιολογική

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Επιστροφή εξόδων

μελέτη
Μπορεί ο διάδικος που νίκησε
να εξασφαλίσει την επιστροφή
των εξόδων της δίκης;

Ποια έξοδα δεν επιστρέφονται σε Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η νομική συνδρομή πρέπει να
καμία περίπτωση;

επιστραφεί στον οργανισμό που τη χορήγησε;
Όταν η παροχή δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής διακόπτεται για
τους λόγους που αναφέρονται στα εδάφια 1, 2, και 6 της
παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου. Τα έξοδα εισπράττονται
από τον διάδικο στον οποίο παρασχέθηκε νομική συνδρομή
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.
Όταν καταβάλλονται ασφαλιστικές παροχές μετά τα έξοδα, τα έξοδα

Ο διάδικος που νίκησε μπορεί
να εξασφαλίσει την επιστροφή
των έξοδων της δίκης από τον
ηττηθέντα διάδικο.

της δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής πρέπει να επιστρέφονται
στον κρατικό προϋπολογισμό εντός ενός μηνός από την πληρωμή
της ασφαλιστικής παροχής σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπει ο υπουργός Δικαιοσύνης. Όταν ο διάδικος αδυνατεί να
επιστρέψει τα εν λόγω χρήματα, τότε αυτά εισπράττονται σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.
Όταν παρέχεται δευτεροβάθμια νομική συνδρομή (εδάφιο 6 του
Τα έξοδα της εγγυημένης από το
άρθρου 12 του νόμου), αλλά αλλάζουν οι περιστάσεις (εδάφιο 1 της
κράτος νομικής συνδρομής και τα
παραγράφου 2 του άρθρου 11), ο διάδικος οφείλει να επιστρέψει
έξοδα του οφειλέτη κατά τη
στον κρατικό προϋπολογισμό το ποσό της δευτεροβάθμιας νομικής
διαδικασία εκτέλεσης.
συνδρομής που του παρασχέθηκε εντός της χρονικής προθεσμίας
που προβλέπει η υπηρεσία. Εάν αδυνατεί να επιστρέψει το ποσό,
τότε τα χρήματα εισπράττονται σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπει ο νόμος.
Όταν καλύπτεται το 50% των εξόδων της δευτεροβάθμιας νομικής
συνδρομής, και ο αιτών αδυνατεί να καταβάλει το δικό του μερίδιο
επί των εξόδων (το άλλο 50%) των αστικών ή διοικητικών
διαδικασιών εντός των καθορισμένων χρονικών προθεσμιών, η
υπόθεση μπορεί να περατωθεί χωρίς το δικαστήριο να λάβει
απόφαση επί της ουσίας, και ο αιτών οφείλει να επιστρέψει το ποσό
της παρασχεθείσας σε αυτόν δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής
εντός των χρονικών προθεσμιών που προβλέπει η υπηρεσία. Το
κράτος εκπροσωπείται από την υπηρεσία νομικής συνδρομής.

Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας
Περιπτωσιολογική Μετάφραση
μελέτη
Πότε και υπό ποιες
προϋποθέσεις είναι
αναγκαία;

Διερμηνεία

Ποιο είναι το κατά
προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι
αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Ο διάδικος του οποίου

Περίπτωση A

Όλα τα δικαστικά
έγγραφα και τα
παραρτήματά τους
πρέπει να
υποβάλλονται στο
δικαστήριο στην

τα δικαστικά έγγραφα
πρέπει να
μεταφραστούν σε ξένη
γλώσσα οφείλει να
προκαταβάλει εγγύηση
την οποία ορίζει το
δικαστήριο για την
κάλυψη των εξόδων της
δίκης. Σε περίπτωση

Όσοι δεν μιλούν την επίσημη γλώσσα έχουν
Το δικαστήριο οφείλει να πληρώνει τους
δικαίωμα να λάβουν υπηρεσίες διερμηνείας
διερμηνείς/μεταφραστές από τα κονδύλια
/μετάφρασης κατά την εκδίκαση της
του κρατικού προϋπολογισμού.
υπόθεσης.

επίσημη γλώσσα του

που υποβάλλουν

κράτους.

αιτήσεις αμφότεροι οι
διάδικοι, τότε
πληρώνουν την
εγγύηση ισομερώς.

Περίπτωση Β

Ό,τι ισχύει για τους
πολίτες της χώρας

Ό,τι ισχύει για τους
πολίτες της χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/11/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Περιπτωσιολογικη μελετη 3 – οικογενειακο δικαιο – διατροφη - Λιθουανία
Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο (διατροφή), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον ενάγοντα
σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Δύο άτομα έχουν συζήσει επί σειρά ετών χωρίς να έχουν παντρευτεί. Όταν χωρίζουν, έχουν ένα παιδί τριών ετών. Με
δικαστική απόφαση ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα. Η μόνη εκκρεμούσα αντιδικία αφορά το ποσό της διατροφής που ο πατέρας υποχρεούται
να καταβάλλει στη μητέρα για τη συντήρηση και εκπαίδευση του παιδιού. Η μητέρα υποβάλλει αγωγή για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Υπόθεση B – Διασυνοριακή περίπτωση στην οποία είστε δικηγόρος στο κράτος μέλος Α: Δύο άτομα έχουν συζήσει σε ένα κράτος μέλος (κράτος μέλος Β)
χωρίς να έχουν παντρευτεί. Έχουν ένα παιδί τριών ετών. Έπειτα χωρίζουν. Με απόφαση δικαστηρίου του κράτους μέλους Β ανατίθεται η επιμέλεια του
παιδιού στη μητέρα. Με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα, η μητέρα και το παιδί μετακομίζουν για να ζήσουν σε άλλο κράτος μέλος (κράτος μέλος A), όπου και
αποκτούν νόμιμη κατοικία.
Εξακολουθεί να υπάρχει αντιδικία για ένα ζήτημα. Το ζήτημα αυτό αφορά το ποσό της διατροφής που ο πατέρας υποχρεούται να καταβάλλει στη μητέρα για
τη συντήρηση και εκπαίδευση του παιδιού. Η μητέρα υποβάλλει αγωγή για το συγκεκριμένο ζήτημα στο κράτος μέλος A.
Έξοδα στη Λιθουανία
Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών
Δικαστήριο
Περιπτωσιολογική
μελέτη

Περίπτωση A

Περίπτωση Β

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Οι αιτούντες διατροφή τέκνου
απαλλάσσονται από την καταβολή του
επίσημου τέλους σε υποθέσεις που
εκδικάζονται ενώπιον δικαστηρίου

Οι συμμετέχοντες σε μια διαδικασία
καταβάλλουν 10 λιθουανικά λίτας για κάθε
αντίγραφο δικαστικού εγγράφου, και 1
λιθουανικό λίτας για κάθε σελίδα

Το δικαστήριο επιδικάζει εις βάρος του
ηττηθέντος διαδίκου τα έξοδα της δίκης στα
οποία προέβη ο διάδικος που κέρδισε,
ακόμη κι αν ο πρώτος εξαιρείται από την
καταβολή των εξόδων της δίκης σε κρατικά
ταμεία.

Για τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας
ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις εξαίρεσης,
έκπτωσης, αναβολής και προγραμματισμού
της πληρωμής των εξόδων της δίκης που
ισχύουν για τους λιθουανούς πολίτες.

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Ένδικα μέσα
Περιπτωσιολογική
μελέτη

Περίπτωση A

Περίπτωση Β

Αρχικά δικαστικά έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Οι αιτούντες διατροφή τέκνου
απαλλάσσονται από την καταβολή του
επίσημου τέλους σε υποθέσεις που
εκδικάζονται ενώπιον δικαστηρίου

Οι συμμετέχοντες σε μια διαδικασία
καταβάλλουν 10 λιθουανικά λίτας για κάθε
αντίγραφο δικαστικού εγγράφου, και 1
λιθουανικό λίτας για κάθε σελίδα

Το δικαστήριο επιδικάζει εις βάρος του
ηττηθέντος διαδίκου τα έξοδα της δίκης στα
οποία προέβη ο διάδικος που κέρδισε,
ακόμη κι αν ο πρώτος εξαιρείται από την
καταβολή των εξόδων της δίκης σε κρατικά
ταμεία.
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Εναλλακτική επίλυση διαφορών
Περιπτωσιολογική
μελέτη
Παρέχεται αυτή η δυνατότητα για τον συγκεκριμένο τύπο υπόθεσης; Έξοδα
Περίπτωση A

Ναι, αφού προσδιοριστεί η ουσία της διαφοράς σε προκαταρκτική
συνεδρίαση, το δικαστήριο παρέχει σε αμφότερους τους διαδίκους
τη δυνατότητα να καταλήξουν σε αμοιβαίως αποδεκτό συμβιβασμό
επιλύνοντας έτσι φιλικά την υπόθεση.

Δωρεάν

Περίπτωση Β
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Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Έξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, εμπειρογνώμονα
Δικηγόρος
Περιπτωσιολογική
μελέτη

Περίπτωση A
Περίπτωση Β

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Μέσος όρος εξόδων

Η εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν είναι υποχρεωτική.

Βλ. προηγούμενη ενότητα περί ρύθμισης των αμοιβών των νομικών
επαγγελμάτων
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Δικαστικός επιμελητής
Περιπτωσιολογική
μελέτη
Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;
Περίπτωση A

Όχι

Έξοδα προ της έκδοσης δικαστικής

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής

απόφασης

απόφασης

Όχι

Όχι. Δικαστικός επιμελητής χρειάζεται μόνο
μετά την έκδοση εντολών εκτέλεσης.
Έξοδα εκτέλεσης:
1) Επιβάλλεται η περιοδική καταβολή
διατροφής από τον μισθό του υπόχρεου
διατροφής - 30 λιθουανικά λίτας για την
εκτέλεση, τα οποία ο δικαστικός επιμελητής
λαμβάνει σε κάθε υπόθεση εκτέλεσης, και
λοιπά έξοδα εκτέλεσης, ανάλογα με το είδος
και το πλήθος των ενεργειών εκτέλεσης.
2) Εάν η διατροφή εισπράττεται από τα
περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου, τα
έξοδα εκτέλεσης σε κάθε υπόθεση εκτέλεσης
και ο μισθός του δικαστικού επιμελητή
εξαρτώνται από το ύψος του οφειλόμενου
ποσού.

Περίπτωση Β
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Εμπειρογνώμονας
Περιπτωσιολογική
μελέτη

Περίπτωση A

Περίπτωση Β

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Κόστος

Το δικαστήριο μπορεί να ορίσει εμπειρογνώμονα ή ειδικό για
θέματα που απαιτούν ειδικές γνώσεις στους τομείς των επιστημών,
της ιατρικής, των τεχνών, της μηχανικής ή των χειρωνακτικών
επαγγελμάτων αφού λάβει υπόψη του τη γνώμη των
συμμετεχόντων στη διαδικασία.

Ο αιτών διάδικος οφείλει να προκαταβάλει εγγύηση το ύψος της
οποίας καθορίζεται από το δικαστήριο. Το ανώτατο όριο των
εξόδων καθορίζεται από την κυβέρνηση ή από εξουσιοδοτημένο
φορέα. Το δικαστήριο επιδικάζει εις βάρος του ηττηθέντος διαδίκου
τα έξοδα της δίκης στα οποία προέβη ο διάδικος που κέρδισε,
ακόμη κι αν ο πρώτος εξαιρείται από την καταβολή των εξόδων της
δίκης σε κρατικά ταμεία.
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Έξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, παροχή ασφάλειας ή εγγύησης και άλλες συναφείς αμοιβές
Αποζημίωση μαρτύρων

Ασφάλεια ή εγγύηση

Περιπτωσιολογική
μελέτη
Παρέχεται αποζημίωση στους
μάρτυρες;

Περίπτωση A

Περίπτωση Β

Κόστος

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη και
πότε και πώς εφαρμόζεται;

Ναι, τα ποσά που καταβάλλονται Ναι, τα ποσά που καταβάλλονται Βλ. προηγούμενη ενότητα για τις Βλ. προηγούμενη ενότητα για τις
στους μάρτυρες προστίθενται
στους μάρτυρες προστίθενται
αμοιβές των εμπειρογνωμόνων. αμοιβές των εμπειρογνωμόνων.
στα συναφή με την εκδίκαση της στα συναφή με την εκδίκαση της
υπόθεσης έξοδα.
υπόθεσης έξοδα.
Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της
χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της
χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της
χώρας

Λοιπά έξοδα
Περιπτωσιολογική
μελέτη
Περιγραφή
Περίπτωση A

Κόστος

Άλλα έξοδα είναι: 1) ο έλεγχος κάποιας τοποθεσίας, 2) οι
αναζητήσεις εναγόμενων, 3) η επίδοση δικαστικών εγγράφων, 4) η

Κόστος

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της
χώρας

εκτέλεση της δικαστικής απόφασης, 5) η αμοιβή του επιτρόπου, 6)

Βλ. προηγούμενη ενότητα περί εμπειρογνωμόνων. Τα έξοδα

λοιπά αναγκαία και εύλογα έξοδα

αναζήτησης εναγόμενου πρέπει να καταβάλλονται από τον διάδικο
που αιτήθηκε την αναζήτηση ή από το δικαστήριο.
Βλ. ενότητα για τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών
Ο κηδεμόνας δικαιούται να λαμβάνει αμοιβή για εκπροσώπηση
βάσει των χρεώσεων και της διαδικασίας που καθορίζονται από την
κυβέρνηση ή από τον εξουσιοδοτημένο φορέα της. Τα έξοδα
εκπροσώπησης βαρύνουν τον διάδικο με πρωτοβουλία του οποίου
ορίζεται ο κηδεμόνας. Ο εν λόγω διάδικος οφείλει να προκαταβάλει
τα έξοδα εκπροσώπησης.

Περίπτωση Β
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Έξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδων
Νομική συνδρομή
Περιπτωσιολογική
μελέτη
Περίπτωση A

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις παρέχεται;

Πότε είναι η στήριξη πλήρης;

Υπάρχουν προϋποθέσεις;

Μπορεί να ζητηθεί η χορήγηση πρωτοβάθμιας
νομικής συνδρομής όπως περιγράφεται στην

Το κράτος εγγυάται το 100% των
εξόδων της πρωτοβάθμιας νομικής

Τα άτομα που επιθυμούν να λάβουν
πρωτοβάθμια νομική συνδρομή μπορούν να

προηγούμενη ενότητα περί νομικής συνδρομής.
Η δευτεροβάθμιας νομική συνδρομή είναι

συνδρομής.
Για τον καθορισμό των εξόδων της

υποβάλουν αίτηση στον εκτελεστικό φορέα
του δήμου στον οποίο έχουν δηλώσει ότι

επιλέξιμη δυνάμει των όρων που προβλέπονται
στην προηγούμενη ενότητα περί νομικής

δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής,
λαμβάνονται υπόψη τα περιουσιακά

διαμένουν.
Τα άτομα που επιθυμούν να λάβουν

συνδρομής.

στοιχεία και τα εισοδήματα του ατόμου δευτεροβάθμια νομική συνδρομή οφείλουν να
(βλ. προηγούμενη ενότητα περί
υποβάλουν έγγραφα τα οποία υποστηρίζουν
νομικής συνδρομής)
το αίτημά τους και πιστοποιούν την
επιλεξιμότητά τους όσον αφορά τη χορήγηση
δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής.

Επιστροφή εξόδων
Περιπτωσιολογική
μελέτη

Περίπτωση A

Μπορεί ο διάδικος που νίκησε να Εάν δεν προβλέπεται ολική
εξασφαλίσει την επιστροφή των επιστροφή, τι ποσοστό
εξόδων της δίκης;
επιστρέφεται συνήθως;

Ποια έξοδα δεν επιστρέφονται σε Υπάρχουν περιπτώσεις στις
καμία περίπτωση;
οποίες η νομική συνδρομή
πρέπει να επιστραφεί στον
οργανισμό που τη χορήγησε;

Ο διάδικος που νίκησε μπορεί να
εξασφαλίσει την επιστροφή των
εξόδων της δίκης από τον
ηττηθέντα διάδικο.

Τα έξοδα της εγγυημένης από το
κράτος νομικής συνδρομής και
τα έξοδα του οφειλέτη κατά τη
διαδικασία εκτέλεσης.

Όταν η παροχή δευτεροβάθμιας
νομικής συνδρομής διακόπτεται
για τους λόγους που
αναφέρονται στα εδάφια 1, 2, και
6 της παραγράφου 1 του άρθρου
23 του νόμου. Τα έξοδα
εισπράττονται από τον διάδικο
στον οποίο παρασχέθηκε νομική
συνδρομή σύμφωνα με τη

Όταν η παροχή δευτεροβάθμιας
νομικής συνδρομής διακόπτεται
για τους λόγους που
αναφέρονται στα εδάφια 1, 2, και
6 της παραγράφου 1 του άρθρου
23 του νόμου. Τα έξοδα
εισπράττονται από τον διάδικο
στον οποίο παρασχέθηκε νομική
συνδρομή σύμφωνα με τη

διαδικασία που προβλέπει ο
νόμος.

διαδικασία που προβλέπει ο
νόμος.

Όταν καταβάλλονται
ασφαλιστικές παροχές μετά τα

Όταν καταβάλλονται
ασφαλιστικές παροχές μετά τα

έξοδα, τα έξοδα της
δευτεροβάθμιας νομικής

έξοδα, τα έξοδα της
δευτεροβάθμιας νομικής

συνδρομής πρέπει να
επιστρέφονται στον κρατικό

συνδρομής πρέπει να
επιστρέφονται στον κρατικό

προϋπολογισμό εντός ενός
μηνός από την πληρωμή της

προϋπολογισμό εντός ενός
μηνός από την πληρωμή της

ασφαλιστικής παροχής σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπει
ο υπουργός Δικαιοσύνης. Όταν ο
διάδικος αδυνατεί να επιστρέψει
τα εν λόγω χρήματα, τότε αυτά
εισπράττονται σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπει ο
νόμος.

ασφαλιστικής παροχής σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπει
ο υπουργός Δικαιοσύνης. Όταν ο
διάδικος αδυνατεί να επιστρέψει
τα εν λόγω χρήματα, τότε αυτά
εισπράττονται σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπει ο
νόμος.

Όταν παρέχεται δευτεροβάθμια

Όταν παρέχεται δευτεροβάθμια

νομική συνδρομή (εδάφιο 6 του
άρθρου 12 του νόμου), αλλά

νομική συνδρομή (εδάφιο 6 του
άρθρου 12 του νόμου), αλλά

αλλάζουν οι περιστάσεις
(υποπαράγραφος 1 της

αλλάζουν οι περιστάσεις
(υποπαράγραφος 1 της

παραγράφου 2 του άρθρου 11),
ο διάδικος οφείλει να επιστρέψει

παραγράφου 2 του άρθρου 11),
ο διάδικος οφείλει να επιστρέψει

στον κρατικό προϋπολογισμό το
ποσό της δευτεροβάθμιας

στον κρατικό προϋπολογισμό το
ποσό της δευτεροβάθμιας

νομικής συνδρομής που του
παρασχέθηκε εντός της χρονικής

νομικής συνδρομής που του
παρασχέθηκε εντός της χρονικής

προθεσμίας που προβλέπει η
υπηρεσία. Εάν αδυνατεί να

προθεσμίας που προβλέπει η
υπηρεσία. Εάν αδυνατεί να

επιστρέψει το ποσό, τότε τα
χρήματα εισπράττονται σύμφωνα

επιστρέψει το ποσό, τότε τα
χρήματα εισπράττονται σύμφωνα

με τη διαδικασία που προβλέπει
ο νόμος.

με τη διαδικασία που προβλέπει
ο νόμος.

Όταν καλύπτεται το 50% των
εξόδων της δευτεροβάθμιας

Όταν καλύπτεται το 50% των
εξόδων της δευτεροβάθμιας

νομικής συνδρομής, και ο αιτών
αδυνατεί να καταβάλει το δικό

νομικής συνδρομής, και ο αιτών
αδυνατεί να καταβάλει το δικό

του μερίδιο επί των εξόδων (το
άλλο 50%) των αστικών ή

του μερίδιο επί των εξόδων (το
άλλο 50%) των αστικών ή

διοικητικών διαδικασιών εντός
των καθορισμένων χρονικών

διοικητικών διαδικασιών εντός
των καθορισμένων χρονικών

προθεσμιών, η υπόθεση μπορεί
να περατωθεί χωρίς το
δικαστήριο να λάβει απόφαση επί
της ουσίας, και ο αιτών οφείλει να
επιστρέψει το ποσό της
παρασχεθείσας σε αυτόν
δευτεροβάθμιας νομικής
συνδρομής εντός των χρονικών
προθεσμιών που προβλέπει η
υπηρεσία. Το κράτος
εκπροσωπείται από την
υπηρεσία νομικής συνδρομής.

προθεσμιών, η υπόθεση μπορεί
να περατωθεί χωρίς το
δικαστήριο να λάβει απόφαση επί
της ουσίας, και ο αιτών οφείλει να
επιστρέψει το ποσό της
παρασχεθείσας σε αυτόν
δευτεροβάθμιας νομικής
συνδρομής εντός των χρονικών
προθεσμιών που προβλέπει η
υπηρεσία.
Όταν επιβάλλεται η είσπραξη των
εξόδων της δευτεροβάθμιας
νομικής συνδρομής, το κράτος
οφείλει να εκπροσωπείται από
την υπηρεσία.

Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας
Μετάφραση

Διερμηνεία

Περιπτωσιολογική
μελέτη
Πότε και υπό ποιες
προϋποθέσεις είναι αναγκαία;
Περίπτωση A

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση
κόστος;

Πότε και υπό ποιες
προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση
κόστος;

Όλα τα δικαστικά έγγραφα και τα Ο διάδικος του οποίου τα
παραρτήματά τους πρέπει να
δικαστικά έγγραφα πρέπει να

Όσοι δεν μιλούν την επίσημη
γλώσσα έχουν δικαίωμα να

Το δικαστήριο οφείλει να
πληρώνει τους διερμηνείς

υποβάλλονται στο δικαστήριο
στην επίσημη γλώσσα του

μεταφραστούν σε ξένη γλώσσα
οφείλει να προκαταβάλει

λάβουν υπηρεσίες διερμηνείας
/μετάφρασης κατά την εκδίκαση

/μεταφραστές από τα κονδύλια
του κρατικού προϋπολογισμού.

κράτους.

εγγύηση την οποία ορίζει το
δικαστήριο για την κάλυψη των

της υπόθεσης.

εξόδων της δίκης. Σε περίπτωση
που υποβάλλουν αιτήσεις
αμφότεροι οι διάδικοι, τότε
πληρώνουν την εγγύηση
ισομερώς.
Περίπτωση Β

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της
χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της
χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της
χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της
χώρας

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/11/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Περιπτωσιολογικη μελετη 4 – εμπορικο δικαιο – συμβαση - Λιθουανία
Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το εμπορικό δίκαιο (συμβάσεις), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον πωλητή σχετικά
με τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Μία εταιρεία παρέδωσε αγαθά αξίας 20.000 ευρώ. Ο πωλητής δεν έχει εισπράξει το τίμημα, διότι ο αγοραστής θεωρεί ότι
τα αγαθά δεν ανταποκρίνονται στα συμφωνηθέντα.
Ο πωλητής αποφασίζει να υποβάλει αγωγή προκειμένου να του καταβληθεί ολόκληρο το τίμημα.
Υπόθεση Β – Διασυνοριακή περίπτωση: Μία εταιρεία της οποίας τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στο κράτος μέλος B παραδίδει αγαθά αξίας 20.000 ευρώ σε
έναν αγοραστή στο κράτος μέλος A. Η σύμβαση υπόκειται στη νομοθεσία του κράτους μέλους B και έχει καταρτισθεί στη γλώσσα του κράτους μέλους B. Ο
εν λόγω πωλητής δεν έχει εισπράξει το τίμημα, διότι ο αγοραστής, που βρίσκεται στο κράτος μέλος Α, θεωρεί ότι τα αγαθά δεν ανταποκρίνονται στα
συμφωνηθέντα. Ο πωλητής αποφασίζει να υποβάλει αγωγή στο κράτος μέλος Α προκειμένου να του καταβληθεί ολόκληρο το τίμημα, όπως ορίζει η
σύμβαση που έχει συνάψει με τον αγοραστή.
Έξοδα στη Λιθουανία
Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών
Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Εναλλακτική

Περιπτωσιολογική
μελέτη

επίλυση διαφορώ
Αρχικά δικαστικά Έξοδα μεταγραφής
έξοδα

Λοιπά έξοδα

Αρχικά δικαστικά
έξοδα

Έξοδα μεταγραφής

Λοιπά έξοδα

Παρέχεται αυτή η
δυνατότητα για το

συγκεκριμένο τύπ
υπόθεσης;
Περίπτωση A

Τέλος
Οι συμμετέχοντες σε
χαρτοσήμου 3%, μια διαδικασία

Τα συναφή με την
εκδίκαση της

Τέλος χαρτοσήμου Οι συμμετέχοντες σε
3%, όχι όμως κάτω μια διαδικασία

Τα συναφή με την
εκδίκαση της

όχι όμως κάτω
από 50
λιθουανικά λίτας
(σε εμπράγματες
αγωγές όπου η
απαίτηση δεν
υπερβαίνει τα
100.000 λίτας ή
τα 29.000 ευρώ)

υπόθεσης έξοδα: 1)
ο έλεγχος κάποιας
τοποθεσίας, 2) η
αναζήτηση
εναγόμενου, 3) η
επίδοση των
δικαστικών
εγγράφων, 4) η
εκτέλεση της
δικαστικής
απόφασης, 5) η
αμοιβή του
επιτρόπου, 6) λοιπά
αναγκαία και εύλογα
έξοδα

από 50 λιθουανικά
λίτας (σε
εμπράγματες
αγωγές όπου η
απαίτηση δεν
υπερβαίνει τα
100.000 λίτας ή τα
29.000 ευρώ)

υπόθεσης έξοδα: 1)
ο έλεγχος κάποιας
τοποθεσίας, 2) η
αναζήτηση
εναγόμενου, 3) η
επίδοση των
δικαστικών
εγγράφων, 4) η
εκτέλεση της
δικαστικής
απόφασης, 5) η
αμοιβή του
επιτρόπου, 6) λοιπά
αναγκαία και εύλογα
έξοδα

καταβάλλουν 10
λιθουανικά λίτας για
κάθε αντίγραφο
δικαστικού εγγράφου,
και 1 λιθουανικό λίτας
για κάθε σελίδα

καταβάλλουν 10
λιθουανικά λίτας για
κάθε αντίγραφο
δικαστικού εγγράφου,
και 1 λιθουανικό λίτας
για κάθε σελίδα

Ναι

Έξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, εμπειρογνώμονα
Δικηγόρος
Περιπτωσιολογική
μελέτη

Περίπτωση A

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Μέσος όρος εξόδων

Η εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν είναι υποχρεωτική.

Βλ. προηγούμενη ενότητα περί ρύθμισης των αμοιβών των νομικών
επαγγελμάτων

Περίπτωση Β
Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

Περιπτωσιολογική
μελέτη
Είναι υποχρεωτική η
εκπροσώπηση;

Έξοδα προ της έκδοσης
δικαστικής απόφασης

Έξοδα μετά την έκδοση
δικαστικής απόφασης

Είναι υποχρεωτική η
Κόστος
προσφυγή στις υπηρεσίες

Όχι

Όχι

Όχι. Δικαστικός

Το δικαστήριο μπορεί να

Ο αιτών διάδικος οφείλει

επιμελητής χρειάζεται
μόνο μετά την έκδοση
εντολών εκτέλεσης.
Έξοδα εκτέλεσης: 1) 600
λιθουανικά λίτας εάν το
χρέος ανέρχεται από 50,
000 λιθουανικά λίτας
(περίπου 15.000 ευρώ)
έως 100,000 λιθουανικά

ορίσει εμπειρογνώμονα ή
ειδικό για θέματα που
απαιτούν ειδικές γνώσεις
στους τομείς των
επιστημών, της ιατρικής,
των τεχνών, της
μηχανικής ή των
χειρωνακτικών
επαγγελμάτων αφού λάβει

να προκαταβάλει εγγύηση
το ύψος της οποίας
καθορίζεται από το
δικαστήριο. Το ανώτατο
όριο των εξόδων
καθορίζεται από την
κυβέρνηση ή από
εξουσιοδοτημένο φορέα.
Το δικαστήριο επιδικάζει

του;
Περίπτωση A

λίτας (περίπου 29.000

υπόψη του τη γνώμη των

εις βάρος του ηττηθέντος

ευρώ) και 6%, αλλά όχι
λιγότερο από 4000

συμμετεχόντων στη
διαδικασία.

διαδίκου τα έξοδα της
δίκης στα οποία προέβη ο

λιθουανικά λίτας, του
χρέους που αποτελεί

διάδικος που κέρδισε,
ακόμη κι αν ο πρώτος

αντικείμενο εκτέλεσης ως
μισθός του δικαστικού

εξαιρείται από την
καταβολή των εξόδων της

επιμελητή, και λοιπά
έξοδα εκτέλεσης,

δίκης σε κρατικά ταμεία.

αναλόγως του είδους και
του πλήθους των
ενεργειών εκτέλεσης.
2) Οι αποδοχές του
δικαστικού επιμελητή
εξαρτώνται από το ύψος
του χρέους.
Περίπτωση Β

Όχι

Όχι

Όπως στην περίπτωση Α

Έξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, παροχή ασφάλειας ή εγγύησης και άλλες συναφείς αμοιβές
Αποζημίωση μαρτύρων

Ασφάλεια ή εγγύηση

Περιπτωσιολογική
μελέτη
Παρέχεται αποζημίωση στους
μάρτυρες;

Κόστος

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη και
πότε και πώς εφαρμόζεται;

Κόστος

Περίπτωση A

Ναι, τα ποσά που καταβάλλονται Βλ. προηγούμενη ενότητα για τις Βλ. προηγούμενη ενότητα για τις
στους μάρτυρες προστίθενται
αμοιβές των εμπειρογνωμόνων. αμοιβές των εμπειρογνωμόνων.
στα συναφή με την εκδίκαση της
υπόθεσης έξοδα.

Το δικαστήριο οφείλει να
λαμβάνει υπόψη του την
οικονομική κατάσταση του
διαδίκου που πληρώνει. Το ποσό
εξαρτάται από τη φύση της
δικαστικής διαδικασίας και δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000
λιθουανικά λίτας

Περίπτωση Β

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της
χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της
χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της
χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της
χώρας

Λοιπά έξοδα
Περιπτωσιολογική
μελέτη
Περίπτωση A

Περιγραφή

Κόστος

Άλλα έξοδα είναι: 1) ο έλεγχος κάποιας τοποθεσίας, 2) οι
αναζητήσεις εναγόμενων, 3) η επίδοση δικαστικών εγγράφων, 4) η
εκτέλεση της δικαστικής απόφασης, 5) η αμοιβή του επιτρόπου, 6)
λοιπά αναγκαία και εύλογα έξοδα

Βλ. προηγούμενη ενότητα περί εμπειρογνωμόνων. Τα έξοδα
αναζήτησης εναγόμενου πρέπει να καταβάλλονται από τον διάδικο
που αιτήθηκε την αναζήτηση ή από το δικαστήριο.
Βλ. ενότητα για τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών
Ο κηδεμόνας δικαιούται να λαμβάνει αμοιβή για εκπροσώπηση
βάσει των χρεώσεων και της διαδικασίας που καθορίζονται από την
κυβέρνηση ή από τον εξουσιοδοτημένο φορέα της. Τα έξοδα
εκπροσώπησης βαρύνουν τον διάδικο με πρωτοβουλία του οποίου
ορίζεται ο κηδεμόνας. Ο εν λόγω διάδικος οφείλει να προκαταβάλει
τα έξοδα εκπροσώπησης.

Περίπτωση Β

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της χώρας

Έξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδων
Νομική συνδρομή

Επιστροφή εξόδων

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις παρέχεται;

Μπορεί ο διάδικος που νίκησε να εξασφαλίσει την επιστροφή των
εξόδων της δίκης;

Δεν παρέχεται νομική συνδρομή.

Ο διάδικος που νίκησε μπορεί να εξασφαλίσει την επιστροφή των
εξόδων της δίκης από τον ηττηθέντα διάδικο.

Περιπτωσιολογική
μελέτη

Περίπτωση A
Περίπτωση Β

Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας
Μετάφραση

Διερμηνεία

Περιπτωσιολογική
μελέτη
Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;
Περίπτωση A

Πότε και υπό ποιες

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση

προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

κόστος;

Όλα τα δικαστικά έγγραφα και τα παραρτήματά τους πρέπει να

Όσοι δεν μιλούν την επίσημη

Το δικαστήριο οφείλει να

υποβάλλονται στο δικαστήριο στην επίσημη γλώσσα του κράτους.

γλώσσα έχουν δικαίωμα να
λάβουν υπηρεσίες διερμηνείας

πληρώνει τους διερμηνείς
/μεταφραστές από τα κονδύλια

/μετάφρασης κατά την εκδίκαση του κρατικού προϋπολογισμού.
της υπόθεσης.
Περίπτωση Β

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της
χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της
χώρας

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/11/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Περιπτωσιολογικη μελετη 5 – εμπορικο δικαιο – ευθυνη - Λιθουανία
Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το εμπορικό δίκαιο (ευθύνη), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον πελάτη σχετικά με τα
δικαστικά έξοδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Ένας κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης παραδίδει έναν θερμαντήρα σε εταιρεία που εγκαθιστά τέτοιου είδους
εξοπλισμό. Η εταιρεία εγκατάστασης μεταπωλεί τον θερμαντήρα σε έναν πελάτη και τον εγκαθιστά στο σπίτι του. Λίγον καιρό μετά, εκδηλώνεται στο σπίτι
πυρκαγιά. Όλοι οι εμπλεκόμενοι (ο κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης, η εταιρεία εγκατάστασης και ο τελικός χρήστης) έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Το
αίτιο της πυρκαγιάς αμφισβητείται. Κανείς δεν θέλει να καταβάλει αποζημίωση στον πελάτη.
Ο πελάτης αποφασίζει να υποβάλει αγωγή κατά του κατασκευαστή εξοπλισμού θέρμανσης, της εταιρείας εγκατάστασης εξοπλισμού θέρμανσης και των
ασφαλιστικών εταιρειών, με αίτημα την καταβολή πλήρους αποζημίωσης.
Υπόθεση Β – Διασυνοριακή περίπτωση: Ένας κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης στο κράτος μέλος Β παραδίδει έναν θερμαντήρα σε εταιρεία που
εγκαθιστά τέτοιου είδους εξοπλισμό στο κράτος μέλος Γ. Η εταιρεία εγκατάστασης μεταπωλεί τον θερμαντήρα σε έναν πελάτη στο κράτος μέλος Α και τον
εγκαθιστά στο σπίτι του. Λίγον καιρό μετά, εκδηλώνεται στο σπίτι πυρκαγιά. Όλοι οι εμπλεκόμενοι (ο κατασκευαστής εξοπλισμού θέρμανσης, η εταιρεία
εγκατάστασης και ο τελικός χρήστης) έχουν συνάψει σύμβαση ασφάλισης, ο καθένας με ασφαλιστική εταιρεία του δικού του κράτους μέλους. Το αίτιο της
πυρκαγιάς αμφισβητείται. Κανείς δεν θέλει να καταβάλει αποζημίωση στον πελάτη.
Ο πελάτης αποφασίζει να υποβάλει αγωγή στο κράτος μέλος Α κατά του κατασκευαστή εξοπλισμού θέρμανσης, της εταιρείας εγκατάστασης εξοπλισμού
θέρμανσης και της ασφαλιστικής εταιρείας στο κράτος μέλος Α, με αίτημα την καταβολή πλήρους αποζημίωσης.
Έξοδα στη Λιθουανία
Έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών
Δικαστήριο

Ένδικα μέσα

Περιπτωσιολογική
μελέτη

Περίπτωση A

Αρχικά
Έξοδα μεταγραφής
δικαστικά έξοδα

Λοιπά έξοδα

Αρχικά
Έξοδα μεταγραφής
δικαστικά έξοδα

Λοιπά έξοδα

Τέλος
χαρτοσήμου
3%, όχι όμως
κάτω από 50
λιθουανικά λίτας
(σε
εμπράγματες
αγωγές όπου η
απαίτηση δεν
υπερβαίνει τα

Τα συναφή με την
εκδίκαση της υπόθεσης
έξοδα:
1) ο έλεγχος κάποιας
τοποθεσίας,
2) η αναζήτηση
εναγόμενου,
3) η επίδοση των
δικαστικών εγγράφων,
4) η εκτέλεση της

Τέλος
χαρτοσήμου
3%, όχι όμως
κάτω από 50
λιθουανικά λίτας
(σε
εμπράγματες
αγωγές όπου η
απαίτηση δεν
υπερβαίνει τα

Τα συναφή με την
εκδίκαση της υπόθεσης
έξοδα:
1) ο έλεγχος κάποιας
τοποθεσίας,
2) η αναζήτηση
εναγόμενου,
3) η επίδοση των
δικαστικών εγγράφων,
4) η εκτέλεση της

Οι συμμετέχοντες σε
μια διαδικασία
καταβάλλουν 10
λιθουανικά λίτας για
κάθε αντίγραφο
δικαστικού εγγράφου,
και 1 λιθουανικό λίτας
για κάθε σελίδα

100.000 λίτας ή
τα 29.000 ευρώ)

Οι συμμετέχοντες σε
μια διαδικασία
καταβάλλουν 10
λιθουανικά λίτας για
κάθε αντίγραφο
δικαστικού εγγράφου,
και 1 λιθουανικό λίτας
για κάθε σελίδα

δικαστικής απόφασης, 5) 100.000 λίτας ή
η αμοιβή του επιτρόπου τα 29.000 ευρώ)

δικαστικής απόφασης, 5)
η αμοιβή του επιτρόπου

6) λοιπά αναγκαία και
εύλογα έξοδα

6) λοιπά αναγκαία και
εύλογα έξοδα

Έξοδα δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, εμπειρογνώμονα
Περιπτωσιολογική Δικηγόρος
μελέτη

Περίπτωση A
Περίπτωση Β

Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Μέσος όρος εξόδων

Η εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν είναι υποχρεωτική.

Βλ. προηγούμενη ενότητα περί ρύθμισης των αμοιβών των νομικών
επαγγελμάτων

Περιπτωσιολογική Δικαστικός επιμελητής

Εμπειρογνώμονας

μελέτη

Περίπτωση A

Είναι υποχρεωτική η

Είναι υποχρεωτική η

Έξοδα προ της έκδοσης

Έξοδα μετά την έκδοση

εκπροσώπηση;

δικαστικής απόφασης

δικαστικής απόφασης

προσφυγή στις υπηρεσίες Κόστος
του;

Όχι

Όχι

Όχι. Δικαστικός
επιμελητής χρειάζεται

Το δικαστήριο μπορεί να
ορίσει εμπειρογνώμονα ή

Ο αιτών διάδικος οφείλει
να προκαταβάλει εγγύηση

μόνο μετά την έκδοση
εντολών εκτέλεσης.

ειδικό για θέματα που
απαιτούν ειδικές γνώσεις

το ύψος της οποίας
καθορίζεται από το

Έξοδα εκτέλεσης: 1) 600
λιθουανικά λίτας εάν το

στους τομείς των
επιστημών, της ιατρικής,

δικαστήριο. Το ανώτατο
όριο των εξόδων

χρέος ανέρχεται από 50,
000 λιθουανικά λίτας

των τεχνών, της
μηχανικής ή των

καθορίζεται από την
κυβέρνηση ή από

(περίπου 15.000 ευρώ)
έως 100,000 λιθουανικά

χειρωνακτικών
εξουσιοδοτημένο φορέα.
επαγγελμάτων αφού λάβει Το δικαστήριο επιδικάζει

λίτας (περίπου 29.000
ευρώ) και 6%, αλλά όχι

υπόψη του τη γνώμη των
συμμετεχόντων στη

εις βάρος του ηττηθέντος
διαδίκου τα έξοδα της

λιγότερο από 4000
διαδικασία.
λιθουανικά λίτας, του υπό

δίκης στα οποία προέβη ο
διάδικος που κέρδισε,

εκτέλεση χρέους ως
μισθός του δικαστικού

ακόμη κι αν ο πρώτος
εξαιρείται από την

επιμελητή, και λοιπά
έξοδα εκτέλεσης,

καταβολή των εξόδων της
δίκης σε κρατικά ταμεία.

αναλόγως του είδους και
του πλήθους των
ενεργειών εκτέλεσης.
2) Οι αποδοχές του
δικαστικού επιμελητή
εξαρτώνται από το ύψος
του χρέους.
Περίπτωση Β

Όχι

Όχι

Όπως στην περίπτωση Α

Έξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, παροχή ασφάλειας ή εγγύησης και άλλες συναφείς αμοιβές
Αποζημίωση μαρτύρων

Ασφάλεια ή εγγύηση

Περιπτωσιολογική
μελέτη
Παρέχεται αποζημίωση στους
μάρτυρες;
Περίπτωση A

Κόστος

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη και
πότε και πώς εφαρμόζεται;

Ναι, τα ποσά που καταβάλλονται Βλ. προηγούμενη ενότητα για τις Βλ. προηγούμενη ενότητα για τις
στους μάρτυρες προστίθενται
αμοιβές των εμπειρογνωμόνων. αμοιβές των εμπειρογνωμόνων.
στα συναφή με την εκδίκαση της
υπόθεσης έξοδα.

Κόστος
Το δικαστήριο οφείλει να
λαμβάνει υπόψη του την
οικονομική κατάσταση του
διαδίκου που πληρώνει. Το ποσό
εξαρτάται από τη φύση της
δικαστικής διαδικασίας και δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000
λιθουανικά λίτας

Περιπτωσιολογική Λοιπά έξοδα
μελέτη
Περίπτωση A

Περιγραφή

Κόστος

Άλλα έξοδα είναι: 1) ο έλεγχος κάποιας τοποθεσίας, 2) οι
αναζητήσεις εναγόμενων, 3) η επίδοση δικαστικών εγγράφων, 4) η

Βλ. προηγούμενη ενότητα περί εμπειρογνωμόνων. Τα έξοδα
αναζήτησης εναγόμενου πρέπει να καταβάλλονται από τον διάδικο

εκτέλεση της δικαστικής απόφασης, 5) η αμοιβή του επιτρόπου, 6)
λοιπά αναγκαία και εύλογα έξοδα

που αιτήθηκε την αναζήτηση ή από το δικαστήριο.
Βλ. ενότητα για τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών
Ο κηδεμόνας δικαιούται να λαμβάνει αμοιβή για εκπροσώπηση
βάσει των χρεώσεων και της διαδικασίας που καθορίζονται από την
κυβέρνηση ή από τον εξουσιοδοτημένο φορέα της. Τα έξοδα
εκπροσώπησης βαρύνουν τον διάδικο με πρωτοβουλία του οποίου
ορίζεται ο κηδεμόνας. Ο εν λόγω διάδικος οφείλει να προκαταβάλει
τα έξοδα εκπροσώπησης.

Περίπτωση Β

Έξοδα νομικής συνδρομής και άλλου είδους επιστροφή εξόδων

Νομική συνδρομή
Περιπτωσιολογική
μελέτη
Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις παρέχεται; Πότε είναι η στήριξη πλήρης;
Περίπτωση A

Υπάρχουν προϋποθέσεις;

Μπορεί να ζητηθεί η χορήγηση
πρωτοβάθμιας νομικής συνδρομής όπως

Το κράτος εγγυάται το 100% των εξόδων της Τα άτομα που επιθυμούν να λάβουν
πρωτοβάθμιας νομικής συνδρομής.
πρωτοβάθμια νομική συνδρομή μπορούν να

περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα
περί νομικής συνδρομής.

Για τον καθορισμό των εξόδων της
δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής,

Η δευτεροβάθμια νομική συνδρομή είναι
επιλέξιμη δυνάμει των όρων που

λαμβάνονται υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία διαμένουν.
και τα εισοδήματα του ατόμου (βλ.
Τα άτομα που επιθυμούν να λάβουν

προβλέπονται στην προηγούμενη ενότητα
περί νομικής συνδρομής.

προηγούμενη ενότητα περί νομικής
συνδρομής)

υποβάλουν αίτηση στον εκτελεστικό φορέα
του δήμου στον οποίο έχουν δηλώσει ότι

δευτεροβάθμια νομική συνδρομή οφείλουν
να υποβάλουν έγγραφα τα οποία
υποστηρίζουν το αίτημά τους και
πιστοποιούν την επιλεξιμότητά τους όσον
αφορά τη χορήγηση δευτεροβάθμιας
νομικής συνδρομής.

Περίπτωση Β

Περιπτωσιολογική
μελέτη

Όπως στην περίπτωση Α

Όπως στην περίπτωση Α

Όπως στην περίπτωση Α

Ποια έξοδα δεν επιστρέφονται σε καμία
περίπτωση;

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η νομική
συνδρομή πρέπει να επιστραφεί στον

Επιστροφή εξόδων

Μπορεί ο διάδικος που νίκησε να
εξασφαλίσει την επιστροφή των εξόδων της
δίκης;
Περίπτωση A

Ο διάδικος που νίκησε μπορεί να
εξασφαλίσει την επιστροφή των εξόδων της
δίκης από τον ηττηθέντα διάδικο.

οργανισμό που τη χορήγησε;
Τα έξοδα της εγγυημένης από το κράτος
νομικής συνδρομής δεν καλύπτουν τα έξοδα
που το δικαστήριο επιδικάζει εις βάρος του
ηττηθέντος διάδικου ούτε τα έξοδα που
προκύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.

Όταν η παροχή δευτεροβάθμιας νομικής
συνδρομής διακόπτεται για τους λόγους που
αναφέρονται στα εδάφια 1, 2, και 6 της
παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου.
Τα έξοδα εισπράττονται από τον διάδικο
στον οποίο παρασχέθηκε νομική συνδρομή
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο
νόμος.
Όταν καταβάλλονται ασφαλιστικές παροχές
μετά τα έξοδα, τα έξοδα της δευτεροβάθμιας
νομικής συνδρομής πρέπει να επιστρέφονται
στον κρατικό προϋπολογισμό εντός ενός
μηνός από την πληρωμή της ασφαλιστικής
παροχής σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Όταν ο
διάδικος αδυνατεί να επιστρέψει τα εν λόγω
χρήματα, τότε αυτά εισπράττονται σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.
Όταν παρέχεται δευτεροβάθμια νομική
συνδρομή (εδάφιο 6 του άρθρου 12 του
νόμου), αλλά αλλάζουν οι περιστάσεις
(εδάφιο 1 της παραγράφου 2 του άρθρου
11), ο διάδικος οφείλει να επιστρέψει στον
κρατικό προϋπολογισμό το ποσό της
δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής που του
παρασχέθηκε εντός της χρονικής
προθεσμίας που προβλέπει η υπηρεσία.
Εάν αδυνατεί να επιστρέψει το ποσό, τότε τα
χρήματα εισπράττονται σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.
Όταν καλύπτεται το 50% των εξόδων της
δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής, και ο
αιτών αδυνατεί να καταβάλει το δικό του
μερίδιο επί των εξόδων (το άλλο 50%) των
αστικών ή διοικητικών διαδικασιών εντός
των καθορισμένων χρονικών προθεσμιών, η
υπόθεση μπορεί να περατωθεί χωρίς το
δικαστήριο να λάβει απόφαση επί της
ουσίας, και ο αιτών οφείλει να επιστρέψει το
ποσό της παρασχεθείσας σε αυτόν
δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής εντός

των χρονικών προθεσμιών που προβλέπει η
υπηρεσία.
Όταν επιβάλλεται η είσπραξη των εξόδων
της δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής, το
κράτος οφείλει να εκπροσωπείται από την
υπηρεσία.
Περίπτωση Β

Όπως στην περίπτωση Α

Όπως στην περίπτωση Α

Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας
Περιπτωσιολογική Μετάφραση
μελέτη
Πότε και υπό ποιες
προϋποθέσεις είναι αναγκαία;
Περίπτωση A

Διερμηνεία
Ποιο είναι το κατά προσέγγιση
κόστος;

Πότε και υπό ποιες
προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση
κόστος;

Όλα τα δικαστικά έγγραφα και τα Ο διάδικος του οποίου τα
παραρτήματά τους πρέπει να
δικαστικά έγγραφα πρέπει να

Όσοι δεν μιλούν την επίσημη
γλώσσα έχουν δικαίωμα να

Το δικαστήριο οφείλει να
πληρώνει τους διερμηνείς

υποβάλλονται στο δικαστήριο
στην επίσημη γλώσσα του

μεταφραστούν σε ξένη γλώσσα
οφείλει να προκαταβάλει

λάβουν υπηρεσίες διερμηνείας
/μετάφρασης κατά την εκδίκαση

/μεταφραστές από τα κονδύλια
του κρατικού προϋπολογισμού.

κράτους.

εγγύηση την οποία ορίζει το
δικαστήριο για την κάλυψη των

της υπόθεσης.

εξόδων της δίκης. Σε περίπτωση
που υποβάλλουν αιτήσεις
αμφότεροι οι διάδικοι, τότε
πληρώνουν την εγγύηση
ισομερώς.
Περίπτωση Β

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της
χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της
χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της
χώρας

Ό,τι ισχύει για τους πολίτες της
χώρας

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/11/2020
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.

