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H O T Ă R Â R E 

ÎN NUMELE LEGII 

31.10.2003                                                                                  m. Chişinău 

Instanţa de contencios administrativ a Curţii de Apel Chişinău în componenţa 

preşedintelui în şedinţă – Nelea Budăi 

cu participarea grefierei – Dorina Sergentu, interpretei – Liliana Şchili, 

examinând în şedinţă publică cauza civilă la acţiunea Companiei „Galaher 

Limited” GB către Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a RM 

despre anularea deciziei Direcţiei Mărci şi Modele Industriale din 13.12.2002, 

menţinută prin hotărârea Comisiei de Apel şi înregistrarea desemnării „THREE 

KINGS”, 

a c o n s t a t a t: 

Reclamantul s-a adresat în instanţa de judecată cu cererea nominalizată, 

motivând că desemnarea solicitată corespunde cerinţelor din dispoziţiile alin.4 art.7 

al Legii RM privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, adică nu este 

similară în măsura creării confuziei. Elementul comun /verbal/ pentru semnul, 

înregistrarea căreia se solicită şi semnele opuse este „kings”. Elementul distinctiv 

al semnului revendicat este „THREE”/în traducere din engleză – trei/, iar semnul 

opus – „Five”/în traducere din engleză – cinci/. Elementele distinctive ale ambelor 

semne au o diferită semnificaţie grafică, fonetică şi semantică, deaceea ele nu 

prezintă similitudine susceptibilă de a produce confundare. Elementul verbal 

similar „KINGS” se utilizează şi este înregistrat în clasa 34 de către numeroşi 

solicitanţi, cum ar fi înregistrările internaţionale nr.425617 – „KINGDOM”, 

nr.727753 – „SUPERKINGS”, nr. 744887 – „Five Kings”, înregistrarea naţională 

nr.2795 – „KINGG OF BEERS”, ceea ce atestă că în pofida prezenţei în desemnări 

a unor elemente similare, ele dispun de semne distinctive şi, drept consecinţă, au 

fost înregistrate în Moldova. 



În şedinţa judiciară reprezentantul reclamantului Şcerban Pavel cererea de 

chemare în judecată şi a solicitat să fie admisă. 

Reprezentanţii pârâtului Iurie Clătinici şi Nina Schiţco nu au recunoscut 

cererea de chemare în judecată şi au solicitat să fie respinsă ca nefondată. 

Analizînd argumentele invocate în cererea de chemare în judecată, depoziţiile 

participanţilor la proces, înscrisurile administrate, depoziţiile specialistului, şefului 

Biroului analitico-practic al AGEPI – Oxana Pasenco, instanţa de judecată 

consideră acţiunea pasibilă de respins din următoarele considerente: 

În conformitate cu prevederile alin.1 din art.2 al Legii nr.588/1995 privind 

mărcile şi denumirile de origine a produselor marca serveşte la deosebirea 

produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de produsele sau 

serviciile altei persoane fizice sau juridice. Conform alin.2 din art.7 al Legii nr. 

588/1995 sânt excluse de la protecţie mărcile care nu dispun de condiţiile de 

distinctivitate, conform prevederilor art.2. Din materialele dosarului s-a stabilit că 

desemnarea solicitată THREE KINGS nu se deosebeşte suficient de marca verbală 

internaţională nr. 74488/ Five Kings, titular – Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 

51, Parkstrabe, D-22605 Hamburg /DE/, înregistrată pentru toate produsele din 

clasa 34. Cifrele nu pot fi înregistrate independent în calitate de marcă. Cât priveşte 

a doua parte a mărcii KINGS, fiind admisă la înregistrare pe numele diferitor 

solicitanţi îşi va pierde distinctivitatea. Excepţia prevăzută la p.8 din art.7 al Legii 

nominalizate, conform căreea cererea de înregistrare a mărcii nu poate fi refuzată 

în temeiul art.7/1/ 2) b), dacă a fost folosită în procesul fabricării şi comercializării 

produselor cel puţin 5 ani, adică a dobândit distinctivitate prin folosinţă nu poate fi 

aplicată faţă de cererea de înregistrare a mărcii „TREE KINGS” faţă de „Five 

Kings”. 

În conformitate cu prevederile alin.3 art.6 din Legea nominalizată dreptul 

exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în conformitate cu prezenta 

lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci. 

Prin urmare, înregistrarea desemnării solicitate ar putea duce în eroare 

consumatorul în privinţa producătorului produselor, făcându-se o asociere falsă că 



între toţi solicitanţii ar exista o careva legătură sau toate mărcile aparţinând unuia 

şi aceluiaşi producător. 

Avizul Centrului Naţional de Terminologie privind semnul „THREE KING” 

nu poate fi reţinut, deoarece specialiştii Centrului nu au luat în consideraţie Legea 

privind mărcile şi denumirile de origine şi nu au practică în domeniul AGEPI. 

Prin considerentele expuse, în conformitate cu prevederile Legii 588/1995, 

art.art.238-242 CPC RM, instanţa 

h o t ă r ă ş t e: 

A respinge ca nefondată acţiunea Companiei Gallaher Limited, GB privind 

anularea deciziei Direcţiei Mărci şi Modele Industriale din 13.12.2002, menţinută 

fără modificări prin hotărârea Comisiei de Apel a AGEPI şi înregistrarea 

desemnării „THREE KINGS”, cererea nr.010474. 

Hotărârea poate fi contestată în ordine de recurs la Curtea Supremă de Justiţie 

RM în 15 zile de la pronunţare. 

 

 

Preşedintele şedinţei - 


