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HOTĂRÎRE 
În numele Legii 

Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău, 
având în componenţa sa: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul 

grefier 

mun.Chişinău 

Marina Anton 

Valeriu Plămădeală 

examinând în şedinţă publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de 
S.A "Orhei-Vit" către S.R.L ,,Rumitox", succesor procedural Î.M "Vitmark-Ucraina" S.R.L, 
intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, privind anularea 
înregistrării mărcii, 

con sta t ă: 

La 16.09.2011, S.A "Orhei-Vit" s-a adresat cu cerere de chemare în judecată către S.R.L 
"Rumitox", succesor procedural Î.M "Vitmark-Ucraina',' S.R.L, intervenientaccesoriu Agenţia 
de Stat pentru Proprietate Intelectuală, privind anularea înregistrării mărcii. 

---.---Îr1~cl11otivar-e-a-acli\,ll1iiindică.reclamanta:_că,-Ja.J3 iunie 2011, Agenţia.de_Stat.pentru 
Proprietatea Intelectuală a înregistrat dupâtitularuC S.R.L "Rumitox;' marca combinată, 
individuală nr.21483, JAFFA NATURA, depozit nr.024948 din 13.02.2009, pentru produsele 
clasei 32 conform clasificării de la Nisa. 

Susţine reclamanta că, elementul JAFF A din conţinutul mărcii combinate JAFF A 
NATURA este susceptibil de a induce în eroare consumatorul vizavi de provenienţa/originea 
geografică a produsului. Desemnarea JAFF A reprezintă o indicaţie geografică din Israel. 

Indică reclamanta că înregistrarea desemnării JAFFA NATURA, în calitate de marcă pe 
. numele unui titular autohton precum este S.R.L "Rumitox", va induce în eroare consumatorul 

în ceea ce priveşte originea produselor sau serviciilor. 
Pentru a nu induce în eroare consumatorul în ceea ce priveşte originea produselor sau 

serviciilor marcate cu desemnări, care conţin denumiri sau indicaţii geografice, în Legea nr.66-
XVI din 27.03.2008 legiuitorul a prevăzut procedura specială pentru înregistrarea indicaţiilor 
geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate. Astfel, pentru a 
beneficia de o indicaţie sau o denumire geografică înregistrată, titularul urmează să prezinte 
caietul de sarcini, prin care să probeze originea sa sau a produselor, sau servicii pentru care se 
solicită înregistrarea. 

Totodată indică reclamanta că, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, la 
înregistrarea mărcii nominalizate nu a ţinut cont de faptul că, aceasta conţine integral 
desemnarea JAFFA, care reprezintă o denumire de origine deja protejată pe teritoriul 
Republicii Moldova în conformitate cu Angajamentul de la Lisabona privind protecţia 

denumirilor de origine şi înregistrarea lor internaţională din 31.10.1958, înregistrată cu nr.512 
din 17 octombrie 1969, titularul acesteia fiind înregistrat "The Citius Marcheting Board", Tel
Aviv, Israel. 

Astfel, marca "JAFFA NATURA" a fost înregistrată la Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală, deşi au existat suficiente motive de refuz, specificate în Legea nr.3 8-
XVI din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, or, inadmisibilitatea înregistrării desemnării 
JAFFA, ca element protejabil al unei mărci combinate este reflectat în scrisoarea AGEPI 
nr.1412 din 21.09.2009, executată la;;:lţl.!ewiofhu;ea·tl:-A "Orhei-Vit" privitor la posibilitatea 
înregistrării mărcii JAFFA. Ii i .. -''-·''-·:'''--·-,,:'-·':'--'~·-I' I 
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i Reclamanta S.A "Orhei-Vit" menţionează că, anterior S.R.L "Rumitox" şi Î.M "Vitmark-
Ucraina" S.R.L, în calitate de producător al mărfurilor, la care urmează să fie aplicată marca 
JAFFA NATURA, au avut încercări de a înregistra pe teritoriul Republicii Moldova mărci 
formate exclusiv din desemnarea JAFFA, fie mărci combinate, având în componenţă 

desenmarea respectivă, însă AGEPI a refuzat înregistrarea mărcilor respective. 
Menţionează reclamanta că, elementul NATURA nu putea fi înregistrat ca element al 

mărcii, întrucât este similar cu o marcă anterioară înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova 
pentru aceeaşi clasă de produse, marcă combinată, individuală nr.12910, NATURA LIS 
înregistrată din 07.11.2005 pentru clasele de produse 29, 32 ale clasificării de la Nisa, ce 
aparţine S.A "Orhei-Vit" şi totodată, aduce atingere unui alt drept de proprietate industrială 
protejat conform legii. S.A "Orhei-Vit" a înregistrat ca desen industrial ambalajul produselor 
sub marca comercială NATURALIS ca parte integrantă a unui întreg creat de compania 
produsului său, ceea ce a fost fixat în certificatul de înregistrare a DMI nr.80 1. 

Mai mult decât atât, anterior, marca comercială NATURALIS, prin hotărârea Curţii de 
Apel Chişinău din 17.12.2008 a fost recunoscută notorie pe teritoriul Republicii Moldova 
începând cu luna martie 2007, iar utilizarea mărcii JAFFA NATURA, având elementul 
NATURA similar mărcii notorii, ar aduce un profit nemeritat din caracterul distinctiv şi 
renumit al mărcii notorii. Astfel, consideră că şi din perspectivele analizei celui de al doilea 
element al mărcii comerciale JAFFA NATURA, aceasta nu putea fi înregistrată, întrucât sunt 
prezente motive relative de refuz specificate în Legea privind protecţia mărcilor. 

Reiterează reclamanta că, atât Curtea de Apel Chişinău, cât şi Curtea Supremă de Justiţie 
prin hotărâri judecătoreşti au constatat cu certitudine că denumirea NATURA prin elementele 
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asemănătoare până la gradul de confuzie prin reprezentarea grafică, cuvinte, desene, 
combinaţii de culori, elemente figurative, în special forma produsului, ambalajul Tetra Park, 
iar datorită asemănării din punct de vedere semantic a denumirii NATURA cu marca 
NATUR4.LIS este prezent riscul de a duce în eroare consumatorul din motivul identităţii şi 
similitudinii produselor acoperite de ambele senme. 

Consideră reclamanta că, prin înregistrarea mărcii comerciale"JAFFA NATURA după 
S.R.L ,,Rumitox", AGEPI a admis situaţia în care a fost înregistrată o marcă care este similară 
până la gradul de confuzie cu o marcă NATURALIS, anterior înregistrată pe numele S.A 
"Orhei-Vii" şi devenită notorie în Republica Moldova, induce în eroare consumatorul în ceea 
ce priveşte originea geografică, calitatea ori natura produsului şi nu în ultimul rând conţine 
denumire de origine înregistrată şi protejată pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, există 
motive absolute de nulitate stipulate în Legea privind protecţia mărcilor. 

Reclamanta S.A "Orhei-Vit" solicită instanţei de judecată: 
anularea înregistrării mărcii nr.21483 JAFFA NATURA după S.R.L "Rumitox" pentru 
totalitatea produselor pentru care marca a fost înregistrată; 
aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii, şi anume: 

a) a suspenda valabilitatea certificatului de înregistrare a mărcii nr.21483 JAFFA NATURA 
şi de a interzice S.R.L "Rumitox" efectuarea oricăror acţiuni de utilizare a mărcii 
respective; 

b) a interzice S.R.L "Rumitox" importul mărfurilor cu denumirea JAFFA NATURA; 
c) a interzice S.R.L "Rumitox" realizarea mărfurilor cu denumirea JAFFA NATURA pe 

întregul teritoriului a Republicii Moldova; 
d) a interzice S.R.L "Rumitox" utilizarea mărcii comerciale JAFFA NATURA în activitatea 

comercială şi de publicitate, ce încalcă drepturile sale, până la soluţionarea litigiului de 
către instanţa de judecată. 
Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 03.11.2011 a fost primită cererea de chemare 

în judecată depusă de către S.A "Orhei-Vit", a fost admisă cererea de aplicare a măsurii de 
asigurare a acţiunii depusă de către S.A "Orhei-Vit", a fost suspendată valabilitatea 
certificatului de înregistrare a mărcii nr.21483 JAFFA NATURA, a fost interzis S.R.L 





.R.L "Rumitox", succesor procedural Î.M "Vitmark-Ucraina" S.R.L, intervenient accesoriu 
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, privind anularea înregistrării mărcii, este 
întemeiată şi urmează a fi admisă din următoarele considerente. 

Potrivit prevederilor art.83 alin.(3) al Legii privind protecţia mărcii, Curtea de Apel 
Chişinău soluţionează litigiile privind: 

a) dreptul de proprietate asupra unei mărci; 
b) licenţierea mărcilor; 
c) acţiunile de apărare a drepturilor asupra mărcii; 
d) anularea mărcilor; 
e) acţiunile referitoare la declaraţia de neîncălcare a drepturilor; 
f) măsurile de asigurare a probelor până la intentarea acţiunii; 
g) măsurile, prevăzute la art.68, de asigurare a acţiunii privind încălcarea drepturilor; 
h) măsurile ce decurg din examinarea pricinii în fond în judecată; 
i) examinarea contestaţiilor depuse împotriva hotărârilor Comisiei de contestaţii a AGEPI; 

- j) decăderea din drepturile asupra mărcii; 
- k) constatarea notorietăţii mărcii. 

În conformitate cu art.239 CPC, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală şi 
întemeiată. Instanţa îşi întemeiază hotărârea numai pe circumstanţele constatate nemijlocit de 
instanţă şi pe probele cercetate în şedinţă de judecată. 

În conformitate cu prevederile art.118 alin.(l) CPC, fiecare parte trebuie să dovedească 
circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu 
dispune altfel. f-.-------------___ _ _ 

-----~====~----PotHv-lt=pr{:=vooerilor~fr.S=ftHfi~(l):::lit;bfiâHegiFpnvma--protecţta-mărcIlw-se-refuzaif-== 
înregistrarea şi în cazul cânamarca-esfe-Tifentică 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 şedinţă de judecată s-a constat că, S.A "Orhei-Vit" s-a adresat cu cerere de chemare în 
judecată către S.R.L "Rumitox", succesor procedural Î.M "Vitmark-Ucraina" S.R.L, 
intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, privind anularea 
înregistrării mărcii combinate, individuale nr.21483, JAFFA NATURA, depozit nr.024948 
din 13.02.2009, pentru produsele clasei 32 conform clasificării de la Nisa. 

Instanţa de judecată a stabilit că, conform cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 
024948 din 13.02.2009, pârâtul S.R.L "Rumitox" a solicitat înregistrarea mărcii combinate 
"JAFFA NATURA" pentru produse din clasa 32. 

În rezultatul examinării semnului solicitat, prin decizia Departamentului mărci, modele şi 
desene industriale din 18.03.2010 s-a respins înregistrarea mărcii combinate, individuale 
nr.21483, JAFFA NATURA, depozit nr.024948 din 13.02.2009, pentru produsele clasei 32 
conform clasificării de la Nisa dat fiind faptul că s-a constatat că, acesta este similară cu 
denumirea de origine "JAFFA" nr.512 din 17.10.1969 înregistrată pe numele "The Citrus 
Marketing Board", Israel (în temeiul art.8 alin.(I) lit.b) al Legii privind protecţia mărcilor), 
precum şi că conţine elementul "JAFFA" în componenţa mărcii solicitate, care reprezintă 
indicaţie geografică JAFFA (partea sudică antică a oraşului israelian Tel Aviv) şi ar putea 
induce în eroare consumatorul privind locul de provenienţă a produselor (în temeiul art.7 
alin.(I) lit.g) al Legii privind protecţia mărcilor. 

Ulterior, la 17.05.2010, S.R.L "Rumitox" a depus contestaţie împotriva deciziei 
nominalizate, iar prin hotărârea Comisiei de contestaţii a AGEPI din 29.03.2011 s-a dispus 
abrogarea deciziei Departamentului mărci, modele şi desene industriale din 18.03.2010 privind 
respingerea cererii de înregistrare a mărcii combinate JAFFA Natura nr. depozit 024948 din 
13.02.2009, cu dispunerea înregistrării mărcii combinate, individuale nr.21483, JAFFA 
NATURA, depozit nr.024948 din 13.02.2009, pentru produsele clasei 32 conform clasificării 
de la Nisa. 



Drept urmare, la data de 13.06.2011, AGEPI a înregistrat după titularul S.R.L "Rumitox" 
marca combinată, individuală nr.21483, JAFFA NATURA, depozit nr.024948 din 
13.02.2009, pentru produsele clasei 32 conform clasificării de la Nisa. 

Instanţa a stabilit cu certitudine că, anterior S.R.L "Rumitox" şi Î.M "Vitmark-Ucraina" 
S.R.L, în calitate de producători al bunurilor pe care urmează să fie aplicată marca JAFFA 
NATURA, au solicitat AGEPI înregistrarea pe teritoriul Republicii Moldova a mărcilor 
alcătuite exclusiv din desemnarea JAFFA, fie mărci combinate având în componenţă 
desemnarea respectivă. 

Astfel S.R.L "Rumitox" şi Î.M "Vitmark-Ucraina" S.R.L, în perioada anilor 2003-2009, 
au solicitat AGEPI înregistrarea următoarelor mărci: 

- JAFFA cu nr. de depozit 013857 din 14.11.2003; 
- JAFFA cu nr. de depozit 019083 din 06.04.2006; 
- JAFFA SELECT cu nr. de depozit O 19084 din 06.04.2006; 
- JAFFA GRAND cu nr. de depozit 019085 din 06.04.2006; 
- JAFFA GOLD cu nr. de depozit 019148 din 06.04.2006; 
- WORLD JUICE COLLECTION TRADE MARK JAFFA GOLD cu nr. de depozit 

019086 din 07.04.2006; 
- WORLD JUICE COLLECTION TRADE MARK JAFFA GRAND cu nr. de 

depozit 019087 din 07.04.2006; 
- JUICE EXPERT JAFFA REGISTERED TRADE MARK SELECT cu nr. de 

depozit O 19088 din 07.04.2006; 
- JAFFA NATURA cu nr. de depozit 024948 din 13.02.2009. 
InstanţaamaLstabilitcă,-AGEPIarefuzat-înregistrareacIl1ărciloHespective,-motivându:-.şi=== 

.. deciziile sale anterioare· prIn faptul că, în conformitate· cu prevederile art.7 alin.(1), (2), (4) al 
Legii nr.588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, în vigoare la acel 
moment, în calitate de mărci nu se înregistreaza semnele identice sau similare care pot fi 
confundate cu denumirile de origine a produselor protejate în conformitate cu legea, precum şi 
cu indicaţiile geografice din Republica Moldova, exceptând cazurile când acestea sunt incluse 
ca elemente neprotejate în marca înregistrată pe numele persoanei autorizate să folosească o 
astfel de denumire sau indicaţie; nu se admite înregistrarea ca marcă sau elemente ale ei a 
semnelor false care ar putea duce în eroare consumatorul în privinţa unui produs, serviciu sau în 
privinţa producătorului acestora. 

În acest sens, instanţa de judecată reţine în calitate de dovadă admisibilă răspunsul 
Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală nr.1412 din 21.09.2009 adresat reclamantei 
S.A "Orhei-Vit", or concluziile reţinute de autoritatea competentă privind înregistrarea mărcii 
,,JAFFA" sunt întemeiate pe prevederile art.5 Legii privind protecţia mărcilor, conform cărora 
pot constitui mărci orice semne susceptibile de reprezentare grafică, 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. Posibilitatea înregistrării unei mărci depinde de faptul, dacă 
aceasta corespunde prevederilor Legii. 

Concomitent, instanţa reţine opinia concludentă a Agenţiei de Stat pentru Proprietate 
Intelectuală expusă în acelaşi răspuns, care se axează pe faptul că reieşind din semnificaţia 
desemnării "JAFFA", aceasta reprezintă o denumire geografică din Israel şi poate servi în 
comerţ pentru a indica originea geografică a produselor sau serviciilor. 

ar, prevederile art.7 alin.(l) lit.c) Legii privind protecţia mărcilor, care stipulează expres 
că mărcile compuse exclusiv din astfel de semne sunt excluse de la protecţie. Astfel, ele ar 
putea fi înregistrate în cadrul unei mărci combinate, ca elemente neprotejabile, cu condiţia că 
marca nu va induce în eroare consumatorul în ceea ce priveşte originea geografică a 
produselor/serviciilor art.7 alin.(l) lit.g) al Legii, în cazul desemnării "JAFFA" dacă 
solicitantul ar fi din Israel. 

Concomitent, autoritatea emitentă reţine că în cazul desemnării în calitate de marcă 
"JAFFA" mai persistă un alt aspect, ce constituie impediment la înregistrare şi care se referă la 



de ongme protejată pe teritoriul Republicii Moldova în confonnitate cu 
Aranjamentul de Ia Lisabona privind protecţia denumirilor de origine şi înregistrarea lor 
internaţională, din 31.10.1958. Astfel, mărcile care conţin desemnarea "JAFFA" cad şi sub 
incidenţa art.8 alin.( 4) lit.b) din Lege. 

Potrivit prevederilor art.7 alin.(4), denumirile de origine protejate pe teritoriul Republicii 
Moldova pot fi incluse în marcă, ca elementele neprotejate, doar în cazul în care solicitantul 
deţine dreptul de utilizare a denumirii respective. 

Astfel, în cazul denumirilor de origine ale altor state, în speţă, Israel, acestea pot fi 
utilizate în cadrul mărcii în cazul în care o asemenea utilizare nu contravine prevederilor Legii 
şi există înregistrarea în ţara de origine. Denumirile de origine incluse în marcă vor constitui 
elementele neprotejate ale mărcii. 

Confonn prevederilor art.2 alin.(l) al Legii sus-menţionate, marca de produs şi marca de 
serviciu constituie orice semn sau orice combinaţie de semne, susceptibile de reprezentare 
grafică, ce serveşte la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de 
produsele sau serviciile altei persoane fizice sau juridice, iar alin.(2) al articolului nominalizat 
stipulează că pot fi înregistrate ca mărci astfel de semne, cum ar fi: cuvintele (inclusiv numele 
de persoane), literele, cifrele, elementele figurative şi combinaţiile de culori, precum şi orice 
combinaţie a acestor semne perceptibile vizual. Elementele figurative pot fi constituite din 
reprezentări grafice plane sau fonne tridimensionale (în relief) cu o configuraţie distinctă. 

Dispoziţiile art.4 alin.(l) şi (2) al aceleiaşi Legi stabilesc că protecţia juridică a mărcii şi a 
denumirii de origine a produsului se asigură în temeiul înregistrării lor, în modul stabilit de 
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protejate rară înregistrare în confonnitate cu art.6-bis al Convenţiei de la Paris pentru Protecţia 
Proprietăţii Industriale. Protecţia juridică a mărcii şi a denumirii de origine a produsului 
înglobează aspectele referitoare la existenţa, achiziţionarea, aria de aplicare, menţinerea 
drepturilor şi mijloacele de respectare a acestora, precum şi problemele referitoare la 
exercitarea drepturilor dobândite. 

În temeiul art.6-bis al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 
20.03.1983, la care Republica Moldova a aderat în baza hotărârii Parlamentului RM nr.1328-
XII din 11.03.1993, 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 reproducere, 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. 

Confonn art.lO bis alin.(3) lit.a) al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii 
industriale, vor trebursanrinterzise mai ales orice fapte care sunt de natură să creeze, prin 
oricare mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau 
comercială a unui concurent. 

Dispoziţiile art.l0-bis al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, 
indică că ţările uniunii sunt obligate să asigure cetăţenilor uniunii o protecţie efectivă 
împotriva concurenţei neloiale. 

Constituie un act de concurenţă neloială orice act de concurenţă contrar practicilor 
cinstite în materie industrială sau comercială. 

Vor trebui să fie interzise mai ales: 
a) orice fapte care sunt de natură să creeze, prin oricare mijloc, o confuzie cu 

întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent; 
b) afinnaţiile false, în exercitarea comerţului, care sunt de natură a dis credita 

întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent; 



c) indicaţiile sau afirmaţiile a căror folosire, în exercitarea comerţului, este susceptibilă să 
inducă publicul în eroare cu privire la natura, modul de fabricaţie, caracteristicile, aptitudine a 
la întrebuinţare sau cantitatea mărfurilor. 

În temeiul prevederilor art.8 alin.(l) al Legii cu privire la protecţia concurenţei, agentului 
economic i se interzice să efectueze acte de concurenţă neloială, inclusiv: 

a) să răspândească informaţii false sau neautentice care pot cauza daune unui alt agent 
economic şi (sau) pot prejudicia reputaţia lui; 

b) să inducă în eroare cumpărătorul privitor la caracterul, modul şi locul fabricării, la 
proprietăţile de. consum, la utilitatea consumului, la cantitatea şi calitatea mărfurilor; 

c) să compare neloial în scopuri publicitare mărfurile produse sau comercializate de el cu 
mărfurile altor agenţi economici; 

d) să folosească neautorizat, integral sau parţial, marca comercială, emblema de deservire 
a altor obiecte ale proprietăţii industriale, firma unui alt agent economic, să copieze forma, 
ambalajul şi aspectul exterior al mărfii unui alt agent economic; 

e) să obţină nelegitim informaţii ce constituie secretul comercial al unui alt agent 
economic, să le folosească sau să le divulge. 

Instanţa de judecată reţine că potrivit analizei diferenţiate a percepţiei mărcilor de suc 
Naturalis, S.A "Orhei-Vit" versus Natura (Vitmark-Ucraina), anexate la materiale pricinii 
denotă că denumirea celor două produse, Naturalis şi Natura, în faza recunoaşterii, face apel la 
aceiaşi categorie de cunoştinţe. Ţinând cont de faptul că în decizia de a procura un produs, 
cumpărătorul operează cu concepte supraordonate, care sunt mai uşor de accesat, iar calitatea 

___ ._. produsului este asociată mai degrlilJiic.o.nţintltului semantic (sensul), decât imagistk.(c.uJQar.ea),~_, ==== 
--- ·-seconstatilCă deCIZIa dea procura unulâiii·pr6ausele cercetafi este slab offerenţiiită:-în-acest 

context, calităţile unui produs (Naturalis), notorietatea producătorului autohton (Orhei-Vit), 
asociativ pot fi atribuite altuia (Vitmark). 

Mai mult decât atât, ţinând cont de faptul că, conceptul supraordonat NATURA este 
accesat mult mai uşor, decât conceptul relaţional. ANOTIMP vara versus primăvara, consideră 
autorul studiului că denumirea celor doua produse iniţial, în prima fază a recunoaşterii, face 
apel la aceiaşi categorie de cunoştinţe. 

Denumirea şi stilistica inscripţiei celor două mărci Naturalis şi Natura, reieşind din datele 
cercetării, creează confuzii. Aceste confuzii sunt date de următoarele criterii: 

- linia curbată (specificul liniei care formează litera T prezentă în cuvântul Naturalis 
versuslinia care subliniază cuvântul Natura). 

- scrisul de mână, cursiv (ambii stimuli sunt scrişi cursiv, ori grafemele sunt percepute 
categorial după criteriul scris de mână). Rădăcina comună a celor doi stimuli favorizează 
interferenţa. 

Unicul criteriu de diferenţiere a celor două logouri este terminaţia "lis" a logo-ului 
N tu 1'" "araIS. 

Confuzia ce apare în perceperea diferenţiată a celor două cuvinte are la bază efectul 
primordialităţii cuvântului. 

Rezultâtele experimentale confirmă că, în perceperea celor două cuvinte Naturalis versus 
Natura apare confuzia care este explicată de efectul primordialităţii cuvântului. Altfel spus, 
citirea fiind un proces automatizat duce la ghicirea cuvântului, în baza primelor combinaţii de 
litere. 

În acest sens, reieşind din prevederile art.123 alin.(2) CPC instanţa de judecată reţine 
hotărârea irevocabilă a Curţii de Apel Chişinău;c6hform căreia a fost constatat faptul că 
denumirea NATURA prin elementele sale este susceptibilă de nerecunoscut dintre produsele 
Naturalis. 

Constatarea efectului primordialităţii în baza rădăcinii comune şi dificultăţile în 
diferenţierea celor două cuvinte sub aspectul caracteristicilor fizice, are iniplicaţii în cazul 
consumatorilor, în special a celor mai puţin familiarizaţi cu produsul cercetat în raportul de 
faţă. Utilizarea rădăcinii comune, păstrarea similarităţii stilistice implicit atribuie produsul 



,Natura notorietatea câştigată de produsul Naturalis. 
Aplicând institutul procedural de degrevare de probaţiune reieşind din dispoziţiile art.123 

alin.(2) CPC, instanţa de judecată reţine hotărârea irevocabilă a Curţii de Apel Chişinău din 
17.12.2008, în temeiul căreia marca Naturalis a fost recunoscută notorie pe teritoriul 
Republicii Moldova începând cu luna martie 2007, iar utilizarea mărcii JAFFA NATURA, 
având elementul NATURA similar mărcii notorii, poate prejudicia dreptul deţinătorului de 
proprietate industrială şi numele renumit al mărcii notorii. 

Concomitent, instanţa conchide şi din perspectivele analizei celui de al doilea element al 
mărcii comerciale JAFFA NATURA, or, aceasta nu putea fi îmegistrată, întrucât sunt 
prezente motive relative de refuz specificate în Legea privind protecţia mărcilor. 

Marcl!~.Qml<!"ciaIă în sine, fie verbală sau grafică, este ull-nume comercial, care aparţine 
cu ckept de dispoziţie, folosinţă şi posesie unui subiect de dr;pt~are·drept rezuii:ât dă naştere 
unui drept de proprietate, şi din finalitatea utilizării domeniului se prezumă că acest drept are 
semnificaţii speciale şi este o proprietate intelectuală/industrială. 

Este relevant că, aplicarea prevederilor legislaţiei ce apără dreptul de proprietate în 
general, asupra proprietăţii intelectuale şi asupra mărcii, ultima fiind o diversificare a 
proprietăţii aşa cum sunt interpretate de CEDO noţiunile de "bunuri" si "proprietate", 
conferindu-Ie un sens specific dreptului internaţional al drepturilor omului, incluzând în aceste 
drepturi şi drepturile de proprietate intelectuală. 

Dispoziţiile art.8 al Convenţiei stabilesc că, numele comercial va fi protejat în toate ţările 
uniunii, fără obligaţia de depunere sau de îmegistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu 
parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerţ.. __ _ 

~,._---" " Mai mutRleeat--atât, "în condlţl~încareelementnr"Natura" este unul esential, pilonul 
central al mărcii contestate, consumatorii, din considerentele enunţate, pot asocia ambele mărci 
între ele, creându-se, astfel, o confuzie vădită între marca îmegistrată pe numele S.R.L 
"Rumitox", cu marca îmegistrată anterior pe numele reclamantei, S.A "Orhei-Vit". 

În speţă, autoritatea naţională în persoana Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală 
urmează să asigure garantarea protecţiei dreptului de proprietate prin prisma art.46 alin.( 1) din 
Constituţia RM, şi art.l din protocolul Adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor 
omului şi libertăţilor fundamentale ale acestuia care prevăd că, orice persoană fizică sau 
juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. 

Instanţa reiterează că în cazul în care marca "JAFFA NATURA" a fost îmegistrată la 
13.06.2011 de către pârâtă, această situaţie duce la periclitarea unui drept efectiv, ce aparţine 
reclamantei. 

Cu atât mai mult, "JAFFA NATURA" fiind similară mărcii "JAFFA" şi "Naturalis", 
există oportunitatea anulării unei mărcii, care a fost îmegistrată de către pârât cu rea-credinţă, 
deoarece lipsa de diligenţă în acţiunile întreprinse de pârât, duce această materie la calificarea 
conduitei ca fiind de rea-credinţă, întrucât, dacă există pentru o persoană de bună-credinţă 
obligaţia de a se informa, de a cunoaşte ceea ce se întâmplă pe piaţa pe care vrea să intervină, 
atunci neîndeplinirea acestei obligaţii constituie o culpă, care îl transformă pe solicitantul 
dreptului la marcă într-o persoană de rea-credinţă. 

Exigenţa în aprecierea relei-credinţe este sporită în cazul în care subiectele care-şi dispută 
dreptul de a folosi o anumită marcă îşi desfăşoară activitatea pe aceeaşi piaţă, aftându-se în 
raporturi concurenţiale, orice act de concurenţă contrar practicilor cinstite urmând a fi apreciat 
ca fiind de rea-credinţă. Şi în cazul dat, utilizarea mărcii comerciale "JAFFA NATURA" 
pentru aceleaşi produse-sucuri ne arată expres acţiunile de rea-credinţă, sancţionabile cu 
anularea îmegistrării, deoarece practicile cinstite exclud aproprierea unui semn de altul dacă se 
conştientizează sau ar trebui să se conştientizeze că în urma unei asemenea preluări 

concurentul existent sau potenţial ar fi incomodat în activitatea sa comercială. 
În acest sens, instanţa reţine recomandările OMPI care menţionează că, chiar dacă este 

posibil să nu fie confundate cuvintele în scris sau în pronunţare, mărcile în întregime pot fi 
similare până la confuzie sub aspectul figurativ al acestora. 



În conformitate cu art.22 alin.(1) lit.a) al Legii privind protecţia mărcilor, marca este 
declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chişinău, sau a unei 
cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi instanţă, şi în 
cazul când: a) există o marcă anterioară menţionată la art.8 alin.(2) şi se îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la alin.(l) din articolul respectiv. 

Totodată, art.l6 alin.(1) din Acordul TRlPS, privind aspectele drepturilor de proprietate 
intelectuală legate de comerţ prevede că, titularul unei mărci de fabrica sau de comerţ 
înregistrate va avea dreptul exclusiv de a împiedica orice terţi acţionând fără consimţământul 
sau sa utilizeze în cadrul operaţiunilor comerciale semne identice sau similare pentru produse 
sau servicii identice sau similare celor pentru care marca de fabrica sau de com~rţ a fost 
înregistrată, in cazul in care o astfel de utilizare ar genera un risc de confuzie. In caz de 
folosinţă a unui semn identic pentru produse sau servicii identice, existenta riscului de confuzie 
va fi prezumata. 

Art.13 alin.(7) al Legii privind protecţia consumatorilor prevede că, o practică comercială 
este considerată, de asemenea, ca fiind acţiune înşelătoare dacă, în contextul situaţiei de fapt şi 
ţinând cont de toate caracteristicile şi circumstanţele, această practică determină sau este 
susceptibilă să determine consumatorul mediu să ia o decizie de tranzacţionare pe care altfel nu 
ar fi luat-o şi dacă această practică implică, orice activitate comercială privind produsul, 
inclusiv publicitatea comparativă, creând o confuzie cu un alt produs, cu o altă marcă, cu 
numele sau cu alte semne distinctive ale unui concurent. 

Prin urmare, instanţa de judecată constată că AGEPI, investită de Lege cu funcţia de 
___ garant în ceea ce ţine de relaţiile iUudmueni].ll protecţiei jUf1di,<~_şHoJo_sirii 11!ăr(;ilor~!tln,(;ălcat 
-~principiife-iristifiiite deCegeapiivindprotecţHl măfalor,-îirregistrarea-pi'iii-decizle a măreii--

contestate, ce conţine elemente identice sau similare cu marca înregistrată anterior pe numele 
reclamantei, capabile să inducă în eroare consumatorul în privinţa produselor realizate de către 
S.A "Orhei-Vit", circumstanţă ce constituie termei de admitere a cererii de chemare în 
judecată. 

Din aceste considerente, având în vedere că Jnregistrarea depătre AGEP!.a mărcii nr. 
nr.21483, "JAFFA NATURA", nu corespulldeJ:ig()ra0rEegll.;'~ceasta neasigurând respectarea 
principiilor instituite prin Legeanomll1aHzatăj-generâri:d:pos,ililitateaexistenţei unei confuzii a 
consumatorilor între produsele şi serviciile oferite de reclamant şi S.R.L "Rumitox", instanţa 
de judecată ajungela:conc1uziaqă,1I!arca\ll litigiu a fost înregistrată contrar prevederilor 
legislaţii în vigoare: ' . 

Instanţa de judecată consideră ca fiind neîntemeiate argumentele invocate de către 
reprezentanţii pârâtului şi intervenientului accesoriu, or, art.7 alin.( 1) lit.g) al Legii privind 
protecţia mărcilor expune obligativitatea refuzului în înregistrarea mărcilor care pot induce în 
eroare consumatorul în ceea ce priveşte calitatea sau natura produsului şi/sau serviciului, 
posibilitatea ce se regăseşte în prezenta speţă. Concomitent, legislaţia în vigoare la data 
emiterii deciziei contestate prevedea necesitatea excluderii de către organul abilitat a oricărei 
posibilităţi ,de generare a unei confuzii a consumatorului referitor la produsele şi/sau serviciile 
prestate sub marca înregistrată şi să excludă orice posibilitate de inducere în eroare a 
consumatorului, concluzie ce reiese din normele citate mai sus, inclusiv în temeiul art. 7 al.(4) 
lit.a) al Legii nominalizate. 

În conformitate cu art.26 al.(I) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine, 
înregistrarea mărcii sau a denumirii de origine a produselor poate fi recunoscută nulă, integral 
sau parţial, în perioada termenului de valabilitate a acesteia, dacă: 

- a) a fost efectuată cu încălcarea prezentei legi; 
- b) folosirea mărcii induce în eroare consumatorul; 
- c) s-au schimbat factorii naturali într-o zonă geografică; 
- d) produsul pentru care este folosită o denumire de origine nu mai posedă calităţile 

deosebite specificate; 
- e) au.apărut alte motive întemeiate. 



Din cele expuse mai sus instanţa constată că în prezenta speţă se regăsesc temeiurile 
pentru recunoaşterea nulităţii înregistrării mărcii înregistrată de către AGEPI nr.21483, JAFFA 
NATURA, depozit nr.024948 din 13.02.2009, pentru produsele clasei 32 conform clasificării 
Nisa. 

Instanţa consideră că declararea nulităţii mărcii contestate reprezintă unicul procedeu de 
restabilire a drepturilor la protecţie ale drepturilor reclamantei dobândite în urma înregistrării 
mărcii după S.A "Orhei-Vit", încălcate prin înregistrarea mărcii după S.R.L "Rumitox". 

În acest sens, instanţa conchide că în speţă dată, prin înregistrarea mărcii contestate au 
fost încălcate drepturile reclamantei garantate de Legea privind mărcile şi denumirile de 
origine a produselor, cât şi art.l al Primului Protocol la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor 
Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. Astfel, având în vedere că în urma beneficierii de 
realizare a produselor sub marca înregistrată de S.A "Orhei-Vit", care practică activitate de 
antreprenoriat, şi care urmăreşte un scop de realizare a profitului drept urmare a vânzării şi 
promovării produselor realizate sub marca sa, identificată după gen, marca, care prin natura 
acesteia reprezentă de fapt, un bun de proprietate intelectuală. 

Prin urmare, cerinţa reclamantei privind declararea nulităţii mărcii înregistrate cu 
nr.21483, "JAFFA NATURA" este întemeiată şi urmează a fi admisă. 

Concomitent, instanţa de judecată respinge argumentul S.R.L "Rumitox" cu referire la 
studiul sociologic realizat de Masmi, Ucraina în perioada mai-iunie 2009, or, concluziile 
expuse în acest studiu nu exclud caracterul ilegal al deciziei contestate, or nulitatea înregistrării 
mărcii şi utilizarea acesteia de către S.R.L "Rumitox" este evidentă în pricină pentru motivele 
eXPlIse mai sus. 

, ... =.,=== Totodată; illstanta callfi·că: drept corrtradicturiit--şrnefondate--concluziili'eomisief=ae=" == 
contestaţii privind admiterea cererii în raport cu deciziile anterioare emise de către 
Departamentul mărci, modele şi desene industriale privind refuzul în înregistrarea 
numeroaselor mărci, care conţineau elem(~ntul verbal "JAFFA", or formula utilizată precum că 
la înregistrarea măl'cii combinate, individuale nr.21·183, JAFFA NATURA, solicitantul 
beneficiază de protecţia în limitele combinaţiei elementelor, apreciate în ansamblu şi nu 
separat, iar elementul verbal "JAFFA" are mai multe semnificaţii decât cele constatate 
anterior este una evident speculativă şi absolut eronată, dat fiindcă se exclud prin propriile 
acţiuni constatări şi concludente. 

În acest sens, instanţa respinge drept nefondate consideraţiunile AGEPI, conform căreia 
îmbinarea de cuvinte "JAFFA Natura" nu identifică anume asocierea cu zona geografică, ce 
desemna în antichitate partea sudică a oraşului Tel Aviv, Israel, şi respectiv, nu poate genera 
inducerea în eroare a consumatorului privind originea geografică a produsului, or această 
opinie este diametral opusă deciziilor emise anterior de Departamentului mărci, modele şi 
desene industriale privind refuzul în înregistrarea numeroaselor mărci, depuse de către 
aceluiaşi agent economic, în care se conţinea elementul verbal "JAFFA", şi anume: 

-JAFFA cu nr. de depozit 013857 din 14.11.2003; 
- JAFFA cu nr. de depozit 019083 din 06.04.2006; 
- JAFFA SELECT cu nr. de depozit 019084 din 06.04.2006; 
- JAFFA GRAND cu nr. de depozit 019085 din 06.04.2006; 
- JAFFA GOLD cu nr. de depozit 019148 din 06.04.2006; 
- WORLD JUICE COLLECTION TRADE MARK JAFFA GOLD cu nr. de depozit 

019086 din 07.04.2006; 
- WORLD JUICE COLLECTION TRADE MARK JAFFA GRAND cu nr. de 

depozit 019087 din 07.04.2006; 
-JUICE EXPERT JAFFA REGISTERED TRADE MARK SELECT cu nr. de 

depozit 019088 din 07.04.2006. 
Astfel, Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, în conţinutul deciziilor motivate 

de refuz a reţinut în calitate de temei comun tuturor acestor mărci, faptul că sunt similare cu 
denumirea de origine "JAFFA" nr.512 din 1969.10.17, înregistrată pe numele "The Citrus 



• Marketing Board", Israel (în temeiul art.8 (1) b) al Legii nr.38/2008 privind protecţia 
mărcilor), iar elementul verbal "JAFFA", reprezintă indicaţia geografică JAFFA, ce constituie 
partea sudică antică a oraşului israelian Tel Aviv, fapt care în conformitate cu art.7 (1) g) Legii 
nr.38/2008 ar genera inducerea în eroare a consumatorul privind locul de provenienţă a 
produselor. 

În acest sens, este relevant faptul că solicitatul S.R.L "Rumitox" nu a contestat nici o 
decizie privind refuzul Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală privind înregistrarea 
mărcilor în formula solicitată, cu excepţia ultimei, astfel încât instanţa califică acţiunile 
concludente ale pârâtei drept manifestarea acordului tacit atât vizavi de soluţia dată pe fond, 
cât şi motivelor, ce au stat la baza refuzului. 

Astfel, instanţa de judecată consideră necesar de a examina legalitatea actelor pârâtului 
susceptibile de a antrena violarea art.1 Protocolul nr.1 al Convenţiei prin prisma jurisprudenţei 
Curţii Europene a Drepturilor Omului şi practica naţională. Or, dat fiind caracterul auxiliar al 
mecanismului convenţional autorităţilor naţionale le revine sarcina de a acţiona în conformitate 
cu prevederile legale. 

Astfel, principiului legalităţii în sensul definit în jurisprudenţa CtEDO şi jurisprudenţa 

Curţii Constituţionale, expusă în hotărârea Curţii Constituţionale nr.2 din 19.01.1998, 
publicată în M.O. nr.12-13/8 din 19.02.1998), reprezintă una din caracteristicile constituţionale 
ale statului de drept şi constituie obligaţiunea statului, autorităţilor lui publice, instituţiilor, 
persoanelor oficiale de a activa în limitele atribuţiilor lor stabilite de Constituţie şi legi, cât şi 
aplicarea uniformă a legislaţiei în vigoare, care în speţă este concomitent confirmată şi prin 
acţiunile concludente.!l.le părţii reclamateS,RL"Rumitox~. ~ .. 

===== ÎilcontextuiceIorenunţate, la errÎifereasolilţiei j1iaecatoreştJ pnvmd anularea mărcll, 
instanţa se va ghida de principiile sus enunţate, or,prin înregistrarea ilegală a mărcii nr.21483 
JAFFA NATURA după S.R.L "Rumitox", s-a· dispus înregistrarea lIDei mărci, care este 
similară .. până-Ja..gradulde confuzie cu marca NATURALIS, anterior înregistrată pe numele 
S.A "Orhei-Vit" şi devenită notorie în Republica Moldova, iar elementul verbal JAFFA 
induce în eroare consumatorul în ceea ce priveşte originea geografică, aceasta fiind şi o 
denumire de origine înregistrată şi protejată pe teritoriul Republicii Moldova. 

Astfel, instanţa califică drept contradictoriu şi formal argumentul pârâtului privind 
justificarea necontestării deciziilor AGEPI de respingere a mărcilor anterioare din lipsa de 
interes economic al solicitantului în acestea, or, acţiunile concludente ale acestuia realizate prin 
depunerea repetată la 13.02.2009 a cererii cu nr. de depozit 024948 pentru înregistrarea mărcii 
JAFFA NATURA denotă elocvent manifestarea acestui interes economic faţă de marcă, 
astfel, încât în conţinutul mărcii solicitate se regăseşte ca un fir roşu elementul verbalJAFFA, 
care este comun tuturor acestor mărci. 

Or, dispoziţiile art.14 din Convenţie interzice tratarea în mod diferit a persoanelor aflate 
în situaţii compatibile (Fredin v. Suedia, 18.02.1991, Seria A nr.192 § 60). Invers, faptul de a 
nu face diferenţe de tratament atJmci când situaţiile nu sunt identice constituie de asemenea o 
discriminar.e (Thlimmenos v. Grecia, nr.34369/97 din 06.04.2000 §44). În consecinţă diferenţa 
de tratamente în sitUaţii similare, precum şi orice similitudine de tratamente în situaţii diferite 
vor fi considerate discriminări în lipsa unei justificări obiective şi rezonabile. 
~~ac.eastăpricinăinstanţadej1J<lc;:cată reţine caracterul difert::!11iaLaLa.c.ţiunilmAgenţiei 
de Stat .Il~.ntnLl'.roprietateJntelectuaIă:·astfer,cîncâr·6fic·e-dIferenţiere în situaţii similare 
constituie o diferenţă de tratament discriminatorie. 

Astfel, implicarea unui simplu raţionament generează inevitabil calificarea acţiunilor 
pârâtului drept rea credinţă, reţinând şi caracterul abuziv al autorităţii emitente, Comisiei de 
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contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală din 29.03.2011, prin care s-a 
dispus abrogarea deciziei Departamentului mărci, modele şi desene industriale din 18.03.2010 
privind respingerea cererii de înregistrare a mărcii combinate JAFF A Natura nr. depozit 
024948 din 13.02.2009, cu dispunerea înregistrării mărcii combinate, individuale nr.21483, 
JAFFA NATURA, depozit nr.024948 din 13.02.2009, pentru produsele clasei 32 conform 




