
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 6 maja 2014 r. – Forget przeciwko 
Komisji

(Sprawa F-153/12) (1)

[Służba publiczna — Urzędnik — Wynagrodzenie — Dodatki rodzinne — Dodatek na gospodarstwo 
domowe — Warunek przyznania — Zarejestrowany związek partnerski prawa luksemburskiego — Para 

partnerów pozostających w stałym związku niemałżeńskim mogąca zawrzeć małżeństwo cywilne — 
Urzędnik niespełniający warunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. c) ppkt iv) załącznika VII do regulaminu 

pracowniczego]

(2014/C 421/67)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Claude Forget (Steinfort, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat M. Kerger)

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

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

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji w sprawie przyznania dodatku na gospodarstwo domowe oraz renty 
rodzinnej na rzecz partnerki skarżącego.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) C. Forget pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

3) Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 55 z 23.2.2013, s. 26.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 19 czerwca 2014 r. – BN przeciwko 
Parlamentowi

(Sprawa F-157/12) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o stwierdzenie nieważności — Urzędnik w grupie 
zaszeregowania AD 14 czasowo zajmujący stanowisko doradcy dyrektora — Postawienie dyrektorowi 

generalnemu zarzutu mobbingu — Długotrwałe zwolnienie chorobowe — Decyzja o powołaniu na 
stanowisko doradcy w innej dyrekcji generalnej — Obowiązek staranności — Zasada dobrej 

administracji — Interes służby — Zasada zgodności między grupą zaszeregowania a stanowiskiem — 
Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie — Szkoda wynikająca z zachowania niemającego 

charakteru decyzji)

(2014/C 421/68)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: BN (adwokaci S. Rodrigues i A. Tymen)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: Caisou-Rousseau i V. Montebello-Demogeot, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o przeniesieniu z urzędu i dorozumianej decyzji o odwołaniu strony skarżącej ze 
skutkiem wstecznym ze stanowiska doradcy dyrektora jednej z dyrekcji Parlamentu Europejskiego oraz wniosek 
o naprawienie poniesionej szkody.
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Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Parlament Europejski pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez BN.

(1) Dz.U. C 71 z 9.3.2013, s. 31.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 18 września 2014 r. – Radelet przeciwko 
Komisji Europejskiej

(Sprawa F-7/13) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy pełniący służbę w państwie trzecim — Artykuły 5 i 23 załącznika X do 
regulaminu pracowniczego — Zapewnienie zakwaterowania przez instytucję — Wydanie urzędnikowi 

zgody na wynajęcie mieszkania — Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie — Krzywda — 
Przyznanie niewygodnego i niehigienicznego zakwaterowania — Brak dowodów)

(2014/C 421/69)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Luc Radelet (Antananarivo, Madagascar) (przedstawiciel: adwokat É. Boigelot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Eggers i C. Ehrbar, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna – Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji oddalającej zażalenie na decyzję wydaną w odpowiedzi na 
żądanie skarżącego, zatrudnionego w delegaturze Komisji w Antananarivo, Magadaskar, dotyczące zadośćuczynienia za 
trudności napotkane w ramach urządzania się w tym mieście.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) L. Radelet pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 114 z 20.4.2013, s. 47.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 22 maja 2014 r. – CU przeciwko 
EKES

(Sprawa F-42/13) (1)

(Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Umowa na czas nieokreślony — Decyzja 
o rozwiązaniu umowy)

(2014/C 421/70)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CU (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot)
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