
Postanowienie Sądu z dnia 27 listopada 2013 r. — 
Marcuccio przeciwko Komisji 

(Sprawa T-203/13 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Odrzucenie skargi w 
pierwszej instancji jako oczywiście niedopuszczalnej — Skarga 
wniesiona faksem w terminie do wniesienia skargi, podpisana 
za pomocą pieczątki odwzorowującej podpis adwokata — 
Złożenie oryginału po terminie — Wniesienie skargi z 
przekroczeniem terminu — Odwołanie oczywiście bezzasadne) 

(2014/C 45/55) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przed
stawiciel: adwokat G. Cipressa) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
C. Berardis-Kayser i G. Gattinara, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie mające na celu uchylenie postanowienia Sądu do 
spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (druga izba) z dnia 
28 stycznia 2013 r. w sprawie F-92/12 Marcuccio przeciwko 
Komisji. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

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

( 1 ) Dz.U C 156 z 1.6.2013. 

Postanowienie Sądu z dnia 27 listopada 2013 r. — 
Marcuccio przeciwko Komisji 

(Sprawa T-204/13 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Odrzucenie skargi w 
pierwszej instancji jako oczywiście niedopuszczalnej — Skarga 
wniesiona faksem w terminie do wniesienia skargi, podpisana 
za pomocą pieczątki odwzorowującej podpis adwokata — 
Złożenie oryginału po terminie — Wniesienie skargi z 
przekroczeniem terminu — Odwołanie oczywiście bezzasadne) 

(2014/C 45/56) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przed
stawiciel: adwokat G. Cipressa) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
C. Berardis-Kayser i G. Gattinara, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie mające na celu uchylenie postanowienia Sądu do 
spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (druga izba) z dnia 
28 stycznia 2013 r. w sprawie F-95/12 Marcuccio przeciwko 
Komisji. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

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

( 1 ) Dz.U C 156 z 1.6.2013. 

Postanowienie Sądu z dnia 27 listopada 2013 r. — 
Marcuccio przeciwko Komisji 

(Sprawa T-205/13 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Odrzucenie skargi w 
pierwszej instancji jako oczywiście niedopuszczalnej — Skarga 
wniesiona faksem w terminie do wniesienia skargi, podpisana 
za pomocą pieczątki odwzorowującej podpis adwokata — 
Złożenie oryginału po terminie — Wniesienie skargi z 
przekroczeniem terminu — Odwołanie oczywiście bezzasadne) 

(2014/C 45/57) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przed
stawiciel: adwokat G. Cipressa) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
C. Berardis-Kayser i G. Gattinara, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie mające na celu uchylenie postanowienia Sądu do 
spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (druga izba) z dnia 
28 stycznia 2013 r. w sprawie F-100/12 Marcuccio przeciwko 
Komisji. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone.
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