
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 14 kwietnia 2011 r. — Clarke i in. przeciwko OHIM 

(Sprawa F-82/08) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel tymczasowy — Artykuł 8 
WZIP — Klauzula rozwiązująca umowę w przypadku, gdy 
pracownik nie zostanie wpisany na listę rezerwy konkursu 
— Konkursy otwarte OHIM/AD/02/07 i OHIM/AST/02/07 
— Akt niekorzystny — Zasada wykonywania umów w dobrej 
wierze — Obowiązek staranności — Zasada dobrej admini
stracji — Wymogi językowe — Brak kompetencji EPSO — 

Dyrektywa 1997/70/WE — Praca na czas określony) 

(2011/C 252/103) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Nicole Clarke i in.. (Alicante, Hiszpania) (przed
stawiciel: adwokat H. Tettenborn) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: I. 
de Medrano Caballero, pełnomocnik, wspierany przez adwokata 
D. Waelbroecka) 

Przedmiot sprawy 

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności klauzuli ujętej w 
umowach o pracę zawartych ze skarżącymi, która przewiduje 
automatyczne rozwiązanie umowy w przypadku nieumiesz
czenia ich nazwisk na liście rezerwy sporządzonej w wyniku 
pierwszego konkursu otwartego zorganizowanego na potrzeby 
zajmowanych przez nie stanowisk. Po drugie, stwierdzenie, że 
konkursy OHIM/AD/02/07 i OHIM/AST/02/07 nie wywołują 
żadnych skutków w zakresie umów o pracę zawartych ze 
skarżącymi, lub stwierdzenie nieważności tych konkursów. 
Ponadto zasądzenie od OHIM zadośćuczynienia za krzywdę 
doznaną przez skarżące. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji dyrektora działu kadr Urzędu 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe 
i wzory) (OHIM) z dnia 19 grudnia 2007 r. i decyzji OHIM z 
dnia 7 marca 2008 r. w zakresie, w jakim w tej ostatniej decyzji 
oddalono odpowiednie żądania N. Clarke, E. Papathanasiou i M. 
Periañez-González mające na celu niestosowanie klauzuli rozwią
zania zawartej w ich umowach o pracę w charakterze członków 
personelu tymczasowego w odniesieniu do konkursów OHIM/ 
AD/02/07 i OHIM/AST/02/07. 

2) Zasądza się od OHIM na rzecz każdej ze skarżących kwotę po 
2 000 EUR tytułem zadośćuczynienia. 

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

4) OHIM pokrywa własne koszty i koszty poniesione przez skarżące. 

( 1 ) Dz.U. C 19 z 24.1.2009, s. 38. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 13 kwietnia 2011 r. — Lebedef i Jones przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-29/09 REV) 

(Służba publiczna — Wznowienie postępowania zakończonego 
wyrokiem — Nowa okoliczność faktyczna — Brak — 

Niedopuszczalność) 

(2011/C 252/104) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) i 
Trevor Jones (Ernzen, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. 
Frabetti) 

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

Interwenient: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: K. Ziele 
śkiewicz i M. Bauer, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem 
trzeciej izby Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 30 
września 2010 r. w sprawie F-29/09. 

Sentencja wyroku 

1) Żądanie wznowienia postępowania zostaje odrzucone jako niedo
puszczalne. 

2) G. Lebedef i T. Jones pokrywają całość kosztów. 

3) Rada Unii Europejskiej, interwenient, pokrywa własne koszty. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 13 
kwietnia 2011 r. — Chaouch przeciwko Komisji 

(Sprawa F-30/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Wynagrodzenie — Dodatek na zagospo
darowanie — Ustalenie praw — Rozpoczęcie służby jako 
urzędnik zatrudniony na okres próbny — Uwzględnienie 
zmiany miejsca zamieszkania po powołaniu na czas nieokre 
ślony — Ciążący na urzędniku na mocy art. 20 regulaminu 

pracowniczego obowiązek posiadania miejsca zamieszkania) 

(2011/C 252/105) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Dhikra Chaouch (Oetrange, Luksemburg) (przed
stawiciele: adwokaci F. Moyse i A. Salerno)
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Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Martin i 
J. Baquero Cruz, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o 
nieprzyznaniu skarżącej dodatku na zagospodarowanie 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) D. Chaouch pokrywa wszystkie koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 129 z 6.6.2009, s. 21 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 11 maja 2011 r. — J przeciwko Komisji 

(Sprawa F-53/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne 
— Ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych — 
Artykuł 73 regulaminu pracowniczego — Odmowa uznania 
zawodowego charakteru choroby — Obowiązek przeprowa

dzenia postępowania w rozsądnym terminie) 

(2011/C 252/106) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: J (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawi
ciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal) 

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

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek strony 
skarżącej o uznanie choroby, na którą cierpi, za chorobę zawo
dową, a także decyzji o obciążeniu jej opłatami i kosztami 
wyznaczonego przez nią lekarza oraz połową opłat i kosztów 
dodatkowych trzeciego lekarza komisji lekarskiej. 

Sentencja wyroku 

1) Komisja Europejska zostaje obciążona zapłatą na rzecz skarżącego 
kwoty jednego euro tytułem odszkodowania. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz jedną czwartą 
kosztów poniesionych przez skarżącego. 

4) Skarżący pokrywa trzy czwarte własnych kosztów. 

( 1 ) Dz.U. C 180 z 1.8.2009, s. 64. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 15 lutego 2011 r. Barbin przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-68/09) ( 1 ) 

(Służba Publiczna — Urzędnicy — Postępowanie w sprawie 
awansu za 2006 r. — Wykonanie wyroku Sądu — Porów
nanie osiągnięć — Zasada równego traktowania — Urlop 

wychowawczy w połowie wymiaru czasu pracy) 

(2011/C 252/107) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Florence Barbin (Luksemburg, Luksemburg) 
(przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i 
É. Marchal) 

Strona pozwana: Parlament Europejski.(przedstawiciele: począt
kowo A. Lukošiūtė i C. Burgos, pełnomocnicy, następnie J. F. 
de Wachter, R. Ignătescu i K. Zejdová, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego o 
nieawansowaniu skarżącej do grupy zaszeregowania AD12 w 
postępowaniu w sprawie awansu za 2006 r. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) F. Barbin pokrywa całość kosztów postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 220 z 12.9.2009, s. 43 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 13 kwietnia 2011 r. — Sukup przeciwko Komisji 

(Sprawa F-73/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Wynagrodzenie i dodatki — Dodatek na 
dziecko pozostające na utrzymaniu — Dodatek szkolny — 

Przyznanie ze skutkiem wstecznym) 

(2011/C 252/108) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Viktor Sukup (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: 
adwokaci S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz) 

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

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji biura Komisji Euro
pejskiej „administrowanie i rozliczanie należności indywidual
nych” o nieprzyznaniu skarżącemu dodatku na dziecko pozos
tające na utrzymaniu ani dodatku szkolnego.
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