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Grunder och huvudargument
Klaganden åberopar följande grunder:
1. Tribunalen har felaktigt slagit fast att rådet inte åsidosatt de grundläggande rättigheterna. Det var felaktig
rättstillämpning av tribunalen när den bedömde intrånget i rätten till egendom och näringsfriheten. I synnerhet var
det felaktig rättstillämpning när den fann att åtgärderna var lämpliga och proportionerliga. Tribunalen gjorde också
förfarandefel och åsidosatte processuella rättigheter.
2. Tribunalen gjorde fel som fann att rådets handlande inte utgör maktmissbruk. För det första underlät tribunalen att göra
en konkret kontroll av klaganden. För det andra var det felaktig rättstillämpning av tribunalen när den fann att bristen på
konkreta bevis var irrelevant.
3. Tribunalen gjorde fel som fann att rådet inte åsidosatt rätten till god förvaltning. För det första är tribunalens slutsatser
rörande rådets skyldighet att förhålla sig opartisk behäftad med rättsliga fel. För det andra har tribunalen åsidosatt
motiveringsskyldigheten.
4. Tribunalen har felaktigt konstaterat att rådet inte gjort en ”uppenbart oriktig bedömning”.
5. Tribunalen har gett en rent politisk motivering och därigenom åsidosatt rätten till en rättvis rättegång.
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Tolkningsfrågan
Utgör en talan som förs av ett advokatsamfund om att en av dess medlemmar ska förpliktas att erlägga årliga yrkesavgifter
till samfundet en talan som ”avser avtal” i den mening som avses i artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på
privaträttens område (1)?
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