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H O TĂ R Î  R E  
În numele Legii 

06 mai 2011 
Curtea de Apel Chişinău în componenţa: 
Preşedintele şedinţei, judecător  Pruteanu Victor 
Grefier   Corlăteanu Diana 
Cu participarea interpretului       Dulghescu Sergiu 
 

Examinând în şedinţa publică pricina civilă Kaufland Warenhangel GmbH & 

Co. KG împotriva Agenţiei de stat pentru proprietatea intelectuală a RM privind 

anularea hotărârii, 

A  C O N S T A T A T :  

Kaufland Warenhangel GmbH & Co. KG s-a adresat la 28.04.2010 instanţei 

judecătoreşti cu acţiune împotriva Agenţiei de stat pentru proprietatea intelectuală 

a RM (în continuare AGEPI). A solicitat 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), 

obligarea înregistrării mărcii internaţionale STYLE FULL FLAVOUR IR 897752 

pentru totalitatea produselor din clasa 34, conform CIPS. 

Tot Kaufland Warenhangel GmbH & Co. KG s-a adresat la 28.04.2010 

instanţei judecătoreşti cu acţiune împotriva AGEPI. A solicitat anularea hotărârii 

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, obligarea înregistrării mărcii internaţionale 

STYLE FULL FLAVOUR IR 897754 pentru totalitatea produselor din clasa 34, 

conform CIPS. 

Prin încheierea din 05.05.2010 pricinile au fost conexate într-un singur 

proces. 

A invocat reclamantul în cererea de chemare în judecată şi în şedinţă, că la 

30.05.2008 a primit refuzul provizoriu în acordarea protecţiei juridice asupra 
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mărcii internaţionale STYLE FULL FLAVOUR IR 897752 şi 897754, în ce 

priveşte totalitatea produselor din clasa 34 conform CIPS. 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. 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. La 09.02.2010 comisia de 

contestaţii AGEPI a emis hotărârea 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 pârâtului 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. Or, 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. Marca STYLE FULL FLAVOUR IR 897752 şi 897754 este de asemenea 

combinată, iar partea ei verbală constă din trei cuvinte formatoare de semantică: 

STYLE FULL FLAVOUR, în traducere „stil plin aromă", ce se deosebeşte 

semnificativ de un singur cuvânt „stil" al mărcii opuse. Astfel, prezenţa cuvintelor 

adiţionale influenţează atât perceperea vizuală, cât şi cea fonetica a mărcii STYLE 

FULL FLAVOUR IR 897752 şi 897754, amplifică caracterul ei distinctiv. în 

marca STYLE IR 692750, această funcţie îi revine caracterului arabic. 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 pârâtul. Totodată, elementul STYLE din marca opusă 

este unul diminuat şi nu poate fi obiect al proprietăţii exclusive. Se confirmă 

aceasta şi prin analiza listei mărcilor internaţionale din baza internaţională de date 

care conţin elementul STYLE şi sunt protejate pentru produsele din clasa 34. în 
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rezultat se constată, că aceste semne coexistă în numeroase ţări. De asemenea în 

Moldova coexistă înregistrarea internaţională a mărcii opuse 692750 STYLE şi 

înregistrarea internaţională 734636 SONY STYLE, iar conform informaţiei din 

baza internaţională de date, refuz provizoriu în privinţa acestor desemnări nu a fost 

emis, ce confirmă că AGEPI de asemenea consideră elementul STYLE ca fiind 

slab şi nu poate fi opus însemnării solicitate spre înregistrare. Marca STYLE FULL 

FLAVOUR IR 897752 şi 897754 şi marca opusă STYLE IR 692750 coexistă în 

cinci ţări. Prin decizia Departamentului Brevete din Bulgaria, iniţial marca STYLE 

FULL FLAVOUR IR 897752 şi 897754 a fost respinsă în baza coliziunii cu mărea 

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. 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 

Companiy S.A.E., nu au fost solicitate pentru 6ertificare, ce denotă că pe piaţa din 

Moldova nu există produsele mărcii opuse STYLE IR 692750. De asemenea marca 

opusă STYLE IR 692750 este înregistrată pentru produse din clasa 34 CIPS „tutun, 

brut sau prelucrat”, iar el, 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 pârât, că 

consumatorii pot fi duşi în eroare cu privire la producătorul şi originea produselor. 

Prin hotărârea contestată a fost blocată pătrunderii 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. 

Reprezentantul AGEPI prin referinţa depusă şi în şedinţa de judecată a 

solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 
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A invocat, că marca combinată STYLE FULL FLAVOUR IR 897752 şi 

897754 a fost solicitată spre înregistrare în Moldova la 18.05.2007 de către 

reclamant pentru produsele din clasa 34 conform CIPS, pentru produsele „tutun, în 

special ţigări; articole pentru fumători; brichete, chibrituri”. în rezultatul examinării 

cererii, la 30.05.2008 a fost emis aviz provizoriu de respingere parţială în temeiul 

art. 7 alin. (4) lit. a) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor 

deoarece 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. S-a constatat, că marca STYLE FULL FLAVOUR IR 897752 şi 

897754 solicitată spre protecţie pentru produse identice şi este similară cu marca 

IR 692750, care beneficiază deja de protecţie pe teritoriul Republicii Moldova de 

la 29.05.1998, titular Eastern Company S.A.E, Egipt, înregistrată pentru produsele 

clasei 34 „tutun, brut sau prelucrat". Respectiv, marca STYLE FULL FLAVOUR 

IR 897752 şi 897754 poate beneficia de protecţie doar pentru o parte din produse 

care nu sunt acoperite de marca anterioară. La 19.03.2009 solicitantul a contestat 

decizia Departamentului mărci, desene şi modele industriale a AGEPI, care şi-a 

menţinut poziţia că marca solicitată este similară cu marca anterioară IR692750 şi 

la 29.04.2009 a emis decizia definitivă. La 24.07.2009, conform art. 47 al Legii 

privind protecţia mărcilor, reclamantul a depus contestaţie şi a solicitat 

înregistrarea mărcii pentru totalitatea produselor revendicate din clasa 34 CIPS. 

Comisia de contestaţii a AGEPI a constatat că materialele prezentate nu sunt 

suficiente pentru a demonstra că elementul „STYLE” nu are caracter distinctiv 

pentru produsele din clasa 34 şi respectiv marca solicitată STYLE FULL 

FLAVOUR IR 897752 şi 897754 nu poate fi acceptă spre înregistrare pentru toate 

produsele solicitate în cerere din clasa 34 „tutun, în special ţigări; articole pentru 

fumători; brichete, chibrituri" deoarece este similară din punct de vedere fonetic şi 

vizual cu marca opusă spre examinare „STYLE” IR 692750 din 29.05.1998, 

înregistrată pentru produse din aceiaşi clasă şi există riscul de confuzie pentru 

consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară. Corespunzător, 

comisia de contestaţii a respins revendicarea contestatarului şi a menţinut în 
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vigoare decizia Departamentului mărci, desene şi modele industriale a AGEPI din 

29.04.2009. Reclamantul nu a adus în instanţa de judecată argumente noi, dar 

numai cele menţionate în contestaţia depusă comisiei decontestaţii a AGEPI, care 

au fost respinse. Consideră neîntemeiat argumentul reclamantului din contestaţie şi 

din şedinţă, că mărcile sale STYLE FULL FLAVOUR IR 897752 şi 897754 şi 

marca opusă IR692750 reprezintă suficiente deosebiri vizuale şi fonetice pentru a 

nu fi confundate, că elementul „STYLE” este lipsit de distinctivitate, inclusiv cu 

referire la mărci internaţionale ce conţin acest element, deoarece dreptul exclusiv 

acordat prin lege titularului unei mărci se bazează pe principiul teritorialităţii şi 

priorităţii. La soluţionarea cererii şi contestaţiei au fost luate în consideraţie 

mărcile ce beneficiază de protecţie pe teritoriul Republicii Moldova şi nu pot fi 

admise ca probe înscrisurile ce se referă la mărci neprotejate pe teritoriul 

Republicii Moldova. Unica marcă ce conţine elementul „STYLE” şi este protejată 

pe teritoriul Republicii Moldova, este marca verbală IR734636 „SONY STYLE”, 

deoarece în combinaţia „SONY STYLE”, elementul distinctictiv este „SONY”, iar 

elementul „STYLE” este secundar. Astfel, înregistrarea mărcii „SONY STYLE” 

nu afectează dreptul exclusiv al titularului mărcii IR 692750 asupra mărcii sale la 

unele produse din clasa 34, în care o poziţie dominantă o ocupă elementul 

„STYLE” şi recunoscut de consumator. Reclamantul nu a demonstrat prin dovezi 

admisibile comisiei de contestare şi nu a prezentat în prezentul proces aşa probe, 

care să confirme excluderea riscului de confuzie în rândul consumatorului a mărcii 

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

692750, pentru produsele respective din clasa 34. 

Ascultând participanţii la proces, studiind materialele din dosar, verificând 

argumentele invocate întru susţinerea poziţiei în raport cu circumstanţele pricinii, 

instanţa de judecată consideră că acţiunea nu este întemeiată şi necesită respinsă. 

Potrivit art. 2, 3 lit. b), 4 alin. (1), 5, 8 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 38 din 

29.02.2008 privind protecţia mărcilor: 

marca, constituie orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cuvinte 

(inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, combinaţii de culori, elemente 
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figurative, forme tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului 

acestuia, precum şi orice combinaţii ale acestor semne, cu condiţia ca ele să poată 

servi la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de 

cele ale altor persoane fizice sau juridice; 

drepturile asupra mărcii sunt dobândite şi protejate pe teritoriul Republicii 

Moldova prin înregistrare internaţională; 

AGEPI este unica autoritate care acordă pe teritoriul Republicii Moldova 

protecţie mărcilor în condiţiile legii; 

titular al mărcii este persoana fizică sau juridică, ori grupul de persoane fizice 

si/sau juridice, în numele cărei marca este protejată în conformitate cu legea; 

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. 

S-a stabilit în pricină prin explicaţiile părţilor şi înscrisurile anexate la dosar, 

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. Beneficiază de protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; 

Kaufland Warenhangel GmbH & Co. KG la 18.05.2007 a solicitat 

înregistrarea în Republica Moldova marca combinată STYLE FULL FLAVOUR 

IR 897752 şi 897754 pentru produsele din clasa 34 conform CIPS: tutun, în special 

ţigări; articole pentru turnători; 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; 
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la 19.03.2009 reclamantul 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 reclamantul a contestat decizia din 29.04.2009 şi comisia de 

contestaţii a AGEPI la 09.02.2010 a emis hotărârea prin care a respins contestaţia 

şi a menţinut decizia Departamentului mărci, desene şi modele industriale a 

AGEPI din 29.04.2009. 

Consideră instanţa judecătorească, 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 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 Eastern Company S.A.E., Egipt. 

Pentru această concluzie instanţa menţionează, 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 importantei. 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;   . 

sub aspectul similitudinii produselor si/sau serviciilor pe care le desemnează 

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

pentru consumator, de asociere a mărcii reclamantului cu marca anterioară, 
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deoarece pentru ambele produsele sunt din clasa 34 conform CIPS, tutun, brut sau 

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

fumători; brichete, chibrituri, pentru marca solicitată pentru înregistrare. 

Astfel, sunt întrunite condiţiile art. 8 alin. (1) lit. b) al Legii privind protecţia 

mărcilor, de refuz în 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. 

În aşa circumstanţe, întemeiat prin hotărârea comisiei de contestaţii a AGEPI 

din 09.02.2010 a fost respinsă contestaţia reclamantului, cu menţinerea deciziei 

Departamentului mărci, desene şi modele industriale a AGEPI din 29.04.2009 prin 

care s-a refuzat definitiv acordarea reclamantului protecţia juridică solicitată. Nu 

este întemeiată acţiunea înaintată în prezenta pricină şi necesită respinsă. 

Instanţa respinge argumentele reclamantului aduse întru susţinerea poziţiei şi 

menţionează, 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 reclamantul, deoarece produsele 

tutun, în special ţigări; articole pentru fum ători; brichete, chibrituri, nu pot fi 

diferenţiate de produsele tutun, brut sau prelucrat; 

nu au fost prezentate date pertinente şi admisibile care ar demonstra lipsa 

riscului de confuzie pentru consumatori, inclusiv riscul de asociere a mărcii 

solicitate pentru înregistrare cu marca anterioară; 

neîntemeiat se pretinde, că marca STYLE FULL FLAVOUR IR 897752 şi 

897754 şi marca opusă STYLE IR 692750 reprezintă suficiente deosebiri vizuale şi 

fonetice pentru a nu fi confundate, se combate prin analiza elementelor grafice 

expusă mai sus. Or, pentru prezentul caz concret în circumstanţele descrise, 

elementul STYLE nu este lipsit de distinctivitate, precum se pretinde, dar serveşte 

pentru deosebirea produselor şi/sau serviciilor; 
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marcă SONY STYLE, protejată pe teritoriul Republicii Moldova, la care a 

făcut referire reclamantul întru susţinerea poziţiei că pot coexista mai multe mărci 

care conţine elementul STYLE, nu poate fi reţinută ca o demonstrare a acestei 

afirmaţii deoarece 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 şi-i recunoscut de consumatori; 

menţiunea reclamantului că în unele ţări elementul „STYLE” nu mai aparţine 

cu drept exclusiv, că marca STYLE FULL FLAVOUR IR 897752 şi 897754 şi 

marca opusă STYLE IR 692750 coexistă în mai multe ţări, poate servi temei 

pentru admiterea acţiunii în temeiul exclusiv al acestor declaraţii. Reclamantul nu a 

prezentat probe admisibile care să demonstreze excluderea riscului de confuzie în 

rândul consumatorului, prin: utilizarea îndelungată şi cu bună credinţă a semnului 

pe teritoriul statului respectiv; sondaje ale opiniilor consumatorilor referitor la 

atitudinea lor faţă de aceste mărci, dacă le confundă sau nu, etc; 

menţiunea reclamantului că nu există produse ale mărcii opuse STYLE IR 

692750 pe teritoriul Republicii Moldova, nu constituie temei pentru admiterea 

pretenţiei, deoarece titularul mărcii STYLE IR 692750 nu a fost decăzut din 

drepturi asupra acestei mărci şi nu s-a solicitat în prezenta sau altă pricină decădere 

din drepturi în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a) al Legii privind protecţia mărcilor, 

dacă în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, fără motive justificate, marca 

nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele 

şi/sau serviciile pentru care a fost înregistrată. 

hotărârea comisiei de contestaţii a AGEPI din 09.02.2010, contestată în 

pricină, a fost adoptată fiind constatată prezenţa condiţiei de refuz în înregistrarea 

mărcii, prevăzută de art. 8 alin. (1) lit. b) al Legii privind protecţia mărcilor. 

Respectiv, nu poate fi reţinută afirmaţia reclamantului că prin această hotărâre a 
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fost blocată pătrunderii pe piaţa din Moldova a produselor mărcii STYLE FULL 

FLAVOUR IR 897752 şi 897754 contrar 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. 

În conformitate cu art. 237,240 CPC, instanţa de judecată, 

H O TĂ RĂ Ş T E :  

Se respinge ca neîntemeiată acţiunea înaintată de compania „Kaufland 

Warenhangel” GmbH & Co. KG împotriva Agenţiei de stat pentru proprietatea 

intelectuală a RM privind anularea hotărârii comisiei de contestaţii din 09.02.2010 

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

STYLE FULL FLAVOUR IR 897752 şi 897754 pentru totalitatea produselor din 

clasa 34, conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor, obligarea 

înregistrării mărcii internaţionale STYLE FULL FLAVOUR IR 897752 şi 897754 

pentru totalitatea produselor din clasa 34, conform Clasificării Internaţionale a 

Produselor şi Serviciilor. 

Hotărârea este definitivă. Poate fi contestată la curtea supremă de Justiţie a 

RM în termen de 20 zile. 

 

 

 

 


