
André Bonnet által 2004. április 2-án az Európai Közös-
ségek Bírósága ellen benyújtott kereset

(T-132/04. sz. ügy)

(2004/C 168/12)

(Az eljárás nyelve: francia)

André Bonnet, lakóhely: Saint Pierre de Vassols (Franciaország),
képviseli Hervé de Lepinau, avocat, kézbesítési cím: Luxem-
bourg, 2004. április 2-án keresetet nyújtott be az Európai
Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai Közösségek Bíró-
sága ellen.

A felperes a következő döntés meghozatalát kéri a Bíróságtól:

– semmisítse meg a 2004. február 11-i és a 2004. március 4-i
határozatokat, valamint azt a határozatot, amely más
személyt nevezett ki a felperes által betöltendő állásba,

– állapítsa meg, hogy a 2004. február 4-i felvétel 2004.
március 1-jétől teljes hatállyal bír,

– kötelezze az Európai Közösségek Bíróságát, hogy fizessen a
felperesnek nem vagyoni kár jogcímén 100 000 euró
összegű kártérítést, valamint március 1-jétől a felperes általi
tényleges munkába állásig tartó időszakra havi 5 000 eurót,

– másodlagosan, abban az esetben, ha az Elsőfokú Bíróság
határozata alapján a felperest nem nevezik ki, kötelezze az
Európai Közösségek Bíróságát ez utóbbinak 260 000 euró,
valamint jelen kereset időpontjától számított kamatok megfi-
zetésére,

– kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb jogi érvek

A felperes a Bíróság elnökének kabinetében betöltendő, bírósági
szaklektori állásra jelentkezett. A felperes állítása szerint a válo-
gatás eredményeként felvételt nyert, de a támadott határoza-
tokat követően nem nevezték ki az említett állásba.

Kérelme alátámasztására a felperes állítja, hogy a kabinetfő-
nöknek nincs hatásköre bírósági tanácsadó kinevezésére. A
felperes hivatkozik olyan lényeges eljárási szabályok, mint az
aktusok alaki azonosságának elve, az indokolási kötelezettség és
a védelmi jogok megsértésére.

A felperes emellett a szerzett jogok, a visszaható hatály
tilalmának és a jogbiztonság elvének sérelmét, valamint a
magánélet tiszteletben tartásának és a politikai semlegesség
elvének megsértését állítja. Végezetül a felperes hatáskörrel való
visszaélésre is hivatkozik.

Kelvin William Stephens által 2004. április 8-án az Európai
Közösségek Bizottsága ellen benyújtott kereset

(T-139/04. sz. ügy)

(2004/C 168/13)

(Az eljárás nyelve: francia)

Kelvin William Stephens, lakóhely: Brüsszel, képviseli Nicolas
Lhoëst, avocat, kézbesítési cím: Luxembourg, 2004. április 8-án
keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósá-
gához az Európai Közösségek Bizottsága ellen.

A felperes a következő döntés meghozatalát kéri a Bíróságtól:

– semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2003. április
14-i határozatát, mivel az

– a felperes besorolását felvételekor nem az A6-os besorolási
fokozat 3. fizetési fokozatában határozta meg,

– az A5-ös és A4-es besorolási fokozatba történt előlépte-
tését megelőzően nem sorolta be újra a felperest,

– az átsorolási határozat hatálybalépésének időpontját – az
anyagi vonatkozások tekintetében – 1995. október 5-re
korlátozta,

– semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2004. január
15-i, a felperessel 2004. január 30-án közölt, ez utóbbi
R/521/03. sz. panaszát elutasító határozatát,

– kötelezze az alperest egy ideiglenesen 125 000 euró
összegben meghatározott kártérítés megfizetésére abban az
esetben, ha – feltéve, de meg nem engedve – nem tudná a
felperest újra besorolni,

– kötelezze az alperest az ügy teljes költségének viselésére.
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