
Postanowienie Trybunału z dnia 27 listopada 2007 r. —
Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi, Musa Akar

przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa C-163/07 P) (1)

(Odwołanie — Zamówienia publiczne na roboty budowlane
— Dopuszczalność — Zasadnicze wymagania formalne —
Wymóg reprezentacji osób fizycznych i prawnych przez adwo-
kata uprawnionego do występowania przed sądem jednego z
państw członkowskich— Odwołanie oczywiście bezzasadne)

(2008/C 51/50)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi,
Musa Akar (przedstawiciel: C. Șahin, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich
(przedstawiciele: P. van Nuffel oraz F. Hoffmeister, pełnomoc-
nicy)

Przedmiot

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (czwarta
izba) wydanego w dniu 17 stycznia 2007 r. w sprawie
T-129/06 Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi i Musa
Akar przeciwko Komisji, odrzucającego jako niedopuszczalną
skargę mającą za przedmiot, po pierwsze, stwierdzenie nieważ-
ności decyzji Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. dotyczącej
udzielenia zamówienia na budowę placówek edukacyjnych w
prowincjach Siirt i Diyarbakir oraz po drugie, zawieszenie
odnośnego postępowania przetargowego — Brak pouczenia w
zaskarżonej decyzji w przedmiocie wymogu reprezentacji
skarżącego przez adwokata uprawnionego do reprezentowania
przed sądem jednego z państw członkowskich — Wniesienie
prawidłowo sformułowanej skargi po terminie

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi i Musa Akar zostają
obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 129 z 9.6.2007.

Postanowienie Trybunału z dnia 19 października 2007 r.
— Derya Beyatli przeciwko Komisji Wspólnot

Europejskich

(Sprawa C-238/07 P) (1)

(Odwołanie — Służba publiczna — Otwarty konkurs dla
obywateli Republiki Cypryjskiej — Ogłoszenie o konkursie —
Termin — Zażalenie — Pismo zaadresowane do szefa

przedstawicielstwa Komisji na Cyprze)

(2008/C 51/51)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Derya Beyatli (przedstawiciel: A. Deme-
triades, dikigorosd)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich
(przedstawiciele: J. Currall i M. H. Kraemer, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (piąta
izba) wydanego w dniu 5 marca 2007 r. w sprawie T-455/04
Beyatli i Candan przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, w
którym Sąd odrzucił jako niedopuszczalną skargę o stwierdzenie
nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu
EPSO/A/1/03 mającego na celu utworzenie rezerwy zastępców
administratorów posiadających obywatelstwo cypryjskie, o
niedopuszczeniu skarżących do egzaminów ustnych tego
konkursu — Termin na wniesienie skargi stosownie do art. 90
ust. 2 regulaminu pracowniczego

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) D. Beyatli zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 183 z 4.8.2007.
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