
Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga 
izba) z dnia 21 czerwca 2011 r. — Marcuccio przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-67/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o odszkodowanie 
mająca za przedmiot ustalenie kosztów — Niedopuszczalność) 

(2012/C 138/64) 

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, adwokat A. Dal Ferro) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o niedoko
naniu zwrotu dwóch trzecich kosztów poniesionych przez 
skarżącego w ramach sprawy F-41/06. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) Luigi Marcuccio zostaje obciążony całością kosztów postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 288 z 23.10.2010, s. 74. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga 
izba) z dnia 8 września 2011 r. — Marcuccio przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-69/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o odszkodowanie 
— Niezgodność z prawem — Przesłanie pisma dotyczącego 
kosztów postępowania adwokatowi, który reprezentował 
skarżącego w tym postępowaniu — Skarga oczywiście pozba
wiona podstawy prawnej — Artykuł 94 regulaminu 

postępowania) 

(2012/C 138/65) 

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, adwokat A. Dal Ferro) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o oddaleniu wniosku 
skarżącego mającego na celu uzyskanie odszkodowania w 
związku z okolicznością, że pozwana wysłała pismo dotyczące 
skarżącego adwokatowi, który wtedy jeszcze nie był jego przed
stawicielem w sprawie. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście pozbawiona podstawy 
prawnej. 

2) Luigi Marcuccio zostaje obciążony całością kosztów postępowania. 

3) Zasądza się zapłatę przez L. Marcuccio na rzecz Sądu do spraw 
Służby Publicznej kwoty 2000 EUR. 

( 1 ) Dz.U. C 288 z 23.10.2010, s. 75. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga 
izba) z dnia 17 marca 2011 r. — AP przeciwko 

Trybunałowi Sprawiedliwości 

(Sprawa F-107/10) 

(Służba publiczna — Wniesienie skargi po terminie — 
Oczywista niedopuszczalność) 

(2012/C 138/66) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: AP (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: 
B. Cortese i C. Cortese, adwokaci) 

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego 
Trybunału Sprawiedliwości, która — przyznając skarżącemu 
prawo do dodatku na gospodarstwo domowe od dnia 1 lipca 
2009 r. — przyznaje jednocześnie prawo do pobierania tego 
dodatku dopiero od dnia 1 listopada 2009 r., a także, subsydiar
nie, żądanie odszkodowania. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) AP pokryje swoje własne koszty. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) z dnia 25 lipca 2011 r. — Filice i in. przeciwko 

Trybunałowi Sprawiedliwości 

(Sprawa F-108/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Coroczne dostosowanie wynagrodzeń i 
emerytur urzędników i innych pracowników — Umorzenie 

postępowania) 

(2012/C 138/67) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Filice i in. (Luksemburg, Luksemburg) (przedsta
wiciele: B. Cortese, C. Cortese i F. Spitaleri, adwokaci) 

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(przedstawiciel: A. V. Placco, pełnomocnik)
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