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Dosarul nr.2-82/l4
v A

HOTARIRE
.În numele Legii

19mai 2015 mun. Chişinău
Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău
Judecător Liudmila Popova
Grefier Tatiana Leontii

Examinînd în şedinţa publică în primă instanţă cererea de chemare în judecată a
reclamantului SRL"Taxprim" împotriva SA"Tutun-CTC", intervenient accesoriu
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală privind anularea mărcilor,
interzicerea utilizării semnului ,,ASTRU"

CONSTATĂ:

La data de 31 octombrie 2014, reclamantul SRL"Taxprim" a depus cerere de
chemare în judecată împoriva SA"Tutun-CTC", intervenient accesoriu Agenţia de
Stat pentru Proprietate Intelectuală, formulînd pretenţii privind:

- anularea mărcii 11103 din 03.09.2004, titular "Tutun-CTC";
- interzicerea companiei "Tutun-CTC" să utilezeze semnul "ASTRU" pentru

marcarea, producerea şi comercializarea ţigărilor;
constatarea existenţei gradului de similitudine între semnele "ASTRU" Şl
ASTRA";
Respingerea cererii nr. de depozit 027407 din 2010-07-13.

În motivarea cererii reclamantul a indicat, că compania "Taxprim" la data de
17.10.2014 a semnat un acord cu compania ,,Moren Grup" cu privire la utilizarea
mărcii verbale "ASTRA", nr.6468 pentru producerea ţigărilor.

Pîrîtul SA"Tutun-CTC" utilizează ilegal semnul "ASTRU" pentru producerea,
comercializarea, marcarea ţigărilor. Astfel, pîrîtul prejudiciază în mod direct
drepturile exclusive ale SRL"Taxprim" asupra mărcii, iar utilizarea semnului
"ASTRU" are drept scop obţinerea unor profituri pe seama reputaţiei mărcii
"ASTRA".

Cît priveşte marca combinată nr.ll1 03 ASTRA, indică reclamantul că, titularul
"Tutun-CTC" are înregistrare pen~ clasele 34 - articole pentru fumători,
chibrituri; 35 - comercializarea produselor de tutungerie; 39 - organizare de
călători, transport, reclamantul susţine că această marcă nu este înregistrată pentru
produsul-ţigarete. De fapt pîrîtul intenţionat a înregistrat această marcă pentru a
folosi în mod ilegal pentru producerea şi comercializarea ţigărilor. SA"Tutun-
CTC la momentul depunerii cererii de înregistrarea mărcii combinate "ASTRA" a
acţionat cu rea credinţă. Respectiv marca înregistrată urmează a fi anulată conform
prevederilor art. 21(1) lit.b) din Legea privind protecţia mărcilor nr.38-XV!-2008.

Mai indică reclamantul că, pîn"tul a depus către AGEPI o cerere de înregistrare
a semnului "ASTRU" în calitate de marcă cu nr. de depozit 027407 din 2010-07-
13. La 28.01.2014. AGEPI prin intermediul Comisiei de contestaţii, a decis
înregistrarea acestei mărci doar pentru o parte din produsele clasei 34 şi anume fără
dreptul de a produce ţigarete, reţinînd că semnele "ASTRU" şi "ASTRA" sînt
similare pînă la gradul de confuzie.



În cererea de completare depusă la 08.12.2014 reclamantul a solicitat anularea
mărcii nr.26372 din 24.11.2014, titular "Tutun-CTC".

Reclamantul şi-a întemeiat cererea de chemare în judecată pe dispoziţiile
art.16(1) din Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate
intelectuală (TRIPs) , art.27(1), atr.9(1) lit.a), b), C), art.22(1) lit.d) din Legea
privind protecţia mărcilor.

În şedinţa instanţei reprezentantul reclamantului SRL"Taxprim" Didenco Ion a
susţinut cererea de chemare în judecată pe motivele invocate, solicitînd admiterea
acesteia.

Reprezentantul SA"Tutun-CTC"-avocatul Grigoriţchi Adrian a solicitat
respingerea acţiunii ca depusă tardiv şi neîntemeiată, explicînd instanţei că, marca
comercială combinată "ASTRA" este înregistrată în Registrul Naţional al Mărcilor
sub numărul R 11103, la clasele nr. 34, 35 şi 39 conform Clasificatorului
Internaţional al Produselor şi Serviciilor, titular al căreia este SA"Tutun-CTC".
Protecţia se extinde asupra tuturor elementelor, cu excepţia cuvîntului "ASTRA" şi
expiră la data de 22 iulie 2022. Titularul mărcii "Astra" la acel moment "Estema
Trading Corpoiraţioan" nu a întreprins acţini prevăzute de art. 17 şi 61 din Legea
nr. 588 în vederea înaintării opoziţiei împotriva înregistrării mărcii, iar
SRL"Taxprim" a devenit utilizatorul mărcii abia la data de 17.10.2014, în urma
încheierii contractului nr. 17/10/2014 cu "Moren Group" SA. Referitor la
interzicerea utilizării de către SA"Tutun-CTC" a semnului "ASTRU", la
producerea şi comercializarea ţigaretelor, a invocat că chestiunea dată a fost
obiectul examinării în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de
SA"Moren Grup" şi SRL"Inter-Tabac" împotriva Agenţiei de Stat pentru Protecţia.
Intelectuală, intervenient accesoriu SA"Tutun-CTC" " împotriva Agenţiei de Stat
pentru Protecţia Intelectuală, intervenient accesoriu SA"Tutun-CTC" cu privire la
obligarea înregistrării mărcii ,,Astru" cu nr. de depozit 029796 din 15 septembrie
2011, anularea totale a elementelor mărcii ,,Astra", certificatul de înregistrare nr.
11103 din 03 septembrie 2004, titularul SA"Tutun-CTC" şi cererea SA"Tutun-
CTC" împotriva Agenţiei de Stat pentru Protecţia Intelectuală cu privire la
anularea hotărîrii Comisiei de Contestaţie a Agenţiei de Stat pentru Protecţia
Intelectuală din 28 ianuarie 2014 cu privire la obligarea înregistrării mărcii
verbală "Astru" nr. de depozit 027407 din 13 iulie 2010, pentru produsele din clasa
34 şi 35 CIPS, conform cererii înregistrate depuse la 05 iulie 2010. Prin decizia
Curţii Supreme de Justiţie din 15.10.2014, au fost respinse recursurile declarate
de către SA,,Moren Grup" şi SRL"Inter-Tabac" şi s-a menţinut hotărîrea Curţii de
Apel Chişinău din 14 iulie 2014.

Reprezentantul pîrîtului AGEPI - Dadu Elena a solicitat respingerea acţiunii ca
neîntemeiată, explicînd instanţei că, referitor la capătul de cerere privind
constatarea existenţei gradului de similitudine înre semnele ,,ASTRU,, şi
,,ASTRA" s-a expus Curtea Supremă de Justiţie prin decizia din 15.10.2014. La
data de 24.11.2014, întru executarea deciziei Curţii Supreme de Justiţie din
15.10.2014 AGEPI a înregistrat marca ASTRU cu nr. 26372. Marca verbală ACTPA

nr. R 6468 din 23.06.1998 este înregistrată pe numele titularului MOREN GROUP
SA, BELIZ, BELIZ CITY, LV-lOII, RIGA, Letonia pentru produsele clasei, 34-
tutun, produse din tutun conform CIPS. Totodată, produsele titularului mărcii
verbale ACTPA nr. R 6468 din 23.06.1998 nu se includ în produsele din clasa 34 ce
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apaiţin tifulatului măicii combinate "ASTRA" nr. R 11103 din 22.07.2002. Cît
, . . .l .

priveşte cerinţa reclamantului privind anularea mărcilor ,,ASTRA" nr. R 11103 din '.
22.07.2002 şi ASTRU nr. 26372 din24.11.2014, titular SA"TutuncCTC", aceastli
ţine de competenţa instanţei de judecată.
Audiind participanţii la proces, verificînd materialele pricinii, instanţa consideră

cererea reclamantului neîntemeiată şi care urmează a fi respinsă dmurmătoarele.
Drept temei pentru. anularea înregistrării mărcii TIr. 11103 din 03.09.2004,

titularul SA"Tutun-CTC', teclamantul a .invocat. că pîtîhilprejudiciază în mod
direct drepturile exclusive ale SRL"'rilxprim" asupra mărcii, iar utilizarea semnului. "
"ASTRU" are drept scop obţinerea unorprofifuri pe; seama reputaţiei mărcii .
. "ASTRA". ...•..
'.' Confonnart.9(1) CC~ persoanele' fizice şi juridice p~icipante la raporturile'
juridice civile trebuie să îşi execute drepturile şi să îşi execlite obligaţiile cu buhă~ ".
credinţă, înltcordcu legea, cu contractul, cu ordinea publica şi bunele moravuri.

". Bună-credinţă se prezurnă pînăJa proba contrară.. ,... •
Confonnart 6 al Legii privind protecţia mărcilor nr.38 din 29.02.2008, titular

al mărciieste persoana flzică' sau juridică ori grupul de persoane fizice şi/sau
juridice în numele .căreia/căruiamarca este protejată înc~nformitate cu prezenta
lege. Dreptiirile dobîndite prin înregistrareamărciiîri Registrul naţional al mărcilor
se confmnăprin titlul de protecţie- certificatul de înregistr~e a mărciLDrepturile
.asupra mărcii pot fi dobîndite individual sau încoproprietate' în indiviziune. Modul.
de utilizare a drepturilor:..în coproprietate asupra mărcii se stabileşte prin acordul
încheiat între coproprietari. În caz contrar, litigiul se soluţionează de instanţa de .
judecată Competentă." .
Conform art. 9(1) din legea citată, înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul

exclusiv asupra acesteia. Titularul' inărcii este în drept să interzica terţilor să .
utilizeze în activitatea lor comercială, Îară consimţămîntul său: a) un semn identic
cu marca pentru produse şi/sau servicii identice cu cele pentni care marca este
înregistrată; b) 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;c) un semn identic ori
similar cu marca pentru produse şi/sa~ servicii 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 serrulUlui,fără motive justificate,
profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii SitUle aduce atingere
acestora. . ..•. . " ..
Conform art.21(l) lit.b)al Legii nr; 38/2008, 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 ", dacă' solicitantul a .
acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrate a mărcii.
Marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credinţă în cazul în care,' la
momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul ştia sau putea şti
despre existenţa, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de
renume în ţara de origine şi este promovată în Republica Moldova sau se
negociază o astfel de promovare.
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S-a stabilit, că la data de 03.09.2004 marca comercială combinată ,,ASTRA" a
fost înregistrată În Registrul Naţional al Mărcilor sub numărul R 11103 pentru
clasele nr. 34, 35 şi 39 confotm Clasificatorului Internaţional al Produselor şi
Serviciilor, titular SA"Tutun-CTC" (f.d.28).

La data de 17.10.2014, compania "Taxprim" a semnat un acord cu compania
"Moren Grup" cu privire la utilizarea mărcii verbale "ASTRA", nr.6468 pentru
producerea ţigărilor, care a fost înregistrat la AGEPI la data de 23.10.2014, sub nr.
2636 (f.d.21-27).

Prin hotărîrea Curţii de Apel din 14 iulie 2014, menţinută prin decizia Curţii
Supreme de Justiţie din 15 octombrie 2014, fost obligată Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală să înregistreze, conform procedurilor prevăzute de
legislaţia În vigoare, marca verbala "ASTRU" nr. de depozit 027407 din 13 iulie
2010, pentru produsele din clasa 34 şi 35 CIPS, conform cererii de înregistrare
depuse la data de 05 iulie 2010, beneficiar Tutun CTC.. În cadrul judecării pricinii
În cauză instanţele judecătoreşti s-au expus şi la argumentele rec1amanţilor
SA"Moren Grup" şi SRL"Inter-Tabac" privind Înregistarea mărcii combinate
"ASTRA" nr. R 11103 din 22.07.2002 , cît şi existenţa gradului de similitudine
între semnele "ASTRU" şi ASTRA" (f.d.83-101).

La data de 24.11.2014, întru execuatrea hotărîrii irevocabile, AGEPI a
Înregistrat marca ASTRU cu nr. 26372.

Conform art.123(2) CPC, faptele stabilite printr-o hotărîre judecătorească
irevocabilă într-o pricină civilă soluţionată anterior În instanţă de drept comun sau
În instanţă specializată sînt obligatorii pentru instanţa care judecă pricina şi nu se
cer a fi dovedite din nou şi nici nu pot fi contestate la judecarea unei alte pricini
civile la care participă aceleaşi persoane.

Prin urmare, compania "Taxprim" - utilizatorul mărcii verbale ,,ASTRA" nr.R
6468 din 23.06.1998 înregistrată pe numele titularului Moren Group, nu poate
invocaq din nou la anularea mărcilor reaua-credinţă a Tutun CTC la În momentul
depunerii cererii de înregistrare a mărcii .

Cît priveşte dreptul pretins a rec1amantului,s-a stabilit că produsele titularului
mărcii verbale ASTRA nr. R 6468 din 23.06.1998 nu se includ în produsele din
clasa 34 ce aparţin titularului mărcii combinate "ASTRA" nr. R 11103 din
22.07.2002.

Prin urmare, nu sînt temei pentru admiterea pretenţiilor reclamantului.
În contextul celor expuse, conform art.9,21,22, 83 al Legii privind protecţia

mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, conduCÎndu-sede art. 238,241 CPC, instanţa

HOTĂRĂŞTE:

Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare În judecată a SRL"Taxprim"
împotriva SA"Tutun-CTC", intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru
Proprietate Intelectuală privind anularea mărcilor, interzicerea utilizării semnului
"ASTRU".

Hotărîrea cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiţie În termen de 2
luni de la data comunicării hotărîrii motivate.

Judecător L.Popova
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