
Dosarul nr. 2-249/08 

H O T Ă R Î R E 

În numele Legii 

11 decembrie 2008                                                          mun. Chişinău 

In stanţa de contencios administrativ 

a Curţii de Apel Chişinău 

Având în componenţa sa: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                 Sergiu Arnăut 

Grefier                                                                           Olesea Ţurcan 

Examinând în şedinţă publică cererea de chemare în judecată depusă de către 

Luk Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG împotriva Agenţiei de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova şi intervenientului accesoriu 

Munteanu Victor şi ZAO Expert-Retail, privind înregistrarea mărcii, instanţa 

C O N S T A T Ă: 

Reclamantul Luk Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG a depus 

cerere de chemare în judecată către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

a Republicii Moldova privind anularea Hotărîrii din 10.06.2008 a Comisiei de Apel 

şi a Deciziei Departamentului Mărci, Desene şi Modele Industriale a pîrîtului şi 

obligarea să acorde protecţie mărcii RepXpert cu depozitul internaţional nr.878686 

din 11.03.2005 pentru serviciile solicitate din clasa 35 şi 42 referitoare la vehicule 

cu motoare. 

În motivarea acţiunii, reclamantul a indicat că s-a adresat pîrîtului cu cerere 

privind protecţia mărcii RepXpert pentru produsele şi serviciile din clasele 04, 07, 

08, 09, 12, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 în 37 ţări care au aderat la Aranjamentul 

de la madrid din 14.04.1981 privind înregistrarea internaţională a mărcilor, la care 

a aderat şi republica Moldova. Ca temei pentru înregistrare, reclamantul a invocat 

cererea de înregistrare internaţională nr.878686 din 11.03.2005. 

Se invocă de către reclamant că prin Decizia Departamentului Mărci, Desene 

şi Modele Industriale a pîrîtului s-a refuzat acordarea protecţiei mărcii RepXpert 

serviciile solicitate din clasa 35 şi 42 referitoare la vehicule cu motoare, pe motiv 



că e similară pînă la confundare cu marca verbală Xpert nr. 10256 din 23.09.2002 

al cărei titular este Munteanu Victor. 

Reclamantul a depus împotriva deciziei menţionate o contestaţie însă prin 

Hotărîrea din 10.06.2008 a Comisiei de Apel a respins-o, menţinând Decizia 

Departamentului Mărci, Desene şi Modele Industriale a pîrîtului. 

Consideră reclamantul că pîrîtul greşit a refuzat în protecţie, pe motiv că 

marca a cărei înregistrare se cere nu poate fi confundată cu mărcile opuse, diferă 

prin aspect vizual, fonetic şi semantic. 

În şedinţa de judecată reclamantul, prin intermediul reprezentantului său 

Galina Jenicicovscaia, a susţinut integral acţiunea şi a solicitat admiterea acesteia 

cu obligarea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova 

de a anularea Hotărîrii din 10.06.2008 a Comisiei de Apel şi a Deciziei 

Departamentului Mărci, Desene şi Modele Industriale a pîrîtului şi dispunerea de a 

se acorda protecţie mărcii RepXpert cu depozitul internaţional nr.878686 din 

11.03.2005 pentru serviciile solicitate din clasa 35 şi 42 referitoare la vehicule cu 

motoare. 

Reprezentantul pîrîtului Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

Republicii Moldova, Sibov Liviu, a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, 

pe motiv că marca care se solicită a fi înregistrată este similară cu marca Xpert, iar 

înregistrarea acesteia va duce în eroare consumatorul. Deasemenea se invocă că 

titularul mărcii Xpert are dreptul exclusiv de a folosi această marcă în activitatea 

sa. 

Reprezentantul intervenientului Munteanu Victor a solicitat respingerea 

acţiunii ca neîntemeiată pentru motivele că cerinţele din cererea de chemare în 

judecată nu se încadrează în prevederile legii. 

Apreciind argumentele invocate în cerea de chemare în judecată, cercetând 

multiaspectual, complet şi nemijlocit în ansamblu şi interconexiunea lor a 

explicaţiilor părţilor, înscrisurilor administrate de părţi în şedinţa de judecată, 

verificând argumentele invocate în coraport cu normele incidente în domeniu, 



instanţa conchide că cererea de chemare în judecată urmează a fi respinsă ca fiind 

neîntemeiată din considerentele ce urmează. 

În conformitate cu art.7 alin.4 lit.(a) al Legii privind mărcile şi denumirile de 

origine a produselor, în calitate de mărci nu se înregistrează semnale 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. 

Totodată potrivit prevederilor art.9 din Legea nr.38-XVI din 29.02.2008 

privind protecţia mărcilor, stabileşte că titularul mărcii este în drept că interzică 

terţilor să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimţământul său un semn 

identic cu marfa 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, iar un semn identic 

sau similar cu marca pentru produse şi sau servicii diferite pentru cele care marca 

este înregistrată când aceasta din urmă a dobândit un renume în RM, iar persoana 

terţă în urma folosirii semnului, fără motive justificate, profită de caracterul 

distinctiv ori de renumele mărci sau aduce atingere acestora. 

Potrivit pct.33.6 al Regulamentului de aplicare a Legii privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor semnul se consideră identic cu alt semn dacă 

toate elementele acestora coincid. 

Analizând sub aspectul similarităţii mărcii, Instanţa de judecată reţine că între 

marca a cărei înregistrare se solicită şi marca Xpert nu există criterii de distingere, 

iar înregistrarea acestea va crea confuzia consumatorului privind titularul mărcii şi 

compania prestatoare de servicii. Deasemenea Instanţa de judecată consideră 

imposibilă înregistrarea şi din punctul de vedere al faptului că marca similară 

Xpert are înregistrat titular, acesta beneficiind de drepturi exclusive de a folosi 

această marcă, fiind în prezenţa a unor interese concurente. 



Instanţa de judecată constată că admiterea preţurilor reclamantului are vea o 

ingerinţă în dreptul de proprietate a titularului mărcii Xpert, în circumstanţele în 

care marca nominalizată ar genera clientelă, privită prin prisma noţiunii de „bun” 

garantată de articolul 1 din Protocolul I CEDO. 

Astfel instanţa de judecată stabileşte certe temeiurile de refuz în înregistrarea 

mărcii RepXpert, de aceea în conformitate cu art.7 alin 4 lit.(a) al Legii privind 

mărcile şi denumirile de origine a produselor, pct.33.6 al Regulamentului de 

aplicare a Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor dispune 

respingerea acţiunii Luk Lamellen und Kupplungsbau KG către Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova privind anularea Hotărîrii 

din 10.06.2008 a Comisiei de Apel şi a Deciziei Departamentului Mărci, Desene şi 

Modele Industriale a pîrîtului şi obligarea să acorde protecţie mărcii RepXpert cu 

depozitul internaţional nr.878686 din 11.03.2005 pentru serviciile solicitate de 

clasa 35 şi 42 referitoare la vehicule cu motoare. 

În conformitate cu articolul 238-241 CPC, conform prevederilor art. 27, 30 a 

Legii contenciosului administrative, instanţa de judecată 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Se respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată depusă de către 

Luk Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG împotriva Agenţiei De Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova şi intervenienţii accesorii 

Munteanu Victor şi ZAO Expert-Retail, privind anularea Hotărîrii din 10.06.2008 a 

Comisiei de Apel şi a Deciziei Departamentului Mărci, Desene şi Modele 

Industriale a pîrîtului şi obligarea să acorde protecţie mărcii RepXpert cu depozitul 

internaţional nr.878686 din 11.03.2005 pentru serviciile solicitate din clasa 25 şi 

42 referitoare la vehicule cu motoare. 

Hotărîrea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 

15 zile. 

 

Preşedintele şedinţei, 
Judecătorul                                                                   Sergiu Arnăut       


