Sag T-119/89

René Teissonnière
mod
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
»Afvisning«

Kendelse afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 14. december 1989

8

Sammendrag af kendelse
1. Tjenestemænd — søgsmål — retlig interesse — afgørelse om potentielle pensionsrettigheder
(Tjenestemandsvedtægten, art. 91)
2. Tjenestemænd — søgsmål — retsakt der indeholder et klagepunkt — kriterier — begrundelse
i akten
(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)
3. Tjenestemænd — søgsmål — retsakt der indeholder et klagepunkt — begreb —forberedende
akt — ikke omfattet
(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)
4. Tjenestemænd — søgsmål —forudgående administrativ klage —frister — præceptiv karakter
(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)
1. Selv om det er korrekt, at pensionsrettigheder før pensioneringen, der er en uvis
fremtidig begivenhed, er potentielle rettigheder, der dagligt forøges, er det ikke
desto mindre klart, at en forvaltningsakt,
hvorefter en bestemt beskæftigelsesperiode ikke kan medregnes ved beregningen af pensionsgivende tjenesteår, eller
hvorved der gives afslag på forhøjelsen i
artikel 5 i vedtægtens bilag VIII, umid-

delbart og direkte griber ind i den pågældendes retsstilling, selv om forvaltningsakten først senere skal gennemføres. Tjenestemanden har derfor en retlig interesse, der allerede kan danne grundlag for
et søgsmål mod den pågældende retsakt.
2. Som et led i en sammenhængende drøftelse kan en tjenestemand med rette først
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anse en udveksling af synspunkter for en
endelig stillingtagen fra administrationens
side, når han modtager en skrivelse fra
denne, der indeholder en begrundelse for
den pågældende stillingtagen. Først på
dette tidspunkt påhviler det ham at indbringe en klage inden for de i vedtægten
fastsatte frister.
3. En sag kan ikke antages til realitetsbehandling, når den er rettet mod en akt til
forberedelse af en senere afgørelse, herunder en akt som falder ind under gruppen af administrative oplysninger, fordi
den henviser til en senere afgørelse eller

ikke stammer fra ansættelsesmyndigheden.
En skrivelse rettet til en tjenestemand er
ikke en afgørelse, når dens afsender bl. a.
gør den pågældende opmærksom på, at
de fremsendte beregninger af pensionsrettigheder er vejledende og kræver en
senere bekræftelse.
4. De i tjenestemandsvedtægtens artikler 90
og 91 fastsatte klage- og søgsmålsfrister
er præceptive og kan ikke fraviges af
parterne eller Domstolen, da de har til
formål at tilvejebringe klarhed og retssikkerhed.

KENDELSE AFSAGT AF RETTEN I FØRSTE INSTANS
(Femte Afdeling)
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I sag T-119/89,
René Teissonnière, tjenestemand ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, bosiddende i Dakar (Senegal), ved advokat Edmond Lebrun, Bruxelles, og
med valgt adresse i Luxemburg hos advokat T. Biever, 83, boulevard GrandeDuchesse Charlotte,
sagsøger,
* Processprog: fransk.
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