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Dosarul nr. 2-69/13 

11 noiembrie 2013 

Curtea de Apel Chişinău 
Avînd în componenţa sa: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul 
Grefier 

HOTĂRÎRE 

mun. Chişinău 

M. Ciugureanu 
E.Ţurcan 

examinînd în şedinţă publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui Sîrbu 
Anatolie împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, intervenienţi accesorii 
FCP "Asconi" SRL şi S,A. "Migdal-P", cu privire Ia anularea hotărîrii şi obligarea înregistrării 
mărcii, instanţa, 

constată: 

La 24 august 2012, reclamantul, Sîrbu Anatolie a depus cerere de chemare în judecată 
împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, intervenient accesoriu FCP 
"Asconi" SRL cu privire Ia anularea Hotărîrii Comisiei de contestaţii a Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală şi obligarea înregistrării mărcii. 

Ulterior, în temeiul demersului Înaintat de reclamant, instanţa a dispus atragerea la proces 
a S.A. "Migdal-P" în calitate de intervenient accesoriu de partea pîrîtului. 

În motivarea acţiunii, reclamantul a menţionat că la 14.02 .. 2011 la AGEPI a fost depusă 
pentru înregistrare o marcă tridiminsională sub formă de butelie cu aplicare pe suprafaţa ei a 
unui strat decorativ cu etichete originale, cererea de depozit nr. 028628. 

La data de 30.06.2011, datele privind marca au fost publicate în Buletinul Oficial de 
Proprietate Publică (BOPI nr. 6/2011) în scopul informifuii persoanelor terţe, iar în termenul 
prevăzut de lege, nieio persoană terţă nu a depus opoziţie. 

La data de 13.10.2011, AGEPI a emis avizul provizoriu de respingere a înregistrării 
mărcii În temeiul art. 8(4) b) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor -
aducerea atingerii dreptului anterior pentru modelul industrial înregistrat. 

La data de 07.12.2011, în temeiul art. 47 al Legii nr. 38/2008 s-a depus contestaţie 
motivată la avizul provizoriu de respingere a înregistrării. 

La data de 05.01.2012, AGEPI a emis decizia definitivă,prin care contestaţia a fost 
considerată neîntemeiată, iar marca a fost recunoscută drept similară cu modelul industrial 
înregistrat cu nr. 266 de către intervenientuI accesoriu S.A. "Migdal-P". 

La data de 05.03.2012, la Comisia de contestaţii AGEPI s-a depus contestaţie împotriva 
deciziei de respingere a înregistrării. 

La data de 28.06.2012 a avut loc şedinţa Comisiei de contestaţii AGEPI, prin care s-a 
menţinut decizia examinării de respingere a înregistrării mărcii în aceleaşi temeiuri. 

Reclamantul a recepţionat Hotărîrea motivată a Comisiei de contestaţii AGEPI din data 
de 28.06.2012, la data de 31.07.2012. 

Reclamantul susţine că această hotărîre de respingere a înregistrării mărcii cu nr. depozit 
028628 este una i1icită şi nefondată, deoarece marca solicitată pentru înregistrare este o marcă 
tridiminsională şi extinderea drepturilor este determinată de totalitatea particularităţilor 
distinctive, reprezentate în imaginea depusă pentru înregistrare. . 

În cerere de înregistrare a mărcii a fost prezentată imaginea buteliei de formă cilindrică 
cu un ornament în relief sub formă de scoarţă de copac cu desen specific pe diagonală. În partea 
frontală a buteliei este amplasată o suprafaţă netedă cu etichetă divizată în două părţi, cea de 
sus este înrămată într-un ornament vegetal, iar cea de jos este netedă sub formă de rulou cu 
marginile întoarse. Partea din spate a buteliei în mijlocul corpului are o suprafaţă netedă pentru 
aplicarea contra-etichetei. Prin părţile laterale ale buteliei la nivel diferit în partea de jos şi în 



partea de sus a corpului sunt amplasate nişte proeminenţe care imit ramurile tăiate ale 
copacului. 

Modelul industrial nr. 266 invocat de AGEPI, la fel reprezintă o butelie cu aplicarea pe 
suprafaţa eia materialului ce imită scoarţa de copac. Însă după cum rezultă din comparaţia celor 
două imagini, desenul scoarţei din modelul industrial diferă de cel din marca solicitată. 

Desenul scoarţei a modelului industrial, imită dungi verticale, pe cînd în marca solicitată 
acestea sunt neuniforme şi executate pe diagonală. La fel diferă amplasarea crengilor tăiate - în 
modelul industrial imitaţia crengilor tăiateeste amplasată la un nivel în partea de mijloc a 
buteliei, pe cînd în marca solicitată imitaţia crengilor tăiate se află la niveluridiferite În părţile 
laterale opuse ale buteliei Între etichetă şi contra-etichetă, care s evăd doar În imaginile buteliei 
(vedera laterală). Mai mult ca atît, nu poate fi ignorat faptul că forma buteliilor este diferită. 

Marca solicitată spre înregistrare, reprezintă o butelie ci1indrică cu umerii drepţi, gît de 
înălţime medie, totodată gîtul buteliei nu conţine acoperire sub formă de scoarţă de copac, este 
neted şi are un capac termocontractabil. Forma buteliei din modelul industrial nu este 
cilindri că, unul din umerii buteliei este amplasat mai jos În raport cu celălalt, iar corpul buteliei 
se lărgeşte spre jos. Gîtul buteliei din modelul industrial este scurt, cu suprafaţa ce imită scoarţa 
de copac şi este astupat altfel decît butelia din imaginea mărcii a cărei Înregistrare a fost 
solicitată. 

Altă deosebire esenţială este că în marca solicitată de a fi înregistrată de Reclamant, sunt 
amplasate două spaţii pentru aplicarea etichetei şi contra-etichetei, adică nu toată suprafaţa 
buteliei conţine imitaţia scoarţei. Butelia înregistrată ca model industrial este acoperită în 
întregime cu material care imită scoarţa de copac, ce presupune un alt mod de aplicare a 
etichetelor pe acest obiect. 

Astfel, în opinia reclamantului, marca solicitată, nu doar că nu copie şi nu foloseşte 
elemente separate ale modelului industrial, ci reprezintă un obiect al protecţiei juridice nou şi 
original. 

Reclamantui susţine că art. 8 alin. (4) lit. b), a Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind 
protecţia mărcilor, nu admite înregistrarea mărcilor în o,!)Zul cînd acestea aduc atingere unui 
drept anterior, în special dreptului la nume, dreptUlui la imagine, unui drept de autor, la un 
desen sau la un model industrial protejat.Lista obiectelor cărora li se poate aduce atingere 
presupUne că marca care aduce atingere trebuie să fie identică. 

Însă deşi prin hotărîrea contestată a AGEPI din 28.06.2012, înregistrarea mărcii a fost 
respinsă în temeiul art. 8 alin. (4) a Legii privind protecţia mărcilor, care constituie temei de 
respingere a Înregistrării mărcii care este posibil să atingă un drept anterior, AGEPI a invocat 
ca temei a respingerii - faptul că marca solicitată spre înregistrare este similară cu desenul 
industrial nr. 266, rară a motiva prin ce se demonstrează această similaritate. 

Reclamantul susţine că Devizia AGEPI de refuz al înregisrări mărcii, contrar prevederilor 
art. 8 alin. (4) lit. b) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, nu conţine 
motivarea privind posibilitatea aducerii atingerii dreptului anterior, ci declară despre 
similaritatea mărcii fără careva motivare a opiniei expuse, or, această opinie a AGEPI privind 
similaritatea a două obiecte este una subiectivă şi neîntemeiată, deoarece prin sondajul opinie 
publice efectuat în rîndul consumatorilor de produse alcoolice privind similaritatea sau 
deosebirea celor două butelii, confirmă că buteliile sunt diferite. 

Drept confirmare a faptului că nu poate fi adusă atingere dreptului pentru modelul 
industrial înregistrat cu nr. 266 serveşte faptul, că titularul de drept - S.A. "Migdal-P", nu a 
depus opoziţie împotriva înregistrării mărcii în termenul prevăzut de lege, precum şi nu s-a 
opus nici utilizării mărcii timp de 5 ani de utilizare a acestei butelii de către Fep "Asconi" 
SRL, care produce vinuri de colecţie în butelie originală cu acoperire ce imită scoarţa de copac 
şi le livrează în multe ţări. În acest sens, reclamantul a anexat la materialele cauzei certificatul 
privind conferirea medaliei de aur pentru vinul îmbuteliat în butelia nominalizată, eliberat la 
expoziţia Grand Prix 2011 în Republica Cehă. 

Pîrîtul AGEPI a solicitat respingerea acţiunii menţionînd că Hotărîrea Comisiei de 
Contestaţii AGEPI din 28.06.2012 a fost emisă în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vigoare, fiind întemeiată pe prevederile art. 8 alin. (4) lit. b) a Legii nr. 38 din 29.02.2008 
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privind protecţia mărcilor, potrivit căruia, nu se admite Înregistrarea mărcilor În cazul cînd 
acestea aduc atingere unui drept anterior, În special dreptului la nume, dreptului la imagine, 
unui drept de autor, la un desen sau la un model industrial protejat. 

Pîrîtul susţine că semnului depus spre înregistrare de reci amant, i se opune modelul 
industrial nr. 266 înregistrat de S.A. "Migdal-P", care nu a acordat consimţămîntul său pentru 
înregistrarea mărcii solicitate de reci amant. 

De asemenea, pîrîtul a menţionat că instanţa de judecată nu poate obliga AGEPI să 
înregistreze marca cu nr. depozit 028628, deoarece odată cu anularea Hotărîrii Comisiei de 
Contestaţii AGEPI din 28.06.2012, AGEPI reia procedurile legale de examinare a mărcilor 
reclamantului. 

Intervenientul accesoriu FCP "Asconi" SRL prin reprezentantul său Daniel Cobzac, a 
solicitat admiterea acţiunii după cum a fost formulată de reclamant. 

Intervenientul aS'<§J)riJ!., .. S.A_."Migctal,,e':,.prinreprezentantul său Fistican Nelea, a 
solicitatresÎiînI~·ereaacţiunii reclamantului ca neîntel11eiată din aceleaşi argumente invocate de 
pîrît. -_ .•. __ ....................... . 

-Audiind reprezentantul reclamantului, reprezentantul pîrîtului şi reprezentanţii 
intervenienţilor accesorii, şi analizînd argumentele invocate în cererea de chemare în judecată, 
instanţa consideră acţiunea întemeiată şi pas bilă de admis, din următoarele considerente. 

Potrivit art. 47 alin. (1,2) a Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, orice 
decizie privind cererile de înregistrare a mărcilor poate fi contestată de către părţi în termen de 
2 Itmi de la data primirii ei sau de către persoanele terţe care deţin informaţia referitor la 
înregistrarea mărcii. Contestaţia are un efect suspensiv. Contestaţia se depune la AGEPI şi se 
soluţionează de către Comisia de Contestaţii În conformitate cu regulamentul acesteia, aprobat 
de Guvern. 

Potrivit art. 48 alin. (4) al aceleiaşi legi, Hotărîrea Comisiei de contestaţii se comunică 
părţilor şi poate fi atacată la Curtea de Apel chişinău În termenele prevăzute de lege. 

Potrivit art. 83 alin.(3) lit. i) a aceleiaşi legi, Curtea de Apel Chişinău soluţionează 
litigiile privind examinarea contestaţiilor depuse Împotriva hotărîrilor Comisiei de contestaţii a 
AGEPI. • 

În şedinţa de judecată s-a constatat, că la data de 14.02.2011, reci amantul a depus la 
AGEPI. cererea de înregistrare a mărcii tridiminsionale sub formă de butelie cu aplicarea pe 
suprafaţa ei a unui strat decorativ cu etichete originale, cererea nr. depozit 028628, iar la data 
de 30.06.2011, datele privind marca au fost publicate În Buletinul Ofical de Proprietate 
Industrală (BOPI nr. 6/2011) în scopul informării persoanelor terţe, iar În termenul prevăzut de 
lege nicio persoană terţă nu a depus opoziţie. 

La data de 13.10.2011 AGEPI a emis avizul provizoriu de respingere a înregistrării 
mărcii, pe motiv că marca a cărei Înregistrare a fost solicitată, atinge dreptul anterior a 
modelului industrial Înregistrat sub nr. 266 din 19.05.2000, ce aparţine S.A. "Migdal-P". 

Ulterior, la data de 07.12.2011, reclamantul în temeiul art. 47 al Legii nr. 38 din 
29.02.2008 privind protecţia mărcilor, a depus contestatie mgtivată la avizul provizoriu de 
respingere a înregistrarrr;-Jar']a-dafade05.0 1.20 12AGEpfa-~~is de-azill definitivă, prin care 
contestaţia a fost considerată neîntemeiată, iar marca a fost recunoscută drept similară cu 
modelul înregistrat cu nr. 266. 

La datade 05.03.2012, reci amantul a depus la Comisia de Contestaţii AGEPI, contestaţie 
Împotriva Deciziei de respingere a înregistrării, iar la 28.06.2012 a avut loc şedinţa Comisiei de 
Contestaţii AGEPI la care reprezentantul reclamantului în formă verbală a demonstrat 
deosebirea mărcii solicitate de modelul industrial opus, precum şi lipsa posibilităţii atingerii 
dreptului anterior pe care În opinia examinării l-ar putea aduce înregistrarea mărcii. 

Astfel, la data de 28.06.2012 a fostemisă Hotărîrea Comisiei de Contestaţii AGEPI, prin 
care s-a menţinut decizia examinării de respingere a înregistrării mărcii În aceleaşi temeiuri. 

Instanţa a constatat cu c,ertitudine cJl:J!fuzulAQEl'JS!~!ral:e-a-mărcLcunr.~-P-Qzit 
028628, şi implicit Hotărîrea Comisiei de Contestaţii AGEPi din 28.06.2012, sunt ilegale, 
deoarece imaginea ce face obiectul cererii nr. depozit 028628 reprezintă o butelie de fOrn:!.ă 

~i cilindrică c~lllllentJn...rclieLsub-fotmLck. . .§fQ,arţă~e _~~_.cu desen specific pe 
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diagDnală. În partea frDntală a buteliei este amplasată o. suprafaţă netedă cu etichetă divizată în 
dDUă părţi, cea de sus este înrămată într-un ornament vegetal, iar cea de JDS este netedă sub 
fDrmă de rulDU cu marginile întDarse. Partea din spate a buteliei în mijlDcul cDrpului are o. 
suprafaţă netedă pentru aplicarea cDntra-etichetei. Prin părţile laterale ale buteliei la nivel 
diferit în partea de JDS şi în partea de sus a cDrpului sunt amplasate nişte prDeminenţe care imit 
ramurile tăiate ale cDpacului. 

MDdelul industrial nr. 266 invDcat de AGEPI" la fel reprezintă o butelie cu aplicarea pe 

I ~~~~f~:!~~~i~~~:~~td~~6~âe~~~~~;~f~S!1~~i~~~~'~f::~~~fia 
Desenul sCDarţei a mDdelului industrial, imită dungi vertic~, pe cînd în marca sDlicitată 

acestea sunt ~!lliifDrme şi ex~cutate ~iagQLL!\lă..La fel diferă amplasarea crengilDr tăiate - îrr 
modelul industrial imitaţia crengilDr tăiate este amplasată la un nivel în partea de mijlDc a ' 
buteliei, pe cînd în marca sDlicitată imitaţia crengilor tăiate se află la niveluri diferite în părţile 
laterale Dpuse ale buteliei între etichetă şi cDntra-etichetă, care se văd dDar în imaginile buteliei 
(vedera laterală). Mai mult ca atît, nu pDate fi ignDrat faptul ",ăfDrm!!l:JllteIiiIDr este,di[erit~._ 

Marca sDlicitată spre înregistrare, reprezintă o. buteIiedi'indrică cuumerff drepţi, gît de 
înălţime medie, tDtDdată gîtul buteliei nu conţine aCDperire sub fDrmă de sCDarţă de CDpac, este 
neted şi are un capac termDcDntractabil. FDrma buteliei din mDdelul industrial nu este 
cilindrică, unul din umerii buteliei este amplasat mai JDS în rapDrt cu celălalt, iar cDrpul buteliei 
se lărgeşte spre JDS. Gîtul buteliei din mDdelul industrial este scurt, cu suprafaţa ce imită sCDarţa 
de CDpac şi este astupat altfel decît butelia din imaginea mărcii a cărei înregistrare a fDSt 
sDlicitată. 

Altă deDsebire esenţială este că în marca sDlicitată de a fi înregistrată de Reclamant, sunt 
am, ,P, las,at,e ~~E~ .. ~paţiipentru aplicar<:a eti9hete~i şi .cOQtrac.e-ti2hetei, a:Ji~_!:l.lL19(!ţă s.llpmf(iţa 
bJ!lelieLcDnţine imitaţia sCDarţei. Butelia înre s~ca mDdeI industrial este aCDperită în 

<,,-- ,",",_ .. "" • __ "_ ••.. __ ._.o<._c_.",""_,._,, .,,_ '""'-'I'~".,.",-,,~ "-.>."-' "" 
întregime.,.C1Lm(!ţ,eI.\!lL~e Imită sCDarţa de cDpac, ce--ţJresupune un alt mDd de aplicare a 
etichetelDr pe acest DbiecC 1 

Astfel, instanţa cDncluziDnează că marca-sDlicitatii; nu dDar că nu cDpie şi nu fDIDseşte A 
e~ente separate ale mDdelului industriahJi.J:.eprezil)!~.Jlll_Qbiect~l2!'Dte~liei L\lE~dic~_!19.~şi .. ~1 
Driginal. . 
~~'-De asemenea, instanţa retine că AGEPI a.jJlvDcat, în favDarea respingerii cererii nr. 
d~PDzit 028628 prevederile art. 8 alin. (4) Iit. b) a Legii-~:-38din-29.02~2008, menţiDnfild"că 
marca respectivă este similară cu mDdelul industrial cu nr. 266 înregistrat de S.A. "Migdal-P". . ~ 

{
,.. I~jrrJ2e.cizia..AGEP-I-din-05~0l.2J)J2,_.şinici.ÎItHQtărÎl:e,a..CDmisieLde_Contesţaţii AGEPI 

din 28.06.2012, nu a fDSt sPe.9ficljJ.cg!)cXeLllri!1mID'.fa.cll!)L.<.IeJ2Qf.:iLQ18~~8.'.I.4.\!ce_aling\;[e şi 
este similară mDdeluluiindustrial nr. 266. Din acest mDtiv, instanţa apreciază aceste argumente 

f i~te' deAGEPTSuîltdeClm:.atiy_~şLiiiLŞ.\!!1!.s.!:l~lil)J.lt<l,prin.,careyaJllijlQ.a"!lJ?1Q_~f;111;t!:. 
Din CDntra, pDtrivit SDndajul Dpiniei llubl.ke .. cle.c.tuaLî!l!Wdul CQ11Ş1lm.aloriloLQe,llroc!pse 

alcDDlice privind simi1ârfiatea sau deDsebirea celDr două butelii, s-a cDnfirmat faptul că buteliile 
ce fac Dbiectul mărcii nr. depDzit 268828 şi mDdelului industrial nr. 266, şunt diferit;:..,şi nu PDt 
fi confundate de cDnsumatDri nici chiar dacă se află pe acelaşi raft. 

TDtDdată, în vederea cDnfirmării sau infirmării cDncluziiIDr expuse în 
sDndaj ulnDminalizat, il!.şţl.!!lta_ .. ~_(!.RlIliLQ~m~[şllLre.clam®ţylllL_şL!L_d.isp-us"_efe,ctuarea_\.!!lei 
qpertize judkiMe la CentruLNaţiDnal de Expertize Judiciare a de pe lîngă Ministerul Justiţiei 
al RM. Insă instituţia respectivă, a refuzat să efectueze expertiza menţiDnată, din lipsa 
expe0i!.Dr care disQ..Ull s!e calific.l!!:.ei\ neces..wă. 

- In această Drdine de idei, instanţa V,a.PUlls:..ill,.baza hDtărîrii sDndajyLQpinil:Lp_ublice 
p,ezentat de reclamant, întrucît participanţii la prDces nu au prezentat careva probe care să 
i~oncIu~daj. 

Mai mult ca atît, drept cDnfirmare a faptului că nu pDate fi adusă atingere dreptului pentru 
mDdelul industrial înregistrat cu nr. 266 serveşte faptul, că titularul de drept - S.A. "Migdal-P", 
fllLa.dePJ.!Ş,9PDziILe împDtriva înr~~_~~j. mycii în termenul prevăzut de lege, precum şi nu s-a 
DPUS nici utilizării mărcii timp de 5 ani de, utilizare a acestei butelii de către FCP "AscDni" 
SRL, care prDâuC'e vlnun decOIecîie'tn'!)utehe originală cu aCDperire ce imită sCDarţa de cDpac 



şi le livrează în multe ţări. În acest sens, instanţa reţine drept probă certificatul privind 
conferirea me,daliei de aur-flemru-vimIl 1mbUte11af'îlrl:lU:reU!nrominalizată;-ecliberat la expoziţia 

_Grand Prix 2ill1J1.lJ~gp)lblica Cehă. 
Instanţa respinge ca fiind neîntemeiat ar,.gumentele AGEPI precum că marca nr. 268628 

~"'~~""'" -~-~""""""",~-.,.,.""",,, ~--"""",~,., ...... ,,-, 
~ufe a:inger~ţL.~~~.,~i~,~~"El~g,\lllJl\l~:ip,dllsţtialnr;,2661 întrucîfaceste argumente sunt 
d~~.1!@ll,Y§,JJ,e..rrmg,s,\lş,ţ)nute...pr1ILcare~a_mJJ IOllS.lUl!9l1!Yltll· . 

Totodată, instanţa respinge...arg\lllliCutuLAGEPI.J?0triviCcăruia instanţa..de ~cată nu 
poate oblilLa AGEl'J să înregistreze marca cu nr. depozit 028628, deoarece odată cu anularea 
Hotărîrii Comisiei de Contestaţii AGEPI din 28.06.2012, AGEPI reia procedurile legale de 
examinare a mărcilor reclamantului. În acest sens, instanţa reţine că deşi R~ezentul litigiu_eslI< 
pe roluUnstanţelgr de iu~cată,l~~~pînd cu data de.14.Q8.fO!1 .. ,A,QJlPI nu a invocat careva alte 
temeiuri de fapt şi de drept de a refuz~]jie.giiţr1ii~llinilr&;iLc.u.nr.,depozit2.6R6.2~. 

--conaucrnail::Se 3iQ5reveaeriTeart. 47 alin. (1-2); 48 alin. (4); 83 alin. (3) lit. i) a Legii nr. 
nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, şi art.art. 238-241 a Codului de Procedură 
Civilă al RM, instanţa, 

hotărăşte: 

A admite integral acţiunea reclamantului Anatolie Sîrbu către Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală, intervenienţi accesorii FCP "Asconi" SRL şi S.A. "Migdal-P" privind 
anularea hotărîrii Comisiei de Contestaţii ca fiind neîntemeiată şi obligarea AGEPI de a 
înregistra marca tridiminsională conform cererii cu nr. depozit 028628, ca fiind întemeiată. 

A anula hotărîrea Comisiei de Contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietate 
Intelectuală din 28.06.2012, prin care a fost respinsă contestaţia depusă de Anatolie Sîrbu 
asupra deciziei de respingere a cererii de înregistrare a mărcii din 05.01.2012 ca fiind ilegală; 

A obliga Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală de a înregistra marca 
tridimensionaJă conform cererii cu nr. depozit 028628. 

Hotărîrea este cu drept de recurs în termen de dO\lă luni la Curtea Supremă de Justiţie a 
Republicii Moldova. 

Preşedintele şedinţei, 

Judecătorul M. Ciugureanu 


