
Wyrok Sądu z dnia 26 października 2016 r. – Jaber/Rada

(Sprawa T-154/15) (1)

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające skierowane przeciwko Syrii — 
Zamrożenie środków finansowych — Stwierdzenie nieważności aktów wcześniejszych wyrokiem Sądu — 

Nowe akty, na mocy których umieszczono nazwisko skarżącego w wykazach — Skarga o stwierdzenie 
nieważności — Artykuł 76 lit. d) regulaminu postępowania — Treść skargi — Dopuszczalność — 

Obowiązek uzasadnienia — Ciężar dowodu — Prawo własności — Wolność prowadzenia działalności 
gospodarczej)

(2016/C 462/21)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Aiman Jaber (Latakia, Syria) (przedstawiciele: adwokaci A. Boesch, D. Amaudruz i M. Ponsard)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: B. Driessen i S. Kyriakopoulou, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga oparta na art. 263 TFUE i mająca na celu stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Rady (WPZiB) 2015/117 
z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających 
skierowanych przeciwko Syrii (Dz.U. 2015, L 20, s. 85), i rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 2015/108 z dnia 
26 stycznia 2015 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających 
w związku z sytuacją w Syrii (Dz.U. 2015, L 20, s. 2), w zakresie, w jakim nazwisko skarżącego zostało umieszczone 
w wykazie osób i podmiotów, wobec których mają zastosowanie środki ograniczające.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Aiman Jaber pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej w ramach niniejszego postępowania oraz 
postępowania w przedmiocie środka tymczasowego.

(1) Dz.U. C 190 z 8.6.2015.

Wyrok Sądu z dnia 26 października 2016 r. – Kaddour/Rada

(Sprawa T-155/15) (1)

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające skierowane przeciwko Syrii — 
Zamrożenie środków finansowych — Stwierdzenie nieważności aktów wcześniejszych wyrokiem Sądu — 

Nowe akty, na mocy których umieszczono nazwisko skarżącego w wykazach — Skarga o stwierdzenie 
nieważności — Artykuł 76 lit. d) regulaminu postępowania — Treść skargi — Dopuszczalność — 

Obowiązek uzasadnienia — Ciężar dowodu — Prawo własności — Wolność prowadzenia działalności 
gospodarczej)

(2016/C 462/22)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Khaled Kaddour (Damaszek, Syria) (przedstawiciele: początkowo A. Boesch, D. Amaudruz, M. Ponsard, 
adwokaci, V. Davies, solicitor, i T. Eicke, QC, następnie V. Davies, T. Eicke i V. Wilkinson, solicitor)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: G. Étienne i S. Kyriakopoulou, pełnomocnicy)
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Przedmiot

Skarga oparta na art. 263 TFUE i mająca na celu stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Rady (WPZiB) 2015/117 
z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających 
skierowanych przeciwko Syrii (Dz.U. 2015, L 20, s. 85), i rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 2015/108 z dnia 
26 stycznia 2015 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających 
w związku z sytuacją w Syrii (Dz.U. 2015, L 20, s. 2), w zakresie, w jakim nazwisko skarżącego zostało umieszczone 
w wykazie osób i podmiotów, wobec których mają zastosowanie środki ograniczające.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Khaled Kaddour pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej w ramach niniejszego postępowania 
oraz postępowania w przedmiocie środka tymczasowego.

(1) Dz.U. C 190 z 8.6.2015.

Wyrok Sądu z dnia 28 października 2016 r. – Unicorn/EUIPO – Mercilink Equipment Leasing 
(UNICORN)

(Sprawa T-201/15) (1)

[Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny 
unijny znak towarowy UNICORN — Wcześniejsze, słowne i graficzny, krajowe znaki towarowe 

UNICORN — Artykuł 53 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Renoma]

(2016/C 462/23)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Unicorn a.s. (Praga, Republika Czeska) (przedstawiciel: adwokat L. Lorenc)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: M. Rajh, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również: Mercilink Equipment Leasing Ltd (Limassol, Cypr)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 16 lutego 2015 r. (sprawa R 1699/2014-5) dotyczącą 
postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Unicorn a Mercilink Equipment Leasing.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Unicorn a.s. zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 198 z 15.6.2015.
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