
A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. július 
8-i ítélete — Wybranowski kontra Bizottság 

(F-17/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — A tartaléklistára való 
felvétel mellőzése — A szóbeli vizsga értékelése — Az EPSO/ 
AD/60/06 versenyvizsga versenyvizsga-kiírása — Indokolás 

— A vizsgabizottság hatásköre — A pályázók értékelése) 

(2010/C 246/70) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Felek 

Felperes: Andrzej Wybranowski (Varsó, Lengyelország) (képvi
selő: Z. Wybranowski ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és K. Hermann 
meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Az EPSO/AD/60/06 AD5 versenyvizsga vizsgabizottságának a 
felperest a szóbeli vizsga eredményei alapján az említett 
versenyvizsga tartaléklistájára fel nem vevő határozatának 
megváltoztatása vagy megsemmisítése. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Közszolgálati Törvényszék A. Wybranowskit kötelezi a költségek 
viselésére. 

( 1 ) HL C 158., 2008.6.21., 25. o. 

2010. május 27-én benyújtott kereset — Stratakis kontra 
Bizottság 

(F-37/10. sz. ügy) 

(2010/C 246/71) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Sofoklis Stratakis (Athén, Görögország) (képviselő: F. 
Sigalas ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

Az EPSO/AD/129/08 nyílt versenyvizsga vizsgabizottsága által 
hozott, a felperes nevének az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzétett tartaléklistára való felvételét mellőző határozat 
megsemmisítése. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EPSO/ 
AD/129/08 nyílt versenyvizsga vizsgabizottsága 2009. július 
30-i határozatát, amelyben mellőzte a felperes nevének az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett tartaléklistára való 
felvételét; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizott
ságot a költségek viselésére. 

2010. június 16-án benyújtott kereset — AD kontra 
Bizottság 

(F-46/10. sz. ügy) 

(2010/C 246/72) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: AD (Brüsszel, Belgium) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd) 

Alperes: az Európai Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

A felperestől a háztartási támogatást megtagadó határozat 
megsemmisítése iránti kereset. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Személyi 
Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal 2009. november 
13-i, a személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. cikkének 
(2) bekezdésében előírt háztartási támogatást a felperes 
részére nem biztosító határozatát; 

— a Közszolgálati Törvényszék mindenképpen semmisítse meg 
a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal 2009. 
szeptember 9-i, a személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. 
cikkének (2) bekezdésében előírt háztartási támogatást a 
felperes részére nem biztosító határozatát, amennyiben e 
„határozat” sérelmet okozó aktusnak minősül;
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— másodlagosan, amennyiben a Közszolgálati Törvényszék úgy 
véli, hogy a személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. 
cikkének (2) bekezdése lehetővé teszi a kinevezésre jogosult 
hatóság számára, hogy megtagadja a felperestől a háztartási 
támogatást, miközben az ő és élettársa számára lehetetlen 
házasságot kötni, mivel az élettársa nemzeti joga nem tole
rálja a nemi irányultságukat, a Közszolgálati Törvényszék 
állapítsa meg a személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. 
cikke (2) bekezdése c) pontja iv. alpontjának jogellenességét 
annyiban, amennyiben az valamely tagállam jogrendszerére 
hivatkozik a házasságkötés lehetőségének mérlegeléséhez, és 
ebből következően e feltétel jelen esetre való alkalmazásának 
elmaradását; 

— a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költ
ségek viselésére. 

2010. június 22-én benyújtott kereset — Z kontra Bíróság 

(F-48/10. sz. ügy) 

(2010/C 246/73) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Z (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: L. Levi és M. 
Vandenbussche ügyvédek) 

Alperes: az Európai Unió Bírósága 

A jogvita tárgya és leírása 

A felperesre írásbeli figyelmeztetés fegyelmi büntetést írásbeli 
tájékoztató formájában kiszabó határozat megsemmisítése, vala
mint az alperes kötelezése a nem vagyoni károk megtérítéseként 
meghatározott összeg megfizetésére. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre 
jogosult hatóság 2009. július 10-i, a felperesre írásbeli figyel
meztetés fegyelmi büntetést írásbeli tájékoztató formájában 
kiszabó határozatát; 

— A Közszolgálati Törvényszék szükség esetén semmisítse meg 
a felperes panaszát elutasító 2010. március 10-i határozatot, 
amelyet 2010. március 15-én kézbesítettek; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest nem 
vagyoni kártérítés címén ötvenezer euró megfizetésére; 

— a Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Bíróságát köte
lezze a költségek viselésére. 

2010. július 1-jén benyújtott kereset — Bermejo Garde 
kontra EGSZB 

(F-51/10. sz. ügy) 

(2010/C 246/74) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Moises Bermejo Garde (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. 
Levi ügyvéd) 

Alperes: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

Egyrészt az EGSZB 43/09. sz., az Általános Ügyek Igazgatósága 
igazgatói állásának betöltésére irányuló álláshirdetés, valamint az 
ezen álláshirdetés alapján hozott valamennyi határozat megsem
misítés; másrészt az alperes arra kötelezése, hogy fizessen a 
felperesnek kártérítést. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EGSZB 
43/09. sz., az Általános Ügyek Igazgatósága igazgatói állá
sának betöltésére irányuló álláshirdetését; 

— a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EGSZB 
43/09. sz. álláshirdetése alapján hozott valamennyi hatá
rozatot; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest 1000 
euró kártérítés megfizetésére; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottságot a költségek viselésére.
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