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Prima instanţă, Curtea de Apel Chişinău: S. Arnăut                                Dosarul nr. 2r-119/09 

 

D E C I Z I E 

29 aprilie 2009                                                                               mun. Chişinău 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul – Vera Macinskaia 

Judecătorii  -  Tatiana Vieru şi Sveatoslav Moldovan 

 

cu participarea: translatorului – Natalia Grigoriu; 

reprezentantului recurentului compania Luk Lamellen und Kupplungsbau 

Beteiligungs KG, Caraghioz Serghei în baza procurii nr. 5437 din 21 octombrie 2008; 

reprezentantului intimatului Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, 

Sibov Liviu în baza procurii nr. 890 din 14 mai 2008; reprezentantului intervenientului 

accesoriu Muntean Victor, Muntean Petru în baza procurii nr. 3107 din 13 aprilie 2009,  

examinînd în şedinţă publică recursul declarat de compania Luk Lamellen und 

Kupplungsbau Beteiligungs KG, 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a companiei Luk Lamellen und 

Kupplungsbau Beteiligungs KG împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a RM şi intervenienţilor accesorii Muntean Victor şi ZAO „Expert-Retail”, 

RU, cu privire la contestarea refuzului de a acorda protecţie juridică mărcii, 

 împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 11 decembrie 2008, prin care 

acţiunea a fost respinsă 

c o n s t a t ă 

 

La 10 septembrie 2008, compania Luk Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs 

KG a depus o cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a RM şi intervenienţilor accesorii Muntean Victor şi ZAO 

„Expert-Retail”, RU, cu privire la contestarea refuzului de a acorda protecţie juridică 

mărcii. 

În motivarea acţiunii reclamantul compania Luk Lamellen und Kupplungsbau 

Beteiligungs KG a indicat că la 11 martie 2005 a depus o cerere la Departamentul 

Mărci, Modele şi Desene Industriale a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

a RM, prin care a solicitat protecţia mărcii internaţionale RepXpert nr. 878686 pentru 

produsele şi serviciile din clasele 04, 07, 08, 09, 12, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, în 37 

de ţări, care au aderat la Aranjamentul de la Madrid din 14 aprilie 1891 privind 

înregistrarea internaţională a mărcii printre care şi Republica Moldova. 

Prin decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale a Agenţiei de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM din 31 octombrie 2007 a fost respinsă parţial 

cererea reclamantului privind acordarea protecţiei mărcii RepXpert pentru serviciile din 

clasele 35 şi 42 din motiv că aceasta este similară pînă la confundarea cu marca verbală 

Xpert nr. 10256 din 23 septembrie 2002 al cărui titular este Muntean Victor, Republica 

Moldova, înregistrată pentru serviciile din clasele 35, 36 şi 42 şi cu marca verbală 

Xpert nr. 10256 A din 23 septembrie 2002 al cărui titular este ZAO „Expert-Retail”, 

RU înregistrată pentru o parte din serviciile din clasa 35. 

La 20 februarie 2008, reclamantul a contestat decizia Departamentului Mărci, 

Modele şi Desene Industriale a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM 
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din 31 octombrie 2007 la Comisia de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a RM, care prin hotărîrea din 10 iunie 2008 a respins contestaţia 

solicitantului şi a menţinut decizia sus-nominalizată. 

Consideră reclamantul că hotărîrea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a RM din 10 iunie 2008 este neîntemeiată şi ilegală, deoarece semnul 

RepXpert, fiind revendicat ca marcă pentru un cerc determinat de servicii, nu poate fi 

confundat cu mărcile opuse Xpert şi anume sub aspect vizual, sub aspect fonetic şi sub 

aspect semantic. Mărcile RepXpert şi Xpert sînt distincte şi nu pot fi confundate. 

Invocă reclamantul că sub aspect vizual mărcile în litigiu nu pot fi concepute ca 

fiind similare pînă la suprapunere şi confuzie, pentru că acestea prezintă suficiente 

deosebiri, anume prin prima parte a cuvîntului compus „Rep”. Acest element ocupă o 

parte considerabilă din volumul total al semnului. Mai mult ca atît, acest element 

atrage atenţia, deoarece este plasat la începutul cuvîntului. 

Sub aspect fonetic deosebirea dintre semnul revendicat pentru înregistrare şi 

mărcile opuse de asemenea este determinată de prezenţa elementului „Rep”. Anume cu 

acest element începe pronunţarea desemnării RepXpert şi este evident faptul că la 

pronunţarea acestui element niciodată nu va fi omis din neglijenţă. Astfel, se exclude  

posibilitatea pronunţării identice a desemnărilor aflate în discuţie. 

Sub aspect semantic cuvîntul „Rep” din engleză este o abreviere de la 

„reprezentantive, customer service reprezentative, sales reprezentative” sau 

„reprezentanţă, reprezentant al secţiei de deservire a clienţilor, reprezentant comercial”. 

Astfel, marca RepXpert în general se înţelege ca „expert în reprezentanţă comercială”. 

În schimb marca opusă este lipsită de o asemenea semnificaţie, deoarece ea nu 

conţine elemente suplimentare, care acordă acestei desemnări un sens adiţional. 

Mai mult decît atît, menţionează reclamantul că în contestaţia sa a solicitat 

înregistrarea mărcii respective doar pentru serviciile referitoare la produsele 

revendicate în clasele 04, 07, 08, 08, 12, 16, limitînd astfel cercul serviciilor pentru 

care se revendică protecţia mărcii RepXpert  la anumite clase de produse. 

Această împrejurare nu a fost luată în consideraţie de Comisia de Apel a Agenţiei 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, încălcînd în aşa mod dispoziţiile art. 6 

qiunqiues din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii intelectuale care 

stipulează că pentru a se aprecia dacă marca este susceptibilă de protecţie, va trebui să 

se ţină seama de toate circumstanţele de fapt. 

Cere compania Luk Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG să fie anulată 

hotărîrea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM din 10 iunie 2008 şi 

decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale a Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a RM din 31 octombrie 2007 prin care a fost respinsă parţial 

cererea privind înregistrarea mărcii internaţionale RepXpert nr. 878686 din 11 martie 

2005 pentru serviciile de clasa 35 şi 42 şi să fie obligată Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a RM să acorde protecţie mărcii RepXpert pentru serviciile 

din clasa 35 şi 42 referitoare la vehiculele cu motoare. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 11 decembrie 2008 acţiunea a fost 

respinsă. 

Compania Luk Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG a declarat recurs 

împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 11 decembrie 2008, cerînd admiterea 

recursului, casarea hotărîrii primei instanţe şi pronunţarea unei hotărîri noi cu privire la 

admiterea integrală a acţiunii. 
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Recurentul compania Luk Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, în 

motivarea recursului, a indicat că nu au fost dovedite circumstanţele considerate de 

prima instanţă ca fiind stabilite şi concluziile primei instanţe, expuse în hotărîre, sînt în 

contradicţie cu circumstanţele pricinii. 

Reprezentantul recurentului compania Luk Lamellen und Kupplungsbau 

Beteiligungs KG, Caraghioz Serghei, în şedinţa instanţei de recurs, a susţinut recursul 

şi a cerut admiterea acestuia, casarea hotărîrii primei instanţe şi pronunţarea unei noi 

hotărîri cu privire la admiterea integrală a acţiunii. 

Reprezentantul intimatului Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, 

Sibov Liviu, în şedinţa instanţei de recurs a cerut respingerea recursului şi menţinerea 

hotărîrii primei instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legală. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu Muntean Victor, Muntean Petru, în 

şedinţa instanţei de recurs a cerut respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii primei 

instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legală. 

 Reprezentantul ZAO „Expert-Retail”, RU, la şedinţa instanţei de recurs, nu s-a 

prezentat şi nu a comunicat motivul neprezentării, deşi procedura de citare legală a fost 

efectuată. 

   Conform art. 414 al. (1) CPC, neprezentarea în şedinţa de judecată a 

participantului la proces sau a reprezentantului, citaţi legal despre locul, data şi ora 

şedinţei, nu împiedică judecarea recursului. 

Audiind declaraţiile reprezentanţilor 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 al. (1) lit. a) CPC, instanţa de recurs, după ce judecă 

recursul, este în drept să respingă şi să menţină hotărîrea primei instanţe.  

Prin probele cercetate la dosar s-a constatat că la 11 martie 2005 compania Luk 

Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG a depus o cerere la Departamentul 

Mărci, Modele şi Desene Industriale a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

a RM, prin care a solicitat înregistrare mărcii internaţionale RepXpert nr. 878686 pe 

teritoriul Republicii Moldova pentru produsele şi serviciile din clasa 04, 07, 08, 09, 12, 

16, 35, 38, 39, 40, 41, 42 al clasificării internaţionale CIPS. 

Prin decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale a Agenţiei de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM din 31 octombrie 2007 a fost respinsă parţial 

cererea privind acordarea protecţiei mărcii RepXpert pentru serviciile din clasele 35 şi 

42 din motiv că aceasta este similară pînă la confundarea cu marca verbală Xpert nr. 

10256 din 23 septembrie 2002 al cărui titular este Muntean Victor, Republica 

Moldova, înregistrată pentru serviciile din clasele 35, 36 şi 42 şi cu marca verbală 

Xpert nr. 10256 A din 23 septembrie 2002 al cărui titular este ZAO „Expert-Retail”, 

RU înregistrată pentru o parte din serviciile din clasa 35 (f.d. 6-11). 

La 20 februarie 2008, recurentul a contestat decizia Departamentului Mărci, 

Modele şi Desene Industriale a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM 

din 31 octombrie 2007 la Comisia de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a RM, prin care a solicitat înregistrarea mărcii internaţionale RepXpert nr. 

878686 în Moldova pentru totalitate produselor şi serviciilor din clasele 35 şi 42. 

Totodată, solicitantul a menţionat că este de acord să limiteze lista serviciilor 

revendicate în clasele 35 şi 42 în redacţia: „... toate serviciile referitoare la produsele 

revendicate în clasele 04, 07, 08, 09, 12, 16” (f.d. 15-16). Prin hotărîrea din 10 iunie 
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2008 Comisia de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM a 

respins contestaţia solicitantului şi a menţinut decizia din 31 octombrie 2007 din motiv 

că  marca RepXpert este similară pînă la gradul de confuzie cu marca opusă Xpert nr. 

10256 şi 10256 A, care sînt înregistrate pentru serviciile din aceleaşi clase şi pot fi 

confundate, iar redacţia propusă de contestatar nu limitează, dar lărgeşte serviciile 

revendicate iniţial în cerere (f.d.18-20).  

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

produselor nr. 588 din 22 septembrie 1995, în calitate de mărci nu se înregistrează 

semnele identice sau similare care pot fi confundate cu mărcile protejate în privinţa 

altor persoane sau cerute pentru înregistrare pe numele altor persoane pentru produse, 

sau servicii identice. 

Prin prisma pct. 33.6 din Regulamentul despre aplicarea Legii nr. 588 din 22 

septembrie 1995, aprobat prin ordinul Directorului Agenţiei de Stat pentru Proprietate 

Intelectuală nr. 129 din 06 septembrie 2001, semnul se consideră asemănător pînă la 

confundare cu alt semn, dacă se asociază cu acesta în ansamblu, indiferent de unele 

particularităţi distinctive. 

În conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. a) şi b) al Legii privind protecţia mărcilor nr. 

38 din 29 februarie 2008, se refuză înregistrarea în cazul în care marca este identică cu 

o marcă anterioară înregistrată pentru produsele şi/sau servicii identice; este identică 

ori similară cu o marcă anterioară şi, din cauza identităţii ori similitudinii produselor 

si/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie 

pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.   

Potrivit art. 9 alin. (1) al Legii privind protecţia mărcilor, înregistrarea mărcii 

conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să 

interzică terţilor să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimţămîntul său un 

semn identic cu marca pentru produse şi/sau servicii identice cu cele pentru care marca 

este înregistrată; un semn care, din cauza identităţii ori similitudinii cu marca 

înregistrată şi identităţii ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn şi 

de marcă, generează riscul de confuzie în percepţia consumatorului; riscul de confuzie 

include şi riscul de asociere între semn şi marcă; un semn identic ori similar cu marca 

pentru produse şi/sau servicii diferite de cele pentru produse şi/sau diferite de cele 

pentru care marca este înregistrată cînd aceasta din urmă a dobîndit un renume în 

Republica Moldova, iar persoana terţă, în urma folosirii semnului, fără motive 

justificate, profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere 

acestora.  

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

consideră că prima instanţă corect a constatat că marca internaţională RepXpert se 

opune mărcii verbale Xpert înregistrată nr. 10256 din 23 septembrie 2002 al cărui 

titular este Muntean Victor Republica Moldova, înregistrată pentru serviciile din 

clasele 35(cu excepţia serviciilor de promovare şi vînzarea produselor pentru terţi, 

inclusiv magazine de vînzare angro şi cu bucata), 36 şi 42 şi cu marca verbală Xpert nr. 

10256 A din 23 septembrie 2002 al cărui titular este ZAO „Expert-Retail”, RU 

înregistrată pentru o parte din serviciile din clasa 35 (serviciile de promovare şi vînzare 

a produselor pentru terţi, inclusiv, magazine de vînzare angro şi cu bucata) (f.d. 38, 

39), deoarece marca internaţională RepXpert este similară pînă la gradul de confuzie cu 

marca naţională Xpert nr. 10256 şi 10256 A, fapt ce poate crea riscul de confuzie 

pentru consumator privind titularul mărcii şi compania prestatoare de servicii, inclusiv 

riscul de asociere cu marca anterioară. Cu atît mai mult cu cît, conform prevederile 
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legale sus-citate rezultă că acordarea protecţiei mărcii RepXpert poate afecta în mod 

direct drepturile titularilor mărcii Xpert nr. 10256 şi 10256 A, care anterior a fost 

înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova pentru aceleaşi servicii din clasele 35 şi 42 

pe care le solicită recurentul.   

Instanţa de recurs consideră că nu poate fi reţinut nici argumentul recurentul  

referitor la aceia că sub aspect vizual, sub aspect fonetic şi sub aspect semantic mărcile 

RepXpert şi Xpert sînt distincte şi nu pot fi confundate, fiindcă marca naţională Xpert 

nr. 10256 şi 10256 A  se conţine în totalitate în marca internaţională RepXpert adică 

din nou ajungem la concluzia că consumatorul poate confunda producătorul şi/sau 

prestatorul de servicii. Elementul „Rep” în baza căruia recurentul îşi întemeiază 

afirmaţiile privind distinctivitatea mărcilor nu este suficient de distinctiv, chiar şi sub 

aspectul unor sensuri ascunse dat fiind faptul că acest element se conţine la începutul 

unui şir întreg de mărci naţionale şi internaţionale şi nu are capacitatea de a fi 

înregistrat de sinestătător în calitate de marcă. 

 Mai mult decît atît, recurentul nu a prezentat careva probe în ce mod 

administrează şi foloseşte marca sa pentru a fi constat dacă această utilizare creează sau 

nu confuzie în rîndul consumatorului. 

Prin urmare, prima instanţă corect a constatat că marca internaţională RepXpert nr. 

878686 nu conţine suficiente elemente distinctive faţă de marca Xpert nr. 10256 şi 

10256 A pentru a exclude posibilitate inducerii în eroare a consumatorului. 

 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 compania Luk Lamellen und Kupplungsbau 

Beteiligungs KG. 

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 11 decembrie 2008, în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată a companiei Luk Lamellen und Kupplungsbau 

Beteiligungs KG împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM şi 

intervenienţilor accesorii Muntean Victor şi ZAO „Expert-Retail”, RU, cu privire la 

contestarea refuzului de a acorda protecţie juridică mărcii. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                        Vera Macinskaia 

 

Judecătorii                                                            Tatiana Vieru 

 

                                                                               Sveatoslav Moldovan 
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Prima instanţă, Curtea de Apel Chişinău: S. Arnăut                                Dosarul nr. 2r-119/09 

 

Î N C H E I E R E 

 

29 aprilie 2009                                                                               mun. Chişinău 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul – Vera Macinskaia 

Judecătorii  -  Tatiana Vieru şi Sveatoslav Moldovan 

 

cu participarea: translatorului – Natalia Grigoriu; 

reprezentantului recurentului compania Luk Lamellen und Kupplungsbau 

Beteiligungs KG, Caraghioz Serghei în baza procurii nr. 5437 din 21 octombrie 2008; 

reprezentantului intimatului Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, 

Sibov Liviu în baza procurii nr. 890 din 14 mai 2008; reprezentantului intervenientului 

accesoriu Muntean Victor, Muntean Petru în baza procurii nr. 3107 din 13 aprilie 2009,  

examinînd în şedinţă publică recursul declarat de compania Luk Lamellen und 

Kupplungsbau Beteiligungs KG, 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a companiei Luk Lamellen und 

Kupplungsbau Beteiligungs KG împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a RM şi intervenienţilor accesorii Muntean Victor şi ZAO „Expert-Retail”, 

RU, cu privire la contestarea refuzului de a acorda protecţie juridică mărcii, 

 împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 11 decembrie 2008, prin care 

acţiunea a fost respinsă 

c o n s t a t ă 

 

La 10 septembrie 2008, compania Luk Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs 

KG a depus o cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a RM şi intervenienţilor accesorii Muntean Victor şi ZAO 

„Expert-Retail”, RU, cu privire la contestarea refuzului de a acorda protecţie juridică 

mărcii. 

În motivarea acţiunii reclamantul compania Luk Lamellen und Kupplungsbau 

Beteiligungs KG a indicat că la 11 martie 2005 a depus o cerere la Departamentul 

Mărci, Modele şi Desene Industriale a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

a RM, prin care a solicitat protecţia mărcii internaţionale RepXpert nr. 878686 pentru 

produsele şi serviciile din clasele 04, 07, 08, 09, 12, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, în 37 

de ţări, care au aderat la Aranjamentul de la Madrid din 14 aprilie 1891 privind 

înregistrarea internaţională a mărcii printre care şi Republica Moldova. 

Prin decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale a Agenţiei de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM din 31 octombrie 2007 a fost respinsă parţial 

cererea reclamantului privind acordarea protecţiei mărcii RepXpert pentru serviciile din 

clasele 35 şi 42 din motiv că aceasta este similară pînă la confundarea cu marca verbală 

Xpert nr. 10256 din 23 septembrie 2002 al cărui titular este Muntean Victor, Republica 
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Moldova, înregistrată pentru serviciile din clasele 35, 36 şi 42 şi cu marca verbală 

Xpert nr. 10256 A din 23 septembrie 2002 al cărui titular este ZAO „Expert-Retail”, 

RU înregistrată pentru o parte din serviciile din clasa 35. 

La 20 februarie 2008, reclamantul a contestat decizia Departamentului Mărci, 

Modele şi Desene Industriale a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM 

din 31 octombrie 2007 la Comisia de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a RM, care prin hotărîrea din 10 iunie 2008 a respins contestaţia 

solicitantului şi a menţinut decizia sus-nominalizată. 

Consideră reclamantul că hotărîrea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a RM din 10 iunie 2008 este neîntemeiată şi ilegală, deoarece semnul 

RepXpert, fiind revendicat ca marcă pentru un cerc determinat de servicii, nu poate fi 

confundat cu mărcile opuse Xpert şi anume sub aspect vizual, sub aspect fonetic şi sub 

aspect semantic. Mărcile RepXpert şi Xpert sînt distincte şi nu pot fi confundate. 

Invocă reclamantul că sub aspect vizual mărcile în litigiu nu pot fi concepute ca 

fiind similare pînă la suprapunere şi confuzie, pentru că acestea prezintă suficiente 

deosebiri, anume prin prima parte a cuvîntului compus „Rep”. Acest element ocupă o 

parte considerabilă din volumul total al semnului. Mai mult ca atît, acest element 

atrage atenţia, deoarece este plasat la începutul cuvîntului. 

Sub aspect fonetic deosebirea dintre semnul revendicat pentru înregistrare şi 

mărcile opuse de asemenea este determinată de prezenţa elementului „Rep”. Anume cu 

acest element începe pronunţarea desemnării RepXpert şi este evident faptul că la 

pronunţarea acestui element niciodată nu va fi omis din neglijenţă. Astfel, se exclude  

posibilitatea pronunţării identice a desemnărilor aflate în discuţie. 

Sub aspect semantic cuvîntul „Rep” din engleză este o abreviere de la 

„reprezentantive, customer service reprezentative, sales reprezentative” sau 

„reprezentanţă, reprezentant al secţiei de deservire a clienţilor, reprezentant comercial”. 

Astfel, marca RepXpert în general se înţelege ca „expert în reprezentanţă comercială”. 

În schimb marca opusă este lipsită de o asemenea semnificaţie, deoarece ea nu 

conţine elemente suplimentare, care acordă acestei desemnări un sens adiţional. 

Mai mult decît atît, menţionează reclamantul că în contestaţia sa a solicitat 

înregistrarea mărcii respective doar pentru serviciile referitoare la produsele 

revendicate în clasele 04, 07, 08, 08, 12, 16, limitînd astfel cercul serviciilor pentru 

care se revendică protecţia mărcii RepXpert  la anumite clase de produse. 

Această împrejurare nu a fost luată în consideraţie de Comisia de Apel a Agenţiei 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, încălcînd în aşa mod dispoziţiile art. 6 

qiunqiues din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii intelectuale care 

stipulează că pentru a se aprecia dacă marca este susceptibilă de protecţie, va trebui să 

se ţină seama de toate circumstanţele de fapt. 

Cere compania Luk Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG să fie anulată 

hotărîrea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM din 10 iunie 2008 şi 

decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale a Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a RM din 31 octombrie 2007 prin care a fost respinsă parţial 

cererea privind înregistrarea mărcii internaţionale RepXpert nr. 878686 din 11 martie 

2005 pentru serviciile de clasa 35 şi 42 şi să fie obligată Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a RM să acorde protecţie mărcii RepXpert pentru serviciile 

din clasa 35 şi 42 referitoare la vehiculele cu motoare. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 11 decembrie 2008 acţiunea a fost 

respinsă. 
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Compania Luk Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG a declarat recurs 

împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 11 decembrie 2008, cerînd admiterea 

recursului, casarea hotărîrii primei instanţe şi pronunţarea unei hotărîri noi cu privire la 

admiterea integrală a acţiunii. 

Recurentul compania Luk Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, în 

motivarea recursului, a indicat că nu au fost dovedite circumstanţele considerate de 

prima instanţă ca fiind stabilite şi concluziile primei instanţe, expuse în hotărîre, sînt în 

contradicţie cu circumstanţele pricinii. 

Reprezentantul recurentului compania Luk Lamellen und Kupplungsbau 

Beteiligungs KG, Caraghioz Serghei, în şedinţa instanţei de recurs, a înaintat un 

demers privind suspendarea procesului în ordine de recurs a litigiului dat din motiv că 

în procedura Curţii de Apel Chişinău se află spre judecare o altă cauză civilă intentată 

de recurent, care are legătură nemijlocită cu pricina dată şi anume referitor la lipsirea 

de dreptul lui Munteanu Victor asupra mărcii „Xpert” nr. 10256 înregistrată pentru 

serviciile de clasa 42, deoarece nu s-a folosit de aceste servicii timp de 5 ani. În cazul 

lipsirii lui Muntean Victor de dreptul asupra mărcii „Xpert” nr. 10256, compania Luk 

Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG va avea posibilitate să obţină protecţie 

asupra mărcii internaţionale RepXpert nr. 878686 din 11 martie 2005 pentru serviciile 

de clasa 42.     

Reprezentantul intimatului Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, 

Sibov Liviu, în şedinţa instanţei de recurs, a cerut respingerea demersului recurentului 

privind suspendarea procesului în cauza dată în ordine de recurs, indicînd că obiectul 

litigiului în cauză constă în aceea cît de întemeiate şi de legale au fost emise decizia din 

31 octombrie 2007 şi hotărîrea din 10 iunie 2008 ale Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a RM şi rezultatul examinării acţiunii intentate la cererea 

companiei Luk Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG privind lipsirea de 

dreptul lui Munteanu Victor asupra mărcii „Xpert” nr. 10256 înregistrată pentru 

serviciile de clasa 42,  care se află la moment în procedura Curţii de Apel, nici ca cum 

nu va putea influenţa asupra rezultatului examinării pricinii în cauză.  

Reprezentantul intervenientului accesoriu Muntean Victor, Muntean Petru, în 

şedinţa instanţei de recurs, a cerut respingerea demersului, susţinînd poziţia 

reprezentantului intimatului Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, 

Sibov Liviu, din aceleaşi motive.  

Reprezentantul ZAO „Expert-Retail”, RU, la şedinţa instanţei de recurs, nu s-a 

prezentat şi nu a comunicat motivul neprezentării, deşi procedura de citare legală a fost 

efectuată. 

 Conform art. 414 al. (1) CPC, neprezentarea în şedinţa de judecată a 

participantului la proces sau a reprezentantului, citaţi legal despre locul, data şi ora 

şedinţei, nu împiedică judecarea recursului. 

Conform art. 415 CPC, instanţa de recurs soluţionează cererea şi demersul 

participantului la proces după ce ascultă opiniile celorlalţi participanţi. Cererea şi 

demersul participantului la proces se soluţionează în condiţiile art. 380 CPC. 

Audiind declaraţiile reprezentanţilor părţilor, studiind materialele dosarului, 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră 

necesar de a respinge demersul reprezentantului recurentului compania Luk Lamellen 

und Kupplungsbau Beteiligungs KG, Caraghioz Serghei, privind suspendarea 

procesului în pricina dată în ordine de recurs din următoarele considerente. 
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Conform art. 261 lit. h) CPC, la cererea participanţilor la proces sau din oficiu, 

instanţa judecătorească poate suspenda procesul în cazul în care pricina nu poate fi 

judecată înainte de soluţionarea unei alte pricini conexe. 

Din înscrisurile la dosar rezultă că reclamantul compania Luk Lamellen und 

Kupplungsbau Beteiligungs KG contestă legalitatea şi temeinicia deciziei din 31 

octombrie 2007 şi hotărîrii din 10 iunie 2008 ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a RM prin care a fost respinsă parţial cererea privind acordarea protecţiei 

juridice mărcii internaţionale RepXpert pentru serviciile din clasele 35 şi 42. 

Instanţa de recurs consideră că nu sînt temeiuri justificative prevăzute la art. 261 

lit. h) CPC de a fi suspendat procesul în litigiul dat în ordine de recurs dat fiind faptul 

că rezultatul soluţionării acţiunii intentate la cererea companiei Luk Lamellen und 

Kupplungsbau Beteiligungs KG privind lipsirea lui Muntean Victor de dreptul asupra 

mărcii „Xpert” nr. 10256 înregistrată pentru serviciile de clasa 42,  care se află la 

moment în procedura Curţii de Apel, nici ca cum nu va putea influenţa asupra 

rezultatului examinării pricinii în cauză.  

Astfel, din considerentul că lipsesc careva temeiuri pentru suspendarea procesului, 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la 

concluzia de a respinge demersul reprezentantului recurentului compania Luk 

Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, Caraghioz Serghei, privind suspendarea 

procesului în litigiul dat în ordine de recurs. 

 În conformitate cu art. 415, 269-270 CPC, Colegiul civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, 

 

d i s p u n e 

 

Se respinge demersul reprezentantului recurentului compania Luk Lamellen und 

Kupplungsbau Beteiligungs KG, Caraghioz Serghei, privind suspendarea procesului în 

pricina civilă, la cererea de chemare în judecată a companiei Luk Lamellen und 

Kupplungsbau Beteiligungs KG împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a RM şi intervenienţilor accesorii Muntean Victor şi ZAO „Expert-Retail”, 

RU, cu privire la contestarea refuzului de a acorda protecţie juridică mărcii, în ordine 

de recurs. 

Încheierea nu se supune nici unei căi de atac. 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                         Vera Macinskaia 

 

Judecătorii                                                              Tatiana Vieru 

 

                                                                                Sveatoslav Moldovan 
 

 

 

 


