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Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — High Court of Justice 
(Queen’s Bench Division) — Az árubeszerzésre és az építési 
beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével 
kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolá
sáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv 
(HL L 395., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 
1. kötet, 246. o.) 1. és 2. cikkének értelmezése — A kereset 
előterjesztésére három hónapos határidőt előíró nemzeti szabá
lyozás — A határidő kezdetének időpontja — A közbeszerzési 
szerződések odaítélésére vonatkozó közösségi rendelkezések 
megsértésének időpontja vagy azon időpont, amikor a felperes 
tudomást szerzett e jogsértésről 

Rendelkező rész 

1. A szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaíté
lési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 
92/50/EGK tanácsi irányelvvel módosított, az árubeszerzésre és 
az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélé
sével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról 
szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv 
1. cikkének (1) bekezdése azt írja elő, hogy a közbeszerzési eljá
rásra vonatkozó szabályok megsértésének megállapítására vagy 
kártérítés megítélésére irányuló jogorvoslati kérelem benyújtására 
nyitva álló határidő attól az időponttól kezdődik, amikor a felperes 
tudomást szerzett e jogsértésről, vagy arról tudomást kellett volna 
szereznie. 

2. A 92/50 irányelvvel módosított 89/665 irányelv 1. cikkének (1) 
bekezdésével ellentétes a jelen ügy alapeljárásának tárgyát képe
zőhöz hasonló nemzeti rendelkezés, amely lehetővé teszi a nemzeti 
bíróságok számára, hogy a közbeszerzési eljárásra vonatkozó 
szabályok megsértésének megállapítására vagy kártérítés megítélé
sére irányuló jogorvoslati kérelmet a jogvesztő határidő lejárta 
címén elutasítsák azon kritérium szabad mérlegelése alapján, 
miszerint az ilyen jogorvoslati eljárásokat haladéktalanul meg 
kell indítani. 

3. A 92/50 irányelvvel módosított 89/665 irányelv megköveteli, 
hogy a nemzeti bíróság mérlegelési jogköre gyakorlásának kere
tében a jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidőt 
meghosszabbítsa annak biztosítása érdekében, hogy a felperes 
részére nyitva álló jogorvoslati határidő ugyanolyan hosszú legyen, 
mint amely akkor állt volna rendelkezésére, ha a nemzeti szabá
lyozás által előírt határidő attól az időponttól kezdődött volna, 
amikor a felperes tudomást szerzett a közbeszerzési eljárásra alkal
mazandó szabályok megsértéséről, vagy arról tudomást kellett 
volna szereznie. Amennyiben nincs lehetőség a jogorvoslati határ
időkre vonatkozó nemzeti szabályozásnak a 92/50 irányelvvel 
módosított 89/665 irányelvvel összhangban álló értelmezésére, a 
nemzeti bíróság köteles annak alkalmazását mellőzni a közösségi 
jog maradéktalan alkalmazása és az utóbbi által a magánsze
mélyek részére biztosított jogok védelme érdekében. 

( 1 ) HL C 301., 2008.11.22. 
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