
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 26 maja 2011 r. — Lebedef przeciwko Komisji 

(Sprawa F-40/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Coroczny urlop — 
Nieobecność, która nastąpiła po wyczerpaniu prawa do urlopu 
corocznego bez uprzedniego zezwolenia — Utrata wynagro

dzenia — Artykuł 60 regulaminu pracowniczego) 

(2011/C 252/111) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) 
(przedstawiciel: adwokat F. Frabetti) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Bers
cheid i D. Martin, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej, 
w której stwierdzono, że skarżący bez zezwolenia przekroczył o 
5,5 dnia wymiar urlopu przysługującego mu w 2009 r. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga wniesiona przez Giorgia Lebedefa zostaje oddalona. 

2) Giorgio Lebedef pokrywa całość kosztów. 

( 1 ) Dz.U. C 209 z 31.7.2010, s. 55. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) z dnia 31 marca 2011 r. — Hecq przeciwko Komisji 

(Sprawa F-10/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne 
— Przejęcie kosztów medycznych w 100 % — Dorozumiana 
decyzja o odrzuceniu — Brak decyzji o uznaniu podłoża zawo
dowego choroby — Ograniczone kompetencje administracji — 
Decyzja o oddaleniu zażalenia — Decyzja niemająca czysto 
potwierdzającego charakteru — Brak wniesienia zażalenia 

— Niedopuszczalność) 

(2011/C 252/112) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (przed
stawiciel: adwokat L. Vogel) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
D. Martin, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata J.L. 
Fagnarta) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji oddalającej wniosek o 
zwrot w 100 % określonych kosztów medycznych. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje oddalona jako po części oczywiście bezzasadna a po 
części oczywiście niedopuszczalna. 

2) André Hecq pokrywa całość kosztów postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 100 z 17.4.2010, s. 70. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) z dnia 30 czerwca 2011 r. — Marcuccio przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-14/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne 
— Wypadek — Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia 
częściowej niezdolności do pracy w rozumieniu art. 73 regula
minu pracowniczego — Czas trwania postępowania — 
Skarga o odszkodowanie — Skarga oczywiście pozbawiona 
jakiejkolwiek podstawy prawnej — Artykuł 94 regulaminu 

postępowania) 

(2011/C 252/113) 

Język postępowania: francúzština 

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 

Zasądzenie od pozwanej naprawienia szkody poniesionej przez 
skarżącego w związku z przewlekłością postępowania w przed
miocie stwierdzenia częściowej niezdolności do pracy. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga wniesiona przez L. Marcuccio zostaje odrzucona jako oczy
wiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej. 

2) Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 
przez Komisję Europejską. 

3) Zasądza się zapłatę przez L. Marcuccio na rzecz Sądu do spraw 
Służby Publicznej kwoty 1 000 EUR na podstawie art. 94 regu
laminu postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 134 z 22.5.2010, s. 54.
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