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Anbringender og væsentligste argumenter
Det første appelanbringende vedrører en tilsidesættelse af artikel 19 i statutten for Den Europæiske Unions Domstol. Dette
appelanbringende støttes på, at den fortolkning, som Retten har foretaget ved anvendelsen af denne bestemmelse, er
fejlagtig, og at den er i strid med proportionalitetsprincippet og subsidiaritetsprincippet, da den ikke tog hensyn til, at det
omtvistede retsforhold mellem radca prawny (den højere læreanstalts advokat) og den højere læreanstalt hviler på
uafhængighed og lighed på begge sider, og at erhvervet radca prawny i det polske retssystem efter sin art er kendetegnet ved
uafhængighed og derved, at det ikke er bundet af anvisninger i forhold til tredjemand, og er et offentligt tillidserhverv.
Det andet appelanbringende vedrører en tilsidesættelse af artikel 119 i Rettens procesreglement af 23. april 2015. Dette
appelanbringende støttes på, at Retten begrundede afgørelsen fejlagtigt, fordi den i den anfægtede afgørelses begrundelse
formulerede abstrakte udtalelser og den udtrykte opfattelse ikke vedrørte de faktiske omstændigheder i den foreliggende
retssag, hvilket har begrænset appellantens mulighed for at forsvare sig effektivt betydeligt.
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Præjudicielt spørgsmål
Skal artikel 46, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU (1) af 26. juni 2013 om fælles procedurer for
tildeling og fratagelse af international beskyttelse, sammenholdt med artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om
grundlæggende rettigheder, fortolkes således, at de ungarske retter kan ændre administrative afgørelser, der er truffet af en
myndighed med kompetence i asylsager, hvorved der gives afslag på international beskyttelse, og at de ungarske retter kan
tildele en sådan beskyttelse?
(1)

EUT 2013, L. 180, s. 60.
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