
Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy dotyczący niezgodności z prawem 
formalnym zaskarżonej decyzji ze względu na nadużycie 
władzy i naruszenie zasad domniemania niewinności, 
nullum crimen, nulla poena sine lege, non bis in idem i 
kontradyktoryjności oraz rzetelnego postępowania. 

2) Zarzut drugi dotyczący niezgodności z prawem materialnym 
zaskarżonej decyzji ze względu na naruszenie prawa włas
ności oraz zasad godności ludzkiej i równości, naruszenie 
swobód TRABELSICH, naruszenie życia prywatnego oraz 
dyskryminację wobec upośledzonego dziecka. 

Skarga wniesiona w dniu 24 marca 2011 r. — Yordanov 
przeciwko OHIM — Distribuidora comercial del frio 

(DISCO DESIGNER) 

(Sprawa T-189/11) 

(2011/C 152/53) 

Język skargi: niemiecki 
Strony 

Strona skarżąca: Peter Yordanov (Ruse, Bułgaria) (przedstawiciel: 
adwokat T. Walter) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Distribui
dora comercial del frio, SA (Madryt, Hiszpania) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 14 stycznia 2011 r. w 
sprawie R 803/2010-2; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżący 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„DISCO DESIGNER“ dla towarów należących do klas 11, 19 
i 20 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Distribuidora comercial del frio, SA 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Graficzny 
znak towarowy zawierający element słowny „DISCO“ dla 
towarów należących do klasy 11 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzą
dzenia (WE) nr 207/2009 ( 1 ), ponieważ w przypadku kolidują
cych ze sobą znaków towarowych nie istnieje prawdopodobień
stwo wprowadzenia w błąd a Izba Odwoławcza przyjęła 
niesłuszne założenie, iż porównywane towary są jednakowe. 

( 1 ) Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspól
notowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1). 

Skarga wniesiona w dniu 31 marca 2011 r. — Seka Yapo i 
in. przeciwko Radzie 

(Sprawa T-192/11) 

(2011/C 152/54) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: Anselme Seka Yapo (Abidżan, Wybrzeże Kości 
Słoniowej), Brouha Nathanaël Ahouma (Abidżan), Blé Brunot 
Dogbo (Abidżan), Gagbei Faussignaux Vagba (Abidżan), Georges 
Guiai Bi Poin (Abidżan), Affro (Abidżan), Kassaraté Tiapé 
(Abidżan) i Philippe Mangou (Abidżan) (przedstawiciel: adwokat 
J.C. Tchikaya) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Rady 2011/18/WPZiB z 
dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 
2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków 
ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej 
i rozporządzenia Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 stycznia 
2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) 
nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki 
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i 
podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża 
Kości Słoniowej w zakresie, w jakim dotyczą one strony 
skarżącej; 

— obciążenie Rady kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzuty i główne argumenty przedstawione przez skarżących są 
co do zasady identyczne z tymi, które przedstawione zostały w 
sprawie T-118/11 Attey przeciwko Radzie lub do nich 
podobne.
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