
Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 207/2009 

Skarga wniesiona w dniu 13 września 2013 r. — Schmidt 
Spiele przeciwko OHIM (Przedstawienie planszy do gry) 

(Sprawa T-493/13) 

(2013/C 325/78) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Schmidt Spiele GmbH (Berlin, Niemcy) (przed
stawiciel: adwokat T. Sommer) 

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

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej OHIM z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie R 1768/ 
2012-1; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania; 

— wyznaczenie terminu rozprawy. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy 
zawierający przedstawienie planszy do gry dla towarów i usług 
z klas 9, 16, 28 i 41 — zgłoszenie nr 10 592 095 

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 207/2009 

Odwołanie wniesione w dniu 19 września 2013 r. przez 
Luigiego Marcuccia od postanowienia wydanego w dniu 12 
lipca 2013 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w 

sprawie F-32/12 Marcuccio przeciwko Komisji 

(Sprawa T-503/13 P) 

(2013/C 325/79) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przed
stawiciel: adwokat G. Cipressa) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska 

Żądania 

Wnoszący odwołanie wnosi do Sądu o: 

— uchylenie w całości i bez żadnego wyjątku postanowienie 
Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej z dnia 
12 lipca 2013 r. w sprawie F-32/12 Marcuccio przeciwko 
Komisji; 

— przekazanie sprawy do sądu, który orzekał w pierwszej 
instancji celem rozpoznania co do istoty. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie odwołania wnoszący odwołanie podnosi dwa 
zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy dotyczący niezgodności z prawem art. 14 
regulaminu postępowania Sądu do spraw Służby Publicznej 
z uwagi na niespójną i tautologiczną, a także niewłaściwą, 
błędną, zwodniczą i nieracjonalną wykładnię i stosowanie 
tegoż art. 14, pociągające za sobą oczywiste naruszenie 
zasady naturalnego prawa do sądu wcześniej ustanowionej 
w prawie, przewidzianej między innymi w art. 47 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej. 

2) Zarzut drugi dotyczący całkowitego braku uzasadnienia z 
uwagi w szczególności na brak wskazówek, jego stanowczy, 
tautologiczny i arbitralny charakter, wypaczenie i deformację 
faktów, a także dotyczący błędu co do prawa ze względu w 
szczególności na oczywiście błędną ocenę faktów.
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