
A Törvényszék 2010. április 20-i ítélete — Rodd & Gunn 
Australia kontra OHIM (Egy kutya ábrázolása) 

(T-187/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — Egy kutyát ábrázoló közösségi ábrás 
védjegy — A védjegy törlése az oltalmi idő lejártakor — 
Védjegy-megújítási kérelem — In integrum restitutio iránti 
kérelem — A 40/94/EK rendelet 78. cikke (jelenleg a 

207/2009/EK rendelet 81. cikke)”) 

(2010/C 148/47) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Rodd & Gunn Australia Ltd (Wellington, Új-Zéland) 
(képviselők: B. Brandreth barrister és N. Jenkins solicitor) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: Ó. Mondéjar Ortuño 
meghatalmazott) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának 2008. március 12-i, 
egy in integrum restitutio iránti kérelemmel kapcsolatos hatá
rozata (R 1245/2007 4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Törvényszék a Rodd & Gunn Australia Ltd-t kötelezi a költ
ségek viselésére. 

( 1 ) HL C 171., 2008.7.5. 

A Törvényszék 2010. április 21-i ítélete — Coin kontra 
OHIM — Dynamiki Zoi (Fitcoin) 

(T-249/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Fitcoin közös
ségi szóvédjegy bejelentése — A coin korábbi nemzeti, nemzet
közi és közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok 
— Érintett közönség — Összetéveszthetőség — A 40/94/EK 
rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (helyébe lépett a 
207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)”) 

(2010/C 148/48) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Coin SpA (Velence, Olaszország) (képviselők: P. Perani 
és P. Pozzi ügyvédek) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: Ó. Mondéjar Ortuño 
meghatalmazott) 

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Dynamiki Zoi AE 
(Athén, Görögország) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Coin SpA és a Dyna
miki Zoi AE közötti felszólalási eljárás tárgyában hozott hatá
rozata (R 1429/2007-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első 
fellebbezési tanácsának 2008. április 15-i határozatát (R 1429/ 
2007-1. sz. ügy). 

2. A Törvényszék az OHIM-ot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 209., 2008.8.15.
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