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EUB ≠ EJEB

EUB

• Luxembourg

• Európai Unió

• 28 tagállam

• Jogviták: Bizottság –

tagállamok – nemzeti 

bíróságok

EJEB

• Strasbourg

• Európa Tanács

• 47 tagállam

• Jogviták: magánszemély –

állam



EUB

Európai 
Bíróság

Törvényszék
Közszolgálati 
Törvényszék

Az Európai Unió Bírósága



Az Európai Bíróság felépítése

BÍRÓSÁG

Kabinetek

28 bírói

11 főtanácsnoki

Hivatal
Élén: a hivatalvezető

4 főigazgatóság 

(ezen belül 9 igazgatóság)

+

4 igazgatóság

Élén: az Elnök



Az Európai Bíróság felépítése



Bírák és főtanácsnokok



A bírák

• Tagállamonként 1 bíró (juge; judge; Richter) → ∑ 28

• Jelölés: tagállamok kormánya (íratlan elvárás, hogy lehetőleg

pályázat útján történjen)

• Jelölés feltétele:

– A Bíróság bíráit és főtanácsnokait olyan személyek közül

választják ki, akiknek függetlenségéhez nem férhet kétség, és

akik megfelelnek az országukban a legfelsőbb bírói tisztségekbe

történő kinevezéshez szükséges feltételeknek, vagy akik elismert

szakértelemmel rendelkező jogtudósok [EUMSz. 253. cikk].

– „255-ös bizottság”: a bírákat és a főtanácsnokokat a 255.

cikkben említett bizottsággal folytatott konzultációt követően a

tagállamok kormányai közös megegyezéssel hatéves időtartamra

nevezik ki. [EUMSz. 253. cikk]



A „255-ös bizottság”

• Létrejön egy bizottság, amelynek feladata, hogy a Bíróságra és

a Törvényszékre bíráknak vagy főtanácsnokoknak jelölt sze-

mélyeknek a feladatra való alkalmasságáról azt megelőzően

véleményt adjon, hogy a tagállamok kormányai a 253., illetve

a 254. cikknek megfelelően kineveznék őket [EUMSz. 255.

cikk].

• Hét személy alkotja: a Bíróság és a Törvényszék korábbi

tagjai, a tagállamok legfelsőbb bíróságának tagjai és az

elismert szakértelemmel rendelkező jogászok közül kell ki

választani a tagjait; közülük egy személyre az Európai

Parlament tesz javaslatot

• A Tanács határozatában állapítja meg a bizottság működési

szabályait és nevezi ki annak tagjait → 2014/76/EU határozat



A bírák és főtanácsnokok 

kötelezettségei és „kiváltságai”

• Eskütétel [Ao. 2. cikk]

• Ünnepélyes kötelezettségvállalás [Ao. 4. cikk (3) 

bek.]

• Mentelmi jog [Ao. 3. cikk]

• Függetlenség [Ao. 4. cikk ]

• Feddhetetlenség [Ao. 4. cikk]

• Megbízatás: 6 év, újraválasztható

A bírói kar megújítása: háromévente a bírák fele



Társasbíráskodás

• 3 fős

• 5 fős

• nagytanács (Grande chambre – 15 fő)

– Ha az eljárásban félként részt vevő tagállam vagy uniós

intézmény kéri.

• teljes ülés (Assemblée plèniere – 28 fő)

– európai ombudsman, a Bizottság tagjának és a Számvevőszék tagjának

felmentése tárgyában

– ha a Bíróság úgy ítéli meg, hogy az előtte folyó ügy kivételes

jelentőséggel bír

• Bíró kizárása [Ao. 18. cikk]

• Előadó bírói rendszer



Tanácskozás

• 3 fős tanács → tanácskozáson 3 fő

• 5 fős tanács → tan. min. 3 fő

• nagytanács (Grande chambre – 15 fő) → tan. min. 11 fő

• teljes ülés (Assemblée plèniere – 28 fő) → tan. min. 17 fő

• A Bíróság határozatai csak akkor érvényesek, ha a tanácskozásokon a bírák

páratlan számban vesznek részt [Ao. 17. cikk]. → páros létszám esetén a

rangsorban leghátul álló bíró a tanácskozásokon nem vesz részt, kivéve ha

ő az előadó bíró; ilyenkor a rangsorban közvetlenül előtte álló bíró nem

vesz részt a tanácskozásokon [Elj. szab. 33. cikk]

• A tanácskozáson csak a tárgyaláson részt vett bírák lehetnek jelen

• A tanácskozások zártkörűek és titkosak (a főtanácsnok és referens sem

vehet részt)

• Többségi álláspont érvényesül – nincs különvélemény!



Az Európai Bíróság „vezetősége”

Koen Lenaerts

(Elnök)

Antonio Tizzano

(Elnökhelyettes)

Alfredo Calot Escobar

(Hivatalvezető)



Az 5 fős tanácsok tanácselnökei

Rosario Silva da 
Lapuerta (ESP)

Marco Ilešič (SLO) 
Lars Bay Larsen

(DK)

Thomas von 
Danwitz (D)

José Luís da Cruz 
Vilaça (P)

Eugene Regan
(IRL)



A magyar bíró

Juhász Endre



Kabinetek összetétele

• Élén: a Bíró / a Főtanácsnok

• 3 vagy 4 referens (jogiak)

• 3 asszisztens (nem jogiak)

• 1 sofőr

• gyakornokok

• kiválasztási rendszer



A főtanáncsnok

• 11 főtanácsnok (avocat général; advocate general;

Generalanwalt)

• 6 állandó (F, D, UK, I, E, Pl) + 5 cserélődő (kisállamok

rotációja); jelenleg: S, DK, CZ, E, BG

• Mandátum: 6 év; háromévente a kar fele megújul

• Újraválasztható

• Nem ügyvéd, nem ügyész!

• Francia mintára (Conseil d’État)

• vélemény (conclusions; opinion; Schlussanträge) → nem

köti az eljáró bírói tanácsot

• Első főtanácsnok (jelenleg: Melchior Wathelet)



Sorrendek

1. Hivatali idő szerinti rangsor [Elj. Sz. 7. cikk]

– A hivatalba lépéstől számítandó

– Egyenlő hivatali idő esetén az életkor a döntő

– Megújítás esetén megtartják helyüket a rangsorban

– Jelentősége:

• Elnök és Elnökhelyettes akadályoztatása esetén való helyettesítésnél

• Általános értekezleten

• Szavazásoknál stb.

2. Protokolláris rangsor

– Betöltött pozíciók szerint

– Csak protokolláris jelentősége van



Általános értekezlet (réunion générale)

• Elj. szab. 25. cikk

• Bírák + Főtanácsnokok + Hivatalvezető

• Igazgatási kérdések megtárgyalása

• Előzetes jelentésekben foglaltakról való döntés 

[Elj. szab. 59. cikk]

• Heti rendszerességű

• Szigorúan zárt és titkos



Általános értekezlet (réunion générale)



Tárgyalás az Európai Bíróságon



Főtanácsnok Bírák Kancellár

Terem-
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Tárgyalás az Európai Bíróságon



Tárgyalás az Európai Bíróságon



Az Európai Bíróság számokban
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Az Európai Bíróság számokban
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Eljárás a Bíróság előtt

• Különféle eljárási típusok

– rendes eljárás

– soron kívüli elbírálás [ESz. 53. cikk (3) bek.]

– egyszerűsített eljárás [ESz. 53. cikk (2) bek., 99.

cikk]

– gyorsított eljárás [ESz. 105-106. cikk]

– sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás [ESz.

107-114. cikk]



Gyorsított ↔ sürgősségi

Gyorsított

Bármely típusú eljárásban

Az Elnök döntésén alapul

Kérelemre vagy hivatalból

Írásbeli észrevételezési lehetőség mindig 
(15 nap)

Sürgősségi

Előzetes döntéshozatal (szabadság, bizt. 
és jog érvényesülésén alapuló térség)

A kijelölt tanács döntésén alapul

Kérelemre

Az írásbeli szakasz mellőzhető



Az eljárás menete

• Ld. folyamatábra



Időtényező az EUB eljárásában 

Eljárás állása Időszükséglet 

(hét)

Összesített időtartam 

(hét)

Az utaló végzés fordítása 4 ---

Kézbesítés 2 6

Írásbeli eljárás 10 16

Észrevételek fordítása 8 24

Előzetes jelentés 6 30

Főtanácsnoki vizsgálat 1,5

33Általános értekezlet 1,5

Tárgyalás 5 38

Főtan. vélemény elkészítése,

fordítása, közzététele 10 48

Bírák tanácskozása, ítéletszerk. 11 59

Fordítás és kihirdetés 5 64



A gyorsított eljárás időkerete 

(Kozlowski)

Idő Eljárási esemény

0. nap Utaló végzés megérkezése a Bíróságra

9. nap Kézbesítések

38. nap Írásbeli észrevételek előterjesztésére 

szabott határidő lejárta

63. nap Tárgyalás

69. nap Főtanácsnoki állásfoglalás

149. nap Ítélet



A sürgősségi eljárás időkerete (Rinau)

Idő Eljárási esemény

0. nap Utaló végzés megérkezése a Bíróságra

8. nap Sürgősségi eljárásban való döntéshozatal

elrendelése

26. nap Írásbeli észrevételek előterjesztésére szabott 

határidő lejárta

33. nap Felek és érintettek értesítése a tárgyalásról

43-44. nap Tárgyalás

48. nap Főtanácsnoki állásfoglalás

58. nap Ítélet



Az eljárás nyelve

• 24 hivatalos nyelv

• Az eljárás nyelve az előterjesztő tagállam hivatalos

nyelve

– a nyilvános iratokat erre a nyelvre le kell fordítani

– ez a tárgyalás nyelve

– az ítélet ezen a nyelven hivatalos

• Az EUB hivatalos munkanyelve: a francia

– erre a nyelvre minden iratot lefordítanak (a nem

nyilvánosakat is)

– ez a tanácskozások és minden belső eljárási szakasz

hivatalos nyelve



Köszönöm a figyelmet!


