
Το παρόν βίντεο εξηγεί τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει 
αυτοεκπροσωπούμενος διάδικος που θέλει να ζητήσει από το Δικαστήριο Εξόδων  
την επανεξέταση του λογαριασμού του δικηγόρου του. 

Εάν είστε δυσαρεστημένοι με το λογαριασμό του δικηγόρου σας, συζητήστε το 
ζήτημα πρώτα με το δικηγόρο σας. 

Εάν δε βρείτε λύση μπορείτε:  

● να ζητήσετε από τον Επίτροπο Νομικών Υπηρεσιών να επανεξετάσει 
το λογαριασμό 

● ή να κινήσετε διαδικασία στο Δικαστήριο Εξόδων, μέρος του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βικτώριας. 

 
Που υποβάλλετε αίτημα για ακρόαση της επανεξέτασής σας εξαρτάται από: 

● το ποσό του λογαριασμού 
● το ποσό που διαφωνείτε 
● και πότε δώσατε την πρώτη εντολή στο δικηγόρο σας να ενεργήσει εκ 

μέρους σας. 
 
Δείτε τις επιλογές που έχετε στον οδηγό στον ιστότοπό μας: Αίτημα 
επανεξέτασης του λογαριασμού του δικηγόρου σας. 

 
Συνήθως σας δίνεται 12 μήνες διορία από την ημερομηνία που λάβατε τον 
τελικό λογαριασμό του δικηγόρου σας για να ζητήσετε επανεξέταση από το 
Δικαστήριο Εξόδων. 

 
Έχετε υπόψη, ότι ο δικηγόρος σας δύναται να αρχίσει διαδικασία στο 
Δικαστήριο Εξόδων, ή να σας κάνει μήνυση σε άλλο δικαστήριο, αν δεν 
πληρώσετε εγκαίρως τους λογαριασμούς σας. 

 
Οι νομικές διαδικασίες στο Ανώτερο Δικαστήριο μπορεί να έχουν μεγάλο κόστος. 

 
Θα χρειαστεί να πληρώσετε δικαστικά έξοδα κατά διαφορετικά στάδια, εκτός εάν 
απαλλαγείτε από τα έξοδα [fee waiver]. 

 
Μετά την επανεξέταση, εάν το Δικαστήριο Εξόδων μειώσει το λογαριασμό του 
δικηγόρου σας κατά 15 τοις εκατό ή περισσότερο, τότε μπορεί να διατάξει το 
δικηγόρο να πληρώσει τα έξοδά σας. 

 
Εάν δε μειωθεί ο λογαριασμός του δικηγόρου σας κατ’ αυτό το ποσό, το 
Δικαστήριο Εξόδων μπορεί να σας διατάξει να πληρώσετε τα έξοδα του 
δικηγόρου σας. 



Έχετε υπόψη, ότι τα έξοδα αυτά μπορεί να είναι υψηλά. 

 
Η επανεξέταση λογαριασμών δικηγόρου στο Δικαστήριο Εξόδων συνήθως περνάει 
από τα εξής στάδια: 

 
Στάδιο 1, Συμπληρώστε ένα «Έντυπο Φορολογικών Πληροφοριών της 
Νομοθεσίας Νομικού Επαγγέλματος» που θα το βρείτε στον ιστότοπό μας. 

 
Στείλτε το συμπληρωμένο έντυπο με email στο 
Costs.Court@SupremeCourt.vic.gov.au 

 
 
Βεβαιωθείτε ότι στείλατε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες 

 
Υπάλληλος της Γραμματείας θα σας στείλει με email την ημερομηνία και την ώρα 
που θα πρέπει να παρευρεθείτε στην πρώτη ακρόαση στο Ανώτατο Δικαστήριο 
που ονομάζεται «πρόσκληση» [“callover”] 

 
Συμπληρώστε την Κλήτευση για Φορολογία με την ημερομηνία και την ώρα της 
πρόσκλησης που σας έχει δώσει το Δικαστήριο. Το έντυπο κλήτευσης για 
φορολογία είναι διαθέσιμο από τον ιστότοπό μας. 

 
Υποβάλλετε το συμπληρωμένο έντυπο κλήτευσης για φορολογία στο Redcrest 
και ένα αντίγραφο του λογαριασμού ή των τιμολογίων του δικηγόρου σας αν δεν 
έχετε λογαριασμό. Θα πρέπει να συμπεριλάβετε και το email που λάβατε από το 
Δικαστήριο. 

 
Όταν το Redcrest αποδεχτεί την υποβολή της κλήτευσης, θα σας την αποστείλει 
στη διεύθυνση email που έχετε καταχωρήσει στο Redcrest. Η κλήτευση θα φέρει 
τη σφραγίδα του Δικαστηρίου και την ημερομηνία και την ώρα που πρέπει 
να παραστείτε στην πρόσκληση. 

 
Στάδιο 2, επιδώστε τα έγγραφά σας στο δικηγόρο. 

 
Επιδώσετε το έντυπο κλήτευσης για Φορολογία και τους λογαριασμούς 
του δικηγόρου στον ίδιο το δικηγόρο ή στο γραφείο του. 

 
Στάδιο 3, παραστείτε στην πρόσκληση 

 
Η πρώτη ακρόαση ονομάζεται πρόσκληση όπου εκδίδονται εντολές για να 
προχωρήσει η διαδικασία. 
 
Στην πρόσκληση, θα σας δοθεί ημερομηνία για το επόμενο δικαστικό βήμα, είτε 



μεσολάβηση είτε εναλλακτικά, Δικαστική ακρόαση που ονομάζεται φορολογική. 
 
Τα ζητήματα για μεσολάβηση είναι κοινά όπου εκπροσωπούνται και τα δύο μέρη.  

 
Εάν είστε αυτοεκπροσωπούμενος διάδικος, το πιθανότερο είναι  να καταχωρηθεί 
το ζήτημά σας ως φορολογικό. 

 
Στάδιο 4, παραστείτε στη μεσολάβηση, αν υπάρχει εντολή. 

 
Η μεσολάβηση είναι μια εμπιστευτική συζήτηση που διεξάγεται μεταξύ των μερών 
και διαμεσολαβεί εξειδικευμένος ανεξάρτητος διαμεσολαβητής. 

 
Το Δικαστήριο θα σας ενημερώσει αν χρειάζεται να παρευρεθείτε στη μεσολάβηση. 

 
Είτε παρευρεθείτε στη μεσολάβηση είτε στο φορολογικό, εάν διαφωνείτε για 
συγκεκριμένα στοιχεία αναλυτικού λογαριασμού, θα πρέπει να τα υποβάλετε στο 
Δικαστήριο και να επιδώσετε στο δικηγόρο μια Κοινοποίηση Ενστάσεων. Αυτό 
είναι ένα έγγραφο που περιγράφει τις ενστάσεις σας για συγκεκριμένα στοιχεία στο 
λογαριασμό εξόδων με μια σύντομη δήλωση για τους λόγους που αμφισβητείτε τα 
στοιχεία αυτά. 

 
Υποβάλετε και επιδώσετε το έγγραφο αυτό τουλάχιστον επτά ημέρες πριν τη 
μεσολάβηση ή τη φορολογική ακρόαση ή σύμφωνα με τις εντολές του Δικαστηρίου. 

 
Στάδιο 5, να παραστείτε στη φορολογική ακρόαση 

 
Εάν παρευρεθήκατε στη μεσολάβηση Στάδιο 4 και η υπόθεση δεν επιλυθεί, το 
Δικαστήριο συνήθως διατάζει να παραστείτε σε φορολογική ακρόαση. 
 
Αλλιώς η υπόθεσή σας μπορεί να πάει απευθείας σε φορολογική ακρόαση μετά 
την  
πρόσκληση. 
 
Στη φορολογική ακρόαση παρουσιάζετε τα επιχειρήματά σας ενώπιον του 
Δικαστηρίου βάσει της Κοινοποίησης των Ενστάσεων σας. 
 
Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να προετοιμαστείτε για 
την φορολογική ακρόαση: 
 

● Δείτε τα βίντεο στον ιστότοπό μας σχετικά με την προετοιμασία για 
ακρόαση και την παράσταση στο δικαστήριο. 

● Μελετήστε όσα σας έχει στείλει ο δικηγόρος σας την περίοδο που είχατε 



προσλάβει τις υπηρεσίες του 
● Εάν αμφισβητείτε συγκεκριμένα στοιχεία, να προσκομίσετε στην ακρόαση 

αντίγραφα email, επιστολές ή άλλα υλικά που σχετίζονται με τα στοιχεία 
● Προετοιμαστείτε για να παρουσιάσετε τα επιχειρήματά σας στο Δικαστήριο 
● Διαβάστε σχετικούς κανόνες και νομοθεσίες 

 
Κατά τη διάρκεια της φορολογικής ακρόασης, ο δικαστικός λειτουργός θα  
αποφασίσει για το κάθε αμφισβητούμενο στοιχείο στο λογαριασμό εξόδων 
μετά την ακρόαση των επιχειρημάτων από τα δυο μέρη. 

 
Με τη λήξη της φορολογικής ακρόασης, ο δικαστικός λειτουργός θα αποφασίσει 
επίσης ποιος θα πληρώσει τα έξοδα της φορολογικής διαδικασίας. 

 
Εάν είστε δυσαρεστημένοι με το αποτέλεσμα, έχετε 14 ημέρες διορία να ζητήσετε 
επανεξέταση της απόφασης. 

 
Για περισσότερες λεπτομέρειες πώς να ζητήσετε επανεξέταση λογαριασμού του 
δικηγόρου, δείτε τον οδηγό στον ιστότοπό μας: Αίτημα επανεξέτασης του 
λογαριασμού του δικηγόρου σας. 

 
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Συντονιστή Αυτοεκπροσωπούμενων 
Διαδίκων για να συζητήσετε τις περιστάσεις σας. Στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν 
στον ιστότοπό μας. 
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