
2007. szeptember 13-án benyújtott kereset – SOMM kontra
OHIM

(T-351/07. sz. ügy)

(2007/C 283/55)

A keresetlevél nyelve: olasz

Felek

Felperes: SOMM s.r.l. (San Mauro T.se Olaszország) (képviselő: M.
Ferro ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

– az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal első fellebbezési tanácsának a
4.837.746. sz. közösségi védjegybejelentésre vonatkozó (R
1653/2006-1. sz. ügy) 2007. június 28-i határozatát;

– az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: A következőképpen leírt térbeli
védjegy: „egymástól elkülönülő és sorban álló, elkeskenyedő és
lényegében könyökben meghajló, cső alakú, fémoszlopokból álló
térbeli együttes, amely oszlopok lényegében függőleges alaprésze
a földhöz rögzített, szabad felső részük kissé felfelé hajlik,
fémcső alakú, egymástól elkülönült és egymással párhuzamos,
az előző oszlopok felé hajlóan rögzített elemek, árnyékoló
egyenes takarással, amely e cső alakú elemekhez rögzített, az
egész árnyékot adó tetőzetet formál;” 4.837.746. sz. közösségi
védjegybejelentés a 6. és 19. osztályba tartozó áruk vonatkozá-
sában.

Az elbíráló határozata: A védjegybejelentés elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezés elutasítása

Jogalapok: Hiba a közönség és a vonatkozó ágazat megkülönböz-
tetése tekintetében, valamint a szóban forgó védjegynek a közös-
ségi védjegyről szóló 40/94/EK rendelet 7. cikke (3) bekezdése
szerinti megkülönböztető képessége megszerzése tekintetében.

2007. szeptember 17-én benyújtott kereset – Publicare
Marketing Communications kontra OHIM (Publicare)

(T-358/07. sz. ügy)

(2007/C 283/56)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Publicare Marketing Communications GmbH (Frankfurt,
Németország) (képviselő: B. Mohr Rechtsanwalt)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a negyedik
fellebbezési tanács által az R 157/2007-4. sz. ügyben 2007.
június 27-én hozott határozatot;

– az Elsőfokú Bíróság kötelezze az OHIM-ot a „Publicare”
védjegynek (4 733 069. sz. bejelentés) a lajstromba történő
bejegyzésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: a „Publicare” szóvédjegy a 35., 38. és
42. osztályba tartozó szolgáltatások tekintetében (4 733 069. sz.
bejelentés)

Az elbíráló határozata: a bejelentés elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: a 40/94/EK rendelet (1) 7. cikke (1) bekezdése b) és
c) pontjának megsértése.

(1) A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi
rendelet (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. feje-
zet, 1. kötet, 146. o.).
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