
KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK 

2009. július 9-én benyújtott kereset — Apostolov kontra 
Bizottság 

(F-8/09. sz. ügy) 

(2009/C 244/26) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Svetoslav Apostolov (Saarwellingen, Németország) 
(képviselő: D. Schneider-Addaeh-Mensah ügyvéd) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága 

A jogvita tárgya és leírása 

A 2008. október 23-i határozat megsemmisítése, amelyben a 
Bizottság elutasította a felperesnek az őt az EPSO/CAST27/4/07 
jelzésű nyílt versenyvizsgából kizáró határozat elleni panaszát. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai 
Bizottság 2008. október 23-i határozatát; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizott
ságot és szakosított szerveit, elsősorban az Európai Személy
zeti Felvételi Hivatalt (EPSO), hogy a felperes által a 2007. 
december 14-i képességteszt 9., 30. és 32. kérdésére adott 
választ tekintsék helyesnek; 

— másodlagosan a Közszolgálati Törvényszék engedélyezze, 
hogy a felperes újból részt vehessen a képességteszten; 

— a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizott
ságát kötelezze a költségek viselésére. 

2009. július 30-án benyújtott kereset — Da Silva Pinto 
Branco kontra Bíróság 

(F-52/09. sz. ügy) 

(2009/C 244/27) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Delfina Da Silva Pinto Branco (Luxembourg, Luxem
burg) (képviselő: M. Erniquin, ügyvéd) 

Alperes: az Európai Közösségek Bírósága 

A jogvita tárgya és leírása 

Először a felperes elbocsátásáról szóló határozat megsemmisí
tése. Ezt követően a felperes kinevezése, vagy másodlagosan 
próbaidős tisztviselő beosztásába történő visszahelyezése. 
Végül az elszenvedett nem vagyoni kár megtérítése. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre 
jogosult hatóság 2008. október 24-i határozatát az elbocsá
tásról, illetve az értékelésekért felelős bizottság 2008. 
október 8-i véleményét; az értékelő 2008. február 22-i és 
2008. június 10-i, a próbaidő értékeléséről készített jelen
tését, valamint a kinevezésre jogosult hatóság 2008. április 
18-i határozatát a próbaidő meghosszabbításáról; 

— a Közszolgálati Törvényszék 2008. március 1-jével véglege
sítse a felperest és mondja ki a kártérítéshez való jogát arra 
az összegre nézve, ami a különbsége annak az összegnek, 
ami 2008. március 1-jei kinevezése esetén őt ezután fizetés
ként megillette volna, és amit ténylegesen kapott e naptól az 
ítélet napjáig; vagy ha nem, akkor másodlagosan helyezze 
vissza a felperest próbaidős tisztviselői beosztásába az elbo
csátása előtti munkahelyére, vagy az intézmény egy másik 
szervezeti egységéhez, ahol újrakezdheti a próbaidejét; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest 5 000 
euróra becsült nem vagyoni kár megtérítésére; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Közös
ségek Bíróságát a költségek viselésére. 

2009. július 30-án benyújtott kereset — Nikolchov kontra 
Bizottság 

(F-70/09. sz. ügy) 

(2009/C 244/28) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Vladimir Nikolchov (Brüsszel, Belgium) (képviselő: M. 
Hammouche ügyvéd) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága
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