
A Bíróság 2006. szeptember 20-i végzése – Jamal Ouari-
achi kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(C-4/06. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Kártérítési kereset – A Közösség szerződésen
kívüli felelőssége – Nyilvánvalóan elfogadhatatlan felleb-

bezés)

(2006/C 294/35)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Jamal Ouariachi (képviselők: F. Blanmailland ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselők: F. Dintilhac és G. Boudot meghatalmazottak)

Tárgy

Fellebbezés az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának
(ötödik tanács) a T-124/04. sz., J. Ouariachi kontra Bizottság
ügyben 2005. október 26-án hozott, a felperesnek az őt a
Bizottság kartúmi (Szudán) képviselete alkalmazottjának állító-
lagos jogellenes magatartása miatt állítólagosan ért kár megtérí-
tésére irányuló keresetét, mint nyilvánvalóan megalapozatlant
elutasító végzése ellen.

Rendelkező rész

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Bíróság J. Ouariachi-t kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 48., 2006.2.25.

A Bíróság (negyedik tanács) 2006. július 13-i végzése –
Soffass SpA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Sodipan

SCA

(C-92/06. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Közösségi védjegy – A „NICKY” ábrás védjegy
– A „NOKY” és „noky” nemzeti ábrás védjegyek jogosult-
jának felszólalása – Tisztán ténybeli értékelés – Nyilvánva-

lóan elfogadhatatlan fellebbezés)

(2006/C 294/36)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Soffass SpA (képviselők: V. Biliardo, C. Bacchini és M.
Mazzitelli ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: M.
Capostagno meghatalmazott), Sodipan (képviselő: N. Bœspflug
ügyvéd)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (első tanács) T-396/04. sz., Soffass kontra
OHIM ügyben 2005. november 23-án hozott ítélete ellen
benyújtott fellebbezés, amely ítélettel az Elsőfokú Bíróság mint
nem megalapozottat elutasította a 15. osztályba tartozó áruk
vonatkozásában bejelentett „NICKY” ábrás védjegy bejelentő-
jének a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsa 2004. július
16-i határozatának (R 699/2003-1. sz. ügy) hatályon kívül
helyezése iránti keresetét, amely határozat hatályon kívül
helyezi a felszólalási osztálynak a 16. osztályba tartozó áruk
vonatkozásában lajstromozott „NOKY” és a „noky” nemzeti
ábrás védjegyek jogosultja által benyújtott felszólalást elutasító
határozatát.

Rendelkező rész

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Bíróság a Soffass SpA-t kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 121., 2006. 5.20.
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