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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0253/2009, της Anni Weiler, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του Εργασιακού Κόσμου, σχετικά με ρυθμίσεις για την πληρωμή δικαστικών 
εξόδων από μικρές επιχειρήσεις σε σχέση με μια υπόθεση ενώπιον του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία είναι ιδιοκτήτρια μικρής επιχείρησης, προσέφυγε ανεπιτυχώς 
ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για 
τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας  (ΕΙΒΣΔΕ), και καταδικάστηκε να 
πληρώσει τα δικαστικά του έξοδα που ανέρχονταν σε πάνω από το μισό της ζητούμενης 
αποζημίωσης. Η αναφέρουσα είναι της άποψης ότι οι κανόνες που διέπουν  την πληρωμή των 
δικαστικών εξόδων –ιδίως στην περίπτωση μικρών επιχειρήσεων– θα πρέπει να 
τροποποιηθούν και να είναι ανάλογοι της αξίας ή του ποσού της ζητούμενης αποζημίωσης 
κατά την άσκηση της προσφυγής. Η αναφέρουσα παραπέμπει στις ρυθμίσεις που ισχύουν στη 
Γερμανία για την πληρωμή των δικαστικών εξόδων, ισχυριζόμενη ότι, υπό τις παρούσες 
συνθήκες, είναι πλέον πρακτικά αδύνατον για τις μικρές επιχειρήσεις να κινήσουν δικαστική 
διαδικασία σε βάρος ενός ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου, καθώς σε περίπτωση δικαστικής 
ήττας μπορούν να οδηγηθούν σε χρεοκοπία. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι αυτό υπονομεύει 
στην πραγματικότητα το δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια και επιδιώκει επομένως την 
τροποποίηση των υπαρχουσών ρυθμίσεων για την πληρωμή των δικαστικών εξόδων. Ζητεί 
επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τονίσει στο ΕΙΒΣΔΕ την ανάγκη τήρησης του 
μέτρου στο συγκεκριμένο ζήτημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Μαΐου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφέρουσα απευθύνθηκε επίσης άμεσα στον Επίτροπο κ. Guenter Verheugen στις 
6 Απριλίου 2009.

Η απάντηση που της δόθηκε, διά της επιστολής της 8ης Ιουλίου 2009, είναι η ακόλουθη:

Οι κανόνες που διέπουν  την πληρωμή των δικαστικών εξόδων ενώπιον των κοινοτικών 
δικαστηρίων προβλέπονται στον κανονισμό διαδικασίας εκάστου δικαστηρίου.

Όσον αφορά το Πρωτοδικείο, το οποίο είναι αρμόδιο για τις προσφυγές που ασκούνται από 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κυρίως επιχειρήσεις, ο καθορισμός των εξόδων 
ρυθμίζεται στα άρθρα 87 έως 93 του κανονισμού διαδικασίας του.

Ενδεχόμενη τροποποίηση αυτών των κανόνων εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ίδιου του 
Πρωτοδικείου, σε συμφωνία με το Δικαστήριο και κατόπιν έγκρισης του Συμβουλίου (άρθρο 
224, παράγραφος 5 της Συνθήκης ΕΚ).

Επί της ουσίας, πρέπει να έχει υπόψη κανείς ότι, στη μεγάλη πλειονότητα των υποθέσεων, τα 
κοινοτικά όργανα και οι οργανισμοί εκπροσωπούνται από υπαλλήλους της νομικής 
υπηρεσίας τους (τους «λειτουργούς») και ότι, σε αυτήν την περίπτωση, τα ενδεχόμενα έξοδα 
είναι πολύ χαμηλά διότι περιορίζονται στα έξοδα μεταφοράς και, ενδεχομένως, διαμονής 
ενόψει της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως.

Το πρόβλημα της πρόσβασης στη δικαιοσύνη δεν ανακύπτει, συνεπώς, στην πλειονότητα των 
υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται τα κοινοτικά όργανα και οι οργανισμοί.


