Υπόθεση Τ-140/89
( δημοσίευση κατ' αποσπάσματα )

Hilaire Della Pietra
κατά
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
« Υπάλληλος — Υγειονομική επιτροπή — Καθορισμός του βαθμού
διαρκούς μερικής αναπηρίας — Παρέλκει η έκδοση αποφάσεως »

Περίληψη της αποφάσεως
—
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ( τρίτο τμήμα )
της 27ης Νοεμβρίου 1990 *

Στην υπόθεση Τ-140/89,

Hilaire Della Pietra, υπάλληλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
κάτοικος Βρυξελλών, εκπροσωπούμενος από τον Pierre Gerard, δικηγόρο Βρυξελλών,
με αντίκλητο στο Λουξεμβούργο τη δικηγόρο Christiane Goerens, 54, avenue de la
Liberté,

προσφεύγων,
* Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική.
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κατά
, εκπροσωπούμενης από τον Sean Van Raepenbusch, μέλος της νομικής υπηρεσίας, με αντίκλητο στο Λουξεμβούργο τον Guido
Berardis, μέλος της νομικής υπηρεσίας, Centre Wagner, Kirchberg,

καθής,
που έχει ως αντικείμενο την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής που κοινοποιή
θηκε στον προσφεύγοντα στις 4 Ιανουαρίου 1989 και με την οποία τέθηκε οριστικά
στο αρχείο ο υγειονομικός φάκελος περί αναγνωρίσεως διαρκούς μερικής αναπηρίας
κατόπιν του ατυχήματος του προσφεύγοντος στις 10 Αυγούστου 1982, ώστε να κατα
στεί δυνατή η σύσταση τακτικής υγειονομικής επιτροπής για τον καθορισμό του
βαθμού της αναπηρίας αυτής,
ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (τρίτο τμήμα),
συγκείμενο από τους Χρ. Γεραρή, πρόεδρο τμήματος, Α. Saggio και Κ. Lenaerts, δικα
στές,
γραμματέας: Β. Pastor, υπάλληλος διοικήσεως
λαμβάνοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της προφορικής διαδικασίας
της 8ης Νοεμβρίου 1990,
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εκδίδει την ακόλουθη
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Κατά τη συνεδρίαση αυτή, το Πρωτοδικείο κάλεσε τους διαδίκους να διευκρινίσουν
τις απόψεις τους ως προς το πραγματικό αντικείμενο της διαφοράς, ώστε να μπορέσει
να διαπιστώσει αν είναι δυνατή η επίλυση της διαφοράς με φιλικό διακανονισμό.
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O εκπρόσωπος του προσφεύγοντος διευκρίνισε αφενός ότι ο προσφεύγων επιθυμεί
« την αυστηρή εφαρμογή της ρυθμίσεως » καθώς και, σύμφωνα με τα αιτήματα της
προσφυγής του, « τη σύσταση και τη σύγκληση της υγειονομικής επιτροπής » και αφε
τέρου ότι, όσον αφορά τα δικαστικά έξοδα, επαφίεται στην εκτίμηση του Πρωτοδι
κείου.
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Ο δε εκπρόσωπος της Επιτροπής εξέθεσε ότι η Επιτροπή, αποσκοπώντας στον φιλικό
διακανονισμό της διαφοράς αυτής, ώστε η απόφαση να διαπιστώνει ότι παρέλκει \
έκδοση αποφάσεως, και « λαμβανομένων υπόψη των σαφών αιτημάτων που διατύ
πωσε ο αντίδικος », δεν είναι αντίθετη στη σύσταση υγειονομικής επιτροπής που θα
γνωματεύσει επί της ιατρικής εκτιμήσεως που διατύπωσε ο ιατρός της εμπιστοσύνης
του οργάνου. Διευκρίνισε εντούτοις ότι η θέση αυτή δεν προδικάζει καθόλου τη θέση
που θα λάβει η Επιτροπή επί των νομικών ζητημάτων που αναπτύσσονται στο δικό
γραφο της προσφυγής και τα οποία υπάρχει κίνδυνος να τεθούν εκ νέου μετά το πέρας
της διαδικασίας ενώπιον της υγειονομικής επιτροπής.
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Από τις μη αμφισβητηθείσες δηλώσεις των διαδίκων προκύπτει ότι επήλθε συμφωνία
μεταξύ τους ως προς το μόνο αντικείμενο της παρούσης διαφοράς, δηλαδή τη σύσταση
υγειονομικής επιτροπής που θα γνωματεύσει επί της ιατρικής εκτιμήσεως του ιατρού
της εμπιστοσύνης του οργάνου.
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Κατά συνέπεια, παρέλκει η έκδοση αποφάσεως επί της προσφυγής.

εξόδων
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Κατά το άρθρο 69, παράγραφος 5, του κανονισμού διαδικασίας του Δικαστηρίου, αν η
εκδίκαση της υποθέσεως δεν καταλήξει στην έκδοση αποφάσεως, το Πρωτοδικείο
κανονίζει τα έξοδα κατά την κρίση του. Λαμβανομένης υπόψη της στάσης των δια
δίκων, τόσο πριν όσο και μετά την άσκηση της προσφυγής στην παρούσα υπόθεση, το
Πρωτοδικείο θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να φέρει, εκτός των δικών της εξόδων, τα
τρία τέταρτα των εξόδων του προσφεύγοντος. Ο προσφεύγων θα φέρει ο ίδιος το υπό
λοιπο ένα τέταρτο των δικαστικών εξόδων του.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 27. 11. 1990 -

ΥΠΟΘΕΣΗ Τ-140/89

Για τους λόγους αυτούς,

ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (τρίτο τμήμα)
αποφασίζει:
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Γεραρής

Saggio

Lenaerts

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 27 Νοεμβρίου 1990.

Ο γραμματέας

Η. Jung
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Ο πρόεδρος

Χρ. Γεραρής

