
prima instanţă M. Anton                                    dosarul nr.2r-508/11 
 
 

D E C I Z I E 
 
13 decembrie 2011                                                   mun. Chişinău 
 
                                Colegiul civil şi de contencios administrativ 
                                              al Curţii Supreme de Justiţie 
 
în componenţă : 
Preşedintele şedinţei, judecătorul                    Valeriu Doagă 
Judecătorii                                                        Tatiana Răducanu, Iulia Cimpoi 
 
examinând în şedinţă publică recursul declarat de către Vsevolod Ilcenco, în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui Vsevolod Ilcenco împotriva 

Companiei Austria Tabac GmbH, Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală 

cu privire la decăderea din drepturi asupra mărcilor internaţionale şi cererea de 

chemare în judecată a Companiei Austria Tabak GmH împotriva lui Vsevolod 

Ilcenco, Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea 

mărcii Robinson, împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 04 iulie 2011, 

prin care acţiunea lui Vsevolod Ilcenco a fost respinsă, iar acţiunea Companiei 

Austriei Tabac GmbH a fost admisă, 

c o n s t a t ă : 

Vsevolod Ilcenco la 23 iulie 2010 a depus cerere de chemare în judecată 

împotriva Companiei Austria Tabac GmbH, Agenţiei de Stat pentru Proprietate 

Intelectuală cu privire la decăderea din drepturi asupra mărcilor internaţionale. 

În motivarea acţiunii reclamantul Vsevolod Ilcenco a indicat că, este titularul 

mărcii naţionale Robinson, nr. înregistrare 18255, clasa 34, „Tutun, articole pentru 

fumători, chibrite”. Marca a fost înregistrată la AGEPI, trecînd expertiza 

specializată conform prevederilor legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor în vederea protecţiei investiţiilor sale în producere, a depus la 07 

noiembrie 2008 cerere de înregistrare internaţională de marca 991373, clasa 34 cu 

desemnare în Uniunea Europeană, Albania, Belarus, Elveţia, Croaţia, Monaco, 

Muntenegru, Macedonia, Serbia, Federaţia Rusă, Suedia, Ucraina. 



În ultimul timp el a început să primească scrisori de pretenţii de la Austria 

Tabak GmbH, în baza cererilor internaţionale susnumite, privind cererea de 

confuzie pe piaţă şi inducerea în eroare a consumatorului. Faptele date sunt 

neîntemeiate, întrucît o perioadă de mai mult de cinci ani nu cunoaşte fapte de 

folosire a mărcilor Ronson pe teritoriul Republicii Moldova. 

Legislaţia internaţională şi naţională în domeniu impun obligaţia utilizării 

mărcii din momentul înregistrării acesteia, pentru a nu crea în aşa mod 

impedimente altor agenţi economici şi a nu folosi înregistrările în scop de blocaj. 

În aşa mod, art. 5 lit. c) al Convenţiei de la Paris, art. art. 15,19 TRIPS consacra 

obligaţia de folosinţă a mărcii, prevăzînd (ar. 19 TRIPS), „dacă folosirea unei 

mărci de fabrică sau de comerţ este obligatorie pentru menţinerea unei înregistrări, 

înregistrarea nu va putea fi radiată decît după o perioadă neîntreruptă de folosire de 

cel puţin trei ani, cu excepţia cazului în care titularul mărcii prezintă motive 

valabile referitoare la existenţa unor obstacole la o astfel de folosire. 

Circumstanţele independente de voinţa titularului mărcii, care constituie un 

obstacol la folosirea mărcii, de exemplu restricţii la import sau alte prescripţii 

guvernamentale vizînd produsele sau serviciile protejate prin marcă, vor fi 

recunoscute ca motive valabile ale nefolosirii”. 

Obiectivul acestor prevederi este preluat prin art. 14 al. (1) al Legii nr. 38-

XVI din 29 februarie 2008, „dacă în decurs de 5 ani după înregistrare marca nu a 

făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele şi/sau 

serviciile pentru care este înregistrată sau dacă utilizarea mărcii a fost suspendată 

pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani, titularul mărcii este decăzut din drepturile 

asupra mărcii în condiţiile prezentei legi, cu excepţia cazurilor cînd există motive 

întemeiate pentru neutilizare”. 

A indicat că, din datele pe care le deţine, marca cu aşa denumire efectiv în 

Republica Moldova nu a fost utilizată. Conform scrisorii informative a Institutului 

naţional de standardizare şi metrologie nici un certificat de conformitate pentru 

denumirea Ronson nu a fost eliberat. 



Cere, Vsevolod Ilcenco decăderea din drepturi asupra mărcilor internaţionale 

IR 553157 Robinson şi 660472 Robinson, pentru produse cuprinse în clasa 34, 

titular Austria Tabak GmbH Koppstrasse 116, A-1160, Viena, Austria. 

Compania Austria Tabac GmbH la 02 august 2010 a depus cerere de chemare 

în judecată împotriva lui Vsevolod Ilcenco, Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală cu privire la anularea mărcii verbale Robinson nr. 18255 din 09 iunie 

2009 înregistrată pe numele lui Ilcenco Vsevolod. 

Reclamantul Compania Austria Tabac GmbH în motivarea acţiunii a indicat 

că, este titulară în Republica Moldova a mărcilor Internaţionale Ronson IR 660472 

(combinată) cu prioritate din 27 iulie 1996, prioritate în Republica Moldova din 27 

martie 1997 şi Ronson IR 553157 (verbală) cu prioritate din 05 aprilie 1990, 

prioritate în Republica Moldova din 09 iunie 2004, la produsele cuprinse în clasa 

34 din Clasificatorul Internaţional al Produselor şi Serviciilor – tutun brut şi 

prelucrat, articole din tutun. 

Menţionează că, la 26 octombrie 2009 Austria Tabak GMBH a depus la 

AGEPI spre înregistrare marca combinată Ronson nr. depozit 026033, avînd 

ambalajul roşu şi dungi aurii, în combinaţie cu alte elemente figurative. Ţigările 

marcate Ronson, sunt promovate de reclamantă deja de mulţi ani în numeroase ţări, 

inclusiv, în ţările vecine Ucraina şi România. 

Indică că, din Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 156 (3489), 

publicat la 16 octombrie 2009, a aflat că SA „Tutun-CTC” se pregăteşte de 

lansarea în piaţă a unor ţigări sub denumirea Robinson. Considerînd că elementele 

verbale Robinson şi Ronson se aseamănă, reclamanta s-a interesat în ce măsură 

ambalajul (designul) ţigărilor în îmbinare cu cuvîntul Robinson se aseamănă cu 

ambalajul ţigărilor Ronson şi dacă brandul pregătit pentru lansare ar putea să 

încalce drepturile anterioare de proprietate industrială ale reclamantei. 

La 11 ianuarie 2010, mandatarul reclamantei a primit de la SA „Tutun-CTC” 

un răspuns şi o mostră a ambalajului ţigărilor Robinson, care era foarte asemănător 

cu ambalajul ţigărilor Ronson, care timp îndelungat a fost promovat în numeroase 

ţări şi care a fost deja solicitat pentru înregistrare şi în Republica Moldova. 



Menţionează că, în pofida asemănării foarte mari dintre etichetele de ţigări 

Ronson şi Robinson, SA „Tutun-CTC” a declarat că nu vede motive legale de a 

întrerupe producţia de ţigări Robinson, care se realizează la comanda firmei SC 

„Prezent-Service” SRL din mun. Chişinău. În acest sens, SA „Tutun CTC” a 

indicat că, directorul firmei SC „Prezent-Service” SRL. Vsevolod Ilcenco, pîrît în 

pricina dată, este titularul mărcii verbale Robinson, iar designul ambalajului mărcii 

a fost oferit de SC „Prezent-Service” SRL. Austria Tabak GmbH afirmă, că însuşi 

pârâtul în opoziţia nr. 2615 din 30 iunie 2010, a recunoscut asemănarea dintre 

mărcile Ronson şi nr. 18255 Robinson, prin care a solicitat AGEPI să emită decizia 

de refuz în înregistrarea mărcii Ronson nr. depozit 026033 cu ambalajul roşu şi 

elementele aurii, în combinaţie cu celelalte elemente figurative. În argumentarea 

poziţiei Vsevolod Ilcenco a argumentat că, în calitate de titular al mărcii verbale 

naţionale nr. 18255 Robinson, înregistrată la 09 iunie 2009, se opune înregistrării 

mărcii Ronson pe numele reclamantei pe motivul că între semnele verbale 

Robinson şi Ronson nu există diferenţe semnificative din punct de vedere 

intelectual, vizual şi fonetic. În acest sens, pîrîtul a indicat că între mărcile 

confruntate Robinson şi Ronson nu există diferenţe la nivel de produs, deoarece 

ambele mărci vizează produsele din clasa 34 – tutun, articole pentru fumători, 

chibrituri, iar însăşi semnele verbale Robinson şi Ronson sunt atît de asemănătoare, 

încît din punct de vedere vizual, eliminînd literele „b” şi „i”, plasate în mijlocul 

termenului Robinson, se anulează orice diferenţe dintre semne, ceea ce poate 

induce consumatorul în eroare. 

Consideră că pîrîtul a depus cu rea-credinţă cererea de înregistrare a mărcii 

verbale naţionale nr. 18255 Robinson, înregistrată la 09 iunie 2009, deoarece 

contrar scopului stabilit de lege, această marcă nu serveşte la deosebirea produselor 

titularului de produsele altor persoane, dar dimpotrivă creează o confuzie cu 

mărcile anterioare Ronson, înregistrată în Republica Moldova pe numele 

reclamantei cu 14 ani mai devreme decît marca litigioasă. 



Pîrîtul a înregistrat ca marcă denumirea Robinson cu scopul de a realiza o 

confuzie între produsele firmei sale şi produsele reclamantei, care se bucură de 

faimă internaţională. 

A mai indicat că în urma unui studiu privind gradul de asemănare a mărcilor 

confruntate şi posibilitatea confruntării acestora de către consumatori, realizat la 

cererea Companiei de către compania de consultanţă în afaceri, specializată în 

cercetări sociologice şi marketing strategic „Magenta Consulting” SRL, în urma 

cercetărilor analizate, experţii au concluzionat că etichetele de ţigări Ronson şi 

Robinson sunt asemănătoare pînă la confuzie. La fel experţii au concluzionat şi 

asupra asemănării denumirilor Robinson şi Ronson, menţionînd între altele, că 

datorită caracteristicii creierului uman de a identifica primele şi ultimele litere ale 

cuvîntului şi de a forma din aceste cuvinte, mulţi corespondenţi nu au observat 

deosebirea dintre aceste două denumiri. Susţine că marca plagiată de pîrît a fost 

deja înregistrată pe numele Austria Tabak GmbH de către Agenţia pentru Protecţia 

Proprietăţii Intelectuale sub nr. 20412 la 13 septembrie 2010, ca suport legal a 

invocat art. 21 al. (1) lit. b) al Legii privind protecţia mărcilor. 

Astfel, pîrîtul se va folosi de avantajele oferite de brandul Ronson, care a fost 

promovat intens de reclamantă, subminînd în consecinţă clientela reclamantei. 

Cere, Austria Tabak GmbH anularea mărcii verbale naţionale nr. 18255 

Robinson, înregistrată la 09 iunie 2009 pe numele lui Vsevolod Ilcenco. 

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 12 noiembrie 2010 cererile de 

chemare în judecată nominalizate au fost conexate într-un singur proces. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 04 iulie 2011 a fost respinsă ca 

neîntemeiată acţiunea lui Vsevolod Ilcenco împotriva Companiei Austria Tabac 

GmbH, Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la decăderea din 

drepturi asupra mărcilor internaţionale IR 553157 Ronson şi IR 660472 Ronson 

pentru produsele cuprinse în clasa 34 din Clasificatorul Internaţional al Produselor 

şi Serviciilor, titular Austria Tabak GmbH, Koppstrasse 116, A-1160, Viena, 

Austria. A fost admisă acţiunea Companiei Austria Tabak GmH împotriva lui 

Vsevolod Ilcenco, Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la 



anularea mărcii verbale Robinson nr. 18255 din 09 iunie 2009, înregistrată sub 

numele lui Vsevolod Ilcenco. A fost anulată marca verbală Robinson nr. 18255 din 

09 iunie 2009, înregistrată sub numele lui Ilcenco Vsevolod. 

Vsevolod Ilcenco a depus cerere de recurs împotriva hotărîrii primei instanţe, 

cerînd admiterea recursului, casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi 

hotărîri de admitere integrală a acţiunii sale şi respingere a acţiunii Companiei 

Austria Tabak GmbH.  Recurentul Vsevolod Ilcenco în motivarea recursului a 

indicat că, nu este de acord cu hotărîrea primei instanţe deoarece la examinarea 

pricinii au fost aplicate greşit normele de drept material. 

Consideră că hotărîrea primei instanţe este abuzivă pornind de la faptul că 

mărcile internaţionale IR 553157 şi IR 660472 ale intimatului real nu se folosesc, 

şi nici nu au fost folosite pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce exclude 

motivele legate de creare a confuziei pe piaţă şi inducerea în eroare a 

consumatorului. 

La fel, a mai indicat că prima instanţă la emiterea hotărîrii nu a ţinut de 

prevederile art. 20 al. (1) lit. a) al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 

29 februarie 2008. 

De asemenea, instanţa eronat şi unilateral a conchis asemănarea unor mărci în 

baza încheierii unui sondaj de opinie, şi a neglijat opinia experţilor specializaţi de 

la AGEPI. Sondajul de opinie nu poate avea o forţă probantă prestabilită şi urma a 

fi apreciată conform prevederilor art. 130 CPC. 

A mai indicat în favoarea admiterii acţiunii de decădere din drepturi o serie de 

hotărîri definitive ale Curţii de Apel Chişinău în pricinile privind decăderea din 

drepturile asupra mărcilor pe motiv de neutilizare. 

La fel nu este de acord cu concluziile primei instanţe referitor la admiterea 

cererii intimatului Austria Tabak GmbH privind anularea mărcii nr. 18255, 

deoarece înregistrarea reglementară a mărcii naţionale nr. 18255 nu a făcut 

obiectul contestărilor din partea intimatului, fiind demonstrată lipsa interesului 

persoanelor terţe faţă de înregistrarea de referinţă pe teritoriul Republicii Moldova. 

De  astfel, poziţia AGEPI care a admis înregistrarea mărcii nr. 18255 se bazează pe 



unele principii generale aplicabile din domeniul expertizei obiectelor Proprietate 

Intelectuală, nu înzadar conform datelor extrase din BD OMPI coexistenţa mărcilor 

Ronson/Robinson, mărci de diferite tipuri după structură, pentru clasa 34, se 

depistează în Rusia, cu înregistrarea naţională nr. 221631, înregistrată la 18 

septembrie 2002 în Turcia, cu înregistrare naţională 85146 din 07 august 1993, 

prin înregistrările internaţionale nr. 165874/553157/598176/660472/991373 în mai 

multe ţări, cum ar fi Austria, Elveţia, Italia, Monaco, Liehtenstein, Belorusia şi 

ţările Benelux. 

De asemenea, consideră că instanţa, citind pe larg fragmente din sondaj, 

ajunge la încheieri inadmisibile la speţă, or cercetarea de sociologie şi marketing 

nu poate constitui probă în litigiu dat şi contravine expertizei unui organ de stat 

specializat, care efectuează o expertiză în fond după recomandările OMPI şi 

regulamentul de aplicare al legii privind protecţia mărcilor. Îndeplinirea atribuţiilor 

Agenţiei de Stat de înregistrare a unei mărci nu poate fi considerată o acţiune 

ilicită. Nu poate fi calificat ca fiind o încercare de blocaj şi de rea-credinţă 

depunerea de către titularul mărcii nr. 18255 a unei opoziţii, conform art. 40 al 

Legii 38/2008 în cadrul procedurii de înregistrare a mărcii combinate, depozit 

026033, solicitant Austria Tabak. Or, drepturile asupra depozitului citat, care de 

altfel a fost înregistrat, număr de înregistrare 20412 din 2010-09-13, nici măcar nu 

constituie obiect al acţiunii curente. În aşa mod, invocarea de către instanţă a unor 

drepturi ce decurg din alte titluri de protecţie ale Austria Tabak sunt inaplicabile 

speţei. 

La fel, regretabil au fost preluaţi în mod eronat de către instanţă termenii 

lipsiţi de valoare juridică – „producător cunoscut”, „faima internaţională”. Or, 

cadrul legislativ internaţional şi nici cel naţional nu consacră efectele juridice ale 

acestor noţiuni. 

Reprezentantul recurentului Vsevolod Ilcenco, Iulia Ciubuc, în şedinţa 

instanţei de recurs, recursul declarat l-a susţinut, cerînd admiterea acestuia, casarea 

hotărîrii primei instanţe cu emiterea unei noi hotărîri de admitere integrală a 

acţiunii sale şi respingere a acţiunii depuse de Austria Tabak GmbH. 



Reprezentantul intimatului Austria Tabac GmbH, Ariadna Dodi, în şedinţa 

instanţei de recurs, a solicitat respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii primei 

instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legală. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu AGEPI, Rodica Popescu, în şedinţa 

instanţei de recurs a lăsat cererea de recurs la discreţia instanţei de recurs. 

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 alin. (1) lit. a) Cod de procedură civilă, instanţa de 

recurs, după ce judecă recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină 

hotărârea primei instanţe. 

Recursul este nefondat. 

Concluzia primei instanţe despre necesitatea admiterii acţiunii Companiei 

Austria Tabak GmbH şi respingerii acţiunii lui Vsevolod Ilcenco este justă, ea 

având la bază cumulul dovezilor administrate în cadrul dezbaterilor judiciare, 

cărora le-a fost dată aprecierea juridică cuvenită, conform cerinţelor art.130 Cod de 

procedură civilă. 

S-a stabilit că Vsevolod Ilcenco prin acţiunea depusă împotriva Austria Tabak 

GmbH, AGEPI a solicitat decăderea din drepturi a titularului Austria Tabak 

GmbH, Koppstrasse 116, Viena, Austria asupra mărcilor internaţionale nr. IR 

553157 Ronson şi nr. 660472 Ronson pentru produsele clasei 34, din motivul 

neutilizării efective a mărcilor pe parcursul a 5 ani consecutiv pe teritoriul 

Republicii Moldova, în temeiul art. 20 al. (1) pct. a) al Legii privind protecţia 

mărcilor nr. 38-XVI din 29 februarie 2008. 

În acest sens, prima instanţă legal a respins ca neîntemeiată cererea depusă de 

Vsevolod Ilcenco împotriva Austria Tabak GmbH cu privire la decăderea din 

drepturi asupra mărcilor internaţionale nr. IR 553157 şi nr. IR 660472 pentru 

produsele clasei 34 din considerentele ce succed. 



Din actele pricinii s-a stabilit că ţigările RONSON marcate în acest fel, sunt 

promovate de Austria Tabak GmbH de mulţi ani în numeroase ţări, inclusiv, în 

ţările vecine Ucraina şi România. Dat fiind faptul că, piaţa de ţigări a Republicii 

Moldova nu reprezintă un sistem închis, ci, dimpotrivă, este o parte integrantă a 

pieţii comunitare, iar consumatorul autohton dispune de acces la piaţa comunitară 

şi este pe deplin informat asupra produselor de ţigări, care se comercializează în 

statele vecine şi ca urmare, prima instanţă corect a luat în consideraţie în speţă 

prezenţa ţigărilor Ronson pe piaţa statelor vecine. 

S-a mai stabilit că, mărcile contestate de recurent au fost supuse reînregistrării 

la data de 5 aprilie 2010, fapt care reprezintă în sine o dovadă elocventă 

exteriorizării intenţiei Austria Tabak GmbH de a promova mărcile respective în 

continuare şi un act de folosinţă a mărcilor ca atare. Astfel, de la data dobândirii 

reînnoirii înregistrării drepturilor asupra mărcilor internaţionale Ronson şi anume 

de la 05 aprilie 2010 a început a curge un nou termen de 5 ani, în cadrul căruia 

marca ar putea fi folosită de către titular, inclusiv şi pe teritoriul Republicii 

Moldova. 

În acest sens prin reînnoirea mărcii sale, intimatul a arătat expres interesul său 

pentru protecţia acesteia în Republica Moldova. 

La caz, instanţa de recurs reţine ca neîntemeiată critica recurentului cu privire 

la impertinenţa largă făcută de prima instanţă la hotărîrea ANPC nr. 28-10/110 din 

08 decembrie 2010, care nu este definitivă reieşind din următoarele. 

În speţă, s-a stabilit că decizia Curţii Supreme de Justiţie din 14 septembrie 

2011 are autoritate de lucru judecat. Curtea Supremă de Justiţie a menţinut 

hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 18 mai 2011 prin care s-a respins integral 

acţiunea SC „Prezent Service” SRL (director Vsevolod Ilcenco) împotriva Agenţiei 

Naţionale pentru Protecţia Concurenţei privitor la anularea hotărîrii ANPC nr. 28-

10-110 din 08 decembrie 2010 şi a prescripţiei nr. CNP-2828-10-110-35 din 08 

decembrie 2010 şi a confirmat caracterul de concurenţă neloială al acţiunilor firmei 

SC „Prezent Service” SRL şi implicit ale lui Vsevolod Ilcenco, manifestate prin 



utilizarea neautorizată a unui semn care imită întocmai mărcile anterioare 

internaţionale Ronson ale intimatului Austria Tabak GmbH. 

Conform prevederilor ar. 123 alin. (2) CPC RM, faptele stabilite printr-o 

hotărâre judecătorească irevocabilă într-o pricină civilă soluţionată anterior în 

instanţă de drept comun sau în instanţă specializată sînt obligatorii pentru instanţa 

care judecă pricina şi nu se cer a fi dovedite din nou şi nici nu pot fi contestate la 

judecarea unei alte pricini civile la care participă aceleaşi persoane. 

La caz, în speţă, în mod irevocabil, această hotărîre se bucură de prezumţia 

absolută de adevăr (res judicata pro veritate habetur) şi nu poate fi contrazisă 

printr-o altă hotărîre. 

Afirmaţiile recurentului că nu constituie probă asemănarea unor mărci în baza 

încheierii unui sondaj de opinie prin neglijarea opiniei experţilor specializaţi de la 

AGEPI la fel sunt lipsite de suport. În acest aspect instanţa de recurs reţine că 

recurentul nu a prezentat în instanţa de judecată o probă contrară întru susţinerea 

poziţiei sale, mai mult din studiul sociologic efectuat de către compania de 

consultanţă în afaceri „Mangenta Consulting” SRL în rezultatul confruntării 

mărcilor şi stabilirii gradului de asemănare a acestora prin metoda „Focus grup” s-

a etalat punctul de vedere al consumatorului privind etichetele de ţigări Ronson şi 

Robinson, apreciindu-le la fiind asemănătoare. 

Instanţa de recurs constată că odată cu aderarea Republicii Moldova la 

Convenţia de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale prin Hotărîrea 

Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993, aceasta a devenit membru al 

Uniunii pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, prin aceasta asumîndu-şi toate 

angajamentele consacrate în această convenţie. 

Astfel, potrivit art. 10 bis, al. (3) al Convenţiei, Republica Moldova şi-a 

asumat angajamentul să fie interzise orice faptă care sunt de natură să creeze, prin 

orice mijloc o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau 

comercială a unui concurent. 

Art. 20 al. (1) lit. a) al Legii privind protecţia mărcilor, prevede că titularul 

mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în urma unei cereri de decădere din 



drepturi, depuse la Curtea de Apel Chişinău, sau a unei cereri reconvenţionale într-

o acţiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi instanţă, dacă: în decursul unei 

perioade neîntrerupte de 5 ani, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul 

unei utilizări efective în Republica 

În urma cercetărilor realizate, experţii Companiei de consultanţă afaceri, 

specializată în cercetări sociologice şi marketing strategic „Magenta Consulting” 

SRL au concluzionat că etichetele de ţigări Ronson şi Robinson sunt asemănătoare 

pînă la confuzie. 

Instanţa de recurs constată că, în raport de situaţia de fapt reţinută, a cărei 

modificare printr-o reapreciere a probelor nu este posibilă în recurs, cale de atac, 

limitată la motive de nelegalitate, prima instanţă a aplicat corect dispoziţiile legale 

incidente, respectiv ale art. 21 al. (1) lit. b) al Legii privind protecţia mărcilor. 

În mod corect prima instanţă a interpretat conduita recurentului-pîrît ca fiind 

una de rea-credinţă, deoarece acesta nu a înregistrat marca pentru a-şi distinge 

propriile produse, fără a avea cunoştinţă că această marcă este deja folosită în 

activitatea altui comerciant, ci tocmai pentru a-şi apropia pe nedrept o marcă 

internaţională utilizată pe larg de intimat în Uniunea Europeană, cît şi un şir de alte 

ţări şi, în virtutea dreptului exclusiv de titularul mărcii, de a împiedica pe viitor 

folosirea liberă a acesteia de către respectiva Companie Austria Tabak GmbH. 

Intenţia recurentului nu a fost orientată, aşa cum indică legea, la distingerea 

propriilor produse de cele ale altor producători, ci tocmai invers - la inducerea în 

eroare a consumatorului prin marca ROBINSON, care este similară până la 

confuzie cu mărcile RONSON, sugerând consumatorului în mod fals că ar fi vorba 

de una şi aceeaşi marcă şi respectiv, de unul şi acelaşi produs şi de unul şi acelaşi 

producător. Or, invocând drepturile sale asupra mărcii verbale Robinson, 

recurentul s-a opus înregistrării mărcii combinate Ronson, care, a început a fi 

promovată pe piaţa externă mult mai devreme decât recurentul care a obţinut 

protecţia mărcii verbale Robinson. 

Motivele de recurs în acest sens sînt nefondate, deoarece ceea ce este relevant 

în cauză este faptul că recurentul a cunoscut, la data depunerii cererii de 



înregistrare a mărcii pentru produse din clasa 34, împrejurarea că aceasta era deja 

folosită ca semn distinct de către un comerciant - intimatul-reclamant în cauză 

dată, pentru produse identice sau similare. 

Mai mult, art. 6 bis al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii 

industriale din 20 martie 1983, prevede că ţările uniunii se obligă, fie din oficiu 

dacă legislaţia ţării o îngăduie, fie la cererea celui interesat, să refuze sau să 

invalideze înregistrarea şi să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de comerţ 

care constituie o producere, imitaţie sau traducere putând crea confuzie, a unei 

mărci pe care autoritatea competentă a ţării de înregistrare sau de folosire o va 

considera că este notoriu cunoscută ca fiind deja marca unei persoane admise să 

beneficieze de prezenta convenţie şi ca fiind folosită pentru produse identice sau 

similare. Se va proceda la fel atunci când partea esenţială a mărcii constituie o 

reproducere a unei astfel de mărci notoriu cunoscute, sau o imitaţie putând fi 

confundată cu aceasta. 

În consecinţă, instanţa de recurs consideră că, prima instanţă la judecarea 

litigiului dat just a aplicat normele de drept material şi a apreciat obiectiv probele 

administrate în cadrul dezbaterilor judiciare, astfel argumentele invocate de către 

recurent în acest sens sînt lipsite de suport legal şi probatoriu şi nu pot fi reţinute. 

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

primei instanţe este întemeiată şi legală, iar temeiurile invocate de către 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 

primei instanţe. 

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 recursul declarat de către Vsevolod Ilcenco. 

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 04 iulie 2011, în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată a lui Vsevolod Ilcenco împotriva 

Companiei Austria Tabac GmbH, Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală 



cu privire la decăderea din drepturi asupra mărcilor internaţionale şi cererea de 

chemare în judecată a Companiei Austria Tabak GmH împotriva lui Vsevolod 

Ilcenco, Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea 

mărcii verbale Robinson. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare.  

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei,        semnătura                            Valeriu Doagă 
judecătorul 
Judecătorii                         semnătura                            Tatiana Răducanu 

                                           semnătura                            Iulia Cimpoi 

 

Copia corespunde originalului 

 

 

 

                                         
 

 
 

 

 

 
 


