
Wyrok Sądu z dnia 19 września 2012 r. — Fraas 
przeciwko OHIM (wzór w kratkę w kolorach czarnym, 

szarym, beżowym i ciemnoczerwonym) 

(Sprawa T-329/10) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego 
wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego wzór w 
kratkę w kolorach czarnym, szarym, beżowym i ciemnoczer
wonym — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak 
charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b), art. 75 i 

art. 76 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009) 

(2012/C 331/33) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, 
Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci R. Kunze i G. Würtenberger) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: 
początkowo B. Schmidt, następnie D. Walicka, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 7 
czerwca 2010 r. (sprawa R 191/2010-4) dotyczącą rejestracji 
jako wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia graficznego 
przedstawiającego wzór w kratkę w kolorach czarnym, szarym, 
beżowym i ciemnoczerwonym. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) V. Fraas GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 288 z 23.10.2010. 

Wyrok Sądu z dnia 19 września 2012 r. — Fraas 
przeciwko OHIM (wzór w kratkę w kolorach czarnym, 

beżowym, brązowym, ciemnoczerwonym i szarym) 

(Sprawa T-26/11) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego 
wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego wzór w 
kratkę w kolorach czarnym, beżowym, brązowym, ciemnoczer
wonym i szarym — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji 
— Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b), 
art. 75 i art. 76 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 207/2009) 

(2012/C 331/34) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, 
Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci R. Kunze i G. Würtenberger) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: 
początkowo B. Schmidt, następnie D. Walicka, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 15 
listopada 2010 r. (sprawa R 1317/2010-4) dotyczącą rejestracji 
jako wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia graficznego 
przedstawiającego wzór w kratkę w kolorach czarnym, 
beżowym, brązowym, ciemnoczerwonym i szarym. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) V. Fraas GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 72 z 5.3.2011. 

Wyrok Sądu z dnia 19 września 2012 r. — Fraas 
przeciwko OHIM (wzór w kratkę w kolorach różowym, 

fioletowym, beżowym i ciemnoszarym) 

(Sprawa T-31/11) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie wspólnotowego 
znaku towarowego przedstawiającego wzór w kratkę w kolo
rach różowym, fioletowym, beżowym i ciemnoszarym — 
Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru 
odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b), art. 75 i art. 76 ust. 

1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009) 

(2012/C 331/35) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, 
Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci R. Kunze i G. Würtenberger) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: 
początkowo B. Schmidt, następnie D. Walicka, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 15 
listopada 2010 r. (sprawa R 1284/2010-4) dotyczącą rejestracji 
jako wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia graficznego 
przedstawiającego wzór w kratkę w kolorach różowym, fioleto
wym, beżowym i ciemnoszarym. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) V. Fraas GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 72 z 5.3.2011.
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