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Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα
Ο πρώτος λόγος αφορά παράβαση του άρθρου 19 του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον λόγο αυτόν
προβάλλεται ότι η ερμηνεία στην οποία προέβη το Γενικό Δικαστήριο κατά την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης είναι εσφαλμένη
και αντίθετη προς τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας καθόσον δεν λαμβάνει υπόψη ότι η επίμαχη έννομη σχέση
μεταξύ του radca prawny (νομικού συμβούλου) και του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος στηρίζεται στην ανεξαρτησία και την
ισότητα των μερών, καθώς και ότι, στην πολωνική έννομη τάξη, ο νομικός σύμβουλος είναι εκ φύσεως ανεξάρτητος και δεν
δεσμεύεται από οδηγίες τρίτων, ασκεί δε επάγγελμα βασιζόμενο στην εμπιστοσύνη των πολιτών.
Ο δεύτερος λόγος αφορά παράβαση του άρθρου 119 του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Απριλίου
2015. Με τον λόγο αυτόν προβάλλεται ότι το Γενικό Δικαστήριο αιτιολόγησε ανεπαρκώς τη διάταξή του, καθόσον προέβη σε
αόριστες διαπιστώσεις με το σκεπτικό της αναιρεσιβαλλόμενης διάταξης, παρέλειψε δε να συσχετίσει την εκτίμησή του με τα
πραγματικά περιστατικά της υπό κρίση υπόθεσης, πράγμα που περιόρισε σημαντικά τη δυνατότητα του νυν αναιρεσείοντος να
υπερασπιστεί αποτελεσματικά τον εαυτό του.

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
(Ουγγαρία) στις 22 Σεπτεμβρίου 2017 — Alekszij Torubarov κατά Bevándorlási és Menekültügyi
Hivatal
(Υπόθεση C-556/17)
(2018/C 005/25)
Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική
Αιτούν δικαστήριο
Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Προσφεύγων: Alekszij Torubarov
Καθής: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Προδικαστικό ερώτημα
Έχει το άρθρο 46, παράγραφος 3, της οδηγίας 2013/32/ΕΕ (1) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, σε
συνδυασμό με το άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την έννοια ότι τα ουγγρικά δικαστήρια
έχουν την εξουσία να τροποποιούν τις διοικητικές αποφάσεις της αρμόδιας για θέματα ασύλου αρχής που απορρίπτουν αίτηση
χορηγήσεως καθεστώτος διεθνούς προστασίας, και να χορηγούν την αιτούμενη προστασία;
(1)

ΕΕ 2013, L 180, σ. 60.

Αναίρεση που άσκησε στις 22 Σεπτεμβρίου 2017 η Δημοκρατία της Πολωνίας κατά της διατάξεως που
εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (όγδοο τμήμα) στις 13 Ιουνίου 2017 στην υπόθεση T-137/16, Uniwersytet
Wrocławski κατά Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (REA)
(Υπόθεση C-561/17 P)
(2018/C 005/26)
Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική
Διάδικοι
Αναιρεσείουσα: Δημοκρατία της Πολωνίας (εκπρόσωπος: B. Majczyna)

