
prima instanţă: Gh. Creţu                                     dosarul nr. 2r-157/08 

D E C I Z I E 

01 octombrie 2008                                                         mun. Chişinău 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                      Dumitru Visternicean 

judecătorii                                            Svetlana Filincova, Galina Stratulat 

cu participarea interpretului Popescu Speranţa 

 

examinînd în şedinţă publică recursul declarat de către Master Beverage 

Industries Pte Ltd., în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a societăţii 

pe acţiuni „Societe des Produits Nestle” împotriva Agenţiei de Stat pentru 

Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova, Master Beverage Industries Pte Ltd. 

cu privire la anularea hotărîrii, împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 20 

martie 2008, prin care acţiunea a fost admisă 

c o n s t a t ă 

Societatea pe acţiuni „Societe des Produits Nestle” a depus cerere de chemare 

în judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Master 

Beverage Industries Pte Ltd. cu privire la anularea hotărîrii înregistrării mărcii nr. 

11484. 

În motivarea acţiunii reclamantul SA „Societe des Produits Nestle” a indicat 

că, la data de 09 noiembrie 2004 Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

Republicii Moldova a emis decizia de înregistrare a mărcii combinate nr. 11484 

GOLDEN EAGLE CAPPUCCINO & Fig., la clasa 30 (cafea, înlocuitori de cafea, 

înlocuitori vegetali de cafea, băuturi cu conţinut de cafea, băuturi cu conţinut de 

lapte şi cafea) pe numele companiei Master Beverage Industries Pte Ltd., 

Singapore. 



La data de 11 iulie 2006, în temeiul art. 17 al. (2), (4), art. 26 al. (3) al Legii 

privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588/1995, compania 

„Société des Poduits Nestlé” S.A. a depus la Comisia de Apel a Agenţiei de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova contestaţia nr. 2533, prin 

care a solicitat anularea înregistrării mărcii nr. 11484. 

Prin hotărîrea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova din 15 februarie 2007, au fost respinse 

revendicările reclamantului invocate în contestaţie şi s-a menţinut decizia din 09 

noiembrie 2004, cu privire la înregistrarea mărcii nr. 11484 (nr. de depozit 

012851). 

Consideră reclamantul că decizia contestată este în contradicţie cu Legea 

privind mărcile şi denumirile de origine a produselor şi Regulamentului de aplicare 

a Legii, deoarece marca nr. 11484 prezintă o asemănare considerabilă cu mărcile 

color ale companiei Nestlé nr. nr. IR 726641, IR 793933, IR 441309 şi IR 633089. 

Toate mărcile companiei Nestlé numite mai sus au fost înregistrate anterior mărcii 

nr. 11484. 

Reclamantul a mai invocat că o bună parte din aspectul grafic al mărcii nr. 

11484 este executată întocmai în aceeaşi manieră ca şi mărcile anterioare a 

companiei Nestlé, adică o ceaşcă naturală de cafea cu toartă similară, situată în 

interiorul unei mase de boabe de cafea. 

Asemănările dintre cele două semne este mai evidentă cu cît culorile sînt 

identice: ceaşca este roşie, iar boabele - cafenii, ambele pe fundalul întunecat, 

trecînd în fundal roşu, iar cana emanînd un abur gălbui. 

Astfel, datorită imaginii cănii de culoare roşie plasate într-o masă de boabe 

cafenii de cafea se creează impresia că denumirea GOLDEN EAGLE 

CAPPUCCINO & Fig., prezentă în marca nr. 11484, nu este altceva decît o marcă 

din gama de cafele produse de compania Nestlé. Hotărîrea Comisiei de Apel are 

caracter superficial, nu prezintă nici un argument şi se bazează doar pe două 

momente nerelevante. 



Din considerentele menţionate, solicită reclamantul Société des Poduits 

Nestlé S.A. de a fi anulată hotărîrea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova din 15 februarie 2007 cu privire la 

înregistrarea mărcii nr. 11484. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 20 martie 2008, acţiunea a fost 

admisă. 

Master Beverage Industries Pte Ltd. a declarat recurs împotriva hotărîrii 

primei instanţe, cerînd admiterea recursului, casarea hotărîrii Curţii de Apel 

Chişinău din 20 martie 2008 şi emiterea unei noi hotărîri cu privire la respingerea 

acţiunii. 

Recurentul, Master Beverage Industries Pre Ltd., în motivarea recursului a 

indicat că la examinarea pricinii de către prima instanţă nu au fost constate şi 

elucidate pe deplin circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii 

în fond şi concluziile, expuse în hotărîre, sînt în contradicţie cu circumstanţele 

pricinii. Instanţa nu a luat în considerare revendicările Regulamentului de aplicare 

a Legii nr. 588/1995. Astfel analizînd mărcile în baza criteriilor de asemănare, au 

fost depistate şi deosebiri cum ar fi semnificaţia semantică, genul şi caracterul 

imaginilor, combinaţia de culori, prezenţa suplimentară a elementului verbal 

„Golden Eagle Cappuccino”. Semnificaţia semantică de bază a mărcii nr. 11484 

este motivul maritim. Imaginea golfului maritim cu bărcile pescarilor ocupă cea 

mai mare parte a mărcii. Ţărmul mării este acoperit cu prundiş, pe primul plan 

prundişul trece în imaginea boabelor de cafea. Pe fundalul peisajului descris este 

reprezentată o ceaşcă, forma căreia este complet diferită de cea din mărcile 

companiei Nestlé. Diferă în mod esenţial forma torţii, băutura din ceaşcă, lipseşte 

aburul deasupra băuturii. La fel ceaşca este situată pe o farfurioară, pe cînd în 

mărcile intimatului o astfel de farfurioară lipseşte. Ceaşca cu farfurioara este 

amplasată pe suprafaţa boabelor de cafea şi nu este cufundată în acestea, precum în 

cazul companiei Nestlé. 

Unicul elemente comun este imaginea boabelor de cafea. În ce priveşte însă 

gama coloristică, în marca nr. 11484 este prezentă următoarea gamă: cafeniu, roşu, 



galben şi alb, iar în mărcile companiei Nestlé culorile de bază constituie gama 

roşu/cafeniu. 

Mai mult ca atît cu cît, marca nr. 11484 a fost înregistrată în calitate de marcă 

în 33 de ţări ale lumii, comisiile de expertiză din ţările date consideră că mărcile 

examinate nu sunt similare şi nu induc în eroare consumatorii, însă prima instanţă a 

ignorat opiniile comisiilor de expertiză din ţările date. 

Faptul lipsei legăturii asociative între mărcile date, cît şi lipsa posibilităţii de 

confuzie de către consumatori a mărcilor între ele se confirmă şi de rezultatele 

sondajului sociologic. 

Reprezentantul recurentului Master Beverage Industries Pte Ltd. - Tatiana 

Simanenkova, în şedinţa instanţei de recurs a susţinut recursul şi a cerut admiterea 

acestuia cu casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărîri cu privire 

la respingerea acţiunii. 

Reprezentantul intimatului, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

Republicii Moldova - Sibov Liviu, în şedinţa instanţei de recurs a susţinut recursul 

declarat de către Master Beverage Industries Pte Ltd. şi a cerut admiterea acestuia 

cu casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărîri cu privire la 

respingerea acţiunii. 

Reprezentantul intimatului „Société des Poduits Nestlé” SA - Natalia Laşco, 

în şedinţa instanţei de recurs a cerut respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii 

primei instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legală. 

Audiind reprezentanţii părţilor, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil 

şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul 

neîntemeiat şi care urmează a fi respins cu menţinerea hotărîrii primei instanţe din 

următoarele considerente. 

În conformitate cu art. 417 al. (1) lit. a) CPC instanţa de recurs, după ce 

judecă recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină hotărîrea primei 

instanţe. 

În şedinţa de judecată s-a constatat că la 09 noiembrie 2004 Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a emis decizia de 



înregistrare a mărcii combinate nr. 11484 GOLDEN EAGLE CAPPUCCINO & 

Fig., la clasa 30 (cafea, înlocuitori de cafea, înlocuitori vegetali de cafea, băuturi cu 

conţinut de cafea, băuturi cu conţinut de lapte şi cafea) pe numele companiei 

Master Beverage Industries Pte Ltd., Singapore. 

La data de 11 iulie 2006 compania Société des Poduits Nestlé S.A. a depus la 

Comisia de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova contestaţia nr. 2533, prin care a solicitat anularea mărcii nr. 11484. 

Prin hotărîrea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova din 15 februarie 2007, au fost respinse 

revendicările reclamantului invocate în contestaţie şi a fost menţinută decizia din 

09 noiembrie 2004 cu privire la înregistrarea mărcii nr. 11484 (nr. de depozit 

012851). 

Conform art. 17 al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor 

nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995, orice persoană este în drept, în termen de 3 

luni de la data publicării datelor cu privire la înregistrarea mărcii sau denumirii de 

origine a produsului sau cu privire la recunoaşterea notorietăţii mărcii să depune o 

contestaţie la comisia de Apel a Agenţiei împotriva înregistrării mărcii sau 

denumirii de origine a produsului ori împotriva recunoaşterii notorietăţii mărcii. În 

cazul în care a fost depusă o contestaţie împotriva înregistrării ori împotriva 

recunoaşterii notorietăţii mărcii, Agenţia, în termen de 10 zile, comunică acest fapt 

solicitantului. Contestaţia împotriva înregistrării ori împotriva recunoaşterii 

notorietăţii mărcii se examinează în termen de 3 luni de la data depunerii ei. 

Decizia cu privire la contestaţie se comunică, în termen de 10 zile, atît 

solicitantului, cît şi persoanei care a depus această contestaţie. Decizia Comisiei de 

Apel a Agenţiei poate fi atacată în instanţa judecătorească în termen de 6 luni de la 

data adoptării ei. 

 Conform art. 26 al. (1) Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995, înregistrarea mărcii sau a 

denumirii de origine a produsului poate fi recunoscută nulă, integral sau parţial, în 

perioada termenului de valabilitate a acesteia dacă: 



  a) a fost efectuată cu încălcarea prezentei legi; 

 b) folosirea mărcii induce în eroare consumatorul; 

 c) s-au schimbat factorii naturali într-o zonă geografică; 

 d) produsul pentru care este folosită o denumire de origine nu mai posedă 

calităţile deosebite specificate: 

e) au apărut alte motive întemeiate; 

Colegiul Civil şi de Contencios Administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

consideră că prima instanţă just a ajuns la concluzia că hotărîrea Comisiei de Apel 

a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova din 15 

februarie 2007 este contrară prevederilor Legii privind mărcile şi denumirile de 

origine a produselor nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995, deoarece marca nr. 

11484 şi elementele ei conţin semne care prezintă o asemănarea considerabilă cu 

mărcile celor ale companiei Nestlé nr. IR 726641 şi IR 793933. 

Cu atît mai mult că, iniţial Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

Republicii Moldova a refuzat cererea companiei Master Beverage Industries Pte 

Ltd., Singapore de a fi înregistrată marca GOLDEN EAGLE CAPPUCCINO & 

Fig. nr. de depozit 012851, din considerentele asemănării considerabile cu mărcile 

companiei Nestlé cu nr. nr. IR 726641, IR 793933, IR 441309 şi IR 633089, 

înregistrate anterior mărcii 11484. 

Conform pct. 33.9.3, 33.10.2 şi 33.11.1 ale Regulamentului de aplicare a 

Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, asemănarea grafică şi a 

semnelor combinate şi figurative se determină după următoarele criterii: 

- forma exterioară; 

- existenţa sau lipsa simetriei; 

- semnificaţia semantică; 

- tipul şi caracterul reproducerii (naturală, stilizată, caricaturală); 

- combinaţia de culori şi tonalităţi; 

Concomitent pct. 33.10.3 al Regulamentului dat stipulează că aceste criterii 

pot fi aplicate atît fiecare în parte, cît şi în diferite combinaţii, iar prevederile pct. 



33.11.12 indică asupra importanţei locului de elementul identic sau asemănător în 

semnul solicitat. 

De asemenea, Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme 

de Justiţie consideră că prima instanţă corect a stabilit că în urma comparaţiei 

făcute dintre marca nr. 11484 cu mărcile companiei Nestlé înregistrate anterior 

acesteia, în special cu marca IR 726641, se observă că partea grafică este executată 

în aceiaşi manieră similară, şi anume, o ceaşcă naturală de cafea, cu toartă similară, 

situată în interiorul unei mase de boabe de cafea. Asemănările a celor două semne 

este evidentă, în deosebi, culorile sunt identice (ceaşca este roşie, iar boabele 

cafenii, ambele pe fundal întunecat, trecînd treptat în fundal roşu, iar cana emanînd 

un abur gălbui). 

Astfel, aplicînd criteriile impuse de Regulament, rezultă că la mărcile supuse 

comparaţiei cu nr. 726641 şi nr. 11484 au fost depistate 4 semne ce relevă o 

asemănare pronunţată, şi anume: forma exterioară este aceiaşi, semnificaţia 

semantică este aceeaşi, tipul şi caracterul reproducerilor sunt aceleaşi şi combinaţia 

de culori este aceeaşi. În special, se atestă o coincidenţă evidentă a gamei 

coloristice, care reprezintă un factor important, care poate să ducă în eroare pe 

consumatori, iar imaginea cănii de culoare roşie plasată într-o masă de boabe 

cafenii de cafea creează impresia că denumirea mărcii GOLDEN EAGLE 

CAPPUCCINO & Fig, prezentată de marca 11484, nu este altceva decît o marcă 

din gama produselor companiei Nestlé, fapt ce afectează interesele economice ale 

companiei Société des Poduits Nestlé S.A. 

Cu atît mai mult că cana amplasată într-o cantitate de boabe de cafea 

constituie şi elementul esenţial, fiind pilonul central al mărcii contestate, iar 

consumatorii asociază toate mărcile între ele, creîndu-li-se confuzie. 

Pentru mărcile combinate asemănarea părţii figurative poate conduce la 

confuzie doar dacă această parte este un element distinctiv al mărcii. 

Întreaga parte figurativă reprezentată prin cană/boabe şi de combinaţia 

coloristică, constituie elementele distinctive atît ale mărcii nr. 11484, cît şi ale 

mărcilor Nestlé.  



De asemenea, nu poate fi reţinut ca întemeiat argumentul recurentului precum 

că elementul verbal al mărcii nr. 11484 GOLDEN EAGLE CAPPUCCINO & Fig 

intensifică caracterul distinctiv al acesteia, deoarece chiar dacă este posibil să nu 

fie confundate cuvintele în scris sau în pronunţare, mărcile în întregime pot fi 

similare pînă la confuzie sub aspectul figurativ al acestora. 

Totodată, nu poate fi reţinut nici argumentul recurentului, precum că, 

elementele similare cu mărcile companiei Nestlé, cană roşie şi boabele cafenii de 

cafea, reprezintă o imagine directă a genului de produs comercializat şi a modului 

de utilizare a acestuia, din motivul că dreptul exclusiv asupra elementelor date nu 

poate aparţine numai unui producător, deoarece dreptul exclusiv poate aparţine 

numai în privinţa unei imagini concrete a elementelor date. Instanţa de recurs 

reţine că anume preluarea ideii cănii confundate în boabele de cafea este o dovadă 

a încălcării mărcilor companiei Société des Poduits Nestlé S.A, argumentul dat 

avînd un caracter declarativ, ca şi sondajul sociologic printre consumatorii din 

Moldova, acestea neavînd suport legal. 

Din considerentele nominalizate, instanţa de recurs reţine că la examinarea 

vizuală a mărcilor comparate au fost depistate un şir de elemente comune, fiind 

foarte pronunţate. 

Este de menţionat faptul că, compania Nestlé are un renume mondial şi este 

deţinătoarea mai multor mărci de notorietate internaţională, iar imaginea cănii cu 

boabe de cafea cu combinaţia coloristică roşu-maro a fost lansată pe piaţă anume 

de compania Nestlé, care este promovată de mulţi ani. 

Astfel, din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că hotărîrea 

primei instanţe este întemeiată şi legală, iar temeiurile invocate de recurent sunt 

neîntemeiate, Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 

Justiţie ajunge la concluzia de a respinge recursul şi de a menţine hotărîrea Curţii 

de Apel Chişinău din 20 martie 2008. 

În conformitate cu art. 417 al. (1) lit. a), art. 419 CPC, Colegiul Civil şi de 

Contencios Administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

d e c i d e 



Se respinge reciursul declarat de către Master Beverage Industries Pte Ltd. 

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 20 martie 2008 în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată a societăţii pe acţiuni „Société des Poduits 

Nestlé” împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova, Master Beverage Industries Pte Ltd. cu privire la anularea hotărîrii. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

 

Preşedintele şedinţei 

Judecătorul                              semnătura                Dumitru Visternicean 

Judecătorii                               semnătura                Svetlana Filincova 

                                                 semnătura                Galina Stratulat 

 

Copia corespunde originalului, 

Judecătorul                                                              Galina Stratulat 

 

 

 

 


