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I. Eljárási típusok

Európai Unió Bírósága

• Törvényszék

• Bíróság



I. Eljárási típusok

EUMSZ 256. cikk (1):

(1) A Törvényszék rendelkezik hatáskörrel első fokon a 
263., 265., 268., 270. és 272. cikkben említett 
keresetek elbírálására, kivéve azokat, amelyeket a 
257. cikk alapján létrehozott különös hatáskörű 
törvényszékek hatáskörébe utaltak, illetve amelyek 
az alapokmány értelmében a Bíróság hatáskörében 
maradnak. Az alapokmány úgy rendelkezhet, hogy a 
Törvényszék egyéb keresetfajták tekintetében is 
hatáskörrel rendelkezik.



I. Eljárási típusok

A Törvényszék e bekezdés szerinti 
határozataival szemben az alapokmányban 
megállapított feltételek mellett és korlátokon 
belül, kizárólag jogi kérdésekben a Bírósághoz 
lehet fellebbezni.



I. Eljárási típusok

• az Unió intézményei és a tagállamok közötti 
jogviták

• jogvédelmi fórum

• egyesíti a közigazgatási, az alkotmány- és 
nemzetközi bíróságok, a polgári, munkaügyi, 
pénzügyi és kereskedelmi, ill. a 
választottbírósági feladatokat



I. Eljárási típusok

Alkotmánybírósági jellegű funkció:

• EUMSZ 258., 263., 265. cikk

Nemzetközi bíróságként:

• EUMSZ 259. cikk

Választottbíróságként:

• EUMSZ 272. cikk



I. Eljárási típusok

Jogvédelmi fórum:

• EUMSZ 263., 265., 267., 340.  cikk

Munkaügyi típusú fórum:

• EUMSZ 270. cikk



I. Eljárási típusok

Eljárási típusok:

• közvetlen

• közvetett

• jogorvoslati

• sajátos és különleges



I. Eljárási típusok

Közvetlen eljárások:

• tagállam vagy Bizottság keresete valamely 
tagállam ellen az uniós jog megsértése miatt

• az EU intézményei, tagállamai, vagy 
természetes személy által indított keresetek, 
az Unió jogi aktusai semmisségének 
megállapítása iránti eljárás

• mulasztási eljárás



I. Eljárási típusok

• kártérítési perek

• egyedi határozatok bírósági felülvizsgálata 
iránti eljárások

• az Unió és alkalmazottai között felmerülő 
vitás ügyek

• tagállamok közötti perek választottbírósági
kikötés alapján



I. Eljárási típusok

A közvetlen eljárások lehetnek:

• gyorsított,

• soron kívüli eljárások



I. Eljárási típusok

Közvetett eljárások:

• előzetes döntéshozatali eljárás

 sürgősségi

 gyorsított

 egyszerűsített
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Jogorvoslati eljárások:

• fellebbezés

• felülvizsgálat

• perújítás



I. Eljárási típusok

Kétszintű uniós bírósági rendszer:

• írásbeli

• nyilvános, szóbeli szakasz
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II. Kötelezettségszegési eljárás

• közvetlen kereset

• egy tagállam, vagy a Bizottság keresetet nyújt be

• valamelyik tagállam ellen 

• az uniós jog megsértése miatt



II. Kötelezettségszegési eljárás

Informális szakasz

• Bírósági szakaszt megelőző

Peres szakasz

• Bíróság előtti keresetindítás



II. Kötelezettségszegési eljárás

EUMSZ 258. cikk:

Ha a Bizottság megítélése szerint egy tagállam a 
Szerződésekből eredő valamely kötelezettségét nem 
teljesítette, az ügyről indokolással ellátott véleményt
ad, miután az érintett államnak lehetőséget biztosított 
észrevételei megtételére.

Ha az érintett állam a Bizottság által meghatározott 
határidőn belül nem tesz eleget a véleményben 
foglaltaknak, a Bizottság az Európai Unió 
Bíróságához fordulhat.



II. Kötelezettségszegési eljárás

EUMSZ 259. cikk

Bármely tagállam az Európai Unió Bíróságához 
fordulhat, ha megítélése szerint egy másik tagállam a 
Szerződésekből eredő valamely kötelezettségét nem 
teljesítette.

Mielőtt egy tagállam keresetet nyújt be egy másik 
tagállam ellen a Szerződésekből eredő valamely 
kötelezettség állítólagos megsértése miatt, az ügyet a 
Bizottság elé kell terjesztenie.



II. Kötelezettségszegési eljárás

A Bizottság indokolással ellátott véleményt ad, miután 
az érintett államoknak lehetőséget biztosított arra, 
hogy kontradiktórius eljárás keretében szóban és 
írásban nyilatkozzanak.

Ha a Bizottság az ügy előterjesztésétől számított 
három hónapon belül nem ad véleményt, a vélemény 
hiányától függetlenül az ügyben az Európai Unió 
Bíróságához lehet fordulni.



II. Kötelezettségszegési eljárás

EUMSZ 260. cikk

(1) Ha az Európai Unió Bírósága megállapítja, hogy egy 
tagállam nem teljesítette a Szerződésekből eredő 
valamely kötelezettségét, az adott államnak meg 
kell tennie az Európai Unió Bíróságának ítéletében 
foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket.



II. Kötelezettségszegési eljárás

(2) Ha a Bizottság megítélése szerint az érintett 
tagállam nem teszi meg az Európai Unió 
Bíróságának ítéletében foglaltak teljesítéséhez 
szükséges intézkedéseket, a Bizottság – miután a 
tagállamnak lehetőséget biztosított észrevételei 
megtételére – az Európai Unió Bíróságához 
fordulhat. A Bizottság meghatározza az érintett 
tagállam által fizetendő átalányösszeg vagy 
kényszerítő bírság összegét, amelyet az adott 
körülmények között megfelelőnek ítél.



II. Kötelezettségszegési eljárás

Ha az Európai Unió Bírósága megállapítja, hogy 
az érintett tagállam nem tett eleget az 
ítéletében foglaltaknak, a tagállamot 
átalányösszeg vagy kényszerítő bírság 
fizetésére kötelezheti.



II. Kötelezettségszegési eljárás

Irányelv-átültetési kötelezettség elmulasztása
EUMSZ 260. cikk

(3) Ha a Bizottság a 258. cikknek megfelelően azon az 
alapon nyújt be keresetet az Európai Unió Bíróságához, 
hogy az érintett tagállam nem tett eleget valamely, 
jogalkotási eljárás keretében elfogadott irányelv 
átültetésére elfogadott intézkedései bejelentésére 
vonatkozó kötelezettségének, a Bizottság, amennyiben 
megfelelőnek ítéli, meghatározhatja az érintett tagállam 
által fizetendő átalányösszegnek vagy kényszerítő 
bírságnak az általa az adott körülmények között 
megfelelőnek tartott mértékét.



II. Kötelezettségszegési eljárás

Ha az Európai Unió Bírósága megállapítja, hogy 
jogsértés történt, a tagállamot – a Bizottság 
által meghatározott összeget meg nem haladó 
mértékű – átalányösszeg vagy kényszerítő 
bírság fizetésére kötelezheti. A fizetési 
kötelezettség az Európai Unió Bíróságának 
ítéletében megállapított időpontban válik 
esedékessé.



II. Kötelezettségszegési eljárás

EUMSZ 279. cikk

Az Európai Unió Bírósága az elé terjesztett 
ügyekben bármely szükséges ideiglenes 
intézkedést elrendelhet.



II. Kötelezettségszegési eljárás

Speciális esetek

EUMSZ 271. cikk

Az Európai Unió Bírósága az itt megállapított 
kereteken belül hatáskörrel rendelkezik a következő 
vitás ügyekben:

a) az Európai Beruházási Bank alapokmányából eredő 
kötelezettségek teljesítése a tagállamok által. 
Ebben a vonatkozásban a Bank Igazgatótanácsa 
rendelkezik a 258. cikk által a Bizottságra ruházott 
hatáskörrel;



II. Kötelezettségszegési eljárás

d) a Szerződésekből és a KBER és a EKB alapokmányából 
eredő kötelezettségek teljesítése a nemzeti központi 
bankok által. Ebben a vonatkozásban a nemzeti 
központi bankokat illetően az Európai Központi Bank 
Kormányzótanácsa ugyanolyan hatáskörrel 
rendelkezik, mint amelyet a tagállamokat illetően a 258. 
cikk a Bizottságra ruház. Ha az Európai Unió Bírósága 
megállapítja, hogy egy nemzeti központi bank nem 
teljesítette a Szerződésekből eredő valamely 
kötelezettségét, a bank köteles megtenni az Európai 
Unió Bírósága ítéletében foglaltak teljesítéséhez 
szükséges intézkedéseket.


