
AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

2004. október 28-án

a T-76/03. sz. Herbert Meister kontra Belső Piaci Harmoni-
zációs Hivatal (védjegyek és ipari minták) (OHIM)

ügyben (1)

(Tisztviselők – Szolgálatvezetői kinevezés megváltoztatása –
Szolgálati érdek – Beosztások egyenértékűsége – Vélemény-
nyilvánítási szabadsághoz való jog – Gondossági kötelem –
Indokolás – Meghallgatáshoz való jog – Szerződésen kívüli

felelősség)

(2005/C 6/68)

(Az eljárás nyelve: francia)

A T-76/03. sz. Herbert Meister, a Belső Piaci Harmonizációs
Hivatal (védjegyek és ipari minták) tisztviselője, lakóhelye:
Muchamiel (Spanyolország), képviseli: G. Vandersanden ügyvéd,
kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és ipari
minták) (OHIM) (meghatalmazott: O. Waelbroeck) ügyben,
egyfelől a felperesnek – beosztása változatlanul hagyásával –
szolgálati érdekből a jogi ügyekkel megbízott alelnök melletti
jogtanácsossá való kinevezéséről szóló, 2002. április 22-i PERS-
AFFECT-02-30 OHMI-határozat megsemmisítése iránti kereset,
másfelől kártérítési követelés tárgyában, az Elsőfokú Bíróság
(harmadik tanács), tagjai: J. Azizi, elnök, M. Jaeger és E.
Cremona, bírák; hivatalvezető: D. Christensen tisztviselő, 2004.
október 28-án meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a
következő:

1) Az Elsőfokú Bíróság kötelezi a Belső Piaci Harmonizációs Hiva-
talt (védjegyek és ipari minták) (OHIM), hogy fizessen a felpe-
resnek 5 000 eurót közszolgálati jogsértésért járó kártérítés címén.

2) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet ezt meghaladóan elutasítja.

3) Az OHIM viseli saját költségeit és a felperes költségeinek egy-
ötödét.

4) A felperes viseli saját költségeinek négyötödét.

(1) HL C 101., 2003.4.26.

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG VÉGZÉSE

2004. szeptember 29-én

a T-394/02. sz. Arnaldo Lucaccioni kontra az Európai
Közösségek Bizottsága ügyben (1)

(Nyugdíj – A fizetésre vezetett végrehajtási eljárás – A
nemzeti bíróság ítéletének végrehajtása)

(2005/C 6/69)

(Az eljárás nyelve: francia)

A T-394/02. sz. Arnaldo Lucaccioni, az Európai Közösségek
Bizottságának egykori tisztviselője, lakóhelye: St-Leonards-On-
Sea (Egyesült Királyság), képviselik: J. R. Iturriagagoitia Bassas
és K. Delvolvé, ügyvédek, kontra az Európai Közösségek Bizott-
sága (meghatalmazott: J. Currall) ügyben, egyrészt egy olasz
bíróság által a rokkantsági és az orvosi bizottság előtt a felperes
képviseletére kijelölt orvos díjának megfizetésére kötelező
ítéletet követően a felperes nyugdíjára vezetett végrehajtást
elrendelő bizottsági határozat megsemmisítésére, másrészt
egyes készkiadások és díjak megtérítésére és kártérítésre
irányuló kérelem tárgyában, az Elsőfokú Bíróság (második
tanács), tagjai: J. Pirrung (elnök), N. J. Forwood, S. Papasavvas,
bírák, hivatalvezető: H. Jung, 2004. szeptember 29-én
meghozta végzését, amelynek rendelkező része a következő:

1) A keresetet elutasítja.

2) Mindegyik fél maga viseli költségeit.

(1) HL C 55., 2003.3.8.
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