
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 15 lutego 2011 r. — AH przeciwko Komisji 

(Sprawa F-76/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Zabezpieczenie społeczne — Artykuły 
72 do 76a regulaminu pracowniczego — Ogólne przepisy 
wykonawcze — Stan niesamodzielności — Pozostający przy 
życiu małżonek emerytowanego urzędnika — Oddalenie 
wniosku o całkowity zwrot kosztów opieki nad osobą chorą 
oraz o przyznanie pomocy finansowej — Skarga wniesiona po 

terminie — Niedopuszczalność) 

(2011/C 95/19) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: AH (Wavre, Belgia) (przedstawiciel: J. Temple 
Lang, solicitor) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Martin i 
J. Baquero Cruz, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 22 czerwca 
2009 r. oddalającej wniosek strony skarżącej o umożliwienie 
jej skorzystania z całkowitego zwrotu kosztów poniesionych 
w związku z chorobą. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) AH zostaje obciążona całością kosztów postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 297 z 5.12.2009, s. 36. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 15 lutego 2011 r. — Marcuccio przeciwko Komisji 

(Sprawa F-81/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Renta inwalidzka — 
Błąd w obliczeniach — Zapłata zaległych kwot — Należne 
odsetki za zwłokę — Mająca zastosowanie stopa procentowa 

— Kapitalizacja roczna — Szkoda materialna i krzywda) 

(2011/C 95/20) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawi
ciel: adwokat G. Cipressa) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata 
A. Dal Ferro) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji, na mocy 
której wniosek skarżącego o przyznanie mu odsetek za zwłokę 
od kwoty przysługującej mu renty inwalidzkiej został częściowo 
oddalony. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz jedną czwartą 
kosztów podniesionych przez L. Marcuccio. 

3) Luigi Marcuccio pokrywa trzy czwarte własnych kosztów. 

( 1 ) Dz.U. C 312 z 19.12.2009, s. 44. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 8 lutego 2011 r. — Skareby przeciwko Komisji 

(Sprawa F-95/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Mobbing ze strony 
przełożonego — Artykuły 12a i 24 regulaminu pracowniczego 
— Wniosek o udzielenie wsparcia — Rozsądny termin — 

Rozpoczęcie biegu — Czas trwania) 

(2011/C 95/21) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Carina Skareby (Louvain, Belgia) (przedstawi
ciele: adwokaci S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
J. Baquero Cruz, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji pozwanej w sprawie 
odmowy wszczęcia dochodzenia dotyczącego mobbingu, 
którego skarżąca była ofiarą.
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