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prima instanţă: V.Pruteanu                                                   dosarul nr.2r-47/12 

 

D E C I Z I E 

06 iunie 2012                                                                                    mun. Chişinău 

 

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

în componenţa: 

Preşedintele şedinţei,  

judecătorul                                                                                           Ion Muruianu 

 

Judecătorii                                                Sveatoslav Moldovan, Valentina Clevadî 

 

examinînd în şedinţă publică recursul declarat de Kaufland Warenhandel 

GmbH&Co.KG prin intermediul SRL ,,Brevet Marc Service”, în pricina civilă la 

cererea de chemare în judecată depusă de Kaufland Warenhandel GmbH&Co.KG prin 

intermediul SRL ,,Brevet Marc Service” împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova privind contestarea actului administrativ,  

împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 06 mai 2011, prin care acţiunea a 

fost respinsă, 

 

c o n s t a t ă 

 

La 28 aprilie 2010 Kaufland Warenhandel GmbH&Co.KG prin intermediul SRL 

,,Brevet Marc Service” a depus cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova solicitînd anularea hotărârii 

din 09.02.2010 în partea în care s-a refuzat acordarea dreptului de protecţie a mărcii 

internaţionale STYLE FULL FLAVOUR IR 897752 pentru totalitatea produselor din 

clasa 34, conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (în continuare 

CIPS), precum şi obligarea înregistrării mărcii internaţionale STYLE FULL 

FLAVOUR IR 897752 pentru totalitatea produselor din clasa 34, conform CIPS. 

Tot la 28 aprilie 2010, Kaufland Warenhangel GmbH & Co. KG s-a adresat cu 

acţiune împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova, solicitînd anularea hotărîrii din 09.02.2010 în partea în care s-a refuzat 

acordarea dreptului de protecţie a mărcii internaţionale STYLE FULL FLAVOUR IR 

897754 pentru totalitatea produselor din clasa 34, conform CIPS şi obligarea 

înregistrării mărcii internaţionale STYLE FULL FLAVOUR IR 897754 pentru 

totalitatea produselor din clasa 34, conform CIPS. 
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Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 05.05.2010 pricinile au fost conexate 

într-un singur proces. 

În acţiunile înaintate s-a invocat că, la 30.05.2008 compania Kaufland 

Warenhandel GmbH&CoKG a primit refuzul provizoriu în acordarea protecţiei 

juridice asupra mărcii internaţionale STYLE FULL FLAVOUR IR 897752 şi 897754, 

în ce priveşte totalitatea produselor din clasa 34 conform CIPS. Ca motiv a fost invocat 

art. 7 alin. (4) lit. a) al Legii nr. 588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor, în vigoare la data solicitării protecţiei asupra mărcii în Republica Moldova 

şi la momentul efectuării expertizei, deoarece exista o înregistrare anterioară a mărcii 

internaţionale STYLE IR 692750.  

La 19.03.2009 a contestat acest refuz provizoriu, iar la 29.04.2009, după 

examinarea contestaţiei, a fost emisă decizia prin care s-a refuzat definitiv acordarea 

protecţiei juridice solicitată. 

 La 24.07.2009 a contestat decizia din 29.04.2009, iar la 09.02.2010 comisia de 

contestaţii AGEPI a emis hotărîrea prin care a respins contestaţia şi a menţinut decizia 

Departamentului de mărci, desene şi modele industriale AGEPI din 29.04.2009.  

Consideră că, nu este întemeiată hotărîrea pîrîtului din 09.02.2010, deoarece 

marca internaţională STYLE FULL FLAVOUR IR 897752 şi 897754 şi marca opusă 

STYLE IR 692750, de altă parte, prezintă suficiente deosebiri vizuale şi fonetice 

pentru a nu fi confundate. 

Susţine că marca opusă STYLE IR 692750, datorită caracterelor sale arabice, se 

deosebeşte de oricare desemnare europeană şi este imposibilă confundarea mărcilor, în 

centrul unei dintre care sunt prezente caractere arabice. Astfel, nici vizual şi nici 

fonetic marca STYLE FULL FLAVOUR IR 897752 şi 897754 şi marca STYLE IR 

692750 nu prezintă similitudine susceptibilă de a produce confuzie, precum consideră 

pîrîtul.  

Prin decizia Departamentului Brevete din Bulgaria, iniţial marca STYLE FULL 

FLAVOUR IR 897752 şi 897754 a fost respinsă în baza coliziunii cu marca STYLE, 

însă ulterior a fost înregistrată. Dat fiind că în alte ţări consumatorii nu confundă 

desemnările STYLE FULL FLAVOUR şi STYLE, în Moldova de asemenea este 

exclus riscul confuziei pentru consumator. 

Mai menţionează reclamantul că, titularul mărcii STYLE IR 692750, nu a 

contestat cererea STYLE FULL FLAVOUR, ce presupune că însemnarea solicitată 

spre înregistrare nu se extinde asupra elementului STYLE prezent în marcă, că este 

element neprotejabil şi nu-i lezează drepturile.  

Conform răspunsului Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie, 

produse ale mărcii comerciale „STYLE" pentru tutun şi ţigări, ale companiei egiptene 

Eastern Company S.A.E., nu au fost solicitate pentru certificare, ce denotă că pe piaţa 

din Moldova nu există produsele mărcii opuse STYLE IR 692750. De asemenea marca 
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opusă STYLE IR 692750 este înregistrată pentru produse din clasa 34 CIPS „tutun, 

brut sau prelucrat", iar reclamantul, a solicitat înregistrarea pentru produsele „tutun, în 

special ţigări; articole pentru fumători; brichete, chibrituri". Astfel, ambii producători 

au produse diferite şi nu este fondat motivul expus de pîrît, că consumatorii pot fi duşi 

în eroare cu privire la producătorul şi originea produselor. 

Indică reclamantul că, prin hotărîrea contestată a fost blocată pătrunderea pe piaţa 

din Moldova a produselor mărcii STYLE FULL FLAVOUR IR 897752 şi 897754, ce 

contravine art. 6 lit. f) al Legii cu privire la protecţia concurenţei, prin care se interzice 

creare obstacolelor în calea pătrunderii/ieşirii pe piaţă a unor agenţi economici. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 06 mai 2011 acţiunea s-a respins ca 

neîntemeiată. 

La 26 octombrie 2011  Kaufland Warenhandel GmbH&Co.KG prin intermediul 

SRL ,,Brevet Marc Service” a declarat recurs, solicitînd admiterea acestuia, casarea 

hotărîrii primei instanţe, cu emiterea unei hotărîri noi prin care cerinţele înaintate să fie 

admise integral. 

În susţinerea recursului s-a invocat că, instanţa de judecată nu a apreciat faptul că 

mărcile STYLE FULL FLAVOUR IR 897752 şi 897754 şi marca STYLE IR 692750 

prezintă suficiente deosebiri vizuale şi fonetice pentru a nu fi confundate. Marca 

STYLE IR 692750 opusă, graţie caracterelor arabice cu care este realizată, se 

deosebeşte de oricare desemnare europeană. Astfel, confundarea mărcilor, în centrul 

unei din care sunt prezente caractere arabice, este imposibilă. 

În şedinţa de judecată, reprezentantul SRL ,,Brevet Marc Service”, Jigău Radu (în 

baza mandatului din 15.02.2012, nr. licenţei 2052) a susţinut recursul depus, solicitînd 

admiterea acestuia, casarea hotărîrii instanţei de fond şi pronunţarea unei noi hotărîri 

de admitere a acţiunii. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova, Sibov Liviu (în baza procurii din 24.01.2012, nr. 97, valabilă pe un termen 

de un an) nu a fost de acord cu argumentele şi solicitările invocate în cererea de recurs 

şi a solicitat respingerea acesteia, cu menţinerea hotărîrii instanţei de fond. 

Examinînd argumentele recursului în raport cu circumstanţele cauzei şi audiind 

explicaţiile participanţilor la proces, Colegiul Civil, comercial şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie conchide că recursul înaintat de Kaufland 

Warenhandel GmbH&Co.KG prin intermediul SRL ,,Brevet Marc Service” urmează a 

fi respins cu menţinerea hotărîrii instanţei de fond din următoarele motive. 

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

recursul este în drept să-l respingă şi să menţină hotărîrea primei instanţe. 

Conform art. 2, 3 al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, marca 

constituie orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care serveşte la deosebirea 

produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane 
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fizice sau juridice. Drepturile asupra mărcii sunt dobîndite şi protejate pe teritoriul 

Republicii Moldova prin înregistrare internaţională. 

Conform art.4 alin. (1) al Legii sus menţionate, Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală, denumită în continuare AGEPI, este oficiul naţional în 

domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale şi unica autoritate care acordă pe teritoriul 

Republicii Moldova protecţie mărcilor în condiţiile prezentei Legi.  

Conform art.6 al aceleiaşi Legi, titular al mărcii este persoana fizică sau juridică 

ori grupul de persoane fizice şi/sau juridice în numele căreia/căruia marca este 

protejată în conformitate cu prezenta lege. 

Potrivit art. 8 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia 

mărcilor, se refuză înregistrarea mărcii care este identică ori similară cu o marcă 

anterioară şi, din cauza identităţii ori similitudinii produselor şi/sau serviciilor pe care 

le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv 

riscul de asociere cu marca anterioară. 

Instanţa de judecată a constatat, că Eastern Company S.A.E., Egipt, s-a adresat 

AGEPI şi la 29.05.1998 a fost înregistrată marca STYLE IR 692750 pentru produsele 

clasei 34: tutun, brut sau prelucrat, care beneficiază de protecţie pe teritoriul Republicii 

Moldova. 

La 18.05.2007 Kaufland Warenhangel GmbH & Co. KG a solicitat înregistrarea 

în Republica Moldova a mărcilor combinate STYLE FULL FLAVOUR IR 897752 şi 

897754 pentru produsele din clasa 34 conform CIPS: tutun, în special ţigări; articole 

pentru fumători; brichete, chibrituri. 

La 30.05.2008 Departamentul mărci, desene şi modele industriale a AGEPI a 

emis avizul provizoriu de respingere parţială a cererii, în temeiul art. 7 alin. (4) lit. a) al 

Legii nr. 588-XIII din 22.09.1995 privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor, potrivit cărei în calitate de mărci nu se înregistrează semnele identice sau 

similare care pot fi confundate cu mărcile protejate în privinţa altor persoane pentru 

produse sau servicii identice. 

La 19.03.2009 Kaufland Warenhangel GmbH & Co. KG a contestat refuzul 

provizoriu şi la 29.04.2009, după examinarea contestaţiei, Departamentul mărci, 

desene şi modele industriale a AGEPI a emis decizia prin care a refuzat definitiv 

acordarea protecţiei juridice solicitată. 

La 24.07.2009  Kaufland Warenhangel GmbH & Co. KG a contestat decizia din 

29.04.2009,  iar la 09.02.2010 comisia de contestaţii a AGEPI  a emis hotărîrea prin 

care a respins contestaţia şi a menţinut decizia Departamentului mărci, desene şi 

modele industriale a AGEPI din 29.04.2009. 

În acest context Colegiul reţine că, marca STYLE FULL FLAVOUR IR 897752 

şi 897754, pentru produsele din clasa 34 conform CIPS: tutun, în special ţigări; articole 

pentru fumători; brichete, chibrituri, a cărei înregistrare în Republica Moldova a 
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solicitat-o reclamantul la 18.05.2007, poate beneficia de protecţie doar pentru 

produsele care nu sunt identice şi/sau similare produselor clasei 34 conform CIPS: 

tutun, brut sau prelucrat, acoperite de marca anterioară STYLE IR 692750, înregistrată 

la 29.05.1998 şi care beneficiază deja de protecţie pe teritoriul Republicii Moldova, 

titular fiind Eastern Company S.A.E., Egipt. 

Colegiul menţionează că instanţa de fond just a concluzionat că marca STYLE 

FULL FLAVOUR IR 897752 şi 897754  pentru produsele enunţate din clasa 34 

conform CIPS, este similară cu marca anterioară STYLE IR 692750, înregistrată la 

29.05.1998 pentru produsele indicate din clasa 34 conform CIPS, din punct de vedere 

fonetic şi vizual. Elementul STYLE al mărcii IR 692750, are un caracter distinctiv 

pentru produsele sale din clasa 34 conform CIPS, iar elementul cu caractere arabice 

este plasat pe al doilea plan din punct de vedere al importanţei. De asemenea şi pentru 

marca STYLE FULL FLAVOUR IR 897752 şi 897754, elementul STYLE este forte şi 

distinctiv pentru produsele sale din clasa 34 conform CIPS, iar FULL FLAVOUR 

este secundar. Astfel, sub aspectul similitudinii produselor şi/sau serviciilor pe care le 

desemnează marca solicitată spre înregistrare şi marca anterioară, există riscul de 

confuzie pentru consumator, de asociere a mărcii recurentului cu marca anterioară, 

deoarece pentru ambele produse sunt din clasa 34 conform CIPS: tutun, brut sau 

prelucrat pentru marca anterioară şi tutun, în special ţigări; articole pentru fumători; 

brichete, chibrituri. 

Mai mult ca atît, instanţa de recurs reţine că produsele titularului mărcii STYLE 

FULL FLAVOUR IR 897752 şi 897754 şi produsele titularului mărcii opuse STYLE 

IR 692750, ambele din clasa 34 conform CIPS, nu sunt diferite precum pretinde 

recurentul, deoarece produsele tutun, în special ţigări; articole pentru fumători; 

brichete, chibrituri, nu pot fi diferenţiate de produsele tutun, brut sau prelucrat. Mai 

mult, nu au fost prezentate careva date ce ar demonstra lipsa riscului de confuzie 

pentru consumatori, inclusiv riscul de asociere a mărcii solicitate pentru înregistrare cu 

marca anterioară. 

În atare ordine de idei, Colegiul menţioneză că afirmaţiile recurentului precum că 

marcă SONY STYLE, protejată pe teritoriul Republicii Moldova, la care a făcut 

referire recurentul întru susţinerea poziţiei că pot exista mai multe mărci care conţin 

elementul STYLE, nu pot fi reţinute, din motiv că elementul de bază al acestei mărci 

este SONY şi este larg cunoscută consumatorului din Republica Moldova, fapt ce 

exclude orice confuzie, iar elementul STYLE este plasat pe al doilea plan din punct de 

vedere al importanţei. Respectiv, înregistrarea mărcii SONY STYLE nu afectează 

dreptul exclusiv al titularului mărcii STYLE IR 692750, care beneficiază de drept 

exclusiv asupra mărcii sale la unele produse din clasa 34, în care o poziţie dominantă o 

ocupă elementul STYLE, fiind recunoscut de consumatori. 
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Colegiul reţine că, argumentele invocate în recurs au fost invocate şi în instanţa de 

fond, fiind puse în dezbateri şi fiind apreciate conform legislaţiei în vigoare. Astfel, de 

către recurent nu au fost prezentate careva argumente suplimentare pentru combaterea 

concluziilor expuse în hotărîrea primei instanţe. 

În plus, raportînd la actele cauzei, motivele invocate în cererea de recurs şi 

coraborînd temeiurile indicate cu prevederile art.400 CPC, Colegiul Civil, comercial şi 

de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie conchide că argumentele 

aduse în susţinerea cererii de recurs nu îşi găsesc încadrare în prevederile legale. 

În conformitate cu cele indicate mai sus şi avînd în vedere faptul că prima instanţă 

a constatat şi elucidat pe deplin circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea 

cauzei, a aplicat corect normele de drept material şi procedural, astfel, pronunţînd o 

hotărîre legală şi întemeiată, iar temeiurile invocate de către recurent sunt 

neîntemeiate, Colegiul ajunge la concluzia de a respinge recursul şi de a menţine 

hotărîrea primei instanţe. 

În conformitate cu art. 417 lit.a), art. art. 418, 419 CPC, Colegiul civil, comercial 

şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

 

d e c i d e : 

 

Se respinge recursul declarat de Kaufland Warenhandel GmbH&Co.KG prin 

intermediul SRL ,,Brevet Marc Service”. 

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 06 mai 2011, în pricina civilă la 

cererea de chemare în judecată declarată de Kaufland Warenhandel GmbH&Co.KG 

prin intermediul SRL ,,Brevet Marc Service” împotriva Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova privind contestarea actului 

administrativ. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

Preşedintele şedinţei,  

judecătorul                                                                    Ion Muruianu 

 

Judecătorii                                                                     Sveatoslav Moldovan  

 

                                                                                      Valentina Clevadî 


