
Az Elsőfokú Bíróság 2005. november 24-i ítélete – Sadas
kontra OHIM

(T-346/04. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – Az ARTHUR ET
FELICIE közösségi szóvédjegy bejelentése – Az »Arthur« szóe-
lemet tartalmazó korábbi ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró
ok – Összetéveszthetőség – A 40/94 rendelet 8. cikke (1)

bekezdésének b) pontja”)

(2006/C 22/25)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Sadas SA (székhelye: Tourcoing, Franciaország)
(képviselő: A. Bertrand ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselők: A. Folliard-Monguiral és
G. Schneider meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az
Elsőfokú Bíróság előtt: LTJ Diffusion SA (székhelye: Colombes,
Franciaország) (képviselők: F. Fajgenbaum és S. Lederman
ügyvédek)

Az ügy tárgya

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formaterve-
zési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2004. június
7-i, a Sadas SA és az LTK Diffusion SA közötti felszólalási
eljárás ügyében hozott határozata (R 393/2003-1. sz. ügy) ellen
benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a felperest kötelezi a költségek viselésére, a
beavatkozónál felmerült költségek kivételével.

3) A beavatkozó maga viseli saját költségeit.

(1) HL C 262., 2004.10.23.

Az Elsőfokú Bíróság 2005. november 23-i ítélete – Soffass
kontra OHIM

(T-396/04. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A »NICKY« szóe-
lemet tartalmazó közösségi ábrás védjegy bejelentése – A
»NOKY« szóelemet tartalmazó korábbi nemzeti ábrás védje-
gyek – A felszólalás elutasítása az összetéveszthetőség hiánya
miatt – A fellebbezési tanács megsemmisítő határozata –
Visszautalás a felszólalási osztály elé az áruk hasonlóságának
és a használat igazolásának megvizsgálása végett – A

40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

(2006/C 22/26)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Soffass SpA (Porcari, Olaszország, képviselők: V.
Bilardo és C. Bacchini ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: M. Capostagno, meghatal-
mazotti minőségben)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az
Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Sodipan, SCA (Saint-Étienne-du-
Rouvray, Franciország) (képviselő: N. Boespflug ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának 2004. július 16-i (R 699/
2003-1. sz. ügy), a Soffass SpA és a Sodipan SCA közötti
felszólalási eljárásra vonatkozó határozata ellen benyújtott
kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a felperest kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 6., 2005.1.8.
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