AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGÁNAK
ALAPOKMÁNYA
(EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZAT)

E szöveg egységes szerkezetbe foglalja a Szerződésekhez csatolt, az Európai Unió
Bíróságának alapokmányáról szóló (3.) jegyzőkönyvet, a következő helyesbítésekkel:
HL L 347., 2011.12.30., 62. o. és HL L 92., 2012.3.30., 31. o., és a következő
módosításokkal: a 2012. augusztus 11-i 741/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 228., 2012. augusztus 23., 1. o.), a Horvát Köztársaság
csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai
Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó
szerződés kiigazításáról szóló okmány (HL L 112., 2012. április 24., 21. o.) 9. cikke, a
2015. december 16-i (EU/Euratom) 2015/2422 európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 341., 2015. december 24., 14. o.), valamint az Európai Unió és alkalmazottai
közötti jogviták elsőfokú elbírálásával kapcsolatos hatáskörnek a Törvényszékre
történő átruházásáról szóló, 2016. július 6-i (EU/Euratom) 2016/1192 európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 200., 2016. július 26., 137. o.).
Ez a szöveg dokumentációs célokat szolgál, így nem köti az intézményt.

(3.) JEGYZŐKÖNYV
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGÁNAK ALAPOKMÁNYÁRÓL 1

A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK
AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy Európai Unió működéséről szóló szerződés
281. cikkében előírtaknak megfelelően megállapítsák az Európai Unió Bíróságának
alapokmányát,
MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben, amelyeket az Európai Unióról
szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai
Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolnak:
1. cikk
Az Európai Unió Bírósága a Szerződéseknek, az Európai Atomenergia-közösséget
létrehozó szerződés (EAK-Szerződés) és ezen alapokmány rendelkezéseinek
megfelelően alakul meg és működik.

I. CÍM
BÍRÁK ÉS FŐTANÁCSNOKOK
2. cikk
Hivatalba lépése előtt minden bíró a Bíróság nyilvános ülésén esküt tesz arra, hogy
feladatait pártatlanul és lelkiismeretesen látja el, és megőrzi a Bíróság
tanácskozásainak titkosságát.
3. cikk
A bírákat mentesség illeti meg mindenfajta bírósági eljárás alól. Hivatali idejük lejárta
után továbbra is megilleti őket a mentelmi jog hivatali minőségükben végzett
cselekményeik vonatkozásában, beleértve szóbeli vagy írásbeli megnyilatkozásaikat
is.
A Bíróság a mentelmi jogot teljes ülésben eljárva felfüggesztheti. Amennyiben az
ilyen döntés a Törvényszék, illetve egy különös hatáskörű törvényszék valamely
tagjára vonatkozik, a Bíróság az érintett törvényszékkel folytatott konzultációt
követően határoz.
Ha a bíró mentelmi jogát felfüggesztették, és ellene büntetőeljárást indítottak, az
ügyet valamennyi tagállamban csak a legfelsőbb szintű nemzeti bíróságok tagjaival
szemben eljárásra jogosult bíróság tárgyalhatja.
Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 11–14. és
17. cikkét alkalmazni kell az Európai Unió Bíróságának bíráira, főtanácsnokaira,
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hivatalvezetőjére, valamint segédelőadóira; ez a rendelkezés a bírák bírósági eljárások
alóli mentességére vonatkozóan az előző bekezdésekben meghatározott
rendelkezéseket nem érinti.
4. cikk
A bírák semmilyen politikai vagy közigazgatási hivatalt nem tölthetnek be.
A bírák semmilyen egyéb – akár kereső, akár ingyenesen végzett – foglalkozást nem
folytathatnak, kivéve, ha ez alól a Tanács egyszerű többséggel kivételesen mentesítést
ad.
Hivatalba lépésükkor a bírák ünnepélyesen kötelezettséget vállalnak arra, hogy
hivatali idejük alatt és annak lejárta után is tiszteletben tartják a hivatalukból eredő
kötelezettségeiket, így különösen azt, hogy megbízatásuk megszűnését követően
feddhetetlenül és tartózkodóan járnak el egyes kinevezések vagy előnyök
elfogadásával kapcsolatban.
Az e tekintetben felmerülő bármilyen kétség esetén a Bíróság dönt. Amennyiben az
ilyen döntés a Törvényszék, illetve egy különös hatáskörű törvényszék valamely
tagjára vonatkozik, a Bíróság az érintett törvényszékkel folytatott konzultációt
követően határoz.
5. cikk
A bírói megbízatás – a megbízatás lejártától vagy az elhalálozástól eltekintve –
lemondással szűnik meg.
Lemondás esetén a bíró lemondólevelét a Bíróság elnökéhez kell címezni azzal, hogy
azt továbbítsa a Tanács elnökének. Ez utóbbi értesítéssel a tisztség megüresedik.
A 6. cikk alkalmazásának eseteit kivéve, a bíró a hivatalát utódja hivatalba lépéséig
tölti be.
6. cikk
A bírót csak akkor lehet hivatalából elmozdítani, illetve nyugdíjjogosultságától vagy
az ezt helyettesítő egyéb juttatáshoz való jogosultságától megfosztani, ha a Bíróság
bíráinak és főtanácsnokainak egyhangú megítélése szerint már nem felel meg a
megkívánt feltételeknek, vagy nem tesz eleget a hivatalából eredő kötelezettségeknek.
Az ilyen határozatok meghozatalában az érintett bíró nem vehet részt. Amennyiben az
érintett személy a Törvényszék, illetve egy különös hatáskörű törvényszék tagja, a
Bíróság az érintett törvényszékkel folytatott konzultációt követően határoz.
A Bíróság hivatalvezetője a Bíróság határozatát közli az Európai Parlament és a
Bizottság elnökével, és arról értesíti a Tanács elnökét.
A bírót hivatalából elmozdító határozat esetében a tisztség ez utóbbi értesítéssel
üresedik meg.
7. cikk
Azt a bírót, aki a Bíróság olyan tagjának a helyére lép, akinek hivatali ideje még nem
járt le, elődjének fennmaradó hivatali idejére kell kinevezni.
8. cikk
A 2–7. cikk rendelkezéseit a főtanácsnokokra is alkalmazni kell.

II. CÍM
A BÍRÓSÁG SZERVEZETE
9. cikk
A bírói kar részleges megújítása, amelyre háromévente kerül sor, a bírák felét érinti.
Amennyiben a bírák száma páratlan, a bírói kar megújítása felváltva a bírák számának
feléhez legközelebb eső nagyobb számú, illetve a bírák számának feléhez legközelebb
eső kisebb számú bírót érinti.
Az első bekezdés alkalmazandó a főtanácsnoki kar részleges megújításakor is,
amelyre háromévente kerül sor.
9a. cikk
A Bíróság elnökét és elnökhelyettesét a bírák maguk közül választják meg hároméves
időtartamra. Az elnök és az elnökhelyettes újraválasztható.
Az elnökhelyettes az eljárási szabályzatban megállapított feltételek szerint segíti az
elnököt. Az elnököt, annak akadályoztatása esetén, illetve ha az elnöki tisztség
betöltetlen, az elnökhelyettes helyettesíti.
10. cikk
A hivatalvezető a Bíróság előtt esküt tesz arra, hogy feladatait pártatlanul és
lelkiismeretesen látja el, és megőrzi a Bíróság tanácskozásainak titkosságát.
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12. cikk
A Bíróság működésének biztosítása érdekében a Bíróság mellett tisztviselők és egyéb
alkalmazottak dolgoznak. Ezek a személyek az elnök felügyelete alatt a
hivatalvezetőnek tartoznak felelősséggel.
13. cikk
A Bíróság kérésére az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás
keretében segédelőadók kinevezéséről rendelkezhet, és megállapíthatja a
tevékenységükre irányadó szabályokat. A segédelőadók az eljárási szabályzatban
megállapított feltételek szerint megbízhatók a Bíróság előtt folyamatban lévő ügyek
előkészítő vizsgálataiban való részvétellel és az előadó bíróval való
együttműködéssel.
A segédelőadókat olyan személyek közül választják, akiknek függetlenségéhez nem
férhet kétség, és akik rendelkeznek a szükséges jogi képesítésekkel; a segédelőadókat
a Tanács egyszerű többséggel nevezi ki. A segédelőadók a Bíróság előtt esküt tesznek

arra, hogy feladataikat pártatlanul és lelkiismeretesen látják el, és megőrzik a Bíróság
tanácskozásainak titkosságát.
14. cikk
A bíráknak, a főtanácsnokoknak és a hivatalvezetőnek a Bíróság székhelyén kell
lakniuk.
15. cikk
A Bíróság folyamatosan működik. A törvénykezési szünet időtartamát, feladatainak
kellő figyelembevételével, a Bíróság határozza meg.
16. cikk
A Bíróság három, illetve öt bíróból álló tanácsokat hoz létre. A tanácsok elnökét a
bírák maguk közül választják meg. Az öt bíróból álló tanácsok elnökeit három évre
választják. Az elnök egy alkalommal újraválasztható.
A nagytanács tizenöt bíróból áll. Az elnöki tisztet a Bíróság elnöke tölti be. A Bíróság
elnökhelyettese és az eljárási szabályzatban megállapított feltételek szerint az öt
bíróból álló tanácsok elnökei közül három elnök és más bírák szintén tagjai a
nagytanácsnak.
A Bíróság nagytanácsa akkor jár el, ha az eljárásban félként részt vevő tagállam vagy
uniós intézmény azt kéri.
A Bíróság teljes ülésben jár el az Európai Unió működéséről szóló szerződés
228. cikkének (2) bekezdése, 245. cikkének (2) bekezdése, 247. cikke vagy
286. cikkének (6) bekezdése alapján elé terjesztett ügyekben.
Ezen túlmenően, ha Bíróság úgy ítéli meg, hogy az előtte folyó ügy kivételes
jelentőséggel bír, a főtanácsnok meghallgatását követően úgy határozhat, hogy az
ügyet a teljes ülés elé utalja.
17. cikk
A Bíróság határozatai csak akkor érvényesek, ha a tanácskozásokon a bírák páratlan
számban vesznek részt.
A három vagy öt bíróból álló tanácsok határozatai csak akkor érvényesek, ha azok
meghozatalában három bíró vett részt.
A nagytanács határozatai csak akkor érvényesek, ha tizenegy tag jelen van.
A teljes ülés határozatai csak akkor érvényesek, ha tizenhét tag jelen van.
Egy tanács valamely bírájának akadályoztatása esetén az eljárási szabályzatban
megállapított feltételek szerint egy másik tanács bírája kérhető fel a tanácsban való
részvételre.
18. cikk
A bírák vagy főtanácsnokok nem vehetnek részt olyan ügy elbírálásában, amelyben
előzőleg valamelyik fél érdekében meghatalmazottként vagy tanácsadóként vettek
részt, illetve ügyvédként jártak el, vagy amelyben előzőleg bíróság, vizsgálóbizottság
tagjaként vagy bármilyen más minőségben állást kellett foglalniuk.

Ha egy bíró vagy főtanácsnok valamilyen különleges ok folytán úgy ítéli meg, hogy
egy meghatározott ügyben az ítélethozatalban vagy az ügy kivizsgálásában nem vehet
részt, erről tájékoztatja az elnököt. Ha valamilyen különleges ok folytán az elnök úgy
ítéli meg, hogy valamely bíró vagy főtanácsnok egy meghatározott ügy tárgyalásában
nem vehet részt, illetve indítványait nem adhatja elő, erre felhívja az érintett
figyelmét.
Az e cikk alkalmazásával kapcsolatban felmerülő minden nehézség esetén a Bíróság
dönt.
A felek nem kérelmezhetik a Bíróság vagy valamely tanácsa összetételének
megváltoztatását sem a bíró állampolgársága alapján, sem arra való hivatkozással,
hogy a Bíróságban vagy a tanácsban nincs az állampolgárságuknak megfelelő bíró.
III. CÍM
A BÍRÓSÁG ELJÁRÁSA
19. cikk
A tagállamokat és az uniós intézményeket a Bíróság előtt esetenként kinevezett
meghatalmazott képviseli; a meghatalmazottat tanácsadó vagy ügyvéd segítheti.
Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes azon államok,
amelyek nem tagállamok, valamint a megállapodásban említett EFTA Felügyeleti
Hatóság ugyanilyen módon képviseltetik magukat.
A többi felet ügyvédnek kell képviselnie.
A felet a Bíróság előtt csak olyan ügyvéd képviselheti vagy segítheti, aki valamely
tagállam bírósága előtt vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más
részes államának bírósága előtt eljárni jogosult.
E meghatalmazottak, tanácsadók és ügyvédek a Bíróság előtti eljárás folyamán az
eljárási szabályzatban megállapított feltételeknek megfelelően rendelkeznek azokkal a
jogokkal és biztosítékokkal, amelyek feladataik független ellátásához szükségesek.
A Bíróság az eljárási szabályzatban megállapított feltételek szerint az előtte
megjelenő tanácsadókkal és ügyvédekkel szemben a rendszerint a bíróságoknak
biztosított jogokkal rendelkezik.
Azok az egyetemi vagy főiskolai oktatók, akik olyan tagállam állampolgárai,
amelynek joga lehetővé teszi számukra, hogy bíróság előtt eljárjanak, a Bíróság előtt
ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint amelyeket e cikk az ügyvédeknek biztosít.
20. cikk
A Bíróság előtti eljárás két részből, egy írásbeli és egy szóbeli részből áll.
Az írásbeli eljárás a keresetleveleknek, az előkészítő iratoknak, az ellenkérelmeknek,
az észrevételeknek és az esetleges válaszoknak, valamint az ezek alátámasztásául
szolgáló minden iratnak és okiratnak vagy ezek hiteles másolatainak közlése a
felekkel és az Unió azon intézményeivel, amelyeknek határozatai a jogvita tárgyát
képezik.
Ezeket a közléseket az eljárási szabályzatban megállapított rendben és határidőn belül
a hivatalvezető teszi meg.

A szóbeli eljárás a meghatalmazottaknak, tanácsadóknak és ügyvédeknek, továbbá a
főtanácsnok indítványainak a Bíróság részéről történő meghallgatásából, valamint az
esetleges tanúk és szakértők ki-, illetve meghallgatásából áll.
Ha a Bíróság úgy ítéli meg, hogy az ügy semmilyen új jogkérdést nem vet fel, a
főtanácsnok meghallgatását követően úgy határozhat, hogy az ügyben a főtanácsnok
indítványa nélkül dönt.
21. cikk
A Bíróság előtt a keresetet a hivatalvezetőnek címzett keresetlevéllel kell megindítani.
A keresetlevélnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét és lakóhelyét vagy székhelyét,
az aláíró perbeli állását, annak a félnek vagy feleknek a nevét, aki vagy akik ellen a
keresetet benyújtották, a jogvita tárgyát, a Bíróság döntésére irányuló kérelmet és
azoknak a jogalapoknak a rövid összefoglalását, amelyekre a kérelmet alapozzák.
A keresetlevélhez adott esetben csatolni kell azt a jogi aktust, amelynek
megsemmisítését a Bíróságtól kérik, vagy – az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 265. cikkében említett körülmények fennállta esetén – egy arra az időpontra
vonatkozó okirati bizonyítékot, amikor az intézményt a hivatkozott cikk értelmében
felkérték, hogy járjon el. Ha ezeket az okmányokat nem csatolták a keresetlevélhez, a
hivatalvezető felkéri az érintett felet arra, hogy azokat ésszerű határidőn belül nyújtsa
be, de a fél jogai akkor sem évülnek el, ha ezeket az okmányokat az eljárás
megindítására nyitva álló határidő letelte után nyújtja be.
22. cikk
Az EAK-Szerződés 18. cikke szerinti ügyekben a hivatalvezetőnek címzett írásbeli
jogorvoslati kérelemmel lehet a Bírósághoz a fordulni. A kérelemnek tartalmaznia
kell a kérelmező nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, az aláíró perbeli állását, a
megtámadott határozat megjelölését, az ellenérdekű felek megnevezését, a jogvita
tárgyát, a Bíróság döntésére irányuló kérelmet és azoknak a jogalapoknak a rövid
összefoglalását, amelyekre a kérelmet alapozzák.
A kérelemhez csatolni kell a Választottbírósági Bizottság megtámadott határozatának
hiteles másolatát.
Amennyiben a Bíróság a jogorvoslati kérelmet elutasítja, a Választottbírósági
Bizottság határozata jogerőre emelkedik.
Ha a Bíróság a Választottbírósági Bizottság határozatát megsemmisíti, a
Választottbírósági Bizottság előtti eljárás, adott esetben az eljárásban részt vevő felek
valamelyikének kezdeményezésére, újra lefolytatható. A Bíróság jogkérdésben hozott
döntései a Választottbírósági Bizottságra nézve kötelezőek.
23. cikk
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikkében említett esetekben egy
tagállam bíróságának az eljárás felfüggesztéséről és az ügynek a Bíróság elé utalásáról
szóló határozatát az érintett bíróság közli a Bírósággal. Ezt a határozatot azután a
Bíróság hivatalvezetője továbbítja a feleknek, a tagállamoknak és a Bizottságnak,
továbbá annak az uniós intézménynek, szervnek vagy hivatalnak, amelyik meghozta
azt a jogi aktust, amelynek érvényessége vagy értelmezése a jogvita tárgyát képezi.
E határozat közlésétől számított két hónapon belül a feleknek, a tagállamoknak, a
Bizottságnak, továbbá adott esetben annak az uniós intézménynek, szervnek vagy

hivatalnak, amelyik meghozta azt a jogi aktust, amelynek érvényessége vagy
értelmezése a jogvita tárgyát képezi, jogában áll a Bírósághoz beadványokat vagy
írásbeli észrevételeket benyújtani.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikkében említett esetekben a
tagállam bíróságának határozatát a Bíróság hivatalvezetője ezenkívül továbbítja az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás azon részes államainak, amelyek
nem tagállamok, valamint a megállapodásban említett EFTA Felügyeleti Hatóságnak,
amelyek a közléstől számított két hónapon belül beadványokat és írásbeli
észrevételeket nyújthatnak be a Bírósághoz, amennyiben a határozat a megállapodás
alkalmazási területeinek valamelyikét érinti.
Amennyiben a Tanács és egy vagy több harmadik állam között megkötött, valamely
meghatározott tárgyra vonatkozó megállapodás úgy rendelkezik, hogy ezeknek az
államoknak jogában áll beadványokat vagy írásbeli észrevételeket benyújtani, ha
valamely tagállam bírósága egy olyan kérdést utal a Bíróság elé előzetes
döntéshozatalra, amely a megállapodás hatálya alá tartozik, a tagállami bíróságnak az
ilyen kérdés Bíróság elé utalásáról szóló határozatát az érintett harmadik állam részére
szintén továbbítani kell. E határozat közlésétől számított két hónapon belül ezeknek
az államoknak jogában áll a Bírósághoz beadványokat vagy írásbeli észrevételeket
benyújtani.
23a. cikk
Az eljárási szabályzat gyorsított eljárást és a szabadságon, a biztonságon és a jog
érvényesülésén alapuló térségre vonatkozó előzetes döntéshozatalra utalás esetében
sürgősségi eljárást írhat elő.
Ezen eljárások vonatkozásában a beadványok vagy írásbeli észrevételek benyújtására
a 23. cikkben meghatározottnál rövidebb határidőt, és a 20. cikk negyedik
bekezdésétől eltérve a főtanácsnoki indítvány mellőzését lehet előírni.
A sürgősségi eljárás vonatkozásában ezenkívül a 23. cikkben felsorolt, beadványok
vagy írásbeli észrevételek benyújtására jogosult felek és egyéb érdekeltek körének
korlátozását, kivételesen sürgős esetben pedig az eljárás írásbeli szakaszának
mellőzését lehet előírni.
24. cikk
A Bíróság felkérheti a feleket, hogy nyújtsanak be minden olyan okiratot, és adjanak
meg minden olyan tájékoztatást, amelyet a Bíróság szükségesnek tart. Elutasítás
esetén a Bíróság alakszerű feljegyzést készít.
A Bíróság az eljárásban félként részt nem vevő tagállamokat, valamint intézményeket,
szerveket és hivatalokat is felkérheti, hogy adjanak meg minden olyan tájékoztatást,
amelyet a Bíróság az eljáráshoz szükségesnek tart.
25. cikk
A Bíróság bármely általa választott személyt, testületet, hatóságot, bizottságot vagy
egyéb szervezetet bármikor szakértői vélemény elkészítésével bízhat meg.
26. cikk
A tanúkat az eljárási szabályzatban megállapított feltételek szerint lehet kihallgatni.

27. cikk
A Bíróság az eljárási szabályzatban megállapított feltételek szerint a megjelenést
elmulasztó tanúkkal szemben a rendszerint a bíróságoknak biztosított jogokkal
rendelkezik, és pénzbírságot szabhat ki.
28. cikk
A tanúkat és a szakértőket az eljárási szabályzatban megállapított formában tett eskü
alatt, illetve a tanú vagy szakértő országának jogában meghatározott módon kell
kihallgatni, illetve meghallgatni.
29. cikk
A Bíróság elrendelheti, hogy valamely tanút vagy szakértőt a lakóhelye szerinti
bíróság hallgasson ki.
A végzést végrehajtás céljából az eljárási szabályzatban megállapított feltételeknek
megfelelően meg kell küldeni az illetékes bíróságnak. A megkeresés alapján
elkészített iratokat ugyanezen feltételek szerint vissza kell küldeni a Bíróságnak.
A költségeket a Bíróság viseli, de azokat adott esetben a felekre háríthatja.
30. cikk
Ha a tanú hamis vallomást tesz vagy a szakértő hamis szakvéleményt ad, a tagállam
ezt ugyanúgy ítéli meg, mintha ezt a bűncselekményt valamely polgári ügyekben
hatáskörrel rendelkező bírósága előtt követték volna el. A Bíróság feljelentése alapján
az elkövetőt az érintett tagállam a hatáskörrel rendelkező bírósága elé állítja.
31. cikk
Ha a Bíróság hivatalból vagy a felek kérelmére nyomós okból másként nem határoz, a
Bíróság tárgyalásai nyilvánosak.
32. cikk
A tárgyalásokon a Bíróság kihallgathatja a tanúkat, illetve meghallgathatja a
szakértőket és magukat a feleket. Ez utóbbiak azonban csak képviselőik útján
szólalhatnak fel a Bíróságon.
33. cikk
Minden tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és a hivatalvezető ír alá.
34. cikk
Az ügyek tárgyalásának sorrendjét az elnök határozza meg.
35. cikk
A Bíróság tanácskozásai titkosak, és azok titkosságát később is meg kell őrizni.
36. cikk

Az ítéleteket indokolni kell. Az ítéleteknek tartalmazniuk kell azoknak a bíráknak a
nevét, akik a határozathozatalban részt vettek.
37. cikk
Az ítéleteket az elnök és a hivatalvezető írja alá. Az ítéleteket nyilvános ülésen fel kell
olvasni.
38. cikk
A költségekről a Bíróság határoz.
39. cikk
A Bíróság elnöke határozhat – az ebben az alapokmányban foglalt egyes szabályoktól
a szükséges mértékig eltérő és az eljárási szabályzatban megállapított gyorsított
eljárással – a végrehajtásnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés
278. cikkében, illetve az EAK-Szerződés 157. cikkében előírtak szerinti
felfüggesztésére irányuló kérelmekről vagy az ideiglenes intézkedéseknek az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 279. cikke szerinti elrendelésére irányuló
kérelmekről, továbbá a végrehajtásnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés
299. cikkének negyedik bekezdése, illetve az EAK-Szerződés 164. cikkének harmadik
bekezdése szerinti felfüggesztésére irányuló kérelmekről.
Az első bekezdésben említett hatásköröket az eljárási szabályzatban megállapított
feltételek szerint a Bíróság elnökhelyettese is gyakorolhatja.
Az elnököt és az elnökhelyettest mindkettejük akadályoztatása esetén az eljárási
szabályzatban megállapított feltételek szerint egy másik bíró helyettesíti.
Az elnök vagy az őt helyettesítő bíró végzése ideiglenes, és semmiben nem
befolyásolja előre a Bíróságnak az ügy érdemére vonatkozó határozatát.
40. cikk
A tagállamok és az Unió intézményei a Bíróság előtt folyamatban lévő eljárásokba
beavatkozhatnak.
Ugyanez a jog az Unió szerveit és hivatalait, továbbá minden olyan egyéb személyt is
megillet, aki valószínűsíteni tudja, hogy a Bíróság elé vitt jogvita kimeneteléhez jogos
érdeke fűződik. Természetes vagy jogi személyek nem avatkozhatnak be a tagállamok
közötti, az Unió intézményei közötti, illetve a tagállamok és az Unió intézményei
közötti jogvitákba.
A második bekezdés sérelme nélkül az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás azon részes államai, amelyek nem tagállamok, valamint a
megállapodásban említett EFTA Felügyeleti Hatóság beavatkozhatnak a Bíróság előtt
folyamatban lévő eljárásokba, amennyiben azok e megállapodás alkalmazási
területeinek egyikét érintik.
A beavatkozásra vonatkozó kérelemben tett indítványok csak az egyik fél
indítványainak támogatására korlátozódhatnak.
41. cikk
Ha az alperes, akinek a keresetlevelet szabályszerűen kézbesítették nem nyújtja be
írásbeli védekezését, ellene elmarasztaló ítéletet kell hozni. Az ilyen mulasztási ítélet

ellen az annak közlésétől számított egy hónapon belül ellentmondással lehet élni. Ha a
Bíróság másként nem határoz, az ellentmondás nem jár a mulasztási ítélet
végrehajtásának felfüggesztésével.
42. cikk
A tagállamok, az Unió intézményei, szervei vagy hivatalai és minden egyéb
természetes vagy jogi személy az eljárási szabályzatban meghatározandó esetekben és
feltételekkel harmadik félként megtámadhatják a meghallgatásuk nélkül meghozott
ítéleteket, ha azok jogaikat sértik.
43. cikk
Ha egy ítélet értelme vagy hatálya kétséges, bármelyik fél vagy az Unió bármelyik
intézménye kérelmére a Bíróság azt értelmezi, ha érdekeltségüket valószínűsítik.
44. cikk
Perújítási kérelemmel csak akkor lehet a Bírósághoz fordulni, ha olyan döntő
jelentőségű tény merül fel, amely az ítélet meghozatalát megelőzően a Bíróság és a
perújítást kérő fél előtt ismeretlen volt.
A perújítási eljárás a Bíróságnak az új tény fennállása miatt a perújítást megengedő
határozatával veszi kezdetét, amelyben a Bíróság elismeri, hogy az új tény természete
miatt az ügyben perújításnak van helye, és a kérelmet ezen az alapon elfogadhatónak
nyilvánítja.
Perújítási kérelmet az ítélet meghozatalától számított 10 év után nem lehet benyújtani.
45. cikk
A távolságra tekintettel biztosított külön eljárási határidőket az eljárási szabályzat
határozza meg.
A határidők elmulasztása nem jár jogvesztéssel, ha az érintett fél előre nem látható
körülmények vagy vis maior fennállását igazolja.
46. cikk
A szerződésen kívül okozott károkért való felelősségre vonatkozó ügyekben az Unió
elleni eljárás megindításának joga az erre okot adó esemény felmerülésétől számított
öt év alatt évül el. Az elévülés megszakad, ha a Bírósághoz keresetet nyújtottak be,
vagy ha a károsult fél az eljárás megindítása előtt követelésével a Közösségek
megfelelő intézményéhez fordult. Ez utóbbi esetben az eljárást az EK-Szerződés
263. cikkében előírt két hónapos határidőn belül kell megindítani; adott esetben
Európai Unió működéséről szóló szerződés 265. cikke második bekezdésének
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Ezt a cikket az Európai Központi Bank ellen szerződésen kívül okozott károkért való
felelősségre vonatkozóan benyújtott keresetekre is alkalmazni kell.

IV. CÍM
A TÖRVÉNYSZÉK

47. cikk
A 9. cikk első bekezdését, a 9a. cikket, a 14. és 15. cikket, a 17. cikk első, második,
negyedik és ötödik bekezdését, valamint a 18. cikket a Törvényszékre és annak
tagjaira is alkalmazni kell.
A 3. cikk negyedik bekezdését, valamint a 10., 11. és 14. cikket a Törvényszék
hivatalvezetőjére is megfelelően alkalmazni kell.
48. cikk
A Törvényszék bíráinak száma
a) 2015. december 25-től 40;
b) 2016. szeptember 1-jétől 47;
c) 2019. szeptember 1-jétől tagállamonként kettő.
49. cikk
A Törvényszék tagjait fel lehet kérni főtanácsnoki feladatok ellátására.
A főtanácsnok feladata, hogy teljesen pártatlanul és függetlenül eljárva, nyilvános
tárgyaláson indokolással ellátott indítványt terjesszen elő a Törvényszék előtt folyó
meghatározott ügyekre vonatkozóan annak érdekében, hogy segítse a Törvényszék
feladatának ellátásában.
Az ilyen ügyek kiválasztásának szempontjait, valamint a főtanácsnok kijelölésére
vonatkozó szabályokat a Törvényszék eljárási szabályzata állapítja meg.
Az a tag, akit egy ügyben a főtanácsnoki feladatok ellátására kértek fel, az ügy
elbírálásában nem vehet részt.
50. cikk
A Törvényszék három, illetve öt bíróból álló tanácsokban ülésezik. A tanácsok
elnökét a bírák maguk közül választják meg. Az öt bíróból álló tanácsok elnökeit
három évre választják. Az elnök egy alkalommal újraválasztható.
A tanácsok összetételére és az ügyeknek a tanácsokra történő kiosztására irányadó
szabályokat az eljárási szabályzat tartalmazza. Az eljárási szabályzatban
meghatározott bizonyos esetekben a Törvényszék teljes ülésben, illetve egyesbíróként
is eljárhat.
Az eljárási szabályzat úgy is rendelkezhet, hogy a Törvényszék, az ott meghatározott
ügyekben és feltételekkel, nagytanácsban jár el.
50a. cikk
(1) A Törvényszék hatáskörrel rendelkezik az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 270. cikkének megfelelően az Unió és alkalmazottai közötti jogviták
elsőfokú elbírálására, beleértve az egyrészt valamennyi intézmény, szerv vagy hivatal,
másrészt pedig azok alkalmazottai közötti azon jogvitákat, amelyek az Európai Unió
Bíróságának hatáskörébe tartoznak.

(2) A Törvényszék a keresetlevél benyújtásától kezdődően az eljárás minden
szakaszában vizsgálhatja a jogvita egyezséggel történő rendezésének lehetőségét, és
törekedhet az ilyen egyezség előmozdítására.
51. cikk
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 256. cikkének (1) bekezdésében
foglaltaktól eltérve, továbbra is a Bíróság rendelkezik hatáskörrel Európai Unió
működéséről szóló szerződés 263. és 265. cikkében említett azon keresetek
elbírálására, amelyeket a tagállamok valamelyike nyújt be:
a) az Európai Parlament vagy a Tanács, illetve – amennyiben közösen járnak el –
mindkettőjük valamely jogi aktusa, illetve mulasztása miatt, kivéve:
– a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke
(2) bekezdése alapján elfogadott határozatokat,
– a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke értelmében
a kereskedelem védelmére vonatkozó valamely tanácsi rendelet alapján elfogadott
jogi aktusokat,
– azokat a jogi aktusokat, amelyek révén a Tanács Európai Unió működéséről szóló
szerződés 291. cikkének (2) bekezdésével összhangban a végrehajtási hatáskört
maga gyakorolja;
b) a Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 311. cikkének
(1) bekezdése szerinti valamely jogi aktusa, illetve mulasztása miatt.
Szintén a Bíróság hatáskörébe tartozik azoknak az ugyanezen cikkeken alapuló
kereseteknek az elbírálása, amelyeket az Unió intézményei nyújtanak be az Európai
Parlament vagy a Tanács, illetve – amennyiben közösen járnak el – mindkettőjük
vagy pedig a Bizottság valamely jogi aktusa, illetve mulasztása miatt, továbbá
amelyeket az Unió valamely intézménye nyújt be az Európai Központi Bank valamely
jogi aktusa, illetve mulasztása miatt.
52. cikk
A Bíróság elnöke és a Törvényszék elnöke közös megegyezéssel meghatározza azokat
a feltételeket, amelyek szerint a Bíróság tisztviselői és egyéb alkalmazottai a
Törvényszék számára – működésének biztosítása érdekében – szolgálatot teljesítenek.
Bizonyos tisztviselők és egyéb alkalmazottak az a Törvényszék elnökének felügyelete
alatt a Törvényszék hivatalvezetőjének tartoznak felelősséggel.
53. cikk
A Törvényszék előtti eljárásra ezen alapokmány III. címe az irányadó.
Az eljárás további és részletes szabályait szükség szerint a Törvényszék eljárási
szabályzata határozza meg. A szellemi tulajdon terén felmerülő jogviták
sajátosságainak figyelembe vétele érdekében az eljárási szabályzat eltérhet a 40. cikk
negyedik bekezdésétől és a 41. cikktől.
A 20. cikk negyedik bekezdésétől eltérően indokolással ellátott indítványait a
főtanácsnok írásban is megteheti.
54. cikk

Ha valamely, a Törvényszékhez intézett keresetlevelet vagy egyéb beadványt tévesen
a Bíróság hivatalvezetőjéhez nyújtanak be, a hivatalvezető azt haladéktalanul
továbbítja a Törvényszék hivatalvezetőjének; hasonlóképpen, ha egy, a Bírósághoz
intézett keresetlevelet vagy egyéb beadványt tévesen az a Törvényszék
hivatalvezetőjének nyújtanak be, a hivatalvezető azt haladéktalanul továbbítja a
Bíróság hivatalvezetőjének.
Ha a Törvényszék megállapítja, hogy nincs hatásköre valamely olyan ügy
megtárgyalására és eldöntésére, amely a Bíróság hatáskörébe tartozik, az ügyet átteszi
a Bírósághoz; hasonlóképpen, ha a Bíróság megállapítja, hogy egy ügy a Törvényszék
hatáskörébe tartozik, ezt az ügyet átteszi a Törvényszékhez, amely ezt követően az
ügyben hatáskörének hiányát nem állapíthatja meg.
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, a Törvényszék az előtte folyó
eljárást a felek meghallgatását követően a Bíróság ítéletéig felfüggesztheti, vagy – az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikke alapján benyújtott keresetek
esetén – hatáskörét átengedheti e keresetekre nézve annak érdekében, hogy ezekről a
Bíróság dönthessen. Ugyanilyen feltételekkel a Bíróság is határozhat úgy, hogy az
előtte folyó eljárást felfüggeszti; ebben az esetben a Törvényszék előtti eljárás
folytatódik.
Ha keresetével valamely tagállam és egy intézmény ugyanazon jogi aktust támadja
meg, a Törvényszék köteles hatáskörét átengedni e keresetekre nézve annak
érdekében, hogy ezekről a Bíróság dönthessen.
55. cikk
A Törvényszék eljárást befejező határozatait, az érdemi kérdésekről csak részben
rendelkező, illetve a hatáskör hiányára vagy a kereset meg nem engedhetőségére
alapozott kifogásra vonatkozó eljárási kérdésről rendelkező határozatokat a
Törvényszék hivatalvezetője közli a felekkel, valamennyi tagállammal és az Unió
intézményeivel akkor is, ha azok a Törvényszék előtt folyó eljárásba nem avatkoztak
be.
56. cikk
A Törvényszék eljárást befejező határozata ellen és annak az érdemi kérdésekről csak
részben rendelkező, illetve a hatáskör hiányára vagy a kereset meg nem
engedhetőségére alapozott kifogásra vonatkozó eljárási kérdésről rendelkező
határozata ellen a Bírósághoz a megtámadott határozat közlésétől számított két
hónapon belül fellebbezést lehet benyújtani.
Ilyen fellebbezéssel bármelyik fél élhet, akinek indítványait egészben vagy részben
elutasították. A tagállamokon és az Unió intézményein kívüli beavatkozók csak akkor
nyújthatnak be fellebbezést, ha őket a Törvényszék határozata közvetlenül érinti.
Az Unió és az alkalmazottai közötti jogviták esetét kivéve fellebbezést nyújthatnak be
azok a tagállamok és uniós intézmények is, amelyek a Törvényszék előtt folyó perbe
nem avatkoztak be. Ilyen esetekben ezeknek a tagállamoknak és intézményeknek a
helyzete az első fokon beavatkozó tagállamok vagy intézmények helyzetével azonos.
57. cikk

Minden olyan személy, akinek a beavatkozási kérelmét a Törvényszék elutasította, a
kérelmet elutasító határozat közlésétől számított két héten belül fellebbezést nyújthat
be a Bírósághoz.
Az eljárásban részt vevő felek a Törvényszéknek az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 278., 279. cikke vagy 299. cikkének negyedik bekezdése, illetve az
EAK-Szerződés 157. cikke vagy 164. cikkének harmadik bekezdése alapján hozott
határozatai ellen a határozat velük való közlésétől számított két hónapon belül
élhetnek fellebbezéssel.
Az e cikk első két bekezdésében említett fellebbezésről a 39. cikkben említett eljárás
szerint kell határozni.
58. cikk
A Bírósághoz benyújtott fellebbezés kizárólag jogkérdésre vonatkozhat. A
fellebbezésben csak a Törvényszék hatáskörének hiányára, a fellebbező érdekeit
hátrányosan befolyásoló eljárási szabálytalanságra, valamint az uniós jognak a
Törvényszék általi megsértésére lehet hivatkozni.
A fellebbezés nem vonatkozhat kizárólag a költségek összegére vagy arra, hogy a
költségek viselésére melyik felet kötelezték.
59. cikk
Ha a Törvényszék valamely határozata ellen fellebbezést nyújtottak be, a Bíróság
előtti eljárás írásbeli és szóbeli részből áll. Az eljárási szabályzatban megállapított
feltételeknek megfelelően a Bíróság a főtanácsnok és a felek meghallgatását követően
szóbeli eljárás nélkül is határozhat.
60. cikk
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 278. és 279. cikkének, illetve az
EAK-Szerződés 157. cikkének sérelme nélkül a fellebbezésnek nincs felfüggesztő
hatálya.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 280. cikkétől eltérve, a Törvényszék
valamely rendeletet semmissé nyilvánító határozata csak az ezen alapokmány
56. cikkének első bekezdésében említett határidő lejártának napjától vagy – ha e
határidőn belül fellebbezést nyújtottak be – a fellebbezés elutasításának napjától lép
hatályba, ami ugyanakkor nem érinti a félnek azt a jogát, hogy az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 278. és 279. cikke, illetve az EAK-Szerződés 157. cikke
alapján a semmissé nyilvánított rendelet hatályának felfüggesztése vagy bármilyen
egyéb ideiglenes intézkedés elrendelése érdekében a Bírósághoz forduljon.
61. cikk
Ha a fellebbezés megalapozott, a Bíróság a Törvényszék határozatát hatályon kívül
helyezi. Ha a per állása megengedi, az ügyet maga a Bíróság is érdemben eldöntheti,
illetve határozathozatalra visszautalhatja a Törvényszékhez.
Egy ügynek a Törvényszékhez való visszautalása esetén a Törvényszéket
jogkérdésekben köti a Bíróság határozata.
Ha a Törvényszék előtt folyó perbe be nem avatkozó tagállam vagy uniós intézmény
által benyújtott fellebbezés megalapozott, a Bíróság – ha szükségesnek tartja –

megállapíthatja, hogy a Törvényszék hatályon kívül helyezett határozatának mely
joghatásait kell véglegesnek tekinteni az eljárásban részt vevő felek tekintetében.
62. cikk
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 256. cikkének (2) és (3) bekezdésében
említett esetekben az első főtanácsnok, ha úgy ítéli meg, hogy fennáll a komoly
veszélye annak, hogy az uniós jog egységessége vagy koherenciája sérül, a
Törvényszék határozatának felülvizsgálatát indítványozhatja a Bíróságnál.
Az indítványt a Törvényszék határozatának kihirdetésétől számított egy hónapon belül
kell megtenni. A Bíróság az első főtanácsnok indítványának előterjesztésétől
számított egy hónapon belül dönt arról, hogy szükséges-e a határozat felülvizsgálata.
62a. cikk
A Bíróság a felülvizsgálat tárgyát képező kérdésekkel kapcsolatban gyorsított eljárás
keretében, a Törvényszék által részére megküldött iratok alapján határoz.
Az ezen alapokmány 23. cikkében említett érdekelteknek, valamint az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 256. cikkének (2) bekezdésében említett esetekben a
Törvényszék előtti eljárás feleinek jogukban áll a felülvizsgálat tárgyát képező
kérdésekkel kapcsolatban a megadott határidőn belül beadványokat vagy írásbeli
észrevételeket benyújtani a Bírósághoz.
A Bíróság a határozathozatalt megelőzően elrendelheti a szóbeli szakasz megnyitását.
62b. cikk
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 256. cikkének (2) bekezdésében
említett esetekben, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 278. és
279. cikkének sérelme nélkül, a felülvizsgálati indítványnak és a felülvizsgálati eljárás
megindításáról szóló határozatnak nincs felfüggesztő hatálya. Ha a Bíróság azt
állapítja meg, hogy a Törvényszék határozata sérti az uniós jog egységességét vagy
koherenciáját, az ügyet visszautalja a Törvényszék elé, amelyet jogkérdésekben köt a
Bíróság határozata; a Bíróság meghatározhatja, hogy a Törvényszék határozatának
mely részei rendelkeznek jogerővel az eljárásban részt vevő felek tekintetében.
Ugyanakkor, ha a jogvita eldöntése – a felülvizsgálat eredményére figyelemmel – a
Törvényszék határozatában megállapított tényálláson alapul, a Bíróság határozata
jogerős.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 256. cikke (3) bekezdésében említett
esetekben – felülvizsgálati indítvány vagy felülvizsgálati eljárás indítására irányuló
határozat hiányában – a Törvényszéknek a hozzá intézett kérdésekre adott válaszai az
erre a célra a 62. cikk második bekezdésében meghatározott határidő lejártával
hatályosak. Felülvizsgálati eljárás megindítása esetén a felülvizsgálat tárgyát képező
válasz vagy válaszok az eljárás lezárultával válnak hatályossá, kivéve, ha a Bíróság
ettől eltérően határoz. Ha a Bíróság azt állapítja meg, hogy a Törvényszék határozata
sérti az uniós jog egységességét vagy koherenciáját, a Bíróságnak a felülvizsgálat
tárgyát képező kérdésekre adott válasza lép a Törvényszék válasza helyébe.
IVA. CÍM
KÜLÖNÖS HATÁSKÖRŰ TÖRVÉNYSZÉKEK

62c. cikk
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 257. cikke alapján létrehozott minden
különös hatáskörű törvényszék hatáskörére, összetételére, szervezetére és eljárására
vonatkozó rendelkezéseket ezen alapokmány mellékletben tartalmazza.
V. CÍM
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
63. cikk
Az ezen alapokmány alkalmazásához és, amennyiben szükséges, a kiegészítéséhez
szükséges rendelkezéseket a Bíróság és a Törvényszék eljárási szabályzata
tartalmazza.
64. cikk
Az Európai Unió Bíróságának nyelvhasználati szabályaira vonatkozó rendelkezéseket
a Tanács által egyhangúlag elfogadott rendelet állapítja meg. A rendeletet vagy a
Bíróság kérésére és a Bizottsággal, valamint az Európai Parlamenttel folytatott
konzultációt követően, vagy a Bizottság javaslatára és a Bírósággal, valamint az
Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően kell elfogadni.
A Bíróság eljárási szabályzatának és a Törvényszék eljárási szabályzatának a
nyelvhasználati szabályokra vonatkozó rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell
mindaddig, amíg a fenti szabályok elfogadásra nem kerülnek. Az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 253. és 254. cikkében foglaltaktól eltérve, a
nyelvhasználati szabályokra vonatkozó rendelkezéseket kizárólag a Tanács egyhangú
jóváhagyásával lehet módosítani vagy hatályon kívül helyezni.

I. MELLÉKLET
AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKE

A jelen mellékletet hatályon kívül helyezte a 2016. július 6-i (EU/Euratom) 2016/1192
európai parlamenti és tanácsi rendelet. E rendelet 4. cikke értelmében a
3. jegyzőkönyv I. mellékletének 9–12. cikke mindazonáltal továbbra is alkalmazandó a
Közszolgálati Törvényszék határozatai elleni azon a fellebbezésekre, amelyek
elbírálása 2016. augusztus 31-én folyamatban van a Törvényszék előtt, vagy
amelyeket ezen időpontot követően nyújtanak be.
[…]
9. cikk
A Közszolgálati Törvényszék eljárást befejező határozata ellen, és annak az érdemi
kérdésekről csak részben rendelkező, illetve a hatáskör hiányára vagy a kereset meg
nem engedhetőségére alapozott kifogásra vonatkozó eljárási kérdésről rendelkező
határozata ellen a Törvényszékhez a megtámadott határozat közlésétől számított két
hónapon belül fellebbezést lehet benyújtani.
Ilyen fellebbezéssel bármelyik fél élhet, akinek indítványait egészben vagy részben
elutasították. A tagállamokon és az Unió intézményein kívüli beavatkozók csak akkor
nyújthatnak be fellebbezést, ha őket a Közszolgálati Törvényszék határozata
közvetlenül érinti.
10. cikk
(1) Minden olyan személy, akinek a beavatkozási kérelmét a Közszolgálati
Törvényszék elutasította, a kérelmet elutasító határozat közlésétől számított két héten
belül fellebbezést nyújthat be a Törvényszékhez.
(2) Az eljárásban részt vevő felek a Közszolgálati Törvényszéknek Európai Unió
működéséről szóló szerződés 278. vagy 279. cikke vagy a 299. cikkének negyedik
bekezdése, illetve az Euratom-Szerződés 157. cikke vagy 164. cikkének harmadik
bekezdése alapján hozott határozatai ellen a határozat közlésétől számított két
hónapon belül fellebbezést nyújthat be a Törvényszékhez.
(3) A Törvényszék elnöke határozhat az e mellékletben foglalt egyes szabályoktól a
szükséges mértékig eltérő, és a Törvényszék eljárási szabályzatában megállapítandó
gyorsított eljárásban az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett fellebbezésekről.
11. cikk
(1) A Törvényszékhez benyújtott fellebbezés kizárólag jogkérdésre vonatkozhat. A
fellebbezésben csak a Közszolgálati Törvényszék hatáskörének hiányára, a fellebbező
érdekeit hátrányosan befolyásoló eljárási szabálytalanságra, valamint az uniós jognak
a Közszolgálati Törvényszék általi megsértésére lehet hivatkozni.
(2) A fellebbezés nem vonatkozhat kizárólag a költségek összegére, vagy arra, hogy a
költségek viselésére melyik felet kötelezték.
12. cikk

(1) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 278. és 279. cikkének, illetve az
Euratom-Szerződés 157. cikkének sérelme nélkül, a Törvényszékhez benyújtott
fellebbezésnek nincs felfüggesztő hatálya.
(2) Ha a Közszolgálati Törvényszék valamely határozata ellen fellebbezést nyújtottak
be, a Törvényszék előtti eljárás írásbeli és szóbeli szakaszból áll. Az eljárási
szabályzatában megállapított feltételeknek megfelelően a Törvényszék a felek
meghallgatását követően szóbeli eljárás nélkül is határozhat.
[…]

