
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 12 marca 2014 r. – CR przeciwko 
Parlamentowi

(Sprawa F-128/12) (1)

(Służba publiczna — Wynagrodzenie — Dodatki rodzinne — Prawo do dodatku na dziecko pozostające na 
utrzymaniu — Zwrot nadpłaconych kwot — Zamiar wprowadzenia administracji w błąd — Dowód — 

Brak możliwości powołania się względem administracji na pięcioletni termin na podniesienie żądania 
zwrotu nadpłaconych kwot — Zarzut niezgodności z prawem — Postępowanie poprzedzające wniesienie 
skargi — Zasada zgodności — Zarzut niezgodności z prawem podniesiony po raz pierwszy w skardze — 

Dopuszczalność)

(2014/C 129/43)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CR (przedstawiciele: adwokaci A. Salerno i B. Cortese)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: V. Montebelle-Demogeot et E. Taneva, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i A. Bisch, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o przystąpieniu, na podstawie art. 85 ust. 2 regulaminu pracowniczego, do 
odzyskania wszelkich kwot dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu, wypłaconych skarżącemu bez podstawy 
prawnej, a nie tylko tych wypłaconych mu bez podstawy prawnej w okresie ostatnich pięciu lat

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) CR ponosi własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.

3) Rada Unii Europejskiej, mająca status interwenienta, ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 26 z 26.1.2013, s. 73.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 5 marca 2014 r. – DC 
przeciwko Europolowi

(Sprawa F-77/13) (1)

(Służba publiczna — Personel Europolu — Niezdolność do pracy — Świadczenie z tytułu niezdolności do 
pracy — Obliczanie odsetek — Żądanie odszkodowania — Oczywista niedopuszczalność)

(2014/C 129/44)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: DC (przedstawiciel: W. Brouwer, avocat)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol) (przedstawiciele: D. C. Neumann i J. Arnould, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej odsetki płatne od kwoty uiszczonej z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy w następstwie dwóch wypadków, które nastąpiły podczas dwóch podróży służbowych.
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