
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 20 czerwca 2012 r. — Menidiatis przeciwko Komisji 

(Sprawa F-79/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Zatrudnienie — Odrzu
cenie kandydatury — Wykonanie wyroku stwierdzającego 
nieważność — Rozsądny termin — Indywidualne działania 

zapewniające wykonanie wyroku — Utrata szansy) 

(2013/C 46/57) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Andreas Menidiatis (Rhode-Saint-Genèse, Belgia) 
(przedstawiciel: adwokat S. Pappas) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
G. Berscheid, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — Żądanie wypłacenia skarżącemu określonej 
kwoty tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę i zadośću
czynienia za doznaną krzywdę, których miał doznać ze względu 
na niewykonanie wyroku w sprawie F-128/07. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Andreas Menidiatis pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony 
kosztami Komisji Europejskiej. 

( 1 ) Dz.U. C 311 z 22.10.2011, s. 47. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 11 grudnia 2012 r. — Vienne przeciwko 

Parlamentowi 

(Sprawa F-97/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Uposażenie — Dodatki rodzinne — 
Dodatek na gospodarstwo domowe — Ustanie prawa 
do dodatku na gospodarstwo domowe — Rozwiązanie 

małżeństwa) 

(2013/C 46/58) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Philippe Vienne (Moutfort, Luksemburg) (przed
stawiciele: adwokaci P. Nelissen Grade i G. Leblanc) 

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: M. Ecker 
i S. Alves, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji 
Parlamentu w sprawie daty wejścia w życie zmiany stanu cywil
nego, jaką należy uwzględnić w odniesieniu do uchylenia 
dodatku na gospodarstwo domowe, wskutek wyroku sądu 
cywilnego orzekającego rozwód skarżącego. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje w części odrzucona, a w części oddalona. 

2) Philippe Vienne pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosz
tami poniesionymi przez Parlament Europejski. 

( 1 ) Dz.U. C 347 z 26.11.2011, s. 47. 

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

(Sprawa F-101/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Konkurs otwarty — Ogłoszenie o 
konkursie EPSO/AD/188/10 — Nieumieszczenie nazwiska 
na liście rezerwy kadrowej — Skład komisji konkursowej — 

Stali i niestali członkowie) 

(2013/C 46/59) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Tzena Mileva (Paryż, Francja) (przedstawiciele: 
początkowo adwokat E. Boigelot, następnie adw. G. Generet) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
B. Eggers, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — Stwierdzenie nieważności decyzji komisji 
konkursowej konkursu otwartego EPSO/AD/188/10 — 
TŁUMACZE KONFERENCYJNI języka BUŁGARSKIEGO (BG) o 
nieumieszczeniu nazwiska skarżącej na liście rezerwy kadrowej 
wspomnianego konkursu oraz wniosek o odszkodowanie i 
zadośćuczynienie 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) T. Mileva pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez 
Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 6 z 7.1.2012, s. 25.
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