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Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change
Tagállami ítélkezési gyakorlat
Németország

Ez az oldal a németországi ítélkezési gyakorlatról nyújt áttekintést.
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal
semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.
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Internetes honlapon közzétett ítélkezési gyakorlat
A határozatok felépítése / Címek

Ítélkezési gyakorlat bemutatása címekkel

Legfelsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

Szövetségi Legfelsőbb Bíróság:
Nem
Szövetségi Közigazgatási Bíróság:
Igen, bizonyos ítéletek esetében
Szövetségi Pénzügyi Bíróság:
Igen
Szövetségi Munkaügyi Bíróság:
Igen
Szövetségi Szociális Bíróság:
Igen

Szövetségi Szabadalmi Bíróság:
Nem

A Szövetségi Közigazgatási Bíróság legfontosabb ítéleteinek címei a könnyebb azonosításban segítik a használókat.
A Szövetségi Pénzügyi Bíróság ítéleteinek címei az ítélet lényegét fogalmazzák meg.
A Szövetségi Munkaügyi Bíróság ítéletei az ügycsoportot, a dátumot és a hivatkozási számot jelölik meg.
Példák a címekre
Szövetségi Közigazgatási Bíróság: a potencianövelő gyógyszerek költségei támogathatóságának megtagadása sérti az Alaptörvény (alkotmány) 3. cikkének
(1) bekezdését.
Szövetségi Pénzügyi Bíróság: nem vehető igénybe adókedvezmény, ha egy bejegyzett társaság a tagok kapcsolt vállalkozásai számára nyújt ügyviteli és
adminisztratív szolgáltatásokat – az adózás rendjéről szóló törvény 68. §-a (2) bekezdése b) pontjának hatálya – az adózás rendjéről szóló törvény 65. §ának (3) bekezdése szerinti verseny.
Szövetségi Munkaügyi Bíróság: 10., 11.2.2009, 10 AZR 222/08, különleges kifizetés – a munkáltató által egyoldalúan megállapított szabályokra való
hivatkozás – módosítás lehetőségének fenntartása.
Formátumok
Legfelsőbb bíróságok
Milyen formátumok
használatosak?

Egyéb bíróságok

dokumentum

metaadatok

dokumentum

metaadatok

Szövetségi Legfelsőbb Bíróság:
pdf
Szövetségi Közigazgatási Bíróság:
html
Szövetségi Pénzügyi Bíróság:
html
Szövetségi Munkaügyi Bíróság:
x html 1

Szövetségi Legfelsőbb
Bíróság:
pdf
Szövetségi Közigazgatási
Bíróság:
pdf
Szövetségi Pénzügyi
Bíróság:
html

Szövetségi Szabadalmi Szövetségi Szabadalmi
Bíróság:
Bíróság:
pdf
semmilyen

További eljárások
Legfelsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

Szövetségi Legfelsőbb Bíróság: nem
Szövetségi Közigazgatási Bíróság: igen
Szövetségi Munkaügyi Bíróság: nem
Szövetségi Szociális Bíróság: nem

Szövetségi Szabadalmi Bíróság: nem

arra vonatkozóan, hogy egy ügy folyamatban van- Szövetségi Legfelsőbb Bíróság: nem
e?
Szövetségi Közigazgatási Bíróság: nem
Szövetségi Pénzügyi Bíróság: igen

Szövetségi Szabadalmi Bíróság: nem

Elérhető-e tájékoztatás a jogorvoslatokra
vonatkozóan?

Szövetségi Munkaügyi Bíróság: nem
Szövetségi Szociális Bíróság: nem
a jogorvoslatok kimenetelére vonatkozóan?

Szövetségi Legfelsőbb Bíróság: nem
Szövetségi Közigazgatási Bíróság: igen
Szövetségi Pénzügyi Bíróság: igen

Szövetségi Szabadalmi Bíróság: nem

Szövetségi Munkaügyi Bíróság: nem
Szövetségi Szociális Bíróság: nem
a döntés elleni jogorvoslat kizárt voltára
vonatkozóan?

Szövetségi Legfelsőbb Bíróság: igen
Szövetségi Közigazgatási Bíróság: nem
Szövetségi Pénzügyi Bíróság: nem
Szövetségi Munkaügyi Bíróság: nem

Szövetségi Szabadalmi Bíróság: nem

Szövetségi Szociális Bíróság: nem
más nemzeti bíróság (alkotmánybíróság ...) előtti

Szövetségi Legfelsőbb Bíróság: nem

Szövetségi Szabadalmi Bíróság: nem

további eljárásokra vonatkozóan?
az Európai Közösségek Bírósága előtti további

Szövetségi Közigazgatási Bíróság:
nem

Szövetségi Szabadalmi Bíróság:
nem

eljárásokra vonatkozóan?
az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti további

Szövetségi Pénzügyi Bíróság:
igen

Szövetségi Szabadalmi Bíróság:
nem

eljárásokra vonatkozóan?

Szövetségi Munkaügyi Bíróság:
igen
Szövetségi Szociális Bíróság:
nem
Szövetségi Legfelsőbb Bíróság:
nem
Szövetségi Közigazgatási Bíróság:
igen, bizonyos esetekben
Szövetségi Pénzügyi Bíróság:
igen
Szövetségi Munkaügyi Bíróság:
igen
Szövetségi Szociális Bíróság:
nem
Szövetségi Legfelsőbb Bíróság:
nem
Szövetségi Közigazgatási Bíróság:
nem
Szövetségi Pénzügyi Bíróság:
Szövetségi Szociális Bíróság:
nem

A Szövetségi Szabadalmi Bíróság ezt az információt csak akkor teszi közzé, ha azt az ítélet teljes szövegében idézi.
A Szövetségi Közigazgatási Bíróság az interneten közzéteszi az Európai Közösségek Bírósága előtt folyó előzetes döntéshozatali eljárásokat.
Közzétételi szabályok

Léteznek-e kötelező szabályok az ítélkezési gyakorlat
közzétételére vonatkozóan?

Országos szinten?

A bíróságok szintjén?

Szövetségi Legfelsőbb Bíróság: nem
Szövetségi Szabadalmi Bíróság: nem
Szövetségi Közigazgatási Bíróság: igen
Szövetségi Munkaügyi Bíróság: nem

Szövetségi Szabadalmi Bíróság: nem
Szövetségi Közigazgatási Bíróság: igen
Szövetségi Pénzügyi Bíróság: igen
Szövetségi Munkaügyi Bíróság: igen

A Szövetségi Közigazgatási Bíróság esetében alkalmazandó szabályokat a közigazgatási bírósági szabályzat 55. §-a, a bíróságok szervezetéről szóló
törvény 169. és 173. §-a, valamint az információszabadságról szóló törvény 1. §-a tartalmazza.
A Szövetségi Pénzügyi Bíróságra általában vonatkozik az egyenlő bánásmód elve; vagyis a Szövetségi Pénzügyi Bíróságnak figyelembe kell vennie a sajtó
egyenlő bánásmódhoz való jogát. Ennek megfelelően a Szövetségi Pénzügyi Bíróság ítéleteire vonatkozik egy megjelenési időpont. Ebben az időpontban
tájékoztatják a sajtót az ítéletekről, teszik közzé az ítéleteket az interneten, teljesítik az ítéletekre vonatkozó megrendeléseket stb.
Legfelsőbb bíróságok
A teljes ítélkezési gyakorlatot közzéteszik vagy
csak válogatást?

Egyéb bíróságok

Szövetségi Legfelsőbb Bíróság:
csak válogatást
Szövetségi Közigazgatási Bíróság:
csak válogatást
Szövetségi Pénzügyi Bíróság:
csak válogatást
Szövetségi Munkaügyi Bíróság:
teljes közzététel
Szövetségi Szociális Bíróság:
teljes közzététel
Szövetségi Legfelsőbb Bíróság:
az összes ítélet indokolással együtt
(„vélemények”)

Szövetségi Szabadalmi Bíróság:
teljes közzététel

Szövetségi Közigazgatási Bíróság:
igen, az elvi jelentőségű ítéletek esetében
Szövetségi Pénzügyi Bíróság:

Ha válogatás készül, erre milyen kritériumok
vonatkoznak?

A Szövetségi Pénzügyi Bíróság valamennyi ítélete
megtalálható az interneten, és azokat közzéteszik az
igazságszolgáltatási adatbázisban is, ahol a rögzítésre
érdemes valamennyi ítélet megtalálható (például az indokolást
nem tartalmazó ítéletekre vonatkozóan nem találhatók
információk).
Az ítéletek 4 évig maradnak hozzáférhetők az interneten. Ezt
követően törlik azokat.
A Szövetségi Pénzügyi Bíróság az ítéleteket elektronikus úton
is megküldi (hivatkozási szám alapján konkrét ítéletek
rendelhetők meg).

A Szövetségi Szociális Bíróság a közzétett ítéletek válogatását hozza teljes terjedelmükben nyilvánosságra.
Utolsó frissítés: 26/11/2012
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

