
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 23 października 2012 r. — Strack przeciwko Komisji 

(Sprawa F-44/05 RENV) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Przekazanie sprawy do 
Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia — Uchylenie immunitetu 
pracowników instytucji za wypowiedzi ustne i pisemne, które 
padły w ramach postępowania sądowego — Powołanie na 
stanowisko kierownika wydziału — Odrzucenie kandydatury 
— Skarga o stwierdzenie nieważności — Interes prawny 
odrzuconego kandydata — Powaga rzeczy osądzonej — Uchy
bienie proceduralne — Wyważenie wchodzących w grę inte
resów — Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie — 
Krzywda doznana z racji zachowania niezgodnego prawem) 

(2013/C 46/44) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Strack (Kolonia, Niemcy) (przedstawiciele: adwo
kaci N. A. Lödler i H. Tettenborn) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: H. Krämer 
i B. Eggers, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania po uchyleniu 
rozstrzygnięcia — Służba publiczna — Po pierwsze, stwier
dzenie nieważności decyzji Komisji odrzucającej kandydaturę 
skarżącego na stanowisko kierownika wydziału „Przetargi i 
zamówienia publiczne” i powołującej innego kandydata na to 
stanowisko, a po drugie, żądanie odszkodowania (wcześniej 
T-225/05). 

Sentencja wyroku 

1) Wniosek o uchylenie immunitetu przysługującego pracownikom 
Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie F-44/05 Strack prze
ciwko Komisji zostaje odrzucony jako niedopuszczalny. 

2) Wniosek o odszkodowanie za przewlekłość postępowania administ
racyjnego prowadzonego w celu obsadzenia stanowiska oraz za 
przewlekłość postępowania poprzedzającego wniesienie skargi 
zostaje oddalony jako bezzasadny. 

3) Stwierdza się nieważność decyzji w sprawie powołania A oraz 
decyzji Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 19 listopada 
2004 r. w sprawie odrzucenia kandydatury G. Stracka na stano
wisko kierownika wydziału „Przetargi i zamówienia publiczne” w 
Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 

4) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

5) Komisja Europejska pokrywa własne koszty w sprawach F-44/05 
Strack przeciwko Komisji, T-526/08 P Komisja przeciwko Strac
kowi i F-44/05 RENV Strack przeciwko Komisji i zostaje obcią 
żona kosztami poniesionymi przez G. Stracka w tych sprawach. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 13 grudnia 2012 r. — Donati przeciwko EBC 

(Sprawa F-63/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel EBC — Skarga dotycząca 
mobbingu — Dochodzenie administracyjne — Dostęp do akt 
dochodzenia — Przekazanie akt osobom obwinionym w 
skardze — Obowiązek poufności — Poszanowanie prawa do 

obrony) 

(2013/C 46/45) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Paola Donati (Frankfurt nad Menem, Niemcy) 
(przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche) 

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: F. 
Feyerbacher i N. Urban, pełnomocnicy, adwokat B. Wägenbaur) 

Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — Stwierdzenie nieważności decyzji EBC o 
niepodejmowaniu działań w związku z zarzutami dotyczącymi 
mobbingu na szkodę skarżącej oraz naprawienie doznanej przez 
nią krzywdy 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Paola Donami pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosz
tami poniesionymi przez Europejski Bank Centralny. 

( 1 ) Dz.U. C 205 z 29.8.2009, s. 50.
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