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Υπόθεση Τ-243/99

Marie-Laurence Buisson
κατά
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«Υπάλληλοι - Γενικός διαγωνισμός - Μη αποδοχή της συμμετοχής στις
γραπτές δοκιμασίες - Παραδεκτό - Βλαπτική πράξη - Προθεσμία Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη - Αντιστάθμιση»

Πλήρες κείμενο στην αγγλική γλώσσα

II - 601

Αντικείμενο:

Προσφυγή-αγωγή που έχει ως αντικείμενο, αφενός, την ακύρωση
της αποφάσεως της 13ης Ιουλίου 1999, περί απορρίψεως της
αιτήσεως της προσφεύγουσας-ενάγουσας προς επανεξέταση της
αποφάσεως της εξεταστικής επιτροπής να μην δεχθεί τη συμμετοχή
της στις γραπτές δοκιμασίες της διαδικασίας επιλογής του γενικού
διαγωνισμού COM/A/10/98, και, αφετέρου, την επιδίκαση
χρηματικής ικανοποίησης για την ηθική βλάβη που υπέστη η
προσφεύγουσα-ενάγουσα.

Απόφαση:

Το αίτημα να διαταχθεί η Επιτροπή να λάβει ορισμένα μέτρα,
καθώς και το αίτημα να διαταχθεί κάθε άλλο ή συμπληρωματικό
μέτρο απορρίπτονται ως απαράδεκτα. Η Επιτροπή υποχρεούται να
καταβάλει στην προσφεύγουσα-ενάγουσα ποσό ενός ευρώ προς
ικανοποίηση της ηθικής βλάβης της. Η προσφυγή-αγωγή
απορρίπτεται κατά τα λοιπά. Η Επιτροπή θα φέρει, επιπλέον των
δικών της δικαστικών εξόδων, το ήμισυ των εξόδων της
προσφεύγουσας-ενάγουσας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΥΠΟΘΕΣΗ Τ-243/99

Περίληψη

1. Υπάλληλοι - Προσφυγή - Βλαπτική πράξη - Απόφαση εκδοθείσα μετά την
επανεξέταση προηγουμένης αποφάσεως - Απόφαση εκδοθείσα από την εξεταστική
επιτροπή μετά την επανεξέταση που προβλέπει η προκήρυξη του διαγωνισμού
(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 90 § 2)

2. Υπάλληλοι - Προσφυγή - Βλαπτική πράξη - Απόφαση εκδοθείσα μετά την
επανεξέταση προηγουμένης
αποφάσεως λαμβάνοντας υπόψη νέα πραγματικά
περιστατικά - Απόφαση μη έχουσα επιβεβαιωτικό χαρακτήρα
(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 90 και 91)

3. Υπάλληλοι - Προσφυγή - Αντικείμενο
- Διαταγή προς τη διοίκηση
Απαράδεκτο
(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 91)

-

4. Υπάλληλοι
Προϋποθέσεις

-

-

Αρχές

- Προστασία

της δικαιολογημένης

εμπιστοσύνης

1. Η αίτηση αναθεωρήσεως προς τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, η οποία
μπορεί να θεωρηθεί αίτηση επανεξετάσεως δυνάμει της προκηρύξεως του
διαγωνισμού, εντάσσεται στο πλαίσιο διαδικασίας το οποίο δεσμεύτηκε να τηρήσει
το κοινοτικό όργανο και, επομένως, δεσμεύεται από αυτό. Συνεπώς, ως βλαπτική
της προσφεύγουσας πράξη δεν πρέπει να θεωρηθεί η αρχική απόφαση, αλλά η
απόφαση μετά την προβλεπόμενη επενεξέταση.
(βλ. σκέψεις 29 και 30)
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2. Ε φ ό σ ο ν μια επιστολή του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής εκφράζει για
πρώτη φ ο ρ ά τη θέση του, λαμβάνοντας υπόψη ένα νέο πραγματικό περιστατικό που
προέβαλε ο ενδιαφερόμενος, η απόφαση που περιέχει η επιστολή αυτή ελήφθη μετά
α π ό πραγματική επανεξέταση και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως πράξη κ α θ α ρ ά
επιβεβαιωτική.
(βλ. σκέψεις 31 και 32)

Παραπομπή: ΠΕΚ, 7 Φεβρουαρίου 2001, Τ-186/96, Inpesca κατά Επιτροπής, Συλλογή
2001, σ. ΙΙ-557

3. Είναι α π α ρ ά δ ε κ τ α τα αιτήματα που προβάλλονται στο πλαίσιο προσφυγής που
ασκήθηκε δυνάμει του ά ρ θ ρ ο υ 91 του ΚΥΚ, με τα οποία ζητείται α π ό το
Πρωτοδικείο να απευθύνει διαταγή σε κοινοτικό ό ρ γ α ν ο να λάβει ορισμένα μέτρα.
Συγκεκριμένα, το Πρωτοδικείο δεν μπορεί, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του,
να απευθύνει διαταγή στα κοινοτικά ό ρ γ α ν α ή να τα αντικαταστήσει, δεδομένου
ότι η αρμοδιότητα του κοινοτικού δικαστή περιορίζεται στον έλεγχο της νομιμότητας
της προσβαλλομένης πράξεως.
(βλ. σκέψη 37)

Παραπομπή: ΠΕΚ, 24 Φεβρουαρίου 2000, Τ-145/98, ADT Projekt κατά Επιτροπής,
Συλλογή 2000, σ. ΙΙ-387, σκέψεις 83 και 84

4. Αξίωση προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, η οποία είναι μία α π ό
τις θεμελιώδεις αρχές της Κοινότητας, έχει κάθε άτομο που βρίσκεται σε
κατάσταση α π ό την οποία προκύπτει ότι η κοινοτική διοίκηση, παρέχοντας του
συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις, του δημιούργησε βάσιμες ελπίδες.
(βλ. σκέψη 45)

Παραπομπή: ΠΕΚ, 21 Ιουλίου 1998, Τ-66/96 και Τ-221/97, Mellett κατά Δικαστηρίου,
Συλλογή Υπ. Υπ. 1998, σ. Ι-Α-449 και ΙΙ-1305, σκέψη 104
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