
Skarga wniesiona w dniu 28 marca 2013 r. — Skype 
przeciwko OHIM — British Sky Broadcasting i Sky IP 

International (SKYPE) 

(Sprawa T-183/13) 

(2013/C 171/54) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Skype (Dublin, Irlandia) (przedstawiciele: I. 
Fowler, Solicitor, adwokat J. Schmitt i J. Mellor, QC) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: British 
Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Zjednoczone Królestwo) 
i Sky International Ltd (Isleworth) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej OHIM z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie 
R 2398/2010-4; 

— obciążenie pozwanego kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„SKYPE” — zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego 
nr 3 660 065 dla usług z klasy 38 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: druga strona postępowania przed Izbą 
Odwoławczą 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny 
znak towarowy „SKY” dla towarów i usług z klas 9, 38 i 41 — 
zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy 
nr 3 203 411 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu w odnie
sieniu do wszystkich wskazanych towarów 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
Rady nr 207/2009 

Skarga wniesiona w dniu 28 marca 2013 r. — Skype 
przeciwko OHIM — British Sky Broadcasting i Sky IP 

International (SKYPE) 

(Sprawa T-184/13) 

(2013/C 171/55) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Skype (Dublin, Irlandia) (przedstawiciele: I. 
Fowler, Solicitor, adwokat J. Schmitt i J. Mellor, QC) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: British 
Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Zjednoczone Królestwo) 
i Sky International Ltd (Isleworth) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej OHIM z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie 
R 121/2011-4; 

— obciążenie pozwanego kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„SKYPE” — zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 
4 521 084 dla towarów i usług z klas 9, 38 i 42 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: druga strona postępowania przed Izbą 
Odwoławczą 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny 
znak towarowy „SKY” dla towarów i usług z klas 9, 38, 41 i 42 
— zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy 
nr 3 203 411 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu w odnie
sieniu do wszystkich wskazanych towarów i usług 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
Rady nr 207/2009
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