
Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 28 kwietnia 
2009 r. — Tailor przeciwko OHIM (Przedstawienie lewej 

tylniej kieszeni) 

(Sprawa T-282/07) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego 
wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego lewą 
tylnią kieszeń — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji 
— Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. 
b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Skarga oczywiście pozba

wiona podstawy prawnej) 

(2009/C 153/75) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Tom Tailor GmbH (Hamburg, Niemcy) (przed
stawiciele: adwokaci S.O. Gillert, K. Vanden Bossche i F. Schi
wek) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (przedstawiciel: G. Schneider, pełnomocnik) 

Przedmiot sprawy 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 15 
maja 2007 r. (sprawa R 669/2006-1) dotyczącą rejestracji ozna
czenia graficznego przedstawiającego lewą tylnią kieszeń jako 
wspólnotowego znaku towarowego. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście pozbawiona podstawy 
prawnej. 

2) Tom Tailor GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 235 z 6.10.2007 

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 28 kwietnia 
2009 r. — Tailor przeciwko OHIM (Przedstawienie prawej 

tylniej kieszeni) 

(Sprawa T-283/07) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego 
wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego prawą 
tylnią kieszeń — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji 
— Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. 
b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Skarga oczywiście pozba

wiona podstawy prawnej) 

(2009/C 153/76) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Tom Tailor GmbH (Hamburg, Niemcy) (przed
stawiciele: adwokaci S.O. Gillert, K. Vanden Bossche i F. Schi
wek) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (przedstawiciel: G. Schneider, pełnomocnik) 

Przedmiot sprawy 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 15 
maja 2007 r. (sprawa R 668/2006-1) dotyczącą rejestracji ozna
czenia graficznego przedstawiającego prawą tylnią kieszeń jako 
wspólnotowego znaku towarowego. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście pozbawiona podstawy 
prawnej. 

2) Tom Tailor GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 235 z 6.10.2007. 

Skarga wniesiona w dniu 30 stycznia 2009 r. — Al- 
Barakaat International Foundation przeciwko Komisji 

Wspólnot Europejskich 

(Sprawa T-45/09) 

(2009/C 153/77) 

Język postępowania: szwedzki 

Strony 

Strona skarżąca: Al-Barakaat International Foundation (Spånga, 
Szwecja) (przedstawiciele: L. Silbersky i T.Olsson, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1190/2008 w zakresie w jakim dotyczy ono Al-Barakaat 
International Foundation 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Skarżąca żąda stwierdzenia nieważności rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1190/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniającego 
po raz 101. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowa
dzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane 
przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z 
Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami ( 1 ), które prze
widuje umieszczenie skarżącej w wykazie osób i podmiotów, 
których fundusze i inne środki gospodarcze zostały zamrożone 
na podstawie rozporządzenia nr 881/2002 ( 2 ). Rozporządzenie 
(WE) nr 1190/2009 zostało przyjęte w następstwie wydanego 
w dniu 3 września 2008 r. przez Trybunał Sprawiedliwości 
wyroku w sprawach połączonych C-402/05 P i C-415/05 P 
Kadi i Al-Barakaat International Foundation przeciwko Radzie 
i Komisji (dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze) na mocy 
którego unieważniono poprzedni wykaz w którym umiesz
czona była nazwa skarżącej. 

Skarżąca podnosi następujące zarzuty na poparcie swojej skargi.
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