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GLOSSZÁRIUM 

A tanácskozások titkossága: A Bíróság tanácskozásain a bírák vesznek részt. A tanácskozások titkosak 
és azok titkosságát később is meg kell őrizni. A tanácskozások mindig franciául zajlanak, tolmácsolás 
nélkül. 

A tárgyalásra készített jelentés: A Törvényszéken eljáró előadó bíró által készített irat, amely 
összefoglalja az előadott tényállást, valamint a felek, és ha szükséges, a beavatkozó felek érveit. 
A jelentést a tárgyalás előtt el kell juttatni a feleknek és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell 
tenni. 

Általános értekezlet: A Bíróság elnöke, a bírák, a főtanácsnokok és a hivatalvezető részvételével 
hetente tartott értekezlet. Az értekezleten döntenek az egyes eseteket tárgyaló ítélkező 
testületekről, valamint a főtanácsnok indítványának szükségességéről. 

ARGOS: A hamarosan mindkét bíróságon üzembehelyezésre kerülő informatikai rendszer célja 
személyre szabott kezelői felületen keresztül részletesebb információk megjelenítése a bírák, a 
főtanácsnokok és a kabinetjeik számára. 

Az igazságszolgáltatás hatékonyságával foglalkozó európai bizottság (CEPEJ) Az igazságszolgáltatás 
hatékonyságával foglalkozó európai bizottság (CEPEJ) a tagállami igazságszolgáltatás 
hatékonyságának és működésének javítására, valamint az Európa Tanács által kidolgozott eszközök 
végrehajtására törekszik. 

Az ítéletek átolvasásával foglalkozó egység (Cellule des lecteurs d’arrêts): Közvetlenül a bíróságok 
elnökei mellett dolgozó jogászi csoport, amely az alaki harmonizációt, az ítéletek és egyes esetekben 
a végzések tervezeteinek koherenciáját ellenőrzi. 

Beavatkozási kérelem: Valamely intézmény, vagy természetes vagy jogi személy arra irányuló 
kérelme, hogy csatlakozzon az eljáráshoz az egyik fél mellett. 

Bíró: A tanácsot alkotó bírák egyike, de nem az előadó bíró. 

Business Object és Business Intelligence: Az Európai Unió Bíróságán beszámolási célra és bírósági 
statisztikák készítésére használt két informatikai rendszer neve. 

E-Curia: Az EUB informatikai alkalmazása a tagállamok ügyvédei és meghatalmazottai, valamint az 
uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek számára, amely lehetővé teszi az elektronikus 
úton történő hivatalos levelezést a Hivatalokkal. 

Eljárási irat: Minden olyan irat, amely az eljárás során a felek és a Hivatal eljárási cselekményeivel 
kapcsolatban keletkezik (beadványok, mellékletek, levelezés, stb.) 

Eljárási szabályzat: Mindkét bíróság rendelkezik az általuk lefolytatott eljárások különböző 
szakaszaira vonatkozó szabályokat tartalmazó nyilvános eljárási szabályzattal. 

Előadó bíró: A Bíróság elnöke által az üggyel megbízott bíró. Fő feladata az ügy jogi kérdéseinek 
elemzését és a javasolt eljárási intézkedéseket tartalmazó előzetes jelentés benyújtása a Bíróság 
általános értekezletére, vagy a Törvényszék tanácsi értekezletére. Ezen kívül elkészíti az 
ítélettervezetet is. 
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Előzetes döntéshozatalra utalás: Az uniós jogszabályok eredményes és egységes alkalmazása és az 
eltérő jogértelmezés elkerülése érdekében a tagállami hatóságok a Bíróságtól kérhetik, illetve 
bizonyos esetekben kötelező kérniük az uniós jog értelmezésére vagy érvényességére vonatkozó 
kérdés pontosítását. 

Előzetes jelentés: Az előadó bíró által az írásbeli eljárás befejezését követően elkészített belső 
bizalmas irat, amely magában foglalja az ügy által felvetett releváns tény- és jogkérdések elemzését, 
valamint adott esetben a pervezető intézkedések vagy a bizonyításfelvétel alkalmazására irányuló 
javaslatait. Javaslatot tesz továbbá az ügyet tárgyaló testület összetételére is, és meghatározza, hogy 
szükség van-e tárgyalásra, valamint főtanácsnoki véleményre. 

Első főtanácsnok: Az első főtanácsnok általános felelősséget vállal a főtanácsnoki vélemények 
készítési folyamatának figyelemmel kíséréséért. 

Felfüggesztések (az eljárás felfüggesztése): Az eljárást akkor lehet felfüggeszteni, ha a Bíróságot és a 
Törvényszéket olyan ügyekben hívták össze, amelyeknek ugyanaz a tárgya, azonos tárgyú kérdést 
nyújtottak be vagy ugyanannak a jogi aktusnak az érvényességét vitatják. Az eljárást más, az eljárási 
szabályzatban meghatározott különös esetekben is felfüggeszthetik. 

Fellebbezés: A Törvényszék ítéleteivel és végzéseivel szemben kizárólag jogkérdésekben a Bírósághoz 
lehet fellebbezni. 

Főtanácsnok: A Bíróságnak 11 főtanácsnoka van, akik a Bíróság munkáját segítik, és amennyiben 
szükséges, előterjesztik jogi szakvéleményüket (indítványok). Ezeket a véleményeket az általuk 
választott nyelven fogalmazzák meg. 

Gyorsított eljárás: Lehetővé teszi a Bíróság számára, hogy a rendkívül sürgősnek ítélt ügyekben a 
lehető leggyorsabban, ezeknek az ügyeknek feltétlen elsőbbséget biztosítva határozzon. Ez az eljárás 
alkalmazható az előzetes döntéshozatal során is. 

Hivatal: Az EUB-ot alkotó mindkét bíróság saját hivatallal rendelkezik. A Hivatal felelős az összes 
eljárási irat érkeztetéséért, megküldéséért és megőrzésért. A Bíróság hivatalvezetői tisztsége az 
intézmények főtitkári tisztségének felel meg. 

(Írásbeli) beadványok: A felek által a Bíróságnak benyújtott, az álláspontjukat előadó iratok 
(keresetlevél/ellenkérelem, valamint adott esetben válasz és viszonválasz). Ezeket kötelező 
lefordítani francia nyelvre. 

Írásbeli eljárás: A Hivatalok által, a kérelem beérkezését követően lefolytatott eljárás, amelybe 
beletartozik az ügy iratainak előkészítése és lefordítása. 

Ítélet: A Bíróság és a Törvényszék a döntéseit az előadó bíró által elkészített ítélettervezet alapján 
hozza meg. Az ítéleteket nyilvánosan kihirdetik. 

Ítélkező testület: Az egyes ügyekben eljáró tanács összetétele (bírák száma). 

Jogász-nyelvész: A Fordítási Főigazgatóság jogi szakképesítéssel rendelkező fordítója. 

Jogi referens (référendaire): A jogi referensek az EUB bíráinak és főtanácsnokainak felügyelete alatt 
dolgoznak. Segítenek a tagoknak a tárgyalásra készített jelentések, az előzetes jelentések, az ítéletek, 
a végzések illetve a vélemények és az indokolásuk tervezetének elkészítésében, valamint 
segédkeznek a tárgyaláson. 
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Kötelezettségszegés megállapítására irányuló kereset: A kereset alapján indított eljárásban a 
Bíróság megállapítja, hogy az érintett tagállam eleget tesz-e az uniós jog szerint fennálló 
kötelezettségeinek. 

Kutatási és Dokumentációs Igazgatóság: A Kutatási és Dokumentációs Igazgatóság az összehasonlító 
joggal és az ítélkezési gyakorlattal kapcsolatos információt nyújt mindkét bíróság számára. 

Litige: A Litige az EUB központi adatbázisa, amely az egyedi ügyekről tartalmaz információkat. 

Megsemmisítés iránti kereset: Az Unió valamely intézménye, szerve vagy ügynöksége jogi aktusának 
megsemmisítésére irányuló kérelem. 

Nagytanács: A Bíróság vagy a Törvényszék tizenöt bíróból álló nagytanácsa jár el, amennyiben ezt az 
ügy nehézsége vagy jelentősége, vagy különös körülmény indokolja. 

Pro-Curia: A Törvényszék ügyeinek kezelésére létrehozott integrált informatikai rendszer projekt; az 
alkalmazás során tapasztalt problémák miatt leállították. 

Suivi des Affaires (Az ügyek nyomon követése): A Suivi des Affaires a Bíróság folyamatban lévő 
ügyeinek követésére szolgáló számítógépes eszköz. 

Sürgősségi előzetes döntéshozatal: Az eljárás lehetővé teszi a Bíróság számára, hogy lényegesen 
rövidebb idő alatt bírálja el a szabadság, a biztonság és az igazságszolgáltatás területeihez tartozó 
legérzékenyebb eseteket (például a rendőrségi együttműködésre és a polgári ügyekkel kapcsolatos 
igazságügyi együttműködésre vonatkozó kérdéseket). 

Tanács: Az ügyek elbírálására létrehozott, eltérő számú bírából álló ítélkező testület. 

Tanácsi értekezlet: A Törvényszék tanácsainak rendszeres, elsősorban az előadó bíró előzetes 
jelentésének megvitatása céljából tartott összejövetele. 

Tanácskozás és a döntés kihirdetése: A bírák az előadó bíró által elkészített ítélettervezet alapján 
határoznak. Az adott tanács minden bírája javasolhat módosításokat. A tanács egyszerű többséggel 
határoz, az esetleges különvéleményt nem hozzák nyilvánosságra. Az ítéletet a tanácskozáson részt 
vevő összes bíró aláírja és a rendelkező részét nyilvános ülésen kihirdetik. 

Tárgyalás (szóbeli szakasz): A bírósági eljárás szóbeli szakasza, amelynek keretében a 
meghatalmazottak, a tanácsadók, az ügyvédek, valamint adott esetben a tanúk és a szakértők 
meghallgatása történik. 

Törvénykezési szünet: Az EUB működése folyamatos, de az általa meghatározott törvénykezési 
szünetekben általában nem tartanak nyilvános üléseket és tanácskozásokat. A bíróságok és hivatalaik 
viszont ilyenkor is folytatják a tevékenységüket; kivételesen sor kerülhet nyilvános ülésekre és 
tanácskozásokra. 

Ügyek egyesítése: Az eljárás írásbeli vagy szóbeli szakaszának lefolytatása vagy az eljárást lezáró 
ítélet meghozatala céljából két vagy több azonos tárgyat érintő, azonos jellegű ügy a közöttük lévő 
összefüggés alapján az eljárás során bármikor egyesíthető. 

Ügyelosztási rend: A Törvényszéken az ügyeket az elnök osztja el felváltva a kilenc tanács között, 
négy elkülönülő ügyelosztási rend alapján. 
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Végzés: A bíróság végzéssel zárja le az eljárást, ha úgy véli, hogy elegendő információval rendelkezik 
ahhoz, hogy valamely kérdésben döntést hozzon az írásbeli eljárás alapján, vagy amikor az ügy 
nyilvánvalóan elfogadhatatlan, illetve nyilvánvalóan megalapozatlan. 

Vezetői nyilatkozatok: A vezetőség által bizonyos kérdések megerősítésére kiadott írásbeli 
nyilatkozatok. Noha információt nyújtanak, önmagukban nem szolgáltatnak megfelelő ellenőrzési 
bizonyítékot a tárgyukat képező ügyekről. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

I. Az Európai Unió Bíróságán (EUB) végzett vizsgálatunk az ügykezelési folyamat 

teljesítményének értékelését célozta, különös tekintettel arra, hogy az alkalmazott eljárások 

segítik-e a beérkező ügyek hatékony kezelését, és hogy csökkenthető-e azok elintézésének 

időtartama. Célunk volt ezenkívül az EUB-nál alkalmazott értékelési és elszámoltathatósági 

eszközök vizsgálata is. 

II. Az elmúlt években az EUB jelentős szervezeti és eljárási lépéseket tett az ügykezelés 

hatékonysága és az ügyekkel kapcsolatos beszámolás javítása érdekében. Különösen 

előtérbe került a határidők betartása azáltal, hogy bevezették az ügyek életciklusának főbb 

szakaszaira vonatkozó indikatív teljesítési határidőket, miközben fokozatos fejlődésen 

mentek át a monitoringeszközök és a monitoringra vonatkozó beszámolás. 2016 végéig 

előrelépés történt a Törvényszéken kialakult jelentős ügyhátralék csökkentése terén, és erre 

még azelőtt került sor, hogy a Törvényszék bíráinak és kabinetjeinek számát megkétszerező 

reform éreztette volna hatását. 

III. Vizsgálatunk megállapítása szerint az EUB további kedvező eredményeket érhetne el, 

ha fontolóra venné az aktívabb egyedi ügykezelés irányába történő elmozdulást, az egyes 

ügyekhez igazított határidők alkalmazását és az igénybe vett humánerőforrás tényleges 

felhasználásának figyelemmel kísérését. Ha az átlagos ügyintézési időt alapul vevő indikatív 

teljesítési határidők alkalmazása helyett ilyen alapon mérnék a teljesítményt, akkor a vezetés 

mind a problémás esetekről, mind a jól bevált módszerekről jobban tájékozódhatna. 

E megközelítés révén a döntéshozatalt elősegítő jobb vezetői tájékozottság a hatékonyság 

további növekedéséhez vezethetne. A kapott információt fel lehetne használni a 

teljesítményről szóló beszámoló-készítés javítására is, ami által javulna az 

elszámoltathatóság és átláthatóbbá válna a Bíróság megfelelő működése és a rendelkezésére 

álló erőforrások felhasználása. 
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AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA (EUB) 

1. Az EUB az Európai Unió (EU) igazságszolgáltatási szerve. Feladata az uniós jogszabályok 

betartásának biztosítása a Szerződések értelmezésének és alkalmazásának felügyelete 

révén1

2. Az EUB-t két igazságszolgáltatási fórum alkotja: a Bíróság és a Törvényszék. A Bíróság 28 

bíróból áll, munkájukat 11 főtanácsnok segíti

. 

2. A Törvényszéken jelenleg 45 bíró van; 

létszámuk a tervek szerint 2019-ig 56-ra emelkedik. A bírákat és a főtanácsnokokat a 

tagállamok kormányai közös megegyezéssel, hatéves megújítható időtartamra nevezik ki. A 

bírák és a főtanácsnokok munkáját a kabinetjeik 386 alkalmazottja segíti. Az intézmény 

személyi állományának összlétszáma 2168 fő 3

3. A Bíróság és a Törvényszék különböző eljárástípusokkal foglalkoznak 

(lásd: 

. Mindkét bíróság saját Hivatallal rendelkezik. 

A két bíróságnak közös a nyelvi, az informatikai és egyéb szolgálata. Az EUB 2017-re 

tervezett, az uniós költségvetés által fedezett összköltsége mintegy 400 millió euró. 

1. háttérmagyarázat

1. háttérmagyarázat. Eljárástípusok a Bíróságon és a Törvényszéken 

). 

A Bíróság

                                                       

1 Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 19. cikke. 

 főként a következőkkel foglalkozik: tagállami bíróságok által előterjesztett uniós jog 

értelmezésére vagy egy uniós intézmény, szerv vagy ügynökség által elfogadott jogi aktus 

érvényességére vonatkozó előzetes döntéshozatal iránti kérelmekkel; a Törvényszék döntései elleni 

fellebbezésekkel; mulasztás megállapítása iránti vagy egyes uniós jogi aktusok megsemmisítése iránti 

közvetlen keresetekkel; a Bizottság vagy egy tagállam által kezdeményezett arra irányuló 

keresetekkel, hogy egy másik tagállam nem teljesíti az uniós jog alapján fennálló kötelezettségeit, 

valamint valamely harmadik állammal vagy nemzetközi szervezettel megkötni szándékozott 

2 A főtanácsnokokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 252. cikke alapján 
nevezik ki, és feladatuk a rájuk kiosztott ügyekben indokolással ellátott indítványok 
előterjesztése, amelyek írásbeli (nem kötelező erejű) vélemények. 

3 Az EUB 2016-os éves tevékenységi jelentése, 1. melléklet. 
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megállapodásoknak a Szerződések rendelkezéseivel való összeegyeztethetőségére vonatkozó 

véleménykérésekkel foglalkozik. A Bíróság döntései ellen nem lehet fellebbezni. 

A Törvényszék

4. Mindkét bíróságnak érdemben kell foglalkoznia minden olyan üggyel, amelyet tagállami 

bíróságok, tagállamok, uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, valamint 

természetes és jogi személyek terjesztenek eléjük. Ezt a tényezőt a bíróságok nem tudják 

befolyásolni. A 2006–2016-os időszak során évente mintegy 1500 eljárást kezdeményeztek 

az EUB-nél. A tárgyalásra váró ügyek száma (a folyamatban lévő ügyek mennyisége) mintegy 

20%-kal emelkedett (lásd: 

 hatáskörébe tartoznak az egyének és vállalatok által a nekik címzett vagy őket 

közvetlenül és személyükben érintő uniós jogi aktusok ellen benyújtott keresetek, az uniós 

intézmények és szervek által okozott károk megtérítése iránti keresetek, továbbá tagállamok által 

indított egyes keresetek is. A Törvényszék által elbírált jogviták főként gazdasági jellegűek, 

versenyjoggal és állami támogatásokkal, a kereskedelem és szellemi tulajdon védelmére szolgáló 

intézkedésekkel kapcsolatosak. Vonatkozhatnak a következőkre is: mezőgazdaság, 

dokumentumokhoz való hozzáférés, közbeszerzés és korlátozó intézkedések. Az Európai Unió 

Közszolgálati Törvényszékének 2016. augusztus 31-i megszüntetését követően a Törvényszék jár el 

első fokú bíróságként jaz Unió és alkalmazottai közötti jogvitákban. 

1. ábra

1. ábra. Az igazságszolgáltatási tevékenység általános alakulása a 2006–2016-os 

időszakban 

). 
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Megjegyzés: 2016. szeptember 1-től a Közszolgálati Törvényszék hatásköreit átruházták a 
Törvényszékre. 

Forrás: Az EUB éves jelentéseiben közzétett adatok. 

5. A bíróságok elé az Európai Unió 24 hivatalos nyelvének bármelyikén beterjeszthetők 

ügyek. A bírák franciául tanácskoznak. 

6. Az EUB-nak kifogástalan minőségű ítéleteket kell hoznia ésszerű határidőn4

                                                       

4 Az uniós polgárokat és vállalkozásokat megillető egyik európai uniós alapjog a bírósági ügyek 
ésszerű időtartamon belül történő elintézése, ami a hatékony jogorvoslathoz való jognak is 

 belül, míg 

uniós intézményként biztosítania kell azt is, hogy a rendelkezésére álló közforrásokat a 
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lehető leghatékonyabban és legeredményesebben, a gondos pénzgazdálkodás elveivel5

7. Az EUB döntéshozatalának minősége és gyorsasága fontos következményekkel járhat az 

egyének, a jogi személyek, a tagállamok és az Unió egészére nézve. Az EUB észszerű időn 

belüli határozathozatalának elmulasztása jelentős költségekkel járhat mind az érdekelt felek 

számára, mind az elbírálás túlzott időtartamából

 

összhangban használja fel. 

6 következő károk7

8. Az elmúlt években az EUB egyre nagyobb figyelmet fordított a hatékony működésre, 

különösen az ügyhátralék kérdésére (elsősorban a Törvényszék esetében, 

 miatt közvetlenül az 

uniós költségvetés számára. Az EUB elé kerülő ügyek nagyon gyakran a tagállamokban 

kezdeményezett eljárások következményei. Az ilyen ügyeknél, amelyek különösen a 

Bíróságnál fordulnak elő, az időbeni lezárásnak fontos szerepe lehet abban, hogy az érintett 

tagállam jogrendszere tagállami szinten is hatékony jogorvoslatot tudjon nyújtani a uniós 

polgároknak és vállalkozásoknak. 

                                                                                                                                                                         
feltétele. Lásd: az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikke (A megfelelő ügyintézéshez való 
jog) (1) bekezdése és a 47. cikk (A hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog) 
első és második bekezdése. 

5 Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, 
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, 
Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 30. cikke. 

6 Ezzel kapcsolatban lásd: a C-385/07 P. sz., Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland kontra 
Bizottság, a C-40/12 P. sz. Gascogne Sack Deutschland kontra Bizottság és a C-58/12 P. sz. 
Gascogne kontra Bizottság ügy, amely esetekben a Bíróság megállapította, hogy a Törvényszék 
(2009 decemberéig: Elsőfokú Bíróság) túllépte azt az észszerű időtartamot, amelyen belül a 
jogalany számára jogosan elvárható az ítélet meghozatala. Ennek következtében az EUB 
megállapította, hogy a pályázók kártérítési keresetet nyújthatnak be a Törvényszék előtti eljárás 
időtartamának elhúzódása miatt elszenvedett lehetséges károk megtérítése céljából. Ebben a 
kérdésben elsőként a T-577/14. sz. Gascogne Sack Deutschland és Gascogne kontra Európai 
Unió ügyben született döntés. 2017. január 10-i ítéletében a Törvényszék elrendelte, hogy az 
Unió fizessen több mint 50 000 euró kártérítést a pályázóknak az eljárások időtartamának 
elhúzódásából származó vagyoni és nem vagyoni károkért. A döntésekkel kapcsolatban 
fellebbezési eljárások vannak folyamatban. Az eljárások időtartamának elhúzódása miatt 
indított más kártérítési perek 2017 februárjában (a T-479/14. sz. Kendrion kontra Európai Unió 
és a T-725/14. sz. Aalberts Industries kontra Európai Unió) és 2017 júniusában (T-673/15. sz. 
Guardian Europe kontra Európai Unió) kerültek elbírálásra, illetve még folyamatban vannak. 

7 Az ilyen károk összege különböző lehet. A kapcsolatos költségekre a 2017-es költségvetésben 
850 000 eurót különítettek el. 
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lásd: 59. bekezdés

- mind a Bíróság, mind a Törvényszék eljárási szabályzatának elfogadása az ügykezelés 

felgyorsítása érdekében, 

). Ennek kapcsán az EUB számos szervezeti és eljárási intézkedést hajtott 

végre hatékonyságának növelése érdekében, többek között a következőket: 

- az egyedi ügyek nyomon követése, szem előtt tartva a bírósági eljárások egyes fő 

szakaszaira megállapított indikatív belső határidőket, 

- az eljárásokhoz kapcsolódó iratkezelési folyamat digitalizálása, 

- az elszámoltathatóság javítása8

9. Ezeknek az intézkedéseknek is köszönhető, hogy mindkét bíróságnál csökkent a 

határozatok meghozatalához szükséges átlagos időtartam. 2016-ban például az eljárások 

teljes átlagos időtartama összesen 14,7 hónap volt a Bíróságon és 18,7 hónap a 

Törvényszéken, ami 0,9, illetve 1,9 hónap csökkenést jelentett 2015-höz képest. Ennek 

ellenére egyelőre egyik eljárásfajta esetében sem lehet megerősíteni, hogy valóban 

csökkenő tendenciáról van szó (lásd: 

. 

2. ábra

                                                       

8 Az EUB statisztikákat és elemzéseket tesz közzé a bírósági tevékenység végeredményeiről. Mint 
fő mutatót az EUB minden évben közzéteszi az eljárások átlagos időtartamát – ez egy adott 
ügynek a Hivatalhoz történő benyújtása és a végső bírósági határozat időpontja között eltelt idő 
–, a lezárt ügyek számának a bejövő ügyek számához viszonyított arányával együtt. Az EUB 
részletes adatokat tesz közzé a bírósági tevékenységről is, mégpedig az eljárások jellegéről és 
tárgyáról, valamint az új, a lezárt és a folyamatban lévő ügyek számáról. 

). 
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2. ábra. A lezárt ügyek átlagos időtartama (hónap) a Bíróságon és a Törvényszéken a 2006–

2016-os időszakban 

 

 

Forrás: Az EUB éves jelentéseiben közzétett adatok. 
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10. 2015-ben az Unió elhatározta az EUB bírósági szervezetének reformját, mégpedig úgy, 

hogy 2019-ig megkettőzi a törvényszéki bírák számát, miközben a Közszolgálati Törvényszék 

hatáskörét 2016. szeptember 1-jei hatállyal a Törvényszékhez rendeli9. Az intézkedések célja 

az volt, hogy csökkentsék a hátralékos ügyek számát10, kedvező változást idézzenek elő az 

ítéletek minőségében, és növeljék az intézmény rugalmasságát és gyorsaságát azáltal, hogy a 

bírákat a különböző területek ügyterhe alapján rendelik az egyes tanácsokhoz11. A reform 

teljes megvalósulása12

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZERE 

 esetén ennek többletként jelentkező nettó pénzügyi költsége a 

jogalkotó becslése szerint évi 13,5 millió euró lesz, amely az EUB teljes költségvetésének 

mintegy 3,4%-a. 

Hatókör és célkitűzés 

11. Vizsgálatunkat úgy terveztük meg, hogy értékelje az EUB ügykezelési eljárásait az ügyek 

kezelésének hatékonysága és megfelelő határidőn belüli elintézésük szempontjából. A 

bírósági határozatok minősége és a Törvényszék folyamatban lévő reformja nem képezte 

                                                       

9 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2015/2422 rendelete (2015. december 16.) az 
Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv módosításáról (HL L 341., 
2015.12.24., 14. o.).  

10 A Tanács észrevétele szerint a Törvényszék jelenleg átlagosan két év alatt hoz ítéletet, ami 
kétszerese az általánosan elfogadottnak (Európai Unió Tanácsának 2015. június 23-i, 497/15. sz. 
sajtóközleménye). Lásd még: a 2015/2422/EU Euratom rendelet preambulumbekezdései, 
különösen a 2. preambulumbekezdés: „Az eljárások időtartama a peres felek szempontjából 
jelenleg nem tűnik elfogadhatónak, különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájának 
47. cikkében és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 
6. cikkében meghatározott követelmények fényében.” 

11 Az Európai Tanács 2014. december 8-i 16576/14 dokumentumának 10. bekezdése és a 2015. 
június 23-i 497/15 sajtóközlemény. COM(2016) 81 final, 2016.2.22., 10. bekezdés 

12 Az Európai Tanács 2014. december 8-i 16576/14 sz. dokumentumának 5. bekezdése és 2015. 
június 24-i 9375/1/15 REV 1 ADD 1 dokumentumának 15. bekezdése. 
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vizsgálatunk tárgyát13

12. Megvizsgáltunk egy lezárt ügyekből álló mintát (lásd 

. Törekedtünk az EUB értékelési és elszámoltathatósági eszközeinek 

vizsgálatára is. Ezzel egyébként reagáltunk az Európai Parlament ilyen témájú érdeklődésére 

is. 

17–19. bekezdés), valamint az 

eljárás különböző résztvevőinek szerepét és tevékenységeit az ügyek életciklusának teljes 

időtartama során. Hozzáférést kértünk valamennyi ügyirathoz, és úgy terveztük, hogy 

iratalapú vizsgálatunkat kiegészítjük az ügykezelést intéző munkatársakkal, köztük jogi 

referensekkel folytatott interjúkkal is (lásd: 23. bekezdés

13. Az EUB úgy ítélte meg, hogy a tanácskozások titkosságának

)  

14

14. E korlátozás hatását mérséklendő, vizsgálatunk során közvetlen bizonyítékok helyett az 

EUB vezetői nyilatkozataiból

 megőrzésére vonatkozó, a 

Szerződésben előírt kötelezettsége miatt bizonyos iratokhoz (belső feljegyzések és 

tájékoztatók a Hivatal és a bírák/főtanácsnokok között, vagy a bírák/főtanácsnokok között, 

valamint a bírák előzetes jelentéseinek egyes részei) való hozzáférést továbbra is a bírákra, a 

főtanácsnokokra és a kiválasztott EUB alkalmazottakra kell korlátozni és ezek nem 

hozzáférhetők a számvevőszéki ellenőrök számára. Ezért nem tudtunk független értékelést 

végezni arra nézve, hogy az ügykezelési folyamat ezen iratokhoz kapcsolódó részeire milyen 

hatást gyakoroltak egyes olyan tényezők, mint például az ügyek összetettsége és a 

rendelkezésre álló erőforrások. 

15

                                                       

13 2020. december 26-ig az EUB-nak be kell számolnia az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak a Törvényszék működéséről, többek között annak hatékonyságáról, a bírói létszám 
56 főre emelésének szükséges voltáról és eredményességéről, az erőforrások felhasználásáról és 
ennek eredményességéről, valamint a szakosodott tanácsok további kialakításáról, illetve 
további szerkezeti változások végrehajtásáról (lásd: 2015/2422 EU, Euratom rendelet 
3. cikkének (1) bekezdése). 

nyert információkra támaszkodtunk. Konkrétan a mintában 

szereplő ügyekkel kapcsolatban az érintett munkatársaktól az ügykezelésről kérdőívek 

14 Az EUB alapokmányának 35. cikke. 

15 A legfőbb ellenőrző intézmények nemzetközi standardjai 1580. sz. standardja és A nemzetközi 
könyvvizsgálati standardok 580. sz. „az írásbeli nyilatkozat” standardjának 4. bekezdése szerint: 
„Annak ellenére, hogy az írásbeli nyilatkozatok tartalmazzák a szükséges ellenőrzési 
bizonyítékot, önmagukban nem nyújtanak elegendő és megfelelő ellenőrzési bizonyítékot a 
tárgyukat képező egyik ügyről sem.” 



17 

 

segítségével gyűjtöttünk információt. A kérdőívek tekintetbe vették a legfontosabb olyan 

tényezőket, amelyek az ügy elbírálásához szükséges időtartamot befolyásolják. E tényezők 

azonosításához konzultáltunk az EUB két bíróságának elnöki kabinetjeivel és a Hivatalokkal16

Módszer és kritériumok 

. 

Ezenkívül több bíróval és főtanácsnokkal is interjút készítettünk. 

15. Mindkét bíróság ügykezelését megvizsgáltuk. Figyelembe vettük az Európa Tanácson 

belül az emberi jogok és a jogállamiság területén tevékeny, az igazságszolgáltatás 

hatékonyságával foglalkozó európai bizottság (CEPEJ)17

16. Megvizsgáltuk a Bíróság és a Törvényszék által 2014-ben és 2015-ben lezárt 2800 ügy 

(vagyis az ebben az időszakban lezárt ügyek 90%-a) fő szakaszainak időtartamát. Elemeztük 

azt is, hogy milyen korreláció áll fenn az egyes olyan tényezők között, amelyek megítélésünk 

szerint szerepet játszanak az ügyek összetettségében és a bírósági eljárás elhúzódásában. 

 által kidolgozott hatékonysági és 

időgazdálkodási iránymutatásokat. 

17. Azért, hogy egyes konkrét ügyekre nézve is tudjuk értékelni az ügykezelés 

hatékonyságát, megpróbáltuk megállapítani, hogy mely tényezők voltak pozitív vagy negatív 

hatással az ügykezelési folyamatokra és az eljárások hosszára. Ennek érdekében 

kiválasztottunk egy mintát a 2014–2015-ben lezárt ügyekből (30–30 ügyet a két bíróságról). 

18. A mintát úgy állítottuk össze, hogy tükrözze a sokaság különböző jellemzőit18. A 

leghosszabb19

                                                       

16 A kérdőíveknek az írásbeli eljárással kapcsolatos részeit a Hivatal munkatársai, az ezt követő 
eljárási szakaszokra vonatkozó részeket pedig az adott ügyhöz kijelölt bírák vagy főtanácsnokok, 
illetve jogi referenseik töltötték ki.  

 és a legrövidebb ügyeket kihagytuk. Főképp az átlagosnál kicsivel hosszabb 

időtartamú ügyeket tartalmazott, rövid elintézési határidejű ügyekkel együtt a bevált 

17 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp. 

18 A minta arányosan tartalmazott a Bíróság és a Törvényszék által lefolytatott különböző típusú, 
ítélettel vagy végzéssel lezárt ügyeket. Kritérium volt az is, hogy az érintett bíró vagy 
főtanácsnok továbbra is legyen hivatalban az EUB-n. Tekintetbe vette a minta a több tanácshoz 
kiosztott ügyeket is. 

19 Az átlagos időtartam legalább kétszereséig tartó ügyeket kizártuk a mintavételi sokaságból, hogy 
a legtipikusabb esetekre lehessen összpontosítani.  

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp�
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gyakorlat azonosítása érdekében (lásd 1.melléklet

19. A 60 ügyet teljes életciklusában vizsgáltuk meg (lásd: 

). Ezért itt nem véletlenszerű 

reprezentatív, hanem egyes konkrét kérdéseket előtérbe helyező mintáról volt szó. 

3. ábra). Összehasonlítottuk az 

eljárások egyes szakaszainak időtartamát az EUB saját standard indikatív határidőivel, 

valamint az átlagos időtartamokkal20 Az ügy érkeztetésétől az írásbeli eljárás végéig tartó 

lépéseket illetően elemeztük a belső eljárásokat, a kiválasztott ügyekkel kapcsolatban a 

Hivatalban keletkezett iratokat, a Hivatal által kitöltött kérdőíveket, továbbá interjúkat 

készítettünk a szervezeti egységek érintett munkatársaival. Az írásbeli eljárást követő 

lépéseket illetően megvizsgáltuk a 13. bekezdésben ismertetett korlátozásokkal számunkra 

hozzáférhető iratokat, valamint a bírák/főtanácsnokok vagy jogi referenseik által kitöltött 

kérdőíveket. Ezenkívül elemeztük az ítéletekben és végzésekben található információkat, és 

több megbeszélést tartottunk mindkét elnök kabinetjének tagjaival, akik ismertették és 

elmagyarázták a rendszerekhez kapcsolódó eljárásokat21

20. A bírósági eljárást támogató szervezeti egységek (fordítás, informatika, kutatás és 

dokumentáció) szerepét illetően elemeztük a meglévő rendszereket és interjúkat 

készítettünk az érintett munkatársakkal. A fordítószolgálat esetén különös figyelemmel 

vizsgáltuk a határidők megállapításával kapcsolatos eljárásokat, a tervezést és a 

teljesítményről történő beszámolást. Megvizsgáltuk a fő intézményközi tevékenységi és 

teljesítménymutatók (KIAPI) alkalmazásának előrehaladási ütemét is. Az informatika terén az 

ügykezelés rendszerének általános felépítését és a 2016–2020-ra vonatkozó stratégiai 

tervezést tekintettük át. 

. 

21. Ezenkívül vizsgáltuk azt is, hogy felmérte-e az EUB, hogy nyelvhasználati gyakorlatának 

módosítása eredményezhetne-e hatékonyságjavulást. 

                                                       

20 Megjegyzendő, hogy amikor egy ügyet hivatalosan felfüggesztenek (a mintában hat ilyen fordul 
elő, mind a Törvényszékhez tartozik), a hivatalos felfüggesztés időtartamát nem számítják be az 
EUB időtartam-számításába, és ehhez hasonlóan mi is kihagytuk az elemzésünkből. 

21 Amint a 14. bekezdésben jeleztük, ezt a két bíróság bíráival, valamint a Bíróság főtanácsnokaival 
készített interjúkkal egészítettük ki. 
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ÉSZREVÉTELEK 

Az ügykezelés folyamata és időtartama 

22. Amint az a 3. ábrán

23. A bírák és a főtanácsnokok elsősorban a közvetlenül nekik kiosztott ügyekben járnak el, 

de más ügyeket is vizsgálnak a bíróságon vagy abban a tanácsban, amelyikhez tartoznak. A 

bírák felelősségi köre kiterjedhet olyan ügyekre, amelyekben előadó bírói, bírói vagy adott 

esetben tanácselnöki szerepük van. A feladataik ellátásában a kabinetjük tagjai segítik őket: 

a jogi referensek és az asszisztensek. Az egyes kabinetekben három jogi referens dolgozik a 

bíráknak, illetve négy a főtanácsnokoknak. A jogi referensek fontos támogató szerepet 

töltenek be a bírák és főtanácsnokok mellett az őrájuk kiosztott ügyekben, az általános 

értekezletek és tanácsi értekezletek előkészítésében, valamint az azon tanácsokban intézett 

egyéb ügyekkel kapcsolatos elemzések elkészítésében, amely tanácsokba az adott bírákat 

beosztották. Ezért ezeknek az emberi erőforrásoknak a minősége, a kezelése és a 

rendelkezésre állása fontos tényező a hatékony ügykezelés biztosításában. 

 is látható, az ügyek beérkezését követő kezdeti ügyintézést mind a 

Bíróságon, mind a Törvényszéken a Hivatalok végzik. Az eljárás első részének (az írásbeli 

eljárásnak) menetét mindkét bírósági fórumon az eljárási szabályzat szabályozza részletesen, 

különösen meghatározva a vonatkozó iratokat és az alkalmazandó határidőket. Az ügyeket a 

két bíróság elnökei osztják ki a tanácsoknak, illetve az előadó bíráknak, illetve a Bíróság 

esetében az első főtanácsnok az egyik főtanácsnoknak. 

24. Általában minden ügyhöz egy jogi referenst jelölnek ki annak teljes életciklusára, aki 

segítséget nyújt az előzetes jelentések, a vélemények és a bírósági határozatok 

előkészítésében. Ebből adódik, hogy az ügyek hatékony elbírálását hátrányosan 

befolyásolhatja, ha a jogi referens rendelkezésre állásában megszakítások lépnek fel. 

25. Az ügy kiosztását és az írásbeli eljárás lezárulását követően az előadó bíró elkészíti és 

benyújtja az előzetes jelentést22

                                                       

22 Az előzetes jelentés előkészítése fő szabály szerint követi a legtöbb eljárási irat lefordítását 
franciára, amely a tanácskozás kizárólagos nyelve az EUB-n. Az utolsó eljárási iratot általában az 
írásbeli szakasz befejezését követő két hónapon belül fordítják le. 

 (a Törvényszéken ezt kiegészíti a tárgyalásra készített 
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jelentés.) A jelentést a Bíróság általános értekezletén vagy a Törvényszék tanácsi 

értekezletén vitatják meg. Az ügyek életciklusának következő szakasza a tárgyalás23 (amely 

bizonyos feltételek fennállása esetén elhagyható24) és a Bíróságon lefolytatott ügyek közül 

sok esetében25

26. Az eljárás lezárásának részei a tanácskozás és a döntés kihirdetése

 a főtanácsnok véleményének előterjesztése. 

26. Az 

ítélettervezeteket és bizonyos esetekben a végzések tervezetét egy belső munkacsoport 

felülvizsgálja, hogy biztosítsák a készülő tervezetek minőségét és egységességét a gyakorlat 

és a precedens szempontjából (a továbbiakban: „az ítéletek átolvasásával foglalkozó 

egység”). Ezt követőena bíróságok által felállított kritériumoktól függően ezeket az 

elektronikus Határozatok Tárában (Recueil numérique de la jurisprudence)27

27. Noha mindkét bíróság testületként működik, és kollektív felelősséget vállal a 

döntéseiért, az egyes ügyek folyamatának általános figyelemmel kísérése végső soron a két 

bíróság elnökeinek a felelőssége. Természetesen az előadó bíró és az érintett tanács elnöke 

is felelős a megfelelő nyomon követés biztosításáért. A Bíróságon az első főtanácsnok visel 

 közzéteszik. 

                                                       

23 Tolmácsszolgáltatást biztosítanak azokon a nyelveken, amelyeket a felek jogosultak használni a 
tárgyalás során, az EUB munkanyelvén, valamint bírák és főtanácsnokok esetleges kérelme 
esetén más nyelveken is. 

24 Elsősorban akkor, ha a Bíróság úgy ítéli meg, hogy az eljárás írásbeli szakasza alapján már 
elegendő információval rendelkezik a határozathozatalhoz (lásd: a Bíróság eljárási szabályzata 
76. cikkének (2) bekezdése és a Törvényszék korábbi eljárási szabályzatának 135a. cikke). 

25 Abban az esetben, ha az ügyben nem merül fel új jogkérdés, a Bíróság a főtanácsnok indítványa 
nélkül is hozhat döntést. A Törvényszéken is van lehetőség ilyen vélemény kérésére, de a 
gyakorlatban nem élnek ezzel a rendelkezéssel. 

26 A bírák az előadó bíró által elkészített ítélettervezet alapján határoznak. Az adott tanács minden 
bírája javasolhat módosításokat. A tanács egyszerű többséggel határoz, az esetleges 
különvéleményt nem hozzák nyilvánosságra. Az ítéletet a tanácskozáson részt vevő összes bíró 
aláírja és a rendelkező részét nyilvános ülésen kihirdetik. Az ítéletek, a főtanácsnok 
indítványaival együtt, a meghozataluk napján hozzáférhetők az EUB honlapján. 

27 A közzététel az összes uniós nyelven történik. Ez a szabály érvényes a főtanácsnokok 
indítványaira is. Ha egy határozatot nem tesznek közzé az elektronikus Határozatok Tárában, 
akkor azt lefordítják arra a nyelvre, amelyet az ügyet az érintett bíróság elé terjesztő fél használ 
(az ún. „eljárási nyelvre”), feltéve hogy a bírák nem ezt a nyelvet használták a döntéshozatal 
során. 
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általános felelősséget a főtanácsnoki indítványok elkészítési folyamatának figyelemmel 

kíséréséért. 

3. ábra. Az ügykezelés fő szakaszai 

 

Forrás: Számvevőszék. 
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28. Amint a 9. bekezdésben ismertettük, az EUB fő teljesítménymutatóként közzéteszi az 

ügyek teljes átlagos időtartamát. Megerősítettük, hogy a Bíróságon és a Törvényszéken 

2014-ben és 2015-ben befejezett eljárások fő szakaszainak átlagos időtartamát (a döntés 

típusa és az eljárás fajtája vagy tárgya szerint) az EUB a saját belső céljaira pontosan 

számította ki. Mi ezenkívül részletesebb számítást végeztünk az ügykezelés szempontjából 

relevánsnak ítélt átlagos időtartamokra nézve (lásd 4. ábra

4. ábra. Az EUB által 2014-ben és 2015-ben lezárt ügyek fő szakaszainak (a döntés és az 

eljárás típusa vagy tárgya szerinti) átlagos időtartama (hónap)  

). 
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Törvényszék 

 

 
Megjegyzés: Az írásbeli eljárás átlagos időtartamára vonatkozó adatba beletartozik az eljárás 
befejezése és az utoljára benyújtott eljárási irat lefordítása közötti időszak is. 

Forrás: Európai Számvevőszék, az EUB által szolgáltatott adatok alapján. 
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30. A 2014-ben és 2015-ben lezárt ügyekre vonatkozó előzetes jelentések elkészítésének 

átlagos időtartama körülbelül három hónap volt a Bíróságon (a célként megjelölt kéthónapos 

időtartamhoz képest), a Törvényszéken pedig körülbelül kilenc hónap (az ügy típusától 

függően javasolt kettő vagy négy hónaphoz képest28

31. Az eljárás átlagos hosszát illetően jelentős különbség van az ítélettel lezárt és a 

végzéssel lezárt

). 

29

32. Vizsgálatunk az ügykezelés következő fő szakaszaira terjedt ki: 

 ügyek között, de az ügy fajtájától és a döntés típusától (ítélet vagy végzés) 

függetlenül egy ügy életciklusának leghosszabb szakaszai az írásbeli eljárás, az előzetes 

jelentés elkészítése és lezárás. 

- a kérelem benyújtása és a kezdeti eljárás (az eljárási iratok érkeztetése és továbbítása), 

amelyet együtt az írásbeli szakasznak neveznek és az adott Hivatal folytatja le (lásd: 36–

40. bekezdés

- az ügyek kiosztása a két bíróság elnökei, és adott esetben az első főtanácsnok által 

(lásd: 

); 

41–45. bekezdés

- a tanácsok és az előadó bírák kijelölését követően az ügyek elbírálása; ezt a 

13. bekezdésben ismertetett korlátozások mellett vizsgáltuk (lásd: 

); 

46–50. bekezdés

- az ügyek folyamatának a két bíróság elnökei által történő nyomon követése és kezelése 

(lásd: 

); 

51–60. bekezdés

A kérdőíveinkre adott válaszok felhasználása 

). 

33. A Hivatalokhoz és a bírákhoz (és adott esetben a főtanácsnokokhoz) eljuttatott 60 ügyre 

vonatkozó kérdőívünk segítségével információt kívántunk gyűjteni az eljárás időtartamát 

befolyásoló tényezőkről (lásd: 19. bekezdés

                                                       

28 Két hónap a fellebbezésekre és négy hónap a többi ügyre. 

), az egyes indokolásokhoz rendelt időtartamról, 

29 A teljesség kedvéért a 4. ábra bemutatja a végzéssel lezárt ügyek átlagos időtartamának fő 
szakaszok szerinti bontását. Megjegyzendő azonban, hogy míg az ítélettel lezárt ügyek 
végigjárják az összes eljárási szakaszt, addig a végzéssel lezárt ügyek az eljárás különböző 
szakaszaiban, számos különböző okból lezárulhatnak. 
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valamint további részletes magyarázatokat minden egyes esetet illetően (pl. bevált 

módszerek). A kapott válaszok információs szintje azonban eltérő volt. 

34. A válaszok alapján elemeztük az EUB által említett tényezők gyakoriságát. A bírákkal és 

főtanácsnokokkal ezt követően folytatott interjúk megerősítették, hogy ezek az indokok 

hatással vannak az ügyek általános időtartamára. Az ügyek túlnyomó többségében a 

Hivatalok tájékoztatást adtak arról, hogy milyen hosszú idő tulajdonítható az időtartamra 

hatással lévő egyes tényezőknek. A bírák és a főtanácsnokok kevesebb ügyről nyújtottak 

ilyen információt. Ezért a mintában szereplő valamennyi ügyre nézve nem tudtuk értékelni 

az említett tényezők időtartamra gyakorolt hatását. 

35. A kérdőívekre adott válaszok alapján részletes elemzést nyújtó 2. melléklet bemutatja a 

Hivatalok, a bírák és a főtanácsnokok által megnevezett, az eljárások időtartamára hatással 

lévő tényezők gyakoriságát. Az 5–8. ábra

Nyilvántartásba vétel és előzetes feldolgozás a hivataloknál (írásbeli eljárás) 

 összegzést ad ezekről az információkról. 

36. Az írásbeli eljárást a Hivatalok folytatják le, amelyek saját eljárási szabályzatuk 

rendelkezéseit alkalmazzák. E szabályzatok többek között meghatározzák, hogy a felek mely 

határidőkön belül nyújthatják be észrevételeiket és írásbeli beadványaikat. 

37. Elemzésünk tanúsága szerint a 2014-es és 2015-ös évben ez a szakasz a Bíróságnál 

átlagosan 6,6 hónapot, a Törvényszéknél pedig 9,1 hónapot vett igénybe. Ez mindkét 

esetben az ügy élettartamának jelentős részét tette ki. Megjegyzendő, hogy ennek a 

szakasznak az időtartamát a különböző eljárási iratok benyújtására határidőket megállapító 

eljárási szabályzat határozza meg, de függ az az érintett felektől is (akik például kérhetnek 

határidő-hosszabbítást vagy bizonyos információk bizalmas kezelését), és attól, hogy 

harmadik felek élnek-e beavatkozási kérelemmel az eljárás kapcsán. 

38. Az 5. ábrán a Bíróság, a 6. ábrán pedig a Törvényszék vonatkozásában tekintjük át, hogy 

– a hivataloknak a 60 kiválasztott esetre vonatkozó válaszai szerint – mely tényezők voltak 

hatással leggyakrabban az írásbeli eljárás időtartamára. 
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5. ábra. Az írásbeli eljárás időtartamára hatással lévő leggyakoribb tényezők a kiválasztott 
30 bírósági ügyben 

 

Forrás: EUB-kérdőívek számvevőszéki elemzése. 

6. ábra. Az írásbeli eljárás időtartamára hatással lévő leggyakoribb tényezők a kiválasztott 
30 törvényszéki ügyben 

 

Forrás: EUB-kérdőívek számvevőszéki elemzése. 
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Eljárási iratok érkeztetése és feldolgozása a
Hivatal által

A második beadványváltás (válasz/viszonválasz)
engedélyezése

Szabályozási kérelem

Egyéb eljárási kérdés megítélése

Az egyik fél határidő-meghosszabbítás iránti
kérelme

Egy vagy több beavatkozási kérelem jóváhagyása

Beavatkozási kérelem

Terjedelmes iratok kezelése
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39. Az áttekintésből az derül ki, hogy a Bíróságnál a két leggyakoribb kiemelt tényező az 

egyéb uniós intézmények által végzett fordításokkal30, illetve az EUB Fordítási 

Főigazgatóságának (DG TRAD)31 munkaterhelésével kapcsolatos. A Fordítási Főigazgatóság 

munkájának az ügykezelésre gyakorolt hatását tovább elemezve (lásd: 74–79. bekezdés) arra 

a következtetésre jutottunk, hogy ez a tényező csak korlátozott hatással van az ügyek 

általános időtartamára. A Törvényszék esetében főként a dokumentumoknak a felekkel 

történő cseréjére vonatkozó szabályozási eljárásokat32 és a terjedelmes ügydokumentáció 

kezeléséhez szükséges időt jelölték meg tényezőként. A 2. háttérmagyarázat

2. háttérmagyarázat. Példák az írásbeli eljárás meghosszabbítására a Bíróságon és a 

Törvényszéknél 

 több példát 

mutat arra, hogy milyen okokból hosszabbították meg a Bíróság és a Törvényszék írásbeli 

eljárásait. 

Az egyik eset egy előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel kapcsolatos, amelyben a tagállami 

bíróság nem részletezte eléggé a kérelmét. A Bíróság így összetett feladattal szembesült az ügy 

vonatkozásainak értékelése során. A szükséges pontosítások iránti írásbeli kérelmet csak három 

hónap elteltével küldték meg a tagállami bíróságnak. Hasonló helyzet állt elő egy másik esetben, ahol 

az eljárást egy hónappal és 10 nappal hosszabbították meg. 

Bíróság 

Egy megsemmisítés iránti keresettel kapcsolatos esetben az eljárások 18 hónappal történő 

meghosszabbítása annak volt betudható, hogy a felek titoktartási kérdésekkel kapcsolatos jogi 

Törvényszék 

                                                       

30 Az uniós intézményeknek gondoskodnuk kell azon ügyek eljárási iratainak francia nyelvű 
fordításáról, amely ügyekben érintve vannak. 

31 Azon öt eset közül, amikor a hosszabbítás a Fordítási Főigazgatóság munkaterheléséből adódott, 
a hosszabbítás időtartama négy esetben kettő és hét nap között volt. A fennmaradó esetben 1,7 
hónapról volt szó.  

32 Például az eljárási iratok érkeztetése és feldolgozása a Hivatalnál (valamint a bírák további 
eljárási lépésekről hozott határozatai), a második beadványváltás engedélyezése, az eljárási 
iratok rendezése, egyéb eljárási kérdések, a felek által kért határidő-hosszabbítások és a 
beavatkozási kérelmek. 
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érveket vetettek fel. Egy másik esetben a titoktartással kapcsolatos problémákat csak 17 hónap 

elteltével oldották meg. 

40. Vizsgálatunk során észleltük, hogy már mindkét bíróság tett proaktív lépéseket az 

írásbeli eljárás időtartamára hatással lévő egyes eljárások módosítása és javítása érdekében, 

hogy el lehessen kerülni a túlzott késedelmeket ebben a szakaszban. Ilyen lépések voltak 

például: az eljárási szabályzat folyamatos tökéletesítése, a döntéshozatali eljárások 

egyszerűsítései, valamint a papíralapú okmányok használatának minimalizálása az 

elektronikus iratbenyújtás (E-Curia) 2011 óta, jelenleg is folyó bevezetése révén. 

A bíróságok elé utalt ügyek kiosztásának folyamata 

41. Mindkét bíróságon akkor kerül sor az ügyek kiosztására, amikor elegendő számú új ügy 

gyűlt össze ahhoz, hogy a bírák között kiegyensúlyozottan lehessen elosztani a 

munkamennyiséget. A 2014-ben és 2015-ben lezárt ügyek adatainak elemzése szerint egy 

adott ügy beérkezésétől bírónak való kiosztásáig átlagosan 2,3 hónap telik el a Bíróságon, 

illetve 1,5 hónap a Törvényszéken. Ez azonban nincsen jelentős hatással az ügyek 

feldolgozásának teljes időtartamára, mert az illetékes Hivatalban ezzel egyidejűleg már 

alapvető előkészítő munka zajlik. 

Bíróság 

42. A Bíróság elnöke felelős az egyes előadó bírók kijelöléséért, míg a főtanácsnokokra az 

első főtanácsnok osztja ki az ügyeket. A kijelölés során több tényezőt is figyelembe vesznek, 

például a bírók aktuális munkaterhelését és a más ügyekkel való hasonlóságot. Léteznek 

ezenkívül annak megelőzésére szolgáló szabályok, hogy egy ügyet azonos nemzetiségű bírára 

osszanak, a Törvényszéktől származó fellebbezések esetén pedig az ügy nem osztható ki 

olyan bíróhoz, akinek a nemzetisége megegyezik az előadó bíróéval. 

43. Eseti kijelölésekre akkor kerül sor, amikor halasztást nem tűrő eljárási döntéseket kell 

hozni, illetve gyorsított eljárás lefolytatására van szükség. A sürgősségi előzetes 
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döntéshozatalt igénylő ügyeket33 egy erre a célra kijelölt tanácsban bírálják el. Általában ha 

egy ügyet gyorsan le lehet zárni végzéssel, az elnök igyekszik azt az eljárási szabályzat 

értelmében34

Törvényszék 

 késedelem nélkül egy előadó bíróhoz rendelni. 

44. A Törvényszék elnöke a belső szabályok alapján eljárva felváltva osztja ki az ügyeket a 

kilenc tanácsnak35

45. Az alkalmazandó szabályokkal összhangban az elnök eltérhet az elosztási rendtől, vagy 

azért, mert a beérkezett ügyek más folyamatban lévő vagy korábban lezárt ügyekhez 

kapcsolódnak, vagy azért, hogy egyenletesebb munkaterhelést biztosítson. A Törvényszéktől 

kapott tájékoztatás szerint 2014-ben és 2015-ben az ügyek mintegy 40%-ának kiosztásánál 

tértek el az ügyelosztási rendtől. Miután kijelölték az eljáró tanácsot, az érintett tanács 

elnöke javaslatot tesz az egyes ügyekhez kijelölni kívánt előadó bíró személyére; a végső 

döntést a Törvényszék elnöke hozza meg. 

. Ez négy, az alábbiak szerint elkülönült elosztási rend alapján történik: i) a 

vállalkozások versenyjogi szabályainak, az állami támogatási szabályoknak és a kereskedelmi 

védelmi intézkedések szabályainak alkalmazását érintő ügyek; ii) a szellemi tulajdonhoz 

fűződő jogokat érintő ügyek; iii) közszolgálati ügyek (csak 2016-tól) és iv) az említettektől 

eltérő esetek. 

A tanácsok és az előadó bírák ügykezelési eljárása a kijelölésüket követően 

46. Az ügyek feldolgozása a kiosztásuktól a lezárásukig több szakaszból áll és az ügyek teljes 

időtartamának igen jelentős részét teszi ki: konkrétan az előzetes jelentések elkészítése 

2014-ben és 2015-ben átlagosan 3,2 hónapot vett igénybe a Bíróságon és 9,4 hónapot a 

Törvényszéken, míg az ügyek lezárása átlagosan 4 hónapig tartott a Bíróságon és 5,3 hónapig 
                                                       

33 A szabadság, biztonság és jogérvényesülés területén felmerülő sürgős esetekre vonatkozó 
ügyek. 

34 Lásd: az eljárási szabályzat 53. cikkének 2. bekezdése (hatáskör hiánya vagy nyilvánvalóan 
elfogadhatatlan kérelmek), 99. cikke (indokolt végzéssel adott válasz) és 181. cikke 
(nyilvánvalóan elfogadhatatlan vagy nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés vagy csatlakozó 
fellebbezés). 

35 A Törvényszék eljárási szabályzata 25. cikkének megfelelő határozatok (HL C 313, 2013.10.26., 4. 
o. és HL C 296, 2016.8.16., 2. o.). 
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a Törvényszéken. Amint azt a 33. és 34. bekezdésben

47. Ennek ellenére a kérdőívekre adott válaszok elsődleges információforrásként 

szolgálhatnak az EUB további elemzéseihez. Az ügyek elbírálásának időtartamára hatással 

lévő, a bírák (illetve adott esetben a főtanácsnokok) által az érintett ügyek tekintetében 

megadott leggyakoribb tényezők áttekintése a Bíróság vonatkozásában a 

 ismertettük, a bírók és a főtanácsnokok 

által a kérdőívekben nyújtott információk az esetek többségében az időtartamra hatással 

lévő különböző tényezők gyakoriságára vonatkoztak, nem pedig a tényezőknek 

tulajdonítható időmennyiségre. Továbbá míg az egyes szakaszoknak szentelt időről vannak 

információink, arról nem áll rendelkezésünkre adat, hogy az egyes szakaszok elvégzése 

valójában hány munkanapjába került a bíráknak, a főtanácsnokoknak és kabinetjük 

munkatársainak. 

7. ábrán, a 

Törvényszék vonatkozásában pedig 8. ábrán látható. A 60 ügy időtartamát befolyásoló 

tényezők teljes körű elemzését a II. melléklet

7. ábra. A kiválasztott 30 bírósági ügy elbírálásának időtartamára hatással lévő 
leggyakoribb tényezők 

 tartalmazza. 

 

Forrás: EUB-kérdőívek számvevőszéki elemzése. 

63%

40% 40% 40%
37%

17% 17%
13%

Törvénykezési szünetek

Az ügyiratért felelős jogi referens munkaterhelése

Olyan ügy, amely új, illetve különösen összetett jogi
kérdéseket vet fel

Betegség, szülési vagy szülői szabadság, vagy jogi referens
távozása

Az előadó bíró, illetve a főtanácsnok munkaterhelése

Terjedelmes ügy

Tárgyát tekintve, gazdasági vagy tudományos szempontból
összetett ügy

Egyéb okból összetett ügy
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8. ábra. A kiválasztott 30 törvényszéki ügy elbírálásának időtartamára hatással lévő 
leggyakoribb tényezők 

 

Forrás: EUB-kérdőívek számvevőszéki elemzése. 

48. A Bíróság esetében az ügykezelés időtartamát befolyásoló leggyakoribb tényezőként a 

kérdőívek a következőket említik: a törvénykezési szünetek36

49. A mintában szereplő törvényszéki ügyek időtartamára hatással lévő leggyakoribb 

tényező az ítéletek átolvasásával foglalkozó egység számára szükséges idő volt. Ezt az erre a 

részlegre háruló jelentős munkaterhelés okozta, amely az ügyhátralék csökkentésére tett 

2014-es és 2015-ös erőfeszítésekből következett. Ki kell azonban emelni, hogy az erre a 

munkára kitűzött belső határidőket általában betartották. A gyakran említett tényezők közé 

tartozott még az előadó bírákra és jogi referenseikre nehezedő munkaterhelés, az ügyhöz 

kijelölt tanács összetételének változása, az ügyek újraosztása és a pervezető intézkedések. A 

Bíróság és a Törvényszék specifikus tényezőinek gyakoriság szempontjából történő 

összehasonlítása a 

, a jogi referensek 

munkaterhelése, betegsége, fizetett szülési/szülői szabadsága vagy távozása, az előadó bírák 

és a főtanácsnokok munkaterhelése, valamint az ügyek tartalmi összetettsége és terjedelme. 

3. háttérmagyarázatban

                                                       

36 A törvénykezési szünetek időtartama alatt az EUB folytatja működését, de tárgyalást és 
tanácskozást nem tartanak, kivéve ha ezt az ügy sajátos körülményei megkövetelik. 

 látható. 

97%

67% 63% 60%
53% 53%

37% 37%

A határozattervezetek értékelése az ítéletek átolvasásával
foglalkozó egység által

Az előadó bíró, illetve a főtanácsnok munkaterhelése

A tanács összetételének megváltozása

Ügy újrakiosztása

Az ügyiratért felelős jogi referens munkaterhelése

Pervezető intézkedés

Ügycsoportok (például a versenyellenes megállapodásokkal
kapcsolatos ügyek) összehangolt kezelése

Az előadó bíró, illetve a főtanácsnok hivatali idejének lejárta
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3. háttérmagyarázat - A Bíróság és a Törvényszék specifikus tényezőinek összehasonlítása 

gyakoriság szempontjából 

A bírák az írásbeli eljárást követő időtartamot befolyásoló egyik leggyakoribb tényezőnek az 

ügyekben felmerülő kérdések összetettségét tartják. Ezzel a problémával mindkét bíróság hasonló 

mértékben szembesült (a Bíróságon a mintában szereplő ügyek 40%-ánál, a Törvényszéken a 33%-

ánál említették). A válaszokból az is kiderült, hogy mindkét bíróságon ugyanolyan mértékben fordul 

elő a terjedelmes ügydokumentáció, amelyet mind a Bíróságon, mind a Törvényszéken a mintában 

szereplő ügyek 20%-ánál említettek tényezőként. 

Összetettség és terjedelmes ügydokumentáció 

A Törvényszék válaszai alapján az előadó bíró, illetve a főtanácsnok és az ügyet vezető jogi referensek 

munkaterhelése gyakran befolyásolja az eljárások időtartamát (a mintában szereplő ügyek 67, illetve 

53%-ánál). Ezt az okot a Bíróság jóval ritkábban említette (az ügyek 37%, illetve 40%-ánál). 

Munkaterhelés 

Az EUB válaszai alapján az előadó bírák megbízatásának lejárta az eljárás időtartamát gyakrabban 

befolyásoló tényező a Törvényszéken (37%), mint a Bíróságon (10%-nál kevesebb). 

Az előadó bírák megbízatásának lejárta, a tanácsok összetételének megváltozása, az ügyek 

újrakiosztása 

A Törvényszék az eljárás időtartamát befolyásoló két másik gyakori (a válaszok mintegy 60%-ban 

előforduló) tényezőként a tanács összetételének megváltozását és az ügyek újrakiosztását említette. 

Ezek a tényezők gyakran a bírák megbízatásának megszűnéséhez kapcsolódnak. 

A mintánkban szereplő hat törvényszéki ügy esetében történt az eljárási szabályzatnak

Felfüggesztések 

37

                                                       

37 Az eljárást kivételes körülmények esetén lehet felfüggeszteni (például ha a Bírósághoz és a 
Törvényszékhez olyan ügyekben fordultak, amelyeknek ugyanaz a tárgya, amelyekben ugyanaz 
az értelmezési kérdés merül fel vagy ugyanannak a jogi aktusnak az érvényességét vitatják). Az 
eljárás felfüggesztéséről szóló végzést vagy határozatot kézbesítik a felek részére. Lásd: a 
Bíróság eljárási szabályzatának 55. cikke és a Törvényszék eljárási szabályzatának 69. cikke. 

 megfelelő 

hivatalosfelfüggesztés, míg a bírósági ügyek között ilyen nem fordult elő. Három bírósági ügy 

esetében azonban az előadó bírák jelezték, hogy az eljárás időtartamát befolyásolta az eljárási 
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szabályzatban meg nem határozott „nem hivatalos” felfüggesztés. Ilyenre került például sor akkor, 

amikor a Bíróság szüneteltette az ügykezelést, hogy bevárja a más hasonló ügyekben várható ítéletet. 

50. A bírák és a főtanácsnokok a velük folytatott interjúink tanúsága szerint tudatában 

vannak annak, hogy az ügyeket lehetőség szerint az indikatív határidőkön belül kellene 

elbírálniuk úgy, hogy az ne menjen a minőség rovására. Kiemelték azt is, hogy ha az adott 

ügyhöz kijelölt jogi referens nem áll rendelkezésre, az csorbíthatja az eljárások 

hatékonyságát, különösen ha megfelelő helyettes sem tud eljárni. Szintén kiemelték, hogy 

javulást lehetne elérni a bírák megbízatásának megszűnése körüli bizonytalanságot és a 

távozó bírák munkájának átadását illetően. 

Monitoring 

51. Az ügyek kezelésének monitoringja és nyomon követése, beleértve az online 

monitoringeszközök fejlesztését, kedvezően alakult az elmúlt években. A megkérdezett bírók 

elismerték, hogy ezek kihatnak az ügyek elbírálásának hatékonyságára. 

52. Az indikatív határidők betartásának monitoringját az EUB az egyes ügyeket tekintve 

végzi, és kiemeli, hogy mely ügyeknél nem sikerült tartani a határidőket. Mivel azonban 

indikatív határidőkről van szó, betartásuk vizsgálatánál mindkét bíróság átlagos 

időtartamokat vesz alapul, vagyis az elhúzódó ügyeket rövidebb ideig tartó ügyekkel 

ellentételezi. 

Bíróság 

53. Az ügyek monitoringja és nyomon követése az elnök általános felelősségi körébe 

tartozik. A határidők betartását elsősorban a tanácselnökök és az első főtanácsnok 

részvételével megtartott heti értekezleteken követi figyelemmel. A monitoringeljárás 

fokozatos fejlődésen ment át az elmúlt években, így a nyomon követést jelenleg már 

részletesebb jelentések és elemzések segítik, különböző jelentések és informatikai eszközök 

– pl. a Suivi des Affaires („ügykövető”) – támogatásával. Ezek közül az „État des affaires” („az 

ügyek állása”) című beszámoló csillaggal jelöli azokat az ügyeket, amelyek esetében az 

előadó bíró előzetes jelentése nem tartotta be az indikatív határidőt, a közelmúltban 
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bevezetett38

54. A Bíróság fokozatosan bevezetett egy sor intézkedést az ügyek elbírálására fordított idő 

csökkentésére, illetve az egyes eljárási szakaszokban előforduló hosszabbítások feltárására 

és ezek orvoslására. Egy ilyen konkrét, 2004-es intézkedés a Bíróság elé terjesztett ügyek 

kezelésére vonatkozó Gyakorlati útmutató

 „Fiche délai” („határidő-adatlap”) pedig részletesebb adatokkal szolgál és 

becsült időpontokat rendel az adott ügy következő szakaszaihoz. A Bíróság 2016-ban 

bevezette a „Plan de rattrapage” („felzárkóztatási terv”) készítését azoknál az ügyeknél, 

amelyek esetében az indikatív határidőket nem tartották be. 

39

55. Az indikatív határidők rendszere valódi ösztönzést jelent a határidők betartására az 

egyes eljárási szakaszok lezárásakor. Ez a megoldás azonban nem „egyénre szabott”, 

amennyiben a megszabott határidők nem veszik figyelembe az egyes ügyek típusát, 

összetettségét és egyéb jellemzőit, s így esetenként túl közeliek az összetett ügyek esetében, 

míg az egyszerűbb ügyekben túl nagyvonalúak lehetnek. 

 részét képező „Échéancier” („ütemterv”) 

bevezetése. Ez az ütemterv indikatív határidőket állapít meg a legtöbb ügy kezelésének és 

elbírálásának különböző szakaszaira nézve. 

Törvényszék 

56. A Törvényszéken az ügyek monitoringja és nyomon követése a bíráknak való kiosztás 

után az elnök általános felelősségi körébe tartozik. Az egyes ügyek szintjén a szélesebb 

értelemben vett kollektív felelősségen az elnök, a tanács elnöke és az előadó bíró osztozik. A 

Bírósághoz hasonlóan a Törvényszék is felismerte a szorosabb monitoring és nyomon 

követés szükséges voltát, és idővel ki is fejlődtek az ehhez szükséges eszközök. 

57. A Törvényszék a saját maga által kifejlesztett adatelemzések és jelentések révén 

ösztönzi az ügykezelés egyes főbb szakaszaira meghatározott általános határidők 

                                                       

38 Lásd: Lenaerts elnök 2016. március 11-én kelt 29/2016. számú tájékoztatója. 

39 A Guide pratique relatif au traitement des affaires portées devant la Cour de Justice (document 
interne de la Cour – dernière mise à jour à compter de juin 2017) (Gyakorlati útmutató a Bíróság 
elé terjesztett ügyek kezeléséhez – Bírósági belső dokumentum, utolsó frissítés: 2017. június) 
című belső dokumentum. 
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betartását40

58. A jelentésen kívül szintén háromhavonta más eszközökkel is mérik a teljesítményt. Ilyen 

eszközök: memorandum az ügyekről a hosszabbítások elemzésével, a „jelentős”

, illetve csökkenti az egyes ügyekre fordított időt. A Suivi des Affaires 

informatikai eszközön kívül a Törvényszék 2011-ben bevezette a „Tableau de Productivité” 

(„Termelékenységi táblázat”) nevű eszközt és a felhalmozódott késedelmek táblázatát, 

amelyeket háromhavonta minden bírónak megküld. Ennek a jelentésnek a részleteit az elnök 

negyedévente megvitatja a tanácselnökökkel, hogy meghatározzák, mely eljárási 

szakaszokban van szükség további erőfeszítésekre. 

41

59. Egyértelmű, hogy az elmúlt években nagyobb prioritást kapott az aktívabb ügykezelés, 

ami egészében véve pozitív eredményekkel járt már a reform életbe lépése előtt. Például a 

Törvényszék saját elemzése szerint az előzetes jelentések elkészítése során az indikatív 

határidőhöz képest mért időtúllépés az összes lezáratlan ügy tekintetében a 2010-es 130 000 

napról 2016 végére 15 000 napra zuhant, ami közel 90%-os csökkenést jelent

 

hosszabbításokkal érintett ügyek listája, illetve a bíráknak emailben megküldött külön 

emlékeztetők az ő felelősségi körükbe tartozó hosszabbításos ügyek felsorolásával. Az egyes 

bíráknak megküldött részletes információk növelték az átláthatóságot, fokozták a 

tudatosságot és naprakészebbé tették az ügykezelést. 

42

60. Mindkét bíróságra vonatkozik, hogy az olyan informatikai rendszerek folyamatos 

fejlesztésének köszönhetően, mint a Business Intelligence („Üzleti intelligencia”) beszámolók 

(korábban: Business Object, „Üzleti objektum”) és a várhatóan 2017-ben bevezetésre kerülő 

ARGOS rendszer, részletesebb információ várható a személyre szabott kezelőfelületeken 

keresztül, amely megjeleníti az eljárás összes még elvégzendő feladatát és szakaszát a bírák, 

. 

                                                       

40 A Gestion des dossiers au sein des Cabinets du Tribunal (Août 2010) (Ügykezelés a Törvényszék 
kabinetjeiben, 2010. augusztus) című belső dokumentum és a belső eljárások útmutatója, 
amelyeket rendszeresen frissítenek (legutóbb 2017 májusában). Létezik ezenkívül egy belső 
szabályozás is az írásbeli szakasz során keletkező iratok fordítására vonatkozóan. 

41 Jelenleg a három hónapot meghaladó hosszabbításokat minősítik jelentősnek, míg az eszköz 
2009-es bevezetése idején ugyanez az időszak két év volt. 

42 Szem előtt tartandó, hogy 2010-ben 636 új ügyet nyújtottak be a Törvényszékre, míg 2016-ban 
974-et. 
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főtanácsnokok és jogi referensek számára. Ezek a fejlesztések ugyan a helyzet szorosabb 

nyomon követését teszik lehetővé az ügyek elbírálásának lehetséges hosszabbításait illetően, 

jelen értékelésünk azonban nem vizsgálta e fejlesztések valószínű hatását. Időközben a 

megkérdezett bírák közül nem kevesen saját ad hoc rendszert (gyakran Excel táblázatokat) 

alakítottak ki az ügymenet nyomon követésére. 

Az igazságügyi statisztikáktól az ügyekhez igazított határidők és a teljesítménymutatók 

felé  

61. Az EUB az igazságügyi statisztika adataira hivatkozva számol el a teljesítményével: ez 

elsősorban a benyújtott, az egy év alatt befejezett és az év végén még folyamatban lévő 

ügyek számát, valamint az év közben lezárt eljárások átlagos időtartamát jelenti. Belső, 

információs célokra az intézmény részletesebb bontást is készít az ügyek számáról és 

alaposabban elemzi az átlagos időtartamokat. 

62. Az átlagos időtartamról közölt bírósági számadatok ugyan áttekintést adnak az 

igazságszolgáltatási tevékenységről általában, ám így összetettségüket tekintve igen eltérő 

ügyek kerülnek egy kalap alá. Az eljárások időtartamát illetően az EUB teljesítményéről így 

csak részleges kép kapható. 

Fejlemények a bírósági teljesítmény mérésének terén 

63. Az EUB a hatékonyságot elsősorban úgy méri, hogy értékeli a lezárt ügyek számának 

alakulását és – elsősorban a Bíróságra nézve – összeveti a lezárt ügyek átlagos elintézési 

időtartamát az eljárások különböző szakaszaira megállapított indikatív, nem egyedi esetekre 

szabott határidőkkel. Ennek során az EUB a teljesítménymérését nagyrészt a felhasznált 

erőforrásokat (input) figyelembe nem vevő outputmutatókra alapozza. 

64. A vezetés így olyan módszert alkalmaz, amely átfogóan értékeli a teljesítményt. Az EUB 

az eljárásait nem az ügyek időtartamán alapuló, azok összetettsége és típusa szerint 

felállított standardok alapján kíséri figyelemmel. Az adott ügyek összetettségéről szóló 

információk hiányában a lezárt ügyek számának növekedése, illetve az átlagos időtartam 

csökkenése nem jelent feltétlenül nagyobb hatékonyságot. 
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65. Vizsgálatunk során figyelembe vettük, hogy szélesebb körben milyen fejlemények 

jellemezték a bírósági teljesítménymérést. Ebben a tekintetben különösen az Európa Tanács 

által létrehozott CEPEJ43

66. Áttekintettük a CEPEJ bírósági eljárások időkeretére

 munkáját találtuk jelentősnek. 

44

67. Az útmutató értelmében az időkereteket az egyes eljárási kategóriák szerint, az ügyek 

összetettségét is figyelembe véve kell megszabni. A teljesítmény méréséhez például olyan 

időkeret szabható, hogy az ügyek 90 vagy 95%-át 12–36 hónapon belül kell lezárni, az eljárás 

típusától és összetettségétől függően. 

 vonatkozó végrehajtási 

útmutatóját. Az ilyen időkeretek meghatározása alapvető lépés az ügyelbírálási teljesítmény 

méréséhez és összevetéséhez, és ily módon az ügyhátralék fogalma is meghatározható a 

folyamatban lévő, az időkeretet túllépő ügyek számaként vagy arányaként. 

68. Elemeztük az időgazdálkodásra vonatkozó fő CEPEJ iránymutatásokat is45, abból a 

szempontból, hogy milyen bevált módszerek lennének alkalmazhatóak az EUB eljárásaira is. 

Megállapításunk szerint különösen a CEPEJ „Időgazdálkodási ellenőrzőlistája” lehetne kiváló 

eszköz annak vizsgálatára, hogy milyen mértékben állnak az EUB rendelkezésére megfelelő 

információk és elemzések a bírósági eljárások releváns aspektusairól. Az ellenőrzőlistát hat 

időgazdálkodási mutató köré építették fel. Azt, hogy az ellenőrzőlista egyes pontjai hogyan 

kapcsolódnak az egyes mutatókhoz, a III. melléklet

                                                       

43 Az egyes ügyek optimális és előrelátható időn belül történő elbírálásának keretprogramja 
(2005); Időgazdálkodási ellenőrzőlista (Az igazságszolgáltatási eljárások hosszának elemzésében 
használt mutatók ellenőrzőlistája) (2005); Az igazságszolgáltatási eljárások időgazdálkodásában 
„bevált módszerek” gyűjteménye (2006); Felülvizsgált Saturn útmutató az igazságügyi 
időgazdálkodáshoz (2014); Végrehajtási útmutató: „Cél: európai határidők az 
igazságszolgáltatási eljárásokban” (2016).  

 mutatja be. Az arról készült 

értékelésünket, hogy a hozzáférhető információk és ezek bírósági elemzése milyen 

mértékben áll összhangban az ezekre a mutatókra vonatkoztatható CEPEJ 

44 „Időkeret” alatt olyan időszakasz értendő, amelyen belül bizonyos számú ügyet, illetve az ügyek 
egy bizonyos százalékát el kell intézni, figyelembe véve a folyamatban lévő ügyek életkorát. 

45 Elsősorban a CEPEJ keretprogramjában kijelölt következő általános cselekvési irányokat: az 
időkeretek előreláthatóságának javítása, standardok megállapítása és nyomon követése minden 
ügytípus optimális határidejére nézve, a statisztikai eszközök fejlesztése, információs és 
kommunikációs stratégiák kidolgozása, valamint ügykezelési prioritások meghatározása. 
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iránymutatásokkal, a 9. ábrán mutatjuk be. Ez az EUB ügykezelési rendszereinek vizsgálatán 

és a 60 lezárt ügyből álló minta elemzésén alapul (lásd: 36–60. bekezdés). Noha a CEPEJ hat 

időgazdálkodási mutatója által lefedett legtöbb területen jelentős előrelépés történt, a 

vizsgálat megállapítása szerint van még javítanivaló a bírósági teljesítménymérésben. 
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9. ábra. Értékelésünk arról, hogy az EUB milyen mértékben követi a CEPEJ legrelevánsabb 

iránymutatásait az „Időgazdálkodási ellenőrzőlista” vonatkozásában  

CEPEJ mutatók 

Az EUB által 

alkalmazott 

mutató? 

Az EUB időgazdálkodási eljárásai és a mutatókban kifejtett 

CEPEJ-iránymutatások összeegyeztethetőségének értékelése 

1) Értékelhető-e az 

eljárások teljes 

hosszúsága 

Igen 

Az összes ügy esetében állnak rendelkezésre adatok mind az 

eljárások teljes hosszára, mind az egyes szakaszok időtartamára 

nézve (lásd: 28–30. bekezdés). 

2) Az eljárások 

időtartamára 

megállapított 

standardok 

Részben 

Az EUB ugyan megállapított standard indikatív határidőket az 

eljárások egyes szakaszainak ügykezelésére nézve, ám ezeket nem 

igazították hozzá a különböző ügyfajtákhoz (lásd: 55. és 

57. bekezdés).  

3) Megfelelően 

kidolgozták az ügyek 

osztályozását 

Részben 

Az EUB által használt informatikai rendszerek részletes 

információkat nyújtanak az ügyekről. Ezeket a adatokat azonban 

nem használják fel az ügyek osztályozására összetettségük és 

átlagos időtartamuk alapján (lásd: 62. bekezdés). 

4) Az eljárások 

menetének 

nyomonkövethetősége 

Részben 

Az eljárás legfontosabb és legjellemzőbb szakaszainak időbeli 

lefolyását nyilvántartják, az eljárás egyes szakaszaival valójában 

eltöltött időt (erőforrások) és az eljárások időtartamát befolyásoló 

okokat viszont nem (lásd: 34., 46. és 47. bekezdés). 

5) Vannak eszközök a 

késedelmek 

haladéktalan 

megállapítására és a 

következmények 

enyhítésére 

Részben 

Rendszeresen rámutatnak a standard indikatív határidőkön 

túllépő hosszabbításokra, pedig ezeket nem az ügyek 

összetettségét és típusait figyelembe véve határozták meg (lásd: 

55. és 57. bekezdés). 

6) Használják 

időgazdálkodási 

eszközként a modern 

technológiát az 

igazságszolgáltatásban 

Részben 

Az informatikai rendszerekben nyilvántartják az összes ügy 

alapadatait, és ezek bármikor hozzáférhetőek. Az összegyűjtött 

adatokat mégsem használják fel a vezetés céljaira (lásd: 69–

72. bekezdés). Az informatikai rendszereket nem integrálták teljes 

mértékben (lásd: 81. és 82. bekezdés). 

Forrás: Számvevőszék. 

69. A CEPEJ kiemelte, hogy standardokat kell megállapítani az eljárások időtartamára nézve, 

és megjegyezte, hogy „a bírósági határidőkre megállapított standardoktól és célértékektől 

való eltérés észlelése vagy előreláthatósága esetén haladéktalanul lépéseket kell tenni az 
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eltérések okainak orvoslására”46. Az ügymintánkra vonatkozó kérdőívre adott válaszok 

tanúsága szerint előfordulnak eltérések az indikatív időkeretektől, például a bírák 

munkaterhét alkotó ügyek száma és összetettsége miatt, a bírák megbízatásának lejártával 

kapcsolatos okokból, valamint egyes jogi referensek távolléte miatt (lásd: 48. és 

49. bekezdés

Az ügyek összetettségének elemzése: az ügykezelési folyamat támogatásának lehetséges 

módja 

). 

70. A mintánkban szereplő ügyekre vonatkozó kérdőívekre adott bírósági és törvényszéki 

válaszok alapján megállapítható, hogy az összetettség az eljárások teljes időtartamára 

hatással lévő jelentős tényező (lásd: 47. és 48. bekezdés). Véleményünk szerint az EUB 

ügykezelési folyamatának javítása érdekében az ügyek összetettségének elemzését tovább 

lehetne fejleszteni a már meglévő adatok felhasználásával. Ezt a lehetőséget megvizsgálandó 

elemzést végeztünk annak megállapítására, hogy létezik-e korreláció47 az összetettségre 

utaló egyes tényezők48

71. Elemzésünk végeredménye szerint, amint az a 

, illetve a 2014-ben és 2015-ben lezárt ügyek teljes időtartama között. 

IV. mellékletben látható, viszonylag erős 

pozitív korreláció49

                                                       

46 Felülvizsgált Saturn útmutató az igazságügyi időgazdálkodáshoz (2014). 

 áll fenn az összetettségi tényezők és az időtartam között. Mindegyik 

alkalmazott tényező relevánsnak tekinthető az ügyek teljes időtartama tekintetében. Az 

47 A korreláció statisztikai mérőszám, amely azt jelzi, hogy milyen mértékű kölcsönös függés 
figyelhető meg két vagy több változó egyidejű ingadozásában. A pozitív korreláció a változók 
párhuzamos növekedésének vagy csökkenésének, míg a negatív korreláció a változók ellentétes 
irányú változásának mértékét mutatja. 

48 A Bíróság esetében ilyen tényezők: az eljárás- és a döntéstípusok alapján megegyező ügytípusok 
szokásos átlagos időtartama; az, hogy mely ítélkező testülethez osztották az ügyet, figyelembe 
véve, hogy az összetettebb ügyeket általában az öt bíróból álló tanácsokhoz és a nagytanácshoz 
osztják ki, az ügyirat részét képező iratok teljes oldalszáma; az ügyben lefordított oldalak száma; 
adott esetben a főtanácsnok véleménye; a döntés típusa (ítélet vagy végzés); a döntés 
oldalszáma. A Törvényszék esetében: az ügy tárgya és a döntések típusa szerint megegyező 
ügyek szokásos átlagos időtartama; az ügyirat részét képező iratok teljes oldalszáma; az ügyben 
lefordított oldalak száma; a döntés típusa (ítélet vagy végzés); a döntés oldalszáma. 

49 A korrelációs együttható 0,7-es értéket mutat (0-tól 1-ig terjedő skálán, amelyen a 0 nemlétező 
korrelációt, az 1 pedig a tökéletes pozitív lineáris korrelációt jelenti). 
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eredmény tanúsága szerint a régi ügyek adatait tovább elemezve a jelenleginél részletesebb 

vezetési információkat lehetne generálni, és rá lehetne mutatni, hogy mely ügyek esetében 

volt azok időtartama jelentősen hosszabb vagy rövidebb annál, ami az ügy jellemzői alapján 

várható lett volna. Ilyen információk birtokában rá lehetne például mutatni arra, hogy mely 

visszatérő problémák okoznak határidő-túllépést, de azokra a bevált módszerekre is, 

amelyek lehetővé teszik az ügyek rövidebb idő alatt történő lezárását. Ennek révén 

potenciálisan az ügyek teljes életciklusa alatt támogatni lehet a döntéshozatalt, és hozzá 

lehet járulni az ügykezelés hatékonyságának javításához. 

72. Elemzésünk csak első kísérlet volt a meglévő adatok hasznosítására. Nyilvánvalóan 

tovább lehetne finomítani az EUB tapasztalatai alapján, több tényező tekintetbe vételével és 

a különböző tényezőknek tulajdonított súlyozás egyéni esetekre szabásával. 

Az ügykezelési folyamat támogatása 

73. A támogató szolgáltatások szerepe a fő ügykezelési szakaszok hatékony teljesítésének 

megkönnyítése. Ilyen szempontból vizsgáltuk a fordítási tevékenységet (lásd: 74–

79. bekezdés) és az informatikai rendszereket (lásd: 80–85. bekezdés

Fordítás 

). 

74. Az iratok lefordítása fontos szerepet játszik az EUB bírósági tevékenységének 

támogatásában, tekintettel arra a kötelezettségére, hogy mind az ügykezelése, mind a 

jelentős számú bírósági határozat közzététele során használnia kell az Unió valamennyi 

nyelvét. Az, hogy egy fordítás rendelkezésre áll-e bizonyos főbb időpontokban50, közvetlen 

hatással lehet az ügyek életciklusának időtartamára. A mintánkat alkotó ügyekben (lásd: 36–

40. és 46–50. bekezdés

75. A 2014–2016-os időszakban az EUB évente 1,1 millió oldalt fordíttatott le. A fordítások 

26–36%-át készítették külső, nem bírósági jogász-nyelvészek, ennek éves költsége 9–

12 millió euró volt. 

) az ügyek általános időtartamával összevetve az ilyen hatás csekély. 

                                                       

50 Például az utolsó eljárási irat fordítása az írásbeli eljárás végén és az ítélettervezet fordítása. 
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A határidők megállapítása 

76. Az EUB-nek különböző módszerei vannak az ügyiratok fordítási határidejének 

meghatározására. A legtöbb fordítás esetén az egyes ügytípusokhoz egyedi határidőt 

állapítanak meg51. Alternatívaként az ügyek sajátosságait tekintetbe nem vévő állandó 

határidőket is alkalmaznak52

Központi és helyi tervezés 

. Ebben az esetben a határidők nem tükrözik a jogász-nyelvész 

átlagos potenciális napi fordítási kapacitását. A DG TRAD munkaterhelése rugalmasabban 

kezelhető akkor, ha kombinálják az ügyekhez igazított és az általános határidőket. 

77. A határidőkben a kérelmező szervezeti egység53

A dokumentumok fordítására megállapított határidők betartása 

 és a központi tervezésért felelős részleg 

állapodik meg. Léteznek irányítási eszközök a heti munkatervezésre és a dokumentumok 

fordításának határidők alapján történő nyomon követésére. Azt azonban nem tartják 

nyilván, hogy a jogász-nyelvészek ténylegesen mennyi időt fordítanak az egyes iratokra. Ha 

rendelkezésre állna ez az információ, rámutathatna a hatékonyságnövelés lehetséges 

területeire vagy egyes követendő példákra. 

78. Megállapítottuk, hogy 2014-ben és 2015-ben a fordítási határidőket nagyrészt 

betartották. Az utolsó eljárási iratok lefordítása az írásbeli eljárás kulcsfontosságú 

mozzanata, mert ekkortól számítják a bírák által készítendő előzetes jelentések indikatív 

határidejének kezdetét. Megállapítottuk, hogy az ügyek jelentős részénél (29% a Bíróságon 

és 57% a Törvényszéken), a fordítások 5,5, illetve 9 nappal az előírt belső határidő előtt álltak 

rendelkezésre. 

                                                       

51 Az ítéletek és a főtanácsnokok véleménye esetében. 

52 Ilyen határidő lehet például: 20 munkanap egy előzetes döntéshozatal iránti kérelemre, vagy 
általában két hónap az eljárási iratok fordítására (a Törvényszék esetében legfeljebb 50 oldal). 

53 Elsősorban a Hivatal, a felelős tanács elnökének kabinetje vagy az előadó bíró kabinetje. 
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A teljesítmény összevetése más uniós intézményekkel 

79. Az EUB részt vesz a bevált módszerek megosztását célzó intézményközi Fordítási 

Végrehajtó Bizottság (ECT) munkájában. Az EUB lépéseket tett teljesítménymutatók (ún. 

KIAPI) bevezetésére azzal a céllal, hogy olyan módszertant használjanak a fordítási 

tevékenység mérésére54, amely lehetővé teszi az összevetéseket más uniós 

intézményekkel55

Informatikai rendszerek 

. 

80. A számítógépes támogató rendszerek használatának egyik célja, hogy megkönnyítse az 

igazságszolgáltatást, a felhasználók számára pedig az ahhoz való hozzáférést, az eljárások 

felgyorsítása és ezáltal az eljárások időtartamának csökkentése érdekében56

Összetettség és az integráció hiánya 

. 

81. Az EUB-n 95 különböző informatikai alkalmazást használnak az igazságszolgáltatási és 

adminisztratív tevékenységek során. Az EUB szerint az alkalmazások nagy számának oka a 

két bírósági szervezet léte és a kölcsönösen egymástól függő eljárások összetett volta. 

Ezenkívül az EUB továbbra is egy központi adatbázisra, az 1995-ben bevezetett Litige-

retámaszkodik, miközben egyedi igényeinek kiszolgálására külön alkalmazásokat is kifejleszt. 

Az elsődleges prioritás az volt, hogy biztosítva legyen az igazságszolgáltatási eljárás 

folyamatossága. 

                                                       

54 A következő tényezőket mérik: (1) fordítási költség, (2) fordítási költség (mozgóátlag), 
(3) fordítás oldalszáma (output), (4) minőségellenőrzés, (5) határidő betartása / időben 
teljesítés, (6) fordítók létszáma, (7) munkatempó, (8) kiszervezés mértéke, és (9) nem fordítási 
outputok és mutatók.  

55 A Parlament 2015. április 29-i ,2013-ra vonatkozó mentesítési állásfoglalásában tett 
észrevételeinek és ajánlásainak nyomon követése (24. kérdés). 

56 CEPEJ Studies No 24 on the European Judicial System (Efficiency and Quality of Justice): 
Thematic report: Use of Information Technology in European Courts (2016) (A CEPEJ 24. sz. 
tanulmánya az európai igazságszolgáltatási rendszerről (Az igazságszolgáltatás hatékonysága és 
színvonala). Tematikus jelentés: Az informatika használata az európai uniós bíróságokon). 
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Érintkezési felületek más alkalmazásokkal 

82. A Litige és az ügyek feldolgozására használt más alkalmazások közötti integráció hiánya 

egyes esetekben a manuális bevitelt és az input megkettőzését követeli meg, ami nem 

hatékony, és hibás adatok létrejöttének a kockázatát idézi elő. 

Az ügykezelés informatikai felépítésének fejlesztései 

83. Az Informatikai Igazgatóság (DIT) 2016–2020-as időszakra57

84. Az EUB már több kísérletet is tett meglévő ügykezelési informatikai rendszerei 

fejlesztésére. Elsősorban 2000-ben került sor erre, amikor a Törvényszék Pro-Curia néven 

elindított egy ambiciózus projektet integrált ügykezelési informatikai rendszer létrehozására, 

egyszerűsített és szabványosított funkciókkal, amely leváltotta volna a Litige-t. A 

végrehajtásban tapasztalt nehézségek miatt azonban leállították ennek a rendszernek a 

fejlesztését. 

 szóló többéves stratégiai 

terve elismeri, hogy az informatikai fejlesztés jelentős előrelépéshez járulhat hozzá az 

eredményesség, a késedelmek csökkentése és az erőforrásigény tekintetében. 

85. Így végül az EUB megtartotta a Litige-t és úgy döntött, hogy két másik, ezen a 

rendszeren alapuló projektet valósít meg, az Enterprise Content Management (ECM) 

programot és a Litige modernizálását, az ügykezelés informatikai támogatásának fejlesztése 

céljából. A vizsgálatunk idején még folyamatban volt ezeknek a fejlesztéseknek a 

végrehajtása. 

Nyelvhasználat 

86. A nyelvhasználat közvetlen hatással van az EUB igazságszolgáltatási tevékenységére. 

A francia nyelv kizárólagos használata a tárgyalások során, valamint de facto munkanyelvi 

                                                       

57 Evolution des technologies de l’information à la Cour de Justice de l’Union européenne: Une 
approche stratégique 2016-2020 (Az információ-technológia fejlődése az Európai Unió 
Bíróságán: Stratégiai megközelítés 2016-2020). 
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szerepe (a főtanácsnokok véleménye kivételével58

87. Megállapításunk szerint 2014 és 2016 között az EUB, és különösen a Törvényszék elé 

terjesztett ügyek jelentős hányadában az eljárási nyelv angol (28%) vagy német (20%) volt, a 

francia 13%-os részarányával szemben. Noha elismerjük a nyelvhasználat kérdésének 

összetettségét, potenciális hatásait és érzékenységét, mégis megfontolandónak tűnik, hogy 

nem kellene-e kibővíteni az EUB, és különösen a Törvényszék tanácskozási nyelveinek körét a 

francián kívül más nyelvekre is. Ennek egyik következményeként a belső feljegyzéseket, az 

előzetes jelentéseket, az ítéleteket és a végzéseket közvetlenül ezeken a nyelveken lehetne 

megírni. Ezenkívül ezen a két nyelven benyújtott bizonyos számú eljárási iratot nem kellene 

lefordítani franciára. 

), megköveteli, hogy minden eljárási iratot 

a benyújtás során használt hivatalos uniós nyelvről lefordítsanak franciára, kivéve a 

beadványok mellékleteit, amelyeket csak erre irányuló kérés esetén fordítanak le. 

88. A nyelvhasználat bármely módosítása előtt meg kell azonban fontolni, hogy a mérleg 

másik serpenyőjében milyen előnyökkel járna a francia mint kizárólagos tanácskozási nyelv 

további használata. Az EUB szerint ilyen előny, hogy így elkerülhetőek a tanácskozás nyelvéül 

választott nyelvek jogi fogalmai közötti lehetséges eltérések, és fennmarad a korábbi uniós 

ítélkezési gyakorlattal kapcsolatos konzisztencia. 

89. A Törvényszék elnöke 2016 februárjában feljegyzésben kérte a Bíróság hivatalvezetőjét 

a tanácskozási nyelv megváltoztatására irányuló hatásvizsgálat elvégzésére. 

A hatásvizsgálatnak meg kellett határoznia a szervezeti feltételeket, és költség-haszon 

elemzést kellett kidolgoznia a költségvetési kiadások elemzésére és az eljárások 

időtartamára nézve. Ezt az értékelést a Brexit folyamatának végeredményével kapcsolatos 

bizonytalanságok miatt még nem véglegesítették. 

                                                       

58 A főtanácsnokok megírhatják véleményüket anyanyelvükön is, de általában arra kérik őket, hogy 
inkább az egyik közvetítő nyelvet (német, angol, spanyol vagy olasz) vagy a franciát használják 
erre. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

90. Az elmúlt években az EUB jelentős szervezeti és eljárási lépéseket tett az ügykezelés 

hatékonysága és az ügyekkel kapcsolatos beszámolás javítása érdekében. Különösen 

előtérbe került a határidők betartása azáltal, hogy bevezették az ügyek életciklusának főbb 

szakaszaira vonatkozó indikatív teljesítési határidőket, miközben fokozatos fejlődésen 

mentek át a monitoringeszközök és a monitoringra vonatkozó beszámolás. Az EUB 

statisztikákat és elemzéseket tesz közzé bírósági tevékenységének végeredményeiről. 

A statisztikák arról tanúskodnak, hogy a döntéshozatalhoz szükséges időtartam az újonnan 

induló ügyek számának növekedése ellenére csökkent vagy változatlan maradt. Hangsúlyozni 

kell továbbá, hogy történtek erőfeszítések a Törvényszéken kialakult jelentős ügyhátralék 

csökkentésére, és 2016 végéig sikerült előrelépni azon a téren, hogy jelentősen csökkenjen 

azon napok száma, ameddig a bírósági eljárás főbb szakaszainak hosszabbításai tartanak 

(lásd: 59. bekezdés). Ez az eredmény inkább a vezetés fokozott erőfeszítéseinek és 

kezdeményezéseinek köszönhető, mintsem az erőforrások növelésének. Ennek a bíróságnak 

a reformjától, azon belül is a bírák és kabinetjeik számának megkettőzésétől, csak a jövőben 

várható hatás (lásd: 8–10. bekezdés

91. Jelenleg az EUB az indikatív határidők meghatározásánál azt feltételezi, hogy a 

határidőket nagy átlagban betartják, és úgy tervezi, hogy az elhúzódó ügyeket ki lehet 

ellensúlyozni a kevesebb időt igénylőekkel. Az ügyeket továbbra is egyénileg követik 

nyomon, és az indikatív határidők be nem tartása esetén figyelmeztetést küldenek annak 

érdekében, hogy a határidőt túllépő ügyek kapjanak kitüntetett figyelmet (lásd: 

). 

51. és 

52. bekezdés

92. Az ügykezelési folyamat első részének (írásbeli eljárás) vizsgálata feltárta, hogy e szakasz 

időtartamának csökkentésére csak korlátozottan van lehetőség. Ez a szakasz, amelynek része 

az ügyek érkeztetése és az ügyiratok előkészítése, elsősorban a Hivatalok feladatköre. Az 

általunk megvizsgált ügyeket illetően a Hivatalok megindokolták az eljárások 

meghosszabbítását, és legtöbbször ismertették azt is, hogy ez milyen hatással volt az 

időtartamra. A meghosszabbítások okai főképp az EUB eljárási szabályaiból erednek, 

amelyek kötött határidőket szabnak meg bizonyos eljárási helyzetekre, például a felek 

válaszadási jogára nézve. Az EUB azonban kezdeményező hozzáállást tanúsított egyes 

). 
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problémák kezelése terén, például az ügyek bizalmas kezelése tekintetében módosította 

eljárási szabályzatát, és az ügyek érkeztetési eljárásának felgyorsítása érdekében bevezette 

az E-Curia használatát (lásd: 36–40. bekezdés

93. Az ügykezelési eljárás leghosszabb részei rendszerint az írásbeli eljárást követő 

szakaszok, amelyeket elsősorban a különböző ítélkezési testületekben ülő bírák, valamint a 

főtanácsnokok és a jogi referensek bonyolítanak le. A 12–14. bekezdésben ismertetett 

korlátozásokra tekintettel az indikatív határidők esetenkénti be nem tartásának fő okairól a 

vezetői nyilatkozatokból szereztünk információt. Ilyen okok többek között: a bírák 

munkaterhelése, a jogi referensek rendelkezésre nem állása és az ügyek összetettsége. Az 

elemzés révén megismerhettük az e szakasz időtartamát befolyásoló tényezőket. Nem állt 

rendelkezésre azonban elegendő információ arról, hogy az egyes magállapított tényezőkhöz 

milyen időtartam rendelhető. Ezenkívül kevés információt kaptunk az egyes ügyek kapcsán 

rendelkezésre álló és felhasznált humánerőforrásokról. Emiatt nem sikerült megállapítanunk, 

hogy lenne-e lehetőség és ha igen, milyen mértékben a kiválasztott ügyek időtartamának 

csökkentésére (lásd: 

). 

33–35. és 46–50. bekezdés

94. Áttekintésünk során megvizsgáltuk, hogy milyen szerepet tölt be az ügykezelési 

folyamatban a fordítás. Észrevételezzük, hogy a fordítószolgálat is igyekszik az általános és az 

egyes ügyekhez igazított határidők kombinációját alkalmazni. Az ügyek elemzése során azt 

láttuk, hogy a folyamat fordítási eleme miatt nem hosszabbodott meg jelentősen az ügy 

teljes időtartama, és jelentős számú fordítási feladatot határidőn belül végeztek el. 

Folyamatban van továbbá intézményközi összehasonlítások elvégzését lehetővé tevő fő 

teljesítménymutatók bevezetése (lásd: 

). 

74–79. bekezdés

95. Az EUB-nál működő informatikai rendszerek bonyolultak, és egy olyan elöregedett 

központi adatbázisra támaszkodnak, amelyhez az idők során nagyszámú alrendszert 

csatoltak. Az EUB mindmáig nem fejlesztett ki teljesen integrált ügykezelés-támogató 

informatikai rendszert. Véleményünk szerint ha hosszabb távú célként integráltabb 

fejlesztésre kerül sor, az azt fogja eredményezni, hogy növekszik a hatékonyság, csökken az 

egyes műveletek megkettőzésének szükségessége, minimalizálódik a manuális input iránti 

igény, és kevésbé lesz szükség nagyszámú alkalmazás támogatására (lásd: 

). 

80–85. bekezdés). 
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96. A jelenlegi rendszernek, amelyben a francia a tanácskozás és de facto az intézmény 

munkanyelve, előnyei és hátrányai is vannak. Az EUB-n belül mérlegelték olyan költség-

haszon elemzés elvégzését, amely vizsgálná a franciától eltérő tanácskozási nyelvek 

Törvényszéken való bevezetésének lehetőségét: ez segíthetné mind a helyzetértékelést, 

mind egy jövőbeli döntés megalapozását (lásd: 86–89. bekezdés

97. Összességében azt állapítjuk meg, hogy az aktívabb egyedi ügykezelés irányába való 

elmozdulással tovább lehetne javítani a teljesítményen. Az EUB jelenlegi teljesítménymérési 

koncepciója nem olyan, az egyes ügyekre szabott határidőkön alapul, amely figyelembe 

venné az ügyek eltérő összetettségét, a munkaterhelést, az erőforrásigényt és a 

rendelkezésre álló munkaerőt. Jelenleg a bizonyos ügytípusokra meghatározott indikatív 

határidők csak a vezetés olyan általános célkitűzéseként szolgálnak, amelyet csak elérendő 

átlagként kell figyelembe venni (lásd: 

). 

91. bekezdés

TOVÁBBI VÁLTOZTATÁSOK MEGFONTOLÁSA 

). Noha ez a megközelítés kétségtelenül 

némi javulással járt, az, hogy átlagosan mennyi időre volt szükség egy adott ügy- vagy 

eljárástípus lezárásához, még nem jelenti, hogy minden egyes ügyet ésszerű határidőn belül 

bíráltak volna el. 

98. Az ügykezelés javítása érdekében az EUB-nek meg kellene fontolnia a következőket: 

A) A teljesítmény eseti alapon, az egyes ügyekhez igazított határidők alapján történő 

mérése, a ténylegesen igénybe vett erőforrások figyelembe vételével. Ezáltal a 

vezetés tájékozódhatna a problémás ügyekről és a bevált módszerekről, és a módszer 

révén tovább lehetne növelni a hatékonyságot. 

B) További haladás a teljesítményről való beszámolás területén azáltal, hogy nem az 

egyes ügytípusok átlagos hosszáról számolnak be, hanem a határidőket betartó 

egyedi ügyek számáról. Így részletesebben lehetne beszámolni az eredményekről, 

ami javítaná az EUB elszámoltathatóságát. Ez különös jelentőséggel bírhat a reform 

keretében hozzáférhetővé vált új erőforrások tekintetében. 

C) A jogi referensek rugalmasabb elosztása; ezáltal orvosolhatóak lennének az 

erőforráskezelésből vagy szervezeti problémákból eredő gondok (jogi referensek 

rendelkezésre nem állása, a bírák, a főtanácsnokok és jogi referenseik 
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munkaterhelése, az ügyeknek a bírák megbízatásának lejártából fakadó 

újraelosztása). 

D) A tagállamok és a Tanács figyelmének ismételt felhívása a bírák időben történő 

jelölésének és kinevezésének fontosságára. 

E) A Törvényszék jelenlegi nyelvhasználati gyakorlatának megváltoztatásával, azaz a a 

francián kívül más tanácskozási nyelvek használatának lehetővé tételével kapcsolatos 

hatásokat (szervezeti, költségvetési és az ügyek időtartamát érintő) vizsgáló költség-

haszon elemzés végrehajtása. 

F) Egy teljesen integrált ügykezelés-támogató nformatikai rendszer létrehozásának 

lehetősége. 

 

A jelentést 2017. szeptember 5-i luxembourgi ülésén fogadta el a Lazaros S. LAZAROU 

számvevőszéki tag elnökölte V. Kamara. 

 A Számvevőszék nevében 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 elnök 
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I. MELLÉKLET 
 

A Bíróság és a Törvényszék ügyeiből összeállított minta 
 

BÍRÓSÁG (2014) 

Eljárás (a lezárás típusa) Tárgy Az ügy 
időtartama 

Fellebbezés (ítélet) Dokumentumokhoz való hozzáférés 23,3 hónap 

Fellebbezés (ítélet) Versenyjog 24,9 hónap 

Közvetlen kereset (ítélet) Környezetvédelem 27,9 hónap 

Előzetes döntéshozatal (ítélet) Környezetvédelem 28,4 hónap 

Előzetes döntéshozatal (ítélet) Adóügy 24,5 hónap 

Előzetes döntéshozatal (ítélet) Adóügy 16,6 hónap 

Előzetes döntéshozatal (ítélet) A letelepedés szabadsága 23,5 hónap 

Előzetes döntéshozatal (ítélet) A tőke szabad mozgása 27,0 hónap 

Előzetes döntéshozatal (ítélet) Szociálpolitika 23,5 hónap 

Előzetes döntéshozatal (ítélet) Az uniós jog alapelvei 27,4 hónap 

Előzetes döntéshozatal (ítélet) Jogszabályok közelítése 27,9 hónap 

Fellebbezés (végzés) Mezőgazdaság 18,5 hónap 

Fellebbezés (végzés) Intézményi jog 10,4 hónap 

Előzetes döntéshozatal (végzés) Mezőgazdaság 18,1 hónap 

Előzetes döntéshozatal (ítélet) Jogszabályok közelítése 12,4 hónap 

 
BÍRÓSÁG (2015) 

Eljárás (lezárás típusa) Tárgy Az ügy 
időtartama 

Fellebbezés (ítélet) Állami támogatás 28,1 hónap 

Fellebbezés (ítélet) Környezetvédelem 25,8 hónap 

Közvetlen kereset (ítélet) A személyek szabad mozgása 26,7 hónap 

Közvetlen kereset (ítélet) Intézményi jog 23,8 hónap 

Előzetes döntéshozatal (ítélet) Versenyjog 27,4 hónap 

Előzetes döntéshozatal (ítélet) Szabadság, biztonság és jogérvényesülés 23,8 hónap 

Előzetes döntéshozatal (ítélet) Szabadság, biztonság és jogérvényesülés 23,7 hónap 

Előzetes döntéshozatal (ítélet) Adóügy 22,9 hónap 

Előzetes döntéshozatal (ítélet) A személyek szabad mozgása 26,9 hónap 

Előzetes döntéshozatal (ítélet) A személyek szabad mozgása 23,6 hónap 

Előzetes döntéshozatal (ítélet) Közbeszerzés 23,9 hónap 

Fellebbezés (végzés) Uniós vámügy 16,8 hónap 

Fellebbezés (végzés) Szellemi és ipari tulajdon 16,2 hónap 

Előzetes döntéshozatal (végzés) Adóügy 16,9 hónap 

Előzetes döntéshozatal (ítélet) A letelepedés szabadsága 12,7 hónap 
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TÖRVÉNYSZÉK (2014) 

Eljárás (lezárás típusa) Tárgy Az ügy 
időtartama 

Fellebbezés (ítélet) Személyzeti szabályzat 24,3 hónap 

Szellemi tulajdon (ítélet) Szellemi tulajdon és védjegy 41,5 hónap 

Szellemi tulajdon (ítélet) Szellemi tulajdon és védjegy 38,5 hónap 

Szellemi tulajdon (ítélet) Szellemi tulajdon és védjegy 37,1 hónap 

Szellemi tulajdon (ítélet) Szellemi tulajdon és védjegy 35,3 hónap 

Szellemi tulajdon (ítélet) Szellemi tulajdon és védjegy 33,4 hónap 

Közvetlen kereset (ítélet) Állami támogatás 46,3 hónap 

Közvetlen kereset (ítélet) Versenyjog 45,8 hónap 

Közvetlen kereset (ítélet) Állami támogatás 43,0 hónap 

Fellebbezés (végzés) Személyzeti szabályzat 24,1 hónap 

Szellemi tulajdon (végzés) Szellemi tulajdon és védjegy 31,9 hónap 

Közvetlen kereset (végzés) Állami támogatás 45,6 hónap 

Közvetlen kereset (végzés) Állami támogatás 44,8 hónap 

Közvetlen kereset (végzés) Környezetvédelem 33,8 hónap 

Közvetlen kereset (ítélet) Állami támogatás 24,5 hónap 

 
TÖRVÉNYSZÉK (2015) 

Eljárás (lezárás típusa) Tárgy Az ügy 
időtartama 

Fellebbezés (ítélet) Személyzeti szabályzat 31,2 hónap 

Szellemi tulajdon (ítélet) Szellemi tulajdon és védjegy 39,6 hónap 

Szellemi tulajdon (ítélet) Szellemi tulajdon és védjegy 38,0 hónap 

Szellemi tulajdon (ítélet) Szellemi tulajdon és védjegy 35,8 hónap 

Szellemi tulajdon (ítélet) Szellemi tulajdon és védjegy 33,1 hónap 

Szellemi tulajdon (ítélet) Szellemi tulajdon és védjegy 31,2 hónap 

Szellemi tulajdon (ítélet) Szellemi tulajdon és védjegy 30,1 hónap 

Közvetlen kereset (ítélet) Korlátozó intézkedések 41,1 hónap 

Közvetlen kereset (ítélet) Kereskedelempolitika és dömping 41,0 hónap 

Közvetlen kereset (ítélet) Kutatás-fejlesztés 40,6 hónap 

Fellebbezés (végzés) Személyzeti szabályzat 15,6 hónap 

Szellemi tulajdon (végzés) Szellemi tulajdon és védjegy 33,3 hónap 

Közvetlen kereset (végzés) REACH rendelet 30,9 hónap 

Közvetlen kereset (végzés) Környezetvédelem 24,8 hónap 

Szellemi tulajdon (ítélet) Szellemi tulajdon és védjegy 17,8 hónap 

Forrás: Számvevőszék. 
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II. MELLÉKLET 
 

A mintában szereplő 60 bírósági ügy időtartamát befolyásoló tényezők elemzése 
 
 

Az írásbeli eljárás időtartamát befolyásoló tényezők a Bíróságon (a Hivatal szerint) 
 

 
 

 
  

Összesen

(%)

Az eljárásban félként résztvevő intézményektől elvárt 
fordítások

10 33%

A Fordítási Főigazgatóság munkaterhelése 5 17%

Egy vagy több beavatkozási kérelem  jóváhagyása 4 13%

Felhívás a feleknek megküldött iratok benyújtására 4 13%

Az egyik fél határidő-meghosszabbítás iránti kérelme 3 10%

A második beadványváltás (válasz/viszonválasz) 
engedélyezése

3 10%

A felek konzultációja az eljárás egyik szakaszának 
tárgyában (például az ügyek egyesítéséről)

2 7%

Csatlakozó fellebbezés vagy viszontkereset benyújtása 1 3%

Az átlagosnál hosszabb eljárási iratok fordításai 1 3%

Az eljárás időtartamát befolyásoló tényezők az írásbeli 
eljárás során

Az érintett 
ügyek száma 
(30 ügyből)
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Az ügykezelés időtartamát befolyásoló tényezők a Bíróságon (a bírák és a főtanácsnokok 
szerint) 

 

 
 
  

Összesen

Bírák Főtanácsnokok (%)

Törvénykezési szünetek 18 4 19 63%

Olyan ügy, amely új, illetve különösen összetett jogi kérdéseket vet fel 9 8 12 40%

Az ügyiratért felelős jogi referens munkaterhelése 8 7 12 40%

Betegség, szülési vagy szülői szabadság, vagy jogi referens távozása 7 6 12 40%

Az előadó bíró, illetve a főtanácsnok munkaterhelése 7 7 11 37%

Terjedelmes ügy 5 / 5 17%

Tárgyát tekintve, gazdasági vagy tudományos szempontból összetett Összetett ügy (például 
új technológiai kérdésekről) 

2 3 5 17%

Egyéb okból összetett ügy 1 3 4 13%

Néhány hónapos eltéréssel benyújtott összefüggő ügyek koordinált kezelése 3 2 3 10%

Nem hivatalos felfüggesztés 3 / 3 10%

Egy másik ügy előnyben részesítése, amely prioritást kapott vagy amely esetében gyorsított 
eljárást alkalmaztak (vagy sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárást)

2 1 3 10%

Az eljárás szóbeli szakaszának újbóli megnyitása 2 / 2 7%

Egyéb 2 / 2 7%

Az előterjesztő bíróságnak megküldött információ iránti vagy felvilágosítás iránti kérelem 2 / 2 7%

A tagállami törvények által erősen eltérően szabályozott terület 2 / 2 7%

Ügycsoportok (például a versenyellenes megállapodásokkal kapcsolatos ügyek) 
összehangolt kezelése

1 1 2 7%

Beterjesztés egy másik ítélkező testülethez 1 1 2 7%

Az előadó bíró, illetve a főtanácsnok hivatali idejének lejárta 1 / 1 3%

Kutatási feljegyzés iránti kérelem 1 / 1 3%

A feleknek megküldött, írásban megválaszolandó kérdések / 1 1 3%

A bírák, illetve a 
főtanácsnokok által jelzett 

ügyek száma együtt 
(30 ügyből)

Az eljárás időtartamát befolyásoló tényezők az írásbeli eljárást követően

Az érintett ügyek száma 
(30 ügyből)
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Az írásbeli eljárás időtartamát befolyásoló tényezők a Törvényszéken (a Hivatal szerint) 

 

 
 
  

Összesen

(%)

Az eljárási iratok érkeztetése és feldolgozása a Hivatalban (valamint az eljárási intézkedésekről 
hozott bírói döntések is)

26 87%

A második beadványváltás (válasz/viszonválasz) engedélyezése 20 67%

Kézbesítést akadályozó eljárási iratra vagy eljárási cselekményre vonatkozó jogszerűsítési 
kérelem

19 63%

Egyéb döntést igénylő eljárási kérdés 16 53%

Az egyik fél határidő-meghosszabbítás iránti kérelme 12 40%

Egy vagy több beavatkozási kérelem jóváhagyása 6 20%

Beavatkozási kérelem 6 20%

Terjedelmes iratok kezelése 6 20%

Pervezető intézkedések 3 10%

Előre nem látott irat benyújtása 3 10%

Az adminisztratív szolgálatokkal összefüggő egyéb okok 3 10%

Csatlakozó fellebbezés vagy viszontkereset benyújtása 2 7%

Bizalmas információk kezelésével kapcsolatos problémák kezelése 2 7%

Elfogadhatatlansági kifogás, hatáskör hiánya, okafogyottság, a felek észrevételére okot adó 
lépés az eljárásban

2 7%

Egyéb tényezők az előadó bíró, a főtanácsnok, a tanácselnök felelősségi körében 2 7%

A névtelenséggel vagy a nyilvánosság számára hozzáférhető információ kihagyásával 
kapcsolatos kérdések kezelése

1 3%

Az eljárást felfüggesztő hivatalos végzés (felfüggesztés) 1 3%

Az eljárás időtartamát befolyásoló tényezők az írásbeli eljárás során
Az érintett 

ügyek száma 
(30 ügyből)
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Az ügykezelés időtartamát befolyásoló tényezők a Törvényszéken (a bírák szerint) 
 

 
Forrás: EUB kérdőívek számvevőszéki elemzése. 

Összesen

(%)

A határozattervezetek felülvizsgálata az ítéletek átolvasásával foglalkozó egység által 29 97%

Az előadó bíró, illetve a főtanácsnok munkaterhelése 20 67%

A tanács összetételének megváltozása 19 63%

Ügy újrakiosztása 18 60%

Az ügyiratért felelős jogi referens munkaterhelése 16 53%

Pervezető intézkedés 16 53%

Ügycsoportok (például a versenyellenes megállapodásokkal kapcsolatos ügyek) összehangolt kezelése 11 37%

Az előadó bíró, illetve a főtanácsnok hivatali idejének lejárta 11 37%

Olyan ügy, amely új, illetve különösen összetett jogi kérdéseket vet fel 10 33%

Eljárási iratok érkeztetése és feldolgozása a Hivatalban 10 33%

Törvénykezési szünetek 8 27%

Szóbeli meghallgatás megszervezése az egyik fél kérelmére vagy ha a bíróság hivatalból így dönt 
(különösen szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyek és fellebbezések estén)

8 27%

Terjedelmes ügy 7 23%

Egyéb 7 23%

A tárgyalás kitűzésére vonatkozó határidő az ügy jellegének figyelembevételével 7 23%

Egy ügyben folytatott eljárást hivatalosan felfüggesztő végzés (felfüggesztés) 6 20%

Betegség, szülési vagy szülői szabadság, vagy jogi referens távozása 6 20%

Egyéb okból összetett ügy 6 20%

Tárgyát tekintve, gazdasági vagy tudományos szempontból összetett. Összetett ügy (például új 
technológiai kérdésekről)

5 17%

Beterjesztés egy másik ítélkező testülethez 5 17%

Az eljárás szóbeli szakaszának egyesítése 5 17%

Meghatalmazott vagy ügyvéd távolmaradása a tárgyalásról/tárgyalás elnapolása iránti kérelem 4 13%

Előre nem látott irat benyújtása 4 13%

A titoktartás kérdésével kapcsolatos problémák kezelése 4 13%

Az adminisztratív szolgálatokkal összefüggő egyéb okok 4 13%

Másik ügy előnyben részesítése, amely prioritást kapott vagy amely esetében gyorsított eljárást 
alkalmaztak (vagy sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárást).

3 10%

Számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatos problémák 2 7%

Az eljárás szóbeli szakaszának újbóli megnyitása 1 3%

Az eljárás időtartamát befolyásoló tényezők az írásbeli eljárást követően
Az érintett 

ügyek száma 
(30 ügyből)
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III. MELLÉKLET 

Ellenőrzőlista a CEPEJ időgazdálkodási mutatóinak értékeléséhez 

CEPEJ mutató Az ellenőrzőlista fő kérdései 

1) Értékelhető-e az 

eljárások teljes hosszúsága 

Létezik az egyes eljárásokban végig, az iktatástól a végső és jogerős 

határozatig jelen lévő egyedi azonosító (pl. ügyszám) vagy más 

összekapcsoló elem? 

Meghatározható az eljárások teljes hossza az összes folyamatban lévő 

ügyet tekintve? 

2) Az eljárások 

időtartamára megállapított 

standardok 

Dolgoztak ki standardokat a különböző eljárástípusok optimális 

időkeretere vonatkozóan? 

Kiszámítható az eljárások hossza a résztvevők (felek, ügyvédek, 

mások) számára? 

3) Megfelelően kidolgozták 

az ügyek osztályozását 
Létezik az ügyek összetettsége és időtartama szerint osztályozás? 

4) Az eljárások menetének 

nyomon követhetősége 

Nyomon követik-e és gyűjtenek-e adatot a különböző típusú ügyek 

legfontosabb szakaszainak ütemezését illetően annak megállapítására, 

hogy hol és miért fordulnak elő késedelmek? 

5) Vannak eszközök a 

késedelmek haladéktalan 

megállapítására és a 

következmények 

enyhítésére 

Világosan meghatározható az indokolatlan késedelmek 

megállapításának és elkerülésének felelőssége? 

Léteznek eljárások a késedelem haladéktalan megállapítására és a 

késedelmek feleket érintő hatásának csökkentésére? 

Léteznek eljárások az ügykezelés felgyorsítására és a késedelmek 

elkerülésére? 

6) Használják 

időgazdálkodási eszközként 

a modern technológiát az 

igazságszolgáltatásban 

Eredményesen használják az informatikát az eljárások hosszának 

nyomon követésére? 

Lehetővé teszi az informatika a statisztikai jelentések azonnali 

elkészítését és a szakpolitikai szintű tervezést? 

Forrás: Időgazdálkodási ellenőrzőlista (Az igazságszolgáltatási rendszer eljárásainak hosszára irányuló 
elemzés során felhasznált mutatók ellenőrzőlistája) (CEPEJ, 2005). 
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IV. MELLÉKLET 

A Bíróságon és a Törvényszéken a 2014-ben és 2015-ben lezárt ügyek átlagos 
időtartama és az összetettségi tényezők közötti korreláció elemzése 

 

 

A bírósági ügyek összetettségének elemzése 

 

A törvényszéki ügyek összetettségének elemzése 

Megjegyzés: Az ábra minden pontja egy-egy 2014-ben vagy 2015-ben lezárt ügynek felel meg. 
A fekete vonalak a trendvonalak, amelyek megmutatják, hogy az adott ügy várhatóan hová kerül az 
összetettségi pontszáma alapján. A trendvonalaktól távolabb eső pontok azokat az ügyeket jelölik, 
amelyek jellemzői további vizsgálatot érdemelnek. 

Forrás: Számvevőszék. 
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AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGÁNAK VÁLASZA 

 

A hatékonyság, a minőség és a függetlenség a hatékony igazságszolgáltatási rendszer fő jellemzője.
I. és II. pont 

1

 

 Ebből 
következően az eljárások időtartama az egyik olyan tényező, amelyet figyelembe kell venni az 
igazságszolgáltatási rendszer értékelésekor. A hatékonyság elérése érdekében az Európai Unió Bíróságát 
(EUB) alkotó bíróságokat az az igény vezérli, hogy a munkaterhük általános növekedése által jellemzett 
helyzetben egyensúlyt találjanak egyfelől a gyorsaság, másfelől pedig a bírósági felülvizsgálat és a bírósági 
határozatok minősége között. 

A Bíróság és a Törvényszék számos szervezeti és eljárási intézkedést hozott az ügykezelési hatékonyságuk 
javítása érdekében. Ezen intézkedések meghozták gyümölcseiket az ügykezelési határidő csökkentése 
vagy szinten tartása terén. Így az ügyek elbírálásának átlagos időtartama a Bíróság előtt 2006-ban 19,6 
hónap, 2016-ban pedig 14,7 hónap volt, míg a Törvényszék előtt ezen időtartam 2006-ban 25,8 hónap, 
2016-ban pedig 18,7 hónap volt. Meg kell jegyezni, hogy a beérkezett ügyek száma jelentős mértékben 
növekedett ugyanezen időszak alatt. 
 

Az ügykezelés terén elért, fent megállapított hatékonyságnövekedés különösen annak az eredménye, 
hogy a Bíróság és a Törvényszék a nyomon követést szolgáló különböző ütemterveket és eszközöket 
vezetett be az előttük indított ügyek kezelésére vonatkozóan. Ezen ütemtervek indikatív belső határidőket 
tartalmaznak az egyes eljárási szakaszok lezárására. Habár általánosan vonatkoznak az egyes 
eljárástípusokra, minden ügyben egyedileg is sor kerül az előírt határidők tiszteletben tartásának nyomon 
követésére. E nyomon követés keretében különleges korrekciós intézkedések tehetők. Az ügyfeldolgozás 
aktív és egyedi kezelése így olyan cél, amelyet a bíróságok már hosszú ideje követnek. 

III. pont 

 
Ezzel összefüggésben csak kedvezően fogadható a Számvevőszéknek az ütemtervek – az egyes eljárások 
sajátosságainak és az ügyek bonyolultságának figyelembevételével történő – további finomítására 
vonatkozó ajánlása (lásd a 98. pontot). 
 
Ami a két bíróság által évente kezelt egyes ügyek (2016-ban például a Bíróság és a Törvényszék így 1459 
ügyet rendezett) egyes szakaszaira fordított források tényleges felhasználásának nyilvántartási rendszerét 
illeti, amelyre szintén javaslatot tett a Számvevőszék, az EUB úgy ítéli meg, hogy az e rendszer 
bevezetésére irányuló vizsgálatnak figyelembe kellene vennie az annak következtében felmerülő, nem 
elhanyagolható mértékű adminisztrációs terhet és forrásfelhasználást. E megfontolásokat össze kell vetni 
az ilyen rendszer segítségével nyert adatok elemzéséhez fűződő konkrét haszonnal. 
 

Az uniós bíróságok előtt indított ügyek száma nem maradt stabil a 2006–2016 közötti időszak során. Az 
ügyhátralék a termelékenység jelentős növekedése ellenére növekedett ezen időszak alatt, ami a 
beérkezett ügyek számának még jelentősebb növekedésének tudható be, ennek oka különösen az Európai 
Unió egymást követő bővítései, az Európai Unió hatásköreinek bővítése, valamint a jogalkotási és 
szabályozási tevékenység fokozódása és diverzifikációja. Az EUB fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy –
 míg az intézményt alkotó három bíróság előtt indított ügyek száma 2006 és 2016 között 43,6%-kal nőtt – 
az ezen bíróságok által ugyanezen időszakban évente lezárt ügyek száma közel 57,3%-kal nőtt. 

4. pont 

 
Amíg a 4. pont átfogóan vizsgálja a bíróságokat, az 1. ábra bíróságonként mutatja be eredményeket. 
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7. pont 
Amint a fenti I–III. pontban kifejtettük, az EUB számára alapvető fontosságú kihívás a gyorsaság és a 
határozatainak minősége közötti egyensúly biztosítása. Az EUB rendkívül fogékony a Számvevőszék által 
hivatkozott azon szükségletre, hogy a bírósági határozatokat a lehető leggyorsabban, de mindenképpen 
észszerű időn belül hozzák meg. Ki kell azonban emelni, hogy a jogi Unióban elsőrendű fontossággal bír a 
bírósági határozatok minősége. A koherens és indokolt, a jogvitában részt vevő felek jogait tiszteletben 
tartó határozatok elfogadása biztosítja ugyanis a jogbiztonságot és hatékony bírósági jogorvoslathoz való 
jogot. 
 
9. pont 
Amint azt a jelentés helytállóan kiemeli, az utóbbi években a Bíróság és a Törvényszék által elfogadott 
különböző intézkedések jelentős hatásokat váltottak ki. Az e bíróságok előtt kezdeményezett ügyek 
számának jelentős emelkedése ellenére az általuk lezárt ügyek száma lényeges növekedést mutatott, és 
mindegyik kategória tekintetében igen jelentősen csökkent az ügyek elbírálásának összidőtartama. 
 
2. ábra 
Az eljárások átlagos időtartama – mind a Bíróság, mind pedig a Törvényszék esetében – több éve 
rendszeresen csökken. A 2. ábra mindössze a 9. pontban szereplő azon állítást szemlélteti, amely szerint e 
kedvező változás nem mindegyik eljárástípus esetében figyelhető meg. 
 
Emellett az eljárások időtartamának ügytárgy/eljárástípus szerint évenkénti bontásban történő 
bemutatása – az évenkénti ingadozások következtében – nem teszi lehetővé a tendenciák szemléltetését. 
A hároméves átlagok formájában történő bemutatás szemléltetné, hogy létezik az eljárások átlagos 
időtartamának csökkenésére irányuló tendencia, ideértve az ügytárgy/eljárástípus szerinti csökkenést is. 
 
Végül e grafikonok hiányos képet adnak a két bíróság által az eljárás időtartamának csökkenése 
tekintetében tapasztalt eredményekről, mivel nem állítanak fel kapcsolatot az eljárás időtartama és az 
érintett ügyek száma között. Például a Bíróság előtti eljárások átlagos időtartamára vonatkozó ábra első 
ránézésre azt a benyomást kelti, hogy ezen időtartam nőtt, noha az eljárások hosszabb időtartama a 
közvetlen kereseteket érinti, amelyek ma már csak igen alacsony arányát képviselik a Bíróság előtt indított 
ügyeknek (2016-ban a Bíróság előtt indított összes ügy 5,05%-a), míg az előzetes döntéshozatali eljárások 
és a fellebbezések – amelyek a Bíróság előtt indított ügyek többségét képviselik (2016-ban az ügyek 
67,92%, illetve 25,29%-át) – elbírálásának átlagos időtartama folyamatosan csökken. Emellett az átlagos 
időtartam még a közvetlen keresetek esetén sem nőtt 2006 és 2016 között. 
 
Ehhez hasonlóan, ami a Törvényszéket illeti, a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos ügyek és „más 
közvetlen keresetek” (amelyek 2016-ban összesen a lezárt ügyek 73%-át képviselték) esetében az eljárás 
időtartama 2013 óta folyamatosan csökken. 
 
10. pont 
A reform célkitűzései az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv módosításáról 
szóló, 2015. december 16-i (EU, Euratom) 2015/2422 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(HL 2015. L 341., 14. o.) preambulumában szerepelnek. 
 
13. pont 
A tanácskozások titkossága az Európai Unió elsődleges jogának egyik alapelve, amelyet az EUB 
alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv 35. cikke tartalmaz. Ezen elv, amely egyaránt alkalmazandó a 
Bíróságra és (ugyanezen jegyzőkönyv 53. cikke értelmében) a Törvényszékre is, azt jelenti, hogy a 
bíróságok tagjainak egyéni álláspontjai semmilyen módon nem hozhatók nyilvánosságra. Ezen elv 
magyarázza, hogy a Számvevőszék nem férhetett hozzá a tanácskozások titkossága alá tartozó 
dokumentumok egy igen szűk köréhez. E korlátozás semmiképp sem utal a Bíróság vagy a Törvényszék 
arra irányuló szándékára, hogy korlátozza bizonyos dokumentumokhoz való hozzáférést. Ezen elvet az 
elsődleges jog írja elő, és annak megsértése azon eskü megsértését eredményezi, amelyet a bírák és a 



főtanácsnokok hivatalba lépésükkor tesznek, és amely felelősségük megállapítását vonhatja maga után 
(lásd ezzel kapcsolatban az említett jegyzőkönyv I. címét). 
 
24. pont 
Perspektívába kell helyezni azon állítást, amely szerint a jogi referensek távolléte negatívan 
befolyásolhatja az ügyek hatékony elbírálását. A gyors elbírálást igénylő, terjedelmes vagy bonyolult ügyek 
esetében nem ritka, hogy több jogi referensnek kell együtt dolgoznia. 
Emellett, amennyiben a jogi referens távollétének jellege vagy időtartama azt igazolja, intézkedéseket 
fogadnak el az e távollét által az ügyek elbírálásának folyamatosságára gyakorolt hatás minimalizálása 
érdekében, ezen intézkedések között szerepel többek között az ügynek a kabinet más jogi referense 
részére való kiosztása, vagy – a személyzeti szabályzatban előírt feltételek mellett – helyettes ideiglenes 
alkalmazása. 
 
4. ábra 
A végzés útján befejezett ügyek lefolytatásának a különböző eljárási szakaszok szerinti időtartamát 
illetően figyelembe kell venni azt a körülményt, hogy az eljárást befejező végzésre – a körülményektől 
függően és különböző indokok miatt – az eljárás bármely szakaszában sor kerülhet, az írásbeli szakasz 
kezdetétől az ügy megtanácskozásának szakaszáig (például az elállás esetén). 
 
29. pont 
E pont kapcsán a 4. ábrával kapcsolatban az előzőekben tett megjegyzésekre kell utalni. 
 
46. pont 
A Bíróság és a Törvényszék tagjai, akiket a jogi referenseik segítenek, párhuzamosan dolgoznak több 
ügyiraton, előadó bíróként, a tanács tagjaként vagy főtanácsnoki minőségben. Habár az egyes ügyekben 
felsorolhatók azok a tényezők, amelyek magyarázhatják azt, hogy egyes eljárások tovább tartanak, mint 
más eljárások (mint például az ügyirat terjedelme, az ügy bonyolultsága vagy az adott üggyel megbízott 
jogi referens ideiglenes távolléte), ezen egyes tényezőknek betudható idő pontos megbecsülése olyan 
összetett nyilvántartási rendszer bevezetését tenné szükségessé, amelynek előnyei nem lennének azonnal 
érzékelhetők. A Bíróság és a Törvényszék által hozott határozatok továbbá olyan kollegiális munka 
eredményét képezik, amelyben aktívan részt vesz az ítélkező testület valamennyi, különböző 
jogrendszereket képviselő bírája. Az ítélkező testület tagjai által kifejtett különböző vélemények 
figyelembevétele bizonyosan hatást gyakorol az ügyek elbírálásának időtartamára, ami nehezen 
számszerűsíthető. 
 
47. pont 
Azon ügyek kiválasztása, amely alapján a Számvevőszék kiemelt néhány, bizonyos ügyek elbírálása 
tekintetében a (hosszú vagy rövid) időtartam magyarázatára alkalmas tényezőt, a Számvevőszék döntése 
volt. Az EUB megjegyzi, hogy e minta nem reprezentatív a két vizsgált évben a Bíróság és a Törvényszék 
által lezárt összes ügy tekintetében. 
 
7. ábra és 8. ábra 
Az EUB röviden magyarázatot kíván adni a két leggyakrabban említett tényező tekintetében. Először is, a 
törvénykezési szünet mindkét bíróságot érinti. E tényező mégis – anélkül, hogy azt bármilyen tényező 
objektíve magyarázná – csak a 7. ábrán szerepel. 
 
Másodsorban, ami a szaklektorok csoportja általi lektorálást illeti, amely ügykezelési szakasz mindkét 
bíróság esetében előírás, e tényező csak a 8. ábrán szerepel. Ugyanis az történt, hogy a Törvényszék 
szaklektorainak csoportja általi ügykezelés időtartamát e szervezet valamennyi kérdőíven (egy esetet 
kivéve, amely nem képezte a csoport általi lektorálás tárgyát) – szisztematikus megközelítéssel – pontosan 
felmérte, függetlenül ezen időtartam (csekély vagy nagy) jelentőségétől. E differenciálatlan módszer 
magyarázza, hogy ez lett a leggyakrabban hivatkozott tényező. Mindazonáltal e gyakoriság nem ad 
semmilyen tájékoztatást e tényező hatásának jelentőségről az eljárás időtartamát befolyásoló összes 



tényező között. A Számvevőszék ráadásul helyesen emeli ki, hogy az ezen ügykezelési szakaszra előírt 
belső határidőket betartották. 
 
48. pont 
A Bíróság eljárásának időtartamát a Számvevőszék által kiválasztott 30 ügyben befolyásoló tényezőket 
illetően ez utóbbi intézmény a „törvénykezési szünet” tényezőt illetően a 36. lábjegyzetre hivatkozott. A 
törvénykezési szünetnek megfelelő időszakok, amelyek a nemzeti bíróságokon is ismertek, a megfelelő 
igazságszolgáltatás biztosítása céljából a személyi állomány szabadságával kapcsolatos távollét 
megszervezésére irányulnak. Semmiképpen nem jelentik az igazságszolgáltatási tevékenység 
megszakítását. 
 
Az ügyiratokkal kapcsolatos munka ugyanis a kabinetekben és a szervezeti egységekben is folytatódik, így 
készítenek előzetes jelentéseket és határozattervezeteket, és azokat ki is osztják a nyár folyamán. Szükség 
esetén emellett tárgyalásokat és tanácskozásokat is szerveznek ezen időszakban, különösen ideiglenes 
intézkedés iránti kérelem vagy sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás esetén. 
 
51–60. pont 
A két bíróság differenciált nyomon követést szolgáló ütemterveket és eszközöket dolgozott ki, amelyek 
különösen figyelembe vesznek bizonyos eljárástípusokat (a Bíróság esetében: előzetes döntéshozatali 
eljárás, megsemmisítés iránti kereset, intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset, 
kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset és fellebbezés; a Törvényszék esetében: közvetlen 
keresetek, fellebbezés, közbenső kérdésekről határozó végzések). Habár ezek az ütemtervek az ügyek 
sajátosságaira tekintettel még finomítást igényelnek, és noha a bíróságok az átlag alapján kiszámított 
indikatív belső határidőkre hivatkoznak, minden ügyet egyedi jelleggel figyelemmel kísérnek a bíróságok 
Hivatalai, tagjai, tanácselnökei és elnökei. Végül időszakos testületi nyomon követést biztosít az erre 
kijelölt szervezeti egység (a Bíróság és a Törvényszék tanácselnökeinek értekezletei), amelynek keretében 
beszámolnak a különös figyelmet érdemlő ügyek előrehaladásáról. 
 
63–69. pont 
Amint arra az I. és II. pontban utaltunk, a függetlenség és a minőség figyelembe vétele nélkülözhetetlen a 
megfelelő igazságszolgáltatás általános értékelése során. 
 
63. pont 
Az EUB teljesítményelemzése nem az azt alkotó bíróságok által elbírált ügyek számára összpontosít, és 
nem hagyja figyelmen kívül az e célból felhasznált forrásokat. Minden intézkedést abból a célból vezetett 
be, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a lehető leghatékonyabban használják fel, és elkerüljék azok 
pazarlását. 
 
Így például az újonnan indított ügyeket az esettől függően a bíróságok Hivatalai és/vagy a Kutatási és 
Dokumentációs Igazgatóság azonnal elemzi, a hatáskör hiánya vagy az elfogadhatatlanság esetleges 
eseteinek kiszűrése céljából. Ebben a helyzetben a fordítási munkákat azonnal felfüggesztik, és a Hivatal 
végzés elfogadását javasolja. 
 
Az előzetes elemzés emellett kiterjed a hasonló vagy kapcsolódó ügyek létezésére is az újonnan indított 
ügyek optimális kiosztásának és annak lehetővé tétele érdekében, hogy értékelhessék a felfüggesztés 
esetleges szükségességét. 
 
64. pont 
Az EUB belső statisztikákkal rendelkezik arra, hogy ügytípus vagy ügytárgy szerint elemezze a különböző 
eljárási szakaszok időtartamát, és így differenciáltan értékelje a teljesítményt. Ezen adatok alapján 
megfontolható az ügyek elbírálására vonatkozó ütemterv ezen ügyek bonyolultsága alapján történő 
további finomítása. 
 



65. pont 
Az európai uniós igazságügyi eredménytábla, amelyet a CEPEJ dolgozott ki az Európa Tanács keretében, 
hasznos referenciául szolgál, és számos mutatót tartalmaz, ezeknek azonban csak egy része foglalkozik a 
„igazságszolgáltatási időtartam kezelésével”. Az EUB pontosítani kívánja, hogy nem volt lehetősége 
megvizsgálni, hogy a megállapított mutatókat konkrétan hogyan alkalmazták a Bíróság és a Törvényszék 
tevékenységére. 
 
77. pont 
A Fordítási Főigazgatóság pontos tevékenységi mutatók alapján valós idejű nyomon követést folytat a 
rendelkezésére álló valamennyi kapacitás legjobb kihasználása érdekében. Időszakonként nyomon követi 
az egyedi termelékenységet is, valamennyi folytatott tevékenység figyelembevételével. 
 
A jogász-nyelvészek által az egyes feladatokra fordított idő mértéke diagnosztikai eszközként használható, 
ha a célokat nem sikerül elérni, vagy ha hatékonyságvesztést észlelnek. Ezen zavarok hiányában azonban 
az egyes jogász-nyelvészeknek – a határidők betartása, és ezáltal az ügyek optimális lefolytatása és az 
ítélkezési gyakorlat gyors közzététele területén fennálló – szakmai felelősségére való hivatkozás a 
motiváció és a termelékenység tagadhatatlan tényezője, amint azt a 78. és a 94. pontban hivatkozott jó 
eredmények is mutatják. 
 
86. pont 
A beadványok mellékleteit csak az előadó bíró vagy a főtanácsnok kifejezett kérésére és a szükséges 
mértékben fordítják. Emellett az uniós intézmények, szervek és szervezetek maguk felelősek saját 
beadványaik fordításáért. 
 
90. pont 
Lásd az I. és II. pontot. 
 
91. pont 
Az ügykezelés hatékonysága az utóbbi években nagy mértékben növekedett a nyomon követést szolgáló 
különböző ütemtervek és eszközök Bíróság és Törvényszék általi bevezetése következtében. 
 
Azért van szükség az ügyek egyedi nyomon követésére, mert az ütemterv határidőit főszabály szerint 
mindegyik, ezen ütemterv hatálya alá tartozó ügyben tiszteletben kell tartani. Mindemellett objektív 
körülmények igazolhatják, hogy bizonyos esetekben átlépjék e határidőket. Ebben az esetben az érintett 
ügy külön vizsgálat alá esik, hogy a sajátos körülményeire tekintettel a lehető leggondosabb kezelésben 
részesülhessen. Más körülmények – így az ügy korlátozott bonyolultsága – mindazonáltal igazolhatják az 
érintett ütemtervben előírtnál rövidebb határidőn belül való befejezését. 
 
Noha nemrégiben már bevezettek ilyen jellegű intézkedéseket, a két bíróság további megfontolás 
tárgyává tehetné az ütemterveknek az ügyek bonyolultsága alapján való további finomítását, és/vagy az 
ellenőrző rendszer annak biztosítása érdekében történő kiigazítását, hogy a legkevésbé bonyolult ügyeket 
még rövidebb határidőn belül befejezzék. 
 
93. pont 
Igaz, hogy az ügykezelés leghosszabb szakaszai általában az eljárás írásbeli szakaszának végét követő 
szakaszok. E szakaszokban meghatározó a bírói munka testületi jellege (lásd a 46. pontot). Az ítélkező 
testület tagjai által kifejtett különböző vélemények figyelembevétele kétségtelenül meghosszabbítja az 
ügyek elbírálását. Mindemellett e dialektikus eljárás, amely az igazságszolgáltatásnak az EUB 
alapokmányában és az eljárási szabályzatokban előírt működésétől elválaszthatatlan, alapvető fontosságú 
a minőségi testületi döntés meghozatala érdekében. 
 
Az EUB megítélése szerint – a tanácskozás titkossága alá tartozó dokumentumok és információk 
kivételével – közölték a kért dokumentumokat és információkat az ellenőrökkel. Ezek lehetővé tették az 



ellenőrök számára, hogy a 60 vizsgált ügyet tartalmazó mintavételen belül azonosítsák az ütemtervekben 
előírt határidők túllépését magyarázó három fő tényezőt, nevezetesen a tagok munkaterhét, az ügyek 
bonyolultságát és a jogi referensek rendelkezésre állásának hiányát. E tényezők szoros kapcsolatban állnak 
a bírói munka testületi jellegével. A bírák, valamint jogi referenseik ugyanis az idejük nagy részét olyan 
ügyekhez való hozzájárulásra fordítják, amelyekben nem az érintett tag került kinevezésre előadó 
bíróként. Az ezen, „a tanács tagjaként kapott” iratok tanulmányozására fordított idő közvetlenül függ azok 
bonyolultságától. 
 
Ha a jogi referens rendelkezésre állásának hiánya távolléttel függ össze, a bíróságok intézkedéseket 
hoznak e távollét ügykezelés folyamatosságára gyakorolt hatásának minimalizálása érdekében, ezen 
intézkedések között a távollét jellegétől és időtartamától függően az ügynek a kabinet más jogi referense 
részére való kiosztása, vagy – a személyzeti szabályzatban előírt feltételek mellett – helyettes ideiglenes 
alkalmazása szerepel. 
 
95. pont 
Minden „ügykezelési rendszer” hatékonysága a hatékony információs rendszer függvénye. Az EUB 
kedvezően fogadja a Számvevőszék integrált információs rendszer megvalósítására irányuló 
következtetését, amelynek fejlesztésére az intézmény elhatározásának megfelelően több hónapja 
erőfeszítéseket tesz. 
 
97. pont 
Lásd a III. pontot. 
 
98. pont 
 
A. Noha a Bíróság és a Törvényszék már jelenleg is külön ütemterveket alkalmaz a különböző 
eljárástípusokra (lásd az 51–60. pontot), kedvezően fogadja a Számvevőszék arra irányuló ajánlását, hogy 
az eljárások sajátosságainak és az ügyek bonyolultságának fokozottabb figyelembevétele érdekében 
finomítsa ezen ütemterveket. A ténylegesen felhasznált források pontos figyelembevétele ugyanakkor 
megköveteli, hogy tanulmányt végezzenek annak értékelése céljából, hogy a források felhasználására 
vonatkozó nyilvántartási rendszer bevezetése – a bíróságok megfelelő működésének befolyásolása 
nélkül – milyen mértékben teszi lehetővé hatékonyan felhasználható adatok beszerzését. 
 
B. A két bíróság megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az eljárások időtartamára vonatkozóan 
részletesebb statisztikákat tegyen közzé. 
 
C. A Bíróság és a Törvényszék a belső szervezetrendszerre és a munkamódszereikre vonatkozó 
megfontolások keretében figyelembe veszi a Számvevőszéknek a jogi referensek kabineteken belüli 
rugalmasabb elosztására vonatkozó ajánlását. 
 
D. Az EUB egyetért a Számvevőszék arra irányuló ajánlásával, amelyben felhívja a tagállamok figyelmét a 
Bíróság és a Törvényszék tagjainak a lehető legrövidebb időn belüli kinevezésének szükségességére, az 
ügykezelés e tagok megújításával kapcsolatos lelassulásának elkerülése érdekében. Hangsúlyozza azon 
körülményt, hogy a Bíróság és a Törvényszék összetételének stabilitása döntő fontossággal bír a 
Szerződésekben az említett bíróságokra ruházott feladat hatékony ellátása tekintetében, és kiemeli, hogy 
e megfontolásokat a részleges megújítások alkalmával rendszeresen a tagállami kormányok képviselőinek 
tudomására hozza. 
 
E. A tanácskozás nyelvének megválasztása több tényezőtől függ, és hatékonysági megfontolások 
határozzák meg. A bíróságok – autonómiájuk keretében – további megfontolás tárgyává teszik e kérdést, 
figyelembe véve a Számvevőszék által megfogalmazott észrevételeket. 
 



F. Az azon informatikai eszközökre vonatkozó megfontolások keretében, amelyekkel a bíróságoknak 
rövid- és középtávon rendelkezniük kell, az EUB már megkezdte az információs rendszerek mérlegelését, 
és kedvezően fogadja az integrált információs rendszernek az bírósági munka sajátosságaira és az egyes 
bíróságok sajátos jellemzőire tekintettel történő vizsgálatára, vagy akár bevezetésére vonatkozó felkérést. 



 

 

Esemény Időpont 

A munka megkezdése 
 

2016.5.10. 

Az értékeléstervezet hivatalos megküldése az Európai Unió Bíróságának 
 

2017.6.29. 

A teljesítményértékelés elfogadása az egyeztető eljárás után 
 

2017.9.5. 

Az Európai Unió Bírósága hivatalos válaszainak beérkezése valamennyi uniós 
nyelven 
 

2017.8.30. 

 



Ebben a teljesítmény-értékelésünkben az Európai Unió 
Bíróságának ügykezelési folyamatait vizsgáltuk meg, 
különös tekintettel arra, hogy az alkalmazott eljárások 
segítik-e a beérkező ügyek hatékony kezelését, és hogy 
javítható-e azok időben történő elbírálása.
Az elmúlt években az EUB egyre nagyobb hangsúlyt 
fektetett ügykezelésének időbeniségére, és 2016 végéig 
előrelépés történt a Törvényszéken kialakult jelentős 
ügyhátralék csökkentése terén.
Vizsgálatunk megállapítása szerint az EUB további 
kedvező eredményeket érhetne el, ha fontolóra venné az 
aktívabb egyedi ügykezelés irányába történő elmozdulást, 
az egyes ügyekhez igazított határidőket alkalmazna, külön 
figyelmet fordítana az igénybe vett humánerőforrásokra, 
és más lépések megtételével is javítaná irányítási 
rendszereit.

© Európai Unió, 2017 

A sokszorosítás a forrás megjelölésével megengedett. Az olyan fényképek és más anyagok felhasználásához vagy 
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