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Examinând în şedinţă publică cererea de chemare în judecată depusă de 
reclamantul ICE SA A venue Mathieu către Agenţia de Stat pentru proprietatea 
intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), intervenient accesoriu SWATCH AG, cu 
privire la anularea Deciziei Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
05.07.2011, anularea Hotărîrii Comisiei de Contestaţie a AGEPI din 20.12.2011, 
obligarea Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală să înregistreze marca 
combinată ICE-WATCH conform cererii internaţionale nr. 1029087 pentru produsele 
clasei 14 conform clasificatorului internaţional de produse şi servicii /Nisa! (cerinţe 
concretizate), instanţa de judecată 

CONSTATĂ: 

Reclamantul TKS SA Avenue Mathieu la data de 23.02.2012 a depus cerere de 
chemare în judecată către Agenţia de Stat pentru proprietatea intelectuală a Republicii 
Moldova (AGEPI), intervenient accesoriu SW ATCEI AG, prin care a solicitat 
recunoaşterea mărcilor" ICE- WATCH", "eswatch" şi iswatch" ca fiind nesimilare 
până la gradul de confuzie şi anularea deciziei Comisiei de Contestaţie a AGEP nr. 
881 din 23.01.2011. 

Pe parcursul examinării cauzei civile reclamantul TKS SA Avenue Mathieu s-a 
reorganizat, şi în temeiul Detaliilor despre Înregistrarea Internaţională din 15.10.2013 
(f.d.30), şi-a schimbat denumirea din TKS SA Avenue Mathieu în - ICE SA, societe 
anonyme A venue Mathieu 37 b-6600 Bastoghe Belgia. 

Ulterior, reclamantul ICE SA a depus cererea de concretizare a pretenţiilor, prin 
care a solicitat: 

- anularea Deciziei Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
05.07.2011; 

- anularea Hotărîrii Comisiei de Contestaţie a AGEPI din 20.12.2011; 
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- obligarea Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală să înregistreze marca 
combinată ICE-W ATCH conform cererii intemaţionale nr. 1029087 pentru 
produsele clasei 14 conform clasificatorului internaţional de produse şi 
servicii /Nisa!. 

- la pretenţiile ce ţin de recunoaşterea mărcilor ICE-Watch 
"iswatch" ca fiind nesimilare pînă la gradul de confuzie 
renunţat. 

si "eswatch" . , 
reclamantul a 

În motivarea cererii de chemare în judecată iniţiale reclamantul a invocat că, 
la data de 07.01.2010 a depus cererea la AGEPI, prin care a solicitat protecţia pe 
teritoriul Republicii Moldova a mărcii "ICE-W ATCH" conform cererii internaţionale 
nr. 1029087 pentru produsele clasei 14 din clasificatorul internaţional de produse şi 
servicii. 

Însă, AGEPI la data de 05.07.2011 a emis Decizia de refuz de înregistrare a 
semnului reclamantului pentru produsele clasei 14 în baza mărcilor nr. 962367 
"eswatch" şi nr. 962366 "iswatch", titularul cărora este compania elveţiană SW ATCH 
AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD). 

A invocat că, pretenţiile acesteia sunt bazate inclusiv şi pe prevederile alin. (5) 
art. 8 legii 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor care prevede că: ,,Nu poate fi 
refuzată înregistrarea unui semn în calitate de marcă, din motivele prevăzute la alin. 
(1) şi (4), în cazul în care titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior ori 
succesorul lui de drepturi, ori, după caz, autoritatea abilitată cu ocrotirea valorilor 
culturale ale statului îşi exprimă consimţământul expres pentru înregistrarea semnului 
posterior, cu excepţia mărcilor identice solicitate pentru produse şi/sau servicii 
identice. " 

Reclamanta a susţinut că, TKS S.A. este o renumită companie belgiană care se 
ocupă, printre altele, de confecţionarea ceasurilor şi instrumentelor pentru măsurarea 
timpului. Suplimentar a invocat că, în timpul unei vizile în China în an. 1994, dl Jean
Pierre Lutgen, preşedintele companiei, a decis să includă ceasurile în oferta companiei 
de cadouri corporative. În anul 2006 conceptul acestor noi produse a fost dezvoltat şi 
compania a început să ofere ceasuri ca parte a colecţiilor cu zece componente 
esenţiale interschimbabile, cum ar fi cureluşa dc ceas, indicatoare, etc. Ceasurile 
companiei cu marca ICE-WATCH au fost proiectate în Belgia, asamblate în China cu 
un mecanism japonez fabricat de fIrma Miyota. Ceasurile companiei sunt vândute în 
cutii comerciale distinctive oferite cadou, numite Be- cubic. Preţul accesibil al 
ceasurilor şi capacitatea cutiilor de a fi unite între ele îi provoacă pe consumatori să le 
colecţioneze. A mai indicat reclamantul că compania foloseşte pe larg şi continuu 
marca sa ICE- WATCH din luna decembrie 2006. Produsele companiei inscripţionate 
cu marca ICE-WATCH sunt comercializate în mai multe ţări din lume inclusiv în 
Algeria, Andora, Angola, Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Belgia, Bosnia şi 
Herţegovina, Botswana, Brazilia, Bulgaria, Canada, Chile, China, Columbia, Croaţia, 
Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Egipt, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Hong 
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I Kong, Ungaria, India, Indonezia, lran, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Coasta de Fildeş, 
Japonia, lordania, Kenya, Kuweit, Liban, Libia, Luxemburg, Macao, Macedonia, 
Madagascar, Malta, Mauritius, Mexic, Muntenegru, Maroc, Namibia, Ţările de Jos, 
Noua Zeelandă, Nigeria, Norvegia, Oman, Panama, Peru, Filipine, Polonia, 
Portugalia, Qatar, Rusia, Ruanda, Insula Reuniunii, Arabia Saudită, Senegal, Serbia, 
Singapore, Slovacia, Africa de Sud, Spania, Swaziland, Suedia, Elveţia, Siria, 
Taiwan, Tanzania, Thailanda, Tunisia, Turcia, Uganda, Emiratele Arabe Unite, 
Regatul Unit, SUA, Venezuela, Yemen, Zjambia, Zimbabwe. 

Produsele companiei cu marca ICE-WATCH sunt extrem de populare, şi sunt 
disponibile consumatorilor prin intermediul a peste 7300 de puncte de vânzare din 
lume, în anul 2010 circa 1,820,000 de ceasuri, iar până la finele anului 2011 circa 
6,000,000 de ceasuri au fost vândute. Compania, de asemenea, deţine un web site 
localizat la adresa www.ice-watch.com care are un magazin electronic unde produsele 
companiei cu marca dată sunt disponibile pentru vânzare şi website-ul căreia poate fi 
accesat de către utilizatorii Internet din întreaga lume. Compania, de asemenea, a 
suportat cheltuieli semnificative pentru promovarea şi publicitatea produselor sale cu 
marca ICE-W ATCH prin intermediul a diferitor mijloace mass - media. 

A mai indicat reclamantul că compania a participat la numeroase târguri ŞI 
expoziţii importante din întreaga lume. Consumatorii, membri ai societăţii ŞI 
activităţii comerciale, identifică şi recunosc produsele şi serviciile inscripţionate cu 
marca menţionată ca aparţinând companiei TKS S.A. şi nu altor întreprinderi. Datorită 
utilizării extinse şi continue, inclusiv publicităţii şi promovării pe larg a produselor cu 
marca ICE-WATCH în întreaga lume, marca dată a dobândit un caracter distinctiv şi 
este asociată inerent cu compania. 

A susţinut reclamantul că marca ICE-W ATCH a fost depusă spre 
înregistrare/înregistrată în întreaga lume. Menţionează reclamanta că la data de 20 
august 2007 compania elveţiană Swatch AG a depus opoziţie împotriva cererii pentru 
marca comunitară nr. 5549209 ICE-WATCH în baza înregistrării anterioare a mărcii 
SWATCH, inclusiv a înregistrării internaţionale nr. 506123 din 9 septembrie 1986 
pentru produsele clasei 14 şi care desemnează câteva state membre ale Uniunii 
Europene. Părţile au încercat să găsească o soluţie amiabilă şi la 15 şi 20 mai 2008 au 
semnat un ,,Acord de Coexistenţă". După semnarea acestui Acord de către ambele 
pătţi, Swatch AG şi-a retras opoziţia la 2 iulie 2008. Din faptul retragerii opoziţiei se 
poate de tras concluzia că TKS a respectat obligaţiunile prevăzute în Acordul dc 
Coexistenţă. Indică reclamanta că, în pofida existenţei acordului de coexistenţă 
Swatch a expediat o scrisoare recomandată companiei TKS la 5 iunie 2909, în care a 
invocat trei pretinse încălcări a Acordului de Coexistenţă de către TKS. In co~secinţă, 
Swatch a anunţat încetarea Acordului de Coexistenţă cu efect imediat. In baza 
Acordului de Coexistenţă, încheiat între părţi, Reclamantul a depus cererea 
internaţională de înregistrare a mărcii sale "ICE-WATCH" nr. 1029087 cu 
desemnarea Republicii Moldova. 

A susţinut reclamanta că, pe parcursul întregii perioade de opoziţie, s-a dirijat şi 
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a acţionat în conformitate cu Condiţiile Acordului de Coexistenţă.Ulterior Swatch a 
depus opoziţii împotriva cererilor de marcă ale reclamantului în diverse ţări. 

A mai invocat că, hotărârea Curţii din Bem a fost emisă în favoarea companiei 
TKS SA în august 2011. Astfel potrivit extrasului din Hotărârea nominalizată se 
declară că: încetarea din 5 iunie 2009 de către pârât a acordului de coexistenţă cu 
privire la mărcile ICE-WATCH şi SWATCH încheiat de către părţi la 15 şi 20 mai 
2008, nu are niciun efect juridic; acordul de coexistenţă cu privire la mărcile ICE
WATCH şi SWATCH, încheiat de către părţi la .15 şi 20 mai 2008, este valabil şi 
obligatoriu pentru părţi. 

A mai menţionat reclamanta că înainte de emiterea hotărârii Curţii din Bem, 
TKS a obţinut hotărâri favorabile în Ecuador, Columbia, Japonia, Macao, Kuweit, 
Croaţia şi Cuba în privinţa opoziţiilor depuse de către Swatch împotriva cererilor de 
marcă ale companiei TKS. În majoritatea ţărilor, în care se practică emiterea 
refuzurilor pe motive relative, nu au refuzat înregistrarea mărcii ICE-WATCH în baza 
drepturilor anterioare ale companiei Swatch, în cazul dacă a fost emis refuz, acesta 
avea la bază alte motive, astfel fiind cazul în Bosnia şi Herţegovina, China, Cuba, 
Egipt, Croaţia, Islanda, Coreea de Nord, Macedonia, Norvegia, Federaţia Rusă, 
Singapore, Siria, Turkmenistan şi Turcia 

Întru susţinerea poziţiei sale" procesuale, reclamanta mai indică că mărcile aflate 
în conflict, SWATCH şi ICE-WATCH, nu sunt similare, marca anterioară fiind o 

- marcă verbală ce constă din şase litere scrise într-un singur rând. 
Din punct de vedere vizual, mărcile diferă în mod evident datorită elementului 

figurativ al mărcii ICE-WATCH, şi anume marca ICE-WATCH ce constă din două 
cuvinte situate unul deasupra celuilalt şi separate de o linie prin adăugarea 
caracterelor distinctive şi a elementului grafic. Marca contestată este mai lungă şi mai 
complexă decât mărcile SWATCH sau iswatch. Mărcile SWATCH şi iswatch sunt 
reprezentate intr-un singur cuvânt şi intr-un singur rând. În semnul ICE-WATCH, 
elementul WATCH este separat în mod evident de ICE, în semnele SWATCH sau 
/swatch elementul WATCH nu poate fi perceput ca un element independent. 
Consideră reclamantul că ca urmare a celor sus-menţionate, mărcile sunt diferite. 

În motivarea cererii concretizate, reclamantul a invocat, că în rezultatul fuziunii 
companiei TKS SA cu compania ICE, denumirea actuală a companiei reclamantului 
esteICE SA. 

La fel, a invocat că cererea de chemare în judecată (concretizată) este întemeiată 
şi urmează a fi admisă din următoarele motive. Cum rezultă din declaraţiile 

reclamantului şi materialele cauzei mărcile opuse diferă vizual între ele, deoarece 
marca solicitată reprezintă un semn unic compus din două cuvinte / două elemente 
verbale / TCR şi W ATCHRS, amheJe fiino separate printr-o linie ,conţine un element 
figurativ / awl mic ce indică oral ,pe cînd mărcile opuse verbale sunt reprezentate 
într-un singur cuvînt compus din şase litere, scris într-o linie, conţin litere executate 
cu minuscule i şi e şi denumirea companiei SWATCH. Similaritatea fonetică a 
mărcilor opuse ICE WATCHES şi iswatch, swatch se bazează pe un element comun 
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neprotejabil WATCH /ceas / care este o denumire generică a produsului, respectiv, 
fiind un element neprotejabil. 

Pronunţarea mărcilor opuse diferă, deoarece prima parte a mărcii ICE este 
dominantă, marca ICE W ATCHES constă din două silabe. Astfel, din analiza 
semantică, grafică şi fonetică a semnelor putem face o concluzie precum că mărcile 
diferă esenţial între ele. Aceste afirmaţii se mai confirmă şiprin sondajul de 
opinie privind similitudinile/distincţiile dintre mărci efectuat de către " NLP 
CONSAL TING " SRL pe un eşantion de 386 de respondenţi potrivit cărui s-a 
constatat că consumatorii intervievaţi percep mărcile nr. 1029087 şi 469696 ca fiind 
diferite, potrivit datelor sondajului mărcile Ice Watch cu nr. 1029087 şi iSW ATCH 
nr. 962366 şi eSW ATCHnr. 962367 sunt diferite, riscul de confuzie a mărcilor 
comerciale constituie nu mai mult de 13 % şi o mare parte din consumatori consideră 
că este imposibil de a confunda mărcile comerciale, precum şi produsul real- ceasul 
de mînă. 

Deşi, pîrîtul - Agenţia de Stat Pentru Proprietate Intelectuală n-a recunoscut 
cererea de chemare în judecată, solicitînd respingerea ei, în referinţă a recunoscut 
faptul că determinarea gradului de confuzie sau lipsa acestuia urmează a fi realizată 
cu implicarea nemijlocită a consumatorului, prin intermediul unui sondaj de opinie, 
realizat de către o instituţie specializată în acest domeniu. Afirmaţiile intervenientului 
accesoriu - compania SWATCH AG, precum că marca combinată solicitată spre 
înregistrare de către reclamant este similară cu mărcile înregistrate de către compania 
elveţiană SWATCH AG şi există riscul de confuzie a acestor mărci sunt irelevante şi 
nu au nici un suport probatoriu. Astfel, la examinarea cauzei nu au fost prezentate 
probe pertinente şi admisibile în acest sens. 

Dimpotrivă, potrivit informaţiei din baza de date internaţională conform 
Aranjamentului de la Madrid există 44 de mărci înregistrate ce conţin elementul 
SWATCH. Reclamantul a obţinut înregistrare internaţională a mărcii verbale 
ICEW ACHES în 1992, inclusiv în Elveţia,anterior înregistrării mărcilor de către 
compania elveţiană SWATCH AG ,iar marca combinată ICE WATCH este folosită 
incontinuu din decembrie 2006 • iar produsele companiei cu marca nominalizată sunt 
comercializate în mai multe ţări ale lumii, inclusiv în Europa, Africa, America de 
Nord, America de Sud, Asia. 

De asemenea, a invocat că hotărîrea Comisiei de Contesatţii AGEPI din 
20.12.2011 este discriminatorie, deoarece într-o cauză similară Japan Tabacco lne. 
Privind înregistrarea mărcii Excess nr. depozit 028407 pentru o serie de produse 
cuprinse în clasa 34 a a vut o poziţie diametral opusă. Cum rezultă din hotărîrea Curţii 
de Apel Chişinău din 08.11.2012 menţinută prin Decizia Curţii Supreme de JustIt.ie 
din 05.06.2013 AGEPI nu a considerat că mărcile verbale EXCESS şi VINSTON XS 
sunt similare şi pot fi confundate de către consumatori. De asemenea, potrivit 
informaţiei din baza de date internaţională conform aranjamentului de la MfI~ll'ld 
există 44 de mărci înregistrate ce conţin elementul SWATCH. 

Astfel, consideră, că AGEPI neîntemeiat a refuzat înregistrarclI IIlkl'cH 
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combinate ICE-W ATCH, deoarece nu există temei prevăzut de art. 8 alllit.b al Legii 
privind protecţia mărcilor. 

În şedinţa de judecată, atît administratorul reclamantei ICE SA, Avenue 
Mathieu- Socolova O, cît şi reprezentanta acesteia avocatul Berioschin A. au susţinut 
cererea de chemare în judecată concretizată, au solicitat admiterea acesteia, de a 
anula decizia AGEPI din 05.07.2011 şi Hotăr"rrea Comisiei de contestaţii din 
20.12.2011 ca nelegitime şi nefondate, şi de a obliga AGEPI să înregistreze marca 
combinată ICE W ATCH, cererea Nr.1029087. 

În şedinţa de judecată reprezentantul pîrîtului AGEPI, - Popescu R. a solicitat 
respingerea cererii de chemare în judecată, ca neîntemeiată şi menţinerea în vigoare a 
hotărîrii Comisiei de Contestaţii AGEPI din 20,12,2011 şi a Deciziei Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 05.07.2011. 

Întru susţinerea celor invocate, reprezentantul pîrîtului a invocat că, reclamantul, 
TKS s.a., societe anonyme, BE a solicitat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova a 
mărcii internaţionale ICE watch nr. IR 1029087 pentru produse din clasa 14 conform 
CIPS. În urma examinării, Departamentul Mărci, Modele şi Desene Industriale a emis 
la data de 05.07.2011 Decizia de respingere totală de la înregistrare a mărcii ICE 
watch llf. IR 1029087, deoarece s-au opus: 

marca internaţională combinată iswatch IR 962366 din 07.04.2008, 
titular SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD) , Elveţia înregistrată pentru 
produsele şi serviciile claselor 14, 35, 37 conform CIPS; 

marca internaţională eswatch IR 962367 din 07.04.2008, titular 
SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD) , Elveţia înregistrată pentru 
produsele şi serviciile claselor 14, 35, 37 conform CIPS în temeiul prevederilor 
art.8(l)b) al Legii nr. 38/2008. 

Ulterior, la data de 10.10.2011 solicitantul TKS s.a., societe anonyme, BE a 
depus contestaţie împotriva Deciziei Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 05.07.2011 privind respingerea totală a cererii de înregistrare a mărcii 
IR 1029087 din 07.01.2010, susţinând că mărcile opuse nu sunt similare pînă la 
gradul de confuzie. 

La 20.12. 2011 Comisia de Contestaţii a emis hotărîrea privind respingerea 
revendicărilor contestatarului şi menţinerea în vigoare a Deciziei Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 05.07.2011. 

La emiterea hotărîrii, Comisia de Contestaţii a constatat că marca solicitată (CE 
watch llf.IR 1029087 nu poate fi acceptată spre înregistrare pe numele solicitantului 
pentru produsele revendicate în cerere din clasa 14 din următoarele considerente: 

În cadrul examinării contestaţiei, Comisia a constatat că marca solicitat il 1('1\ 
watch IR 1029087, precum şi mărcile opuse "iswatch" IR 962 366 şi "eswawh" IR 
962 367 sunt semne combinate, care sunt constituite atît din elemente verbale. cIt şi 
elemente grafice deosebite, fiecare fiind executate într-o formă stilizată. Chi(\1" ducd 
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toate mărcile în discuţie sunt semne combinate, totuşi, ţinînd cont de faptul că 
elementul verbal ocupă poziţia dominantă în cadrul mărcilor, acesta deosebindu-se 
puţin între ele, Comisia a considerat că confuzia mărcilor este evidentă. 
Deoarece în stabilirea similarităţii mărcilor şi riscului în confuzie importantă este 
prima impresie a imaginii mărcii asupra consumatorului şi în primul rînd asemănările. 
Mai mult ca atît, mărcile în discuţie practic se pronunţă în acelaşi fel, fiind similare şi 
din punct de vedere fonetic. 

Din aceste considerente, Comisia a considerat că marca solicitată "ice watch" 
nu este capabilă să deosebească aceleaşi produse de altele, marcate cu semnele opuse 
"iswatch" şi "eswatch" iar mărcile sunt similare în măsură de a crea confuzii la 
consumator, inclusiv riscul de asociere cu mărcile anterioare, fiind înregistrate pentru 
aceleaşi produse din clasa 14 conform CIPS. 

Hotărîrea Comisiei de Contestaţii este întemeiată pe prevederile art.8 (1) b) al 
Legii nr.3812008, conform căruia se refuză înregistrarea unei mărci în cazul cînd 
marca 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. 

A invocat la fel, reprezentantul pîrîtului că, reprezentantul contestatarului, dna 
N. Skidan a prezentat Comisiei acordul de coexistenţă al mărcilor din 2008, însă 
Comisia a constatat că acesta nu poate fi luat în consideraţie, deoarece compania 
elveţiană SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD), în calitate de titular al 
mărcilor IR 962366 şi IR962 367 a comunicat (prin reprezentantul său în Republica 
Moldova, dl N. Glazunov, împuternicit prin procura din 2010.10.22) despre faptul că, 
acordul respectiva fost reziliat la data de 05.06.2009, întrucît compania TKS s.a., 
societe anonyme nu a respectat condiţiile contractului, condiţiile fiind încălcate pînă 
în prezent. 

Astfel, pentru motivele de mai sus, Comisia de Contestaţii a considerat 
contestaţiile neîntemeiate şi a emis hotărîrea privind respingerea revendicărilor 
contestatarului şi menţinerea în vigoare a Deciziei Departamentului Mărci, Modele şi 
Desene Industriale din 05.07.2011. 

A mai invocat precum că, procedurile de examinare şi înregistrare a mărcilor 
sunt prevăzute de Legea nr.38/2008 şi de Regulamentul privind procedura de 
depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 
488 din 13.08.2009, corespunzător AGEPI nu este În drept să emită decizii contrar 
procedurilor stabilite conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Hotărîrea instanţei 
de judecată este suficientă pentru reluarea procedurii legale în vederea mărcii 
reclamantului, fără a fi admise încălcări de procedură şi fără a fi îngrădite drepturile 
terlilur de u contesta înrcgistrarea mărcii. 

În şedinţa de judecată, reprezentanţii intervenientului accesoriu Swatch AG, 
administratorul Glazunov N ŞI avocatul Bordeniuc S nu au susţinut cererea de 
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chemare în judecată, o consideră ca una ilegală şi neîntemeiată din următoarele 
considerente. În cadrul şedinţei de judecată s-a constatat că Reclamantul produce 
ceasuri ICE WATCH în tot aceiaşi categoria de preţuri, ceasuri din plastic, colorate 
adică ceasuri de genul producătorului SW ATCH AG. Au mentionat că marca acestora 
este o marcă Internaţională. În Republica Moldova se protej~ază pe întreg teritoriu. 
Reclamantul foloseşte marca sa, folosindu-se de marca al Swath AG promovată în 
toată lumea. Au invocat art. 4 Legii privind protecţia mărcilor llf. 38 din 29.02.2013, 
conform căruia, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, este oficiul naţional 
în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale şi unica autoritate care acordă pe 
teritoriul Republicii Moldova protecţie mărcilor. Astfel, numai AGEPI are dreptul de 
a efectua expertiza la depunerea cererii de înregistrarea mărcii. Respectiv un raport 
prezentat de către Reclamant privind cercetarea opiniei publice nu are nici o valoare 
juridică, mai mult el a fost prezentat în cadrul şedinţei de judecată adică ulterior 
examinării cererii de înregistrare a mărcii la AGEPI şi poartă un caracter subiectiv. 
Toate deciziile emise pe cazul respectiv sunt absolut legale. Reclamantul contestă 
deciziile cu rea credinţă deoarece toată procedura de expertizare şi examinarea cererii 
de înregistrare a mărcii a fost respectată. Nici o probă sau referire la norma materială 
care a încălcat AGEPI nu a fost prezentată. 

Reprezentanţii SW ATCH AGau mai invocat că este titularul mărcilor 

internaţionale nr. 469696, 473651, .. .506123: . .':962366, 962367 care sunt valabile în 
Republica Moldova şi în clasele 14. Luând în consideraţie faptul că SWATCH AG 
este cel mai cunoscut în lume producător de ceasuri, articole de giuvaergerie 
(bijuterii), pietre preţioase şi alte produse şi că SWATCH AG este filiala firmei THE 
SWATCH GROUP Ud care produce şi vinde produse precum Omega, Breguet, 
Blancpaiu, Jaquet-Droz, Leon Hatot, Longines, Rado, Glashutte, Original, Tissot, 
Hamilton, unele firme încearcă să folosească renumele mărcilor cunoscute care 
aparţin firmei SWATCH AG. La numărul a astfel de mărci se referă şi IR 1029087, 
care este similară pînă la riscul de confuzie cu marca noastră llf. IR962366 "iswatch". 
Mărcile corespund în întregime prin prima literă şi ultimele cinci litere şi de 
asemenea, din punct de vedere fonetic: is watch se citeşte aiswotci, icewatch se citeşte 
aiswotci. Astfel, există riscul de confuzie a acestor două mărci. Există un număr de 
aproape 50 de mărci care conţin denumirea de firmă SWATCH. Publicitatea 
Reclamantului a produselor sale duce în eroare consumatorul. Nu doar din punct de 
vedere fonetic, marca "ICE WATCH" se pronunţă ca ,J - SWATCH", dar şi indică 
la ,JCE SW ATCH" sau "SW ATCH ICE W ATCH". În cazul cînd consumatorul vede 
cuvântul "SWATCH", acesta îl percepe ca fiind elaborat în Elveţia. 

Audiind părţile, examinând cererea de chemare în judecată, cercetînd probele 
prezentate, instanţa de judecată consideră necesar de a respinge ca fiind 
neîntemeiată cererea depusă de [CE SA Avenue Mathieu, din următoarele 
considerente. 

Conform art. 239 din CPC al RM, hotărîrea judecătorească trebuie să fie legală şi 
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întemeiată. Instanţa îşi întemeiază hotărîrea numai pe circumstanţele constatate 
nemijlocit de instanţă şi pe probele cercetate în şedinţă de judecată. 

Conform art. 240, alin. (1) din CPC al RM, la deliberarea hotărîrii, instanţa 
judecătorească apreciază probele, determină circumstanţele care au importanţă pentru 
soluţionarea pricinilor, care au fost sau nu stabilite, caracterul raportului juridic dintre 
părţi, legea aplicabilă soluţionării pricinii şi admisibilitatea acţiunii. 

Astfel, prin prisma normei legale citate, în conformitate cu materialele prezentate 
şi anexate la dosar şi explicaţiilor aduse de părţi în şedinţa de judecată, instanţa a 
stabilit cert că, anterior reclamantul ICE SA, avînd denumirea de TKS SA A venue 
Mathieu a depus către AGEPI o cerere de înregistrare a mărcii comerciale llr. IR 
1029087 din 07.01.2010 pentru totalitatea produselor din clasa 14 conform CIPS pe 
teritoriul Republicii Moldova. 

Instanţa de judecată a constatat cert că, Departamentul Mărci, Modele şi Desene 
Industriale la data de 05.07.2011 a emis Decizia de respingere totală de la înregistrare 
a mărcii llr. IR 1029087, pentru totalitatea produselor revendicate în cerere din clasa 
14. 

În şedinţa de judecată s-a stabilit cert că în clasa nominalizată se includ: metale 
preţioase şi aliaj ele lor şi produse din aceste materiale sau placate cu· acestea, 
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi 

instrumente pentru măsurarea timpului conform CIPS. 
Ulterior, la data de 10.10.2011 solicitantul TKS SA, societe anonyme, BE a 

depus contestaţie împotriva Deciziei Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 05.07.2011 nominalizate mai sus, susţinând că mărcile opuse nu sunt 
similare până la gradul de confuzie. 

Însă, Comisia de Contestaţii nu a schimbat rezultatul Deciziei Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale, şi respectiv, la 20.12. 2011 a emis hotărârea 
privind respingerea revendicărilor contestatarului şi menţinerea în vigoare a Deciziei 
Departamentul ui Mărci, Modele şi Desene Industriale din 05.07.2011. 

Respectiv, reprezentantul mandatar autorizat Skidan Natalia, SA"Invenţie

MDV" şi avocatul Dragoş Chetranl în interesele TKS SA Avenue Mathieu din 
Bostogne, Belgia au depus cererea de chemare în judecată în cauză. 

1t{S 

Iar, ulterior, reprezentantul ICE SA (fosta TKS SA) A venue Mathieu - avocatul 
Ana Beriozchin în baza mandatului llr. 0241716 a dcpus ccrcrca de concretizare a 
pretenţiilor, prin care şi-a retras una din pretenţiile sale, şi anume privind 
recunoaşterea mărcilor ICE-Watch şi "eswatch", "iswatch" ca fiind nesimilare pînă la 
gradul de confuzie, şi a menţinut celelalte pretenţii şi anume anularea Deciziei 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 05.07.2011, anularea 
Hotărîrii Comisiei de Contestaţie a AGEPI din 20.12.2011, obligarea Agenţiei de Stat 
pentru Proprietate Intelectuală să înregistreze marca combinată ICE-WATCH 
conform cererii internaţionale llr. 1029087 pentru produsele clasei 14. 

Reieşind din cele constatate şi stabilite mai sus, instanţa de judecată reţine 
prevederile art.8, alin. (1) al Constituţiei RM întru respectarea dreptului internaţional, 
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Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi 
tratatele la care este parte, să-şi bazeze relaţiile cu alte state pe principiile şi normele 
unanim recunoscute ale dreptului internaţional. 

Prin urmare, conform Acordului privind aspectele dreptului de proprietate 
intelectuală legate de comerţ (TRlPs), la care Republica Moldova este parte, 
proprietatea intelectuală este recunoscută drept proprietate privată. Corespunzător 
orice acţiune nejustificată poate fi interpretată drept expropriere, ţinînd cont şi de 
investiţiile făcute de titularul mărcii în scopul înregistrării şi promovării acesteia pe 
teritoriul Republicii Moldova. 

Astfel, reieşind din normele legale citate, instanţa de judecată ţine să precizeze că 
în vederea înregistrării mărcii comerciale pe teritoriul Republicii Moldova legiuitorul 
a prevăzut anumite restricţii care vor fi luate în calcul şi verificate la depunerea cererii 
de către organul împuternicit prin lege în domeniul proprietăţii intelectuale, şi anume 
AGEPI. 

În acest context, instanţa de judecată reţine prevederile aplicabile speţei în cauză, 
şi anume, art. 7 al.(l) !it. g) al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, 
conform căreia, se refuză înregistrarea mărcilor care pot induce în eroare 
consumatorul în ceea ce priveşte originea geografică, calitatea ori natura 
produsului şi/sau a serviciului. 

Iar, conform art. 7 al.(2) !it. a) al Legii privind protecţia indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate nr. 66 din 
27.03.2008, o denumire nu poate fi înregistrată ca denumire de origine sau ca 
indicaţie geografică şi în cazul cînd ea: 

a) este identică sau similară cu o marcă anterior înregistrată pentru produse 
identice sau similare cu cele pentru care se solicită înregistrarea denumirii de origine 
sau indicaţiei geografice, în situaţia în care, ţinînd cont de reputaţia şi de renumele 
mărcii, precum şi de durata utilizării acesteia, înregistrarea va fi de natură să inducă în 
eroare consumatorul în ceea ce priveşte identitatea adevărată a produsului; 

În acelaşi timp, la art. 8 al.(l) lit. a) al Legii privind protecţia mărcilor, este expres 
stipulat că în afara motivelor absolute de refuz prevăzute la art. 7, sunt preconizate şi 
motive relative, şi anume, se refuză înregistrarea şi în cazul când marca este identică 
cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse şi/sau servicii identice. 

Iar, în conformitate cu art. 8 al.(l) lit. b) al Legii privind protecţia mărcilor, în 
afara motivelor de refuz prevăzute la art. 7, se refuză înregistrarea şi în cazul când 
marca 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. 

Reieşind din prevederile legale citate mai sus, raportînou-Ie la speta în cauză, 
instanţa de judecată rcţine cu celtitudille că, ceren:~a de înregistrare a rnărcii 
comerciale nr. IR 1029087 din 07.01.2010 pentru totalitatea produselor din clasa 14 
conform CIPS pe teritoriul Republicii Moldova, întemeiat a fost respinsă prin Decizia 
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Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 05.07.2011 şi ulterior prin 
Hotărîrea Comisiei de Contestaţii AGEPI din 20.12.2011. 

Luînd în consideraţie că, în litigiul născut, s-au opus - marca internaţională 
combinată, iswatch nr. lR 962366 din 07.04.2008, titular SWATCH AG (SWATCH 
SA) (SWATCH LTD), din Elveţia, fiind înregistrată pentru produsele şi serviciile 
claselor 14, 35,37 conform CIPS, şi marca internaţională eswatch, nr. IR 962367 din 
07.04.2008, titular SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD), din Elveţia 
înregistrată pentru produsele şi serviciile claselor 14, 35, 37 conform CIPS în temeiul 
prevederilor art.8 (1) lit. b) al Legii nr. 38/2008. 

Astfel, instanţa de judecată reţine că marca solicitată nu poate fi acceptată spre 
înregistrare pe numele solicitantului ICE SA A venue Mathieu pentru produsele 
revendicate în cerere din clasa 14 - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate cu acestea, necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, 
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului 
conform CIPS. 

Cele stabilite şi invocate mai sus se explică prin faptul că, marca solicitată "ice
watch" nr. IR 1029087, şi mărcile opuse "iswatch" nr. 1R 962 366 şi "eswatch" nr. 
IR 962 367 sunt semne combinate, care sunt constituite atât din elemente verbale, cât 
şi elemente grafice deosebite. Însă, ţinând cont de faptul că elementul verbal ocupă 
poziţia dominantă în cadrul mărcilor litigioase, acesta deosebindu-se puţin între ele, 
confuzia mărcilor fiind evidentă. 

Astfel, din considerentul că, în stabilirea similitudinii mărcilor şi riscului în 
confuzie, prima impresie a imaginii mărcii asupra consumatorului este importantă. 
Mai mult ca atât, mărcile în discuţie practic se pronunţă în acelaşi fel, fiind similare şi 
din punct de vedere fonetic. 

Mai mult ca atît, şi Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii 
industriale din 20 martie 1883, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea 
Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993, care menţionează la art. 6 bis 1) 
Ţările uniunii se obligă, fie din oficiu dacă legislaţia ţării o îngăduie, fie la 
cererea celui interesat, să refuze sali să invalideze înregistrarea şi să interzică 
folosirea unei mărci de fabrică sau de comerţ care constituie o reproducere, 
imitaţie sau traducere putînd 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 cînd partea esenţială a mărcii constituie o reproducere a unei astfel 
de mărci notoriu cunoscute, sau o imitaţie putîndfi confundată cu aceasta. 

Prin urmare, în scopul evitării inducerii În eroare consumatorul şi menţinerii 
echilibrului economic atît la nivel internaţional, cît la cel naţional, respectării 
drepturilor deţinătorului mărcii comerciale, instanţa de judecată va aprecia ca fiind 
neîntemeiată cererea de chemare în judecată depusă de către ICE SA A venue 
Mathieu, din ce considerente urmează a fi respinsă. 
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În acest context, instanţa de judecată mai reţine şi prevederile art. 41 alin (1) din 
Legea llr. 38 din 29.02.2008, care stipulează expres despre modalitatea şi procedura 
examinării în fond a cererii de înregistrare a mărcii pe teritoriul Republicii Moldova, 
astfel, în termen de 6 luni de la publicarea cererii, AGEPI efectuează examinarea de 
fond a acesteia în vederea respectării condiţiilor de protecţie a mărcii, sub rezerva 
achitării taxelor stabilite. 

Conform art. 41 alin (3) din Legea nr. 38 din 29.02.2008, în funcţie de rezultatele 
examinării de fond, AGEPI adoptă decizia de înregistrare a mărcii, în totalitate sau în 
parte, ori de respingere a cererii de înregistrare a mărcii şi o notifică solicitantului în 
termen de o lună de la data adoptării. 

Iar, în conformitate cu art. 47 alin (1) din Legea llr. 38 din 29.02.2008, orice 
decizie privind cererile de înregistrare a mărcilor poate fi contestată de către părţi în 
termen de 2 luni de la data primirii ei sau de către persoanele terţe care deţin 
informaţia referitor la înregistrarea mărcii - în termenul cuprins între data emiterii 
deciziei şi data înregistrării mărcii. Contestaţia are un efect suspensiv. 

Astfel, instanţa de judecată consideră că Decizia de respingere a cererii 
solicitantului de înregistrare a mărcii din 05.07.2011 este una legală, emisă în 
conf?rmitate cu normele legale citate mai sus şi urmează a fi menţinută în vigoare. 

Intru susţinerea celor stabilite, instanţa de judecată mai reţine prevederile art. 43 
al (1) al Legii nr. 38 din 29.02.2008, conform căreia, în cazul în care, în temeiul 
motivelor absolute sau relative de refuz specificate la art.7 şi 8, marca este exclusă de 
la înregistrare pentru toate sau pentru o parte din produsele şi/sau serviciile pentru 
care aceasta este solicitată, cererea de înregistrare a mărcii se respinge pentru 
produsele şi/sau serviciile respective. 

Instanţa de judecată reţine că legea citată mai sus, prevede şi modalitatea de 
contestare a Deciziei emise de AGEPI pe marginea cererii de înregistrare a mărcii 
comerciale. 

Prin urmare,la art. 47 al Legii nr. 38 din 29.02.2008, alin. (1) este stipulate că, 
orice decizie privind cererile de înregistrare a mărcilor poate fi contestată de către 
părţi în termen de 2 luni de la data primirii ei sau de către persoanele terţe care deţin 
informaţia referitor la înregistrarea mărcii - în termenul cuprins între data emiterii 
deciziei şi data înregistrării mărcii. Contestaţia are un efect suspensiv. 

Astfel, contestînd Decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale 
din 05.07.2011, instanţa de judecată consideră că Comisia de Contestaţii AGEPI a 
examinat legal în temeiul prevederilor legii nominalizate, contestaţie depusă şi 
întemeiat a emis Hotărîrea la data de 20.12.2011 prin care a respins contestaţia depusă 
şi a IAăsat în vigoare Decizia din 05.07.2011. 

In acest sens, instanţa de judecată atenţionează că şi Hotărîrea în cauză este una 
legală şi Întemeiată din ce considerente urmează a fi menţinută în vigoare. 

De asemenea, instanţa de judecată reiterează că întemeiat, Comisia de Contestaţii 
a considerat că marca solicitată, "ice- watch" nu este capabilă să deosebească aceleaşi 
produse de altele, marcate cusenmele opuse "iswatch" şi "eswatch", iar mărcile sunt 
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similare în măsură de a crea confuzii la consumator, inclusiv riscul de asociere cu 
mărcile anterioare, fiind înregistrate pentru aceleaşi produse din clasa 14 conform 
CIPS. 

Ceea ce ţine de cerinţa concretizată a reclamantei cu privire la obligarea AGEPI 
să înregistreze marca nr. IR 1029087 din 07.01.2010 pentru totalitatea produselor din 
clasa conform CIPS pe teritoriul Republici Moldova, instanţa de judecată o consideră 
că fiind neîntemeiată şi o va respinge. Dat fiind faptul că au fost respinse cerinţele 
privind anularea atît a Deciziei Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale 
din 05.07.2011, cît şi a Hotărîrii Comisiei de Contestaţii AGEPI din 20.12.2011, prin 
care s-a menţinut rezultatul oferit de AGEPI privind respingerea înregistrării mărcii 
solicitate, cerinţa subsecventă de obligare a organului abilitat să înregistreze marca 
respectivă, poartă un caracter nerezonabil şi nefondat, din ce considerente urmează a 
fi respinsă. 

În acelaşi timp, instanţa de judecată reţine, că prin prisma art. 118 alin. (1) CPC 
reclamanta are obligaţia de a dovedi, circumstanţele pe care le invocă drept temei al 
pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu dispune altfel, în această ordine de idei, 
instanţa consideră că reclamanta nu a prezentat careva probe pertinente şi admisibile 
în v~derea admiterii pretenţiilor solicitate. 

In acelaşi timp, instanţa de judecată nu va reţine ca probă concludentă şi 
pertinentă în vederea admiterii integrale a acţiunii,- sondajul de opinii privind 
similitudinile/distincţiile dintre mărcile litigioase "ice- watch", "swatch", "iswatch" 
şi "eswatch". Instanţa de judecată precizează că acest sondaj de opinie a fost efectuat 
de către SC"NLP Consulting"SRL la solicitarea SRL"Intels-MDV". Aria studiului a 
fost mun. Chişinău, iar perioada de realizare a fost luna septembrie 2013. Luînd în 
consideraţie circumstanţele şi condiţiile de întocmire a acestui sondaj, în comparaţie 
cu celelalte probe administrate şi anexate la materialele dosarului, instanţa de judecată 
consideră proba dată una nerezonabilă, dat fiind faptul că marca nominalizată 
urmează a fi utilizabilă pe tot teritoriul Republicii Moldova, nu numai în mun. 
Chişinău. Iar perioada în care urma să fie efectuat sondajul în cauză trebuia să fie nu 
numai o singură lună, dar pe parcursul unei perioade mai îndelungate de timp. Astfel, 
instanţa de judecată nu va lua în consideraţie rezultatele sondajului în cauză. 

De asemenea, nici acordul de coexistenţă al mărcilor din 2008, prezentat de 
reprezentanţii reclamantului, nu poate fi reţinut ca probă, deoarece compania 
elveţiană SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD), în calitate de titular al 
mărcilor IR 962366 şi IR962 367 a comunicat (prin reprezentantul său în Republica 
Moldova, dl N. Glazunov, împuternicit prin procura din 2010.10.22) despre faptul că, 
acordul respectiva fost reziliat la data de 05.06.2009, întrucît compania TKS s.a., 
societe anonyme nu a respectat condiţiile contractului, condiţiile fiind încălcate pînă 
în prezent. 

Această din urmă circumstanţă a fost confirmată şi în şedinţa de judecată. 
Mai mult ca atît, în cadrul şedinţei de judecată s-a dovedit cert faptul că 

întreprinderea elveţiană Swatch AG are ŞI în Republica Moldova magazine care 
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comercializcili.;1 prndllsl'Ic din clasa 14, ceea ce se confirmă prin fotografiile anexate 
la materialck dosal'llilii ~i depozi[iilc părţilor în şedinţa de judecată. Astfel, instanţa de 
judecată ţinc S;'I 11I'(·(·I/,,'/.e el. În cazul înregistrării mărcii "!ce -Watch" şi protecţiei 
juridice a acestl'ia Il(' li;dlol'iul Republicii Moldova, se va crea o arenă concurenţială 
nejustifica([I, v(lditi\ pelltru firma clveţiană care activează în Moldova şi este notorie în 
toată lumea. Asi fel, HO vn '\fell riscul ca consumatorii din Republica Moldova vor fi 
duşi în eroare Iii 11Ic)lCI'OIl\illUi şi acelaşi produs de două mărci identice, şi anume 
"s t h" ... '" I .. wa c sau Il'CWI\~1,l·. 

Prin ti rtlIa !,\" IWHlIIl\iI d~ judecată pe parcursul examinării cauzei în fond, nu a 
constatat cxislell\1I I!ln\",lul'il()J' pcntru anularea nici a hotărârii contestate nici a 
deciziei al AGliPI, t1\;~'!ll.e fUnd legale, corespunzătoare prevederilor legii şi procedurii 
stabilite. 

Reieşind din de fapt şi de drept ale pricinii, prevederile legale 
enunţate mai sUH tiI' speţa în cauză, şi ţinând cont de faptul, că atît Decizia 
Departamellwlul ~:~~Jtj~~f:~~~!~~!şi Desene Industriale din 05.07.2011, cît şi Hotărîrea 
Comisiei de din 20.12.2011 sunt legale şi întemeiate, instanţa de 
judecată aju"!!b de a respinge cererea de chemare în judecată 
(concreti/.alil) , ICE SA Avenue Mathieu, drept nefondată. 

În con privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008; 
Legea privind geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor 
tradiţionale 8' 27.03.2008; art. 238-241din CPC al RM, Curtea de 
Apel Chi~inl'lll, 

Hotărăste: , 

Cerel't)1\ de in judecată depusă de ICE SA A venue Mathieu către 
Agenţia de Sint intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 
intervcnienl ATCH AG, cu privire la anularea Deciziei Departamentului 
Mărci, Mo<!(l)\'l Industriale din 05.07.2011, anularea Hotărîrii Comisiei de 
Conteslaţiil 11 din 20.12.2011 şi obligarea Agenţiei de Stat pentru Proprietate 
InteleclulIllI stl'eze marca combinată ICE-WATCH conform cererii 
intemaiÎolHtl!;l !Il', pentru produsele clasei 14 conform clasificatorului 
internapOlwld(ţl!l!(i(III~\)l şi servicii /Nisa! (cerinţe concretizate), - se respinge ca fiind 
neîntelllt' 1111 il, 

Ilot(\lI'\\!\ nOil!!' fi Illaeată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 
două tU11I t.Hil! 

Judedton!i 
Cm1ii dt' /\111'" Chi~llInti Doga Anatolie 
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