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Dosarul nr.2-71/08 
HOTĂRÂRE 
în numele legii 

20.03.08                                                                              mun. Chişinău 
 
Colegiul Civil şi de Contencios Administrativ a Curţii de Apel Chişinău  
Având în componenţa sa pe: 
Preşedintele şedinţei Gh. Creţu 
Grefierul O. Ţurcanu 
Judecând în şedinţă deschisă cauza civilă la acţiunea în contenciosul 

administrativ a Curţii de Apel a Companiei Societe de Produits Nestle SA către 
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală  şi master Beverage Industries  Pte 
Ltd, privitor la anularea Hotărârii AGEPI din 15.02.2007 cu privire la marca nr. 
11482 (nr. Depozit 012849), instanţa 

 
a constatat: 

 
Reclamantul Societe des Produits Nestle S.A. s-a adresat la Curtea de Apel 

Chişinău cu o acţiune privind apărarea dreptului proprietăţii  intelectuale către 
Agenţia de stat pentru proprietate intelectuală şi intervenient accesoriu Master  
Beverage Industries Pte Ltd. Cu privire la anularea Hotărârii Comisiei de Apel a  
AGEPI din 15.02.2007 în partea respingerii contestaţiei Companiei Societe des 
Produits Nestle SA depuse la 11.07.2006 împotriva înregistrării mărcii nr. 11482 
după Master Beverage Industries Pte Ltd, cu obligarea AGEPI să anuleze 
înregistrarea mărcii nr.11482 după Master Beverage Industries Pte Ltd. 

În şedinţa judiciară reprezentantul reclamantului a susţinut integral 
pretenţiile invocate şi instanţiei a arătat că, la 09 noiembrie 2004 AGEPI a emis 
decizia de înregistrare  a mărcii combinate nr. 11482 Golden Eagle Deluxe & Fig., 
la clasa 30 (cafea, înlocuitori de cafea, înlocuitori vegetali de cafea, băuturi cu 
conţinut de cafea, băuturi cu conţinut de lapte şi cafea) pe numele companiei 
Master Beverage Industries Pte Ltd., Singapore. Ulterior la 11 iulie 2006, în 
temeiul articolelor 17 (2,4) şi 26 (3) ale Legii privind mărcile şi denumirile de 
origine a produselor nr. 588/1995, compania Societe des Produits Nestle S.A a 
depus  Comisiei de Apel a AGEPI contestaţia nr. 2533 privind anularea mărcii nr. 
11482. La 15 februarie 2007, în urma examinării acestei contestaţii de Apel a 
respins revendicările şi a menţinut în vigoare decizia din 09 noiembrie 2004 
privind înregistrarea mărcii nr. 11482 (nr. depozit 012849). Consideră reclamantul, 
că decizia nominalizată este contrară prevederilor Legii şi Regulamentul de 
aplicare a Legii, deoarece marca nr. 11482 este un semn care prezintă o asemănare 
considerabilă cu mărcile color ale companiei Nestle nr. IR 726641, IR 441309 şi 
IR 633089. 

Conform art. 7 (2) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine nu se 
înregistrează în calitate de mărci semnele identice sau similare pe numele altor 
persoane pentru produse sau servicii care pot fi confundate cu mărcile  protejate pe 
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numele altor persoane pentru produse sau servicii identice. Respectiv toate mărcile 
sus numite ale companiei Nestle sânt anterioare mărcii nr.11482. 

În temeiul regulilor 33.9.3 şi 33.11.1 ale Regulamentului, asemănarea 
grafică a semnelor combinate şi figurative se determină după următoarele criterii: 

- forma exterioară, 
- existenţa sau lipsa simetriei, 
- semnificaţia semantică, 
- tipul şi caracterul reproducerilor (naturală, stilizată, caricaturală 

etc.) 
- combinaţia de culori şi tonalităţi. 

De asemenea, regula 33.10.3 stipulează că aceste criterii pot fi aplicate 
atât fiecare în parte, cât în diferite combinaţii, iar regula 33.11.12 mai indică şi 
asupra importanţei locului ocupat de elementul identic sau asemănător în semnul 
solicitat. 

Totodată reclamantul indică, că comparând marca nr. 11482 cu mărcile 
anterioare ale companiei Nestle, de exemplu marca IR 726641, se vede că partea 
grafică este executată exact în aceeaşi manieră - o ceaşcă naturală de cafea, cu 
toartă similară, situată în interiorul unei mase de boabe de cafea IR 726641. n 
r.11482. Asemănarea dintre cele două semne este cu atât mai evidentă, cu cât 
culorile sânt identice: ceaşca este roşie, iar boabele - cafenii,  ambele pe fundal 
întunecat, trecând treptat în fundal roşu, iar cana emanând un abur gălbui. Mai 
mult cu atât se constată, că din cele 5 criterii impuse de Regulament, 4 (patru) 
indică o asemănare izbitoare: forma exterioară este aceeaşi, semnificaţia 
semantică este aceeaşi, tipul şi caracterul reproducerilor sânt aceleaşi, este 
aceeaşi combinaţie de culori. De asemenea şi într-un caz, şi în altul cănile ocupă 
un loc central, foarte vizibil pentru consumatori, în plus ambele mărci sânt 
executate sub formă de patrulater. 

Analizând criteriile sus-nominalizate  reprezentantul reclamantului  
consideră, că în mod special este evidentă gama coloristică, or este cunoscut 
faptul că factorul culorii are un impact important asupra consumatorilor. În acest 
sens reclamantul operează cu o comparaţie, indicând în calitate exemplu sticlele 
Coca-Cola după culorile roşu cu alb sau benzinăriile „British Petroleum” - după  
culorile verde cu galben prezente pe frontoane, reclamele „Orange ” - după  
culoarea oranj, sau vestita cafenea din strada Puşkin nr. 22, Chişinău, 
nominalizată de populaţie „Gălbenuş”, corespunzător culorii galbene care 
predomină în exterior4 şi în interior. 

Totodată reclamantul a explicat instanţiei, că culorile sânt deseori 
elementele determinate cere redau mărcile distinctivitate  sau lipsa ei constituie 
condiţia de bază pentru înregistrarea sau respingerea unei mărci. Astfel, 
consideră că văzând alături două cutii de cafea pe acelaşi raft al magazinului, 
amândouă având elemente figurative de forme asemănătoare şi culori identice, 
consumatorii ar putea fi uşor induşi în eroare, admiţând în mod greşit, că este 
vorba de unul şi acelaşi producător de cafea, iar dacă conţinutul din cea de-a 
doua cutie ar mai fi şi unul de proastă calitate, ar exista riscul cauzării de 
prejudicii morale companiei Nestle, intrate prima pe piaţă. 
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Prin hotărârea Comisiei de Apel s-a redus la zero importanţa 
fundamentală a culorilor de comparare semnelor, care este menţionată în careta 
„Introducerea în proprietatea intelectuală”, editată de Organizaţia Mondială a 
Proprietăţii Intelectuale, OMPI, ce serveşte drept ghid practic pentru toate 
persoanele interesate în acest domeniu, inclusiv pentru autorităţile 
guvernamentale, avocaţi şi oameni de afaceri. Astfel, acest ghid indică ca o 
culoare dată sau o combinaţie de culori pot constitui un element important al 
unei mărci utilizate în mod constant de titular şi prin urmare, posibil imitării de 
către concurenţi. Acest lucru arată, că un titular al unei mărci poate avea un 
interes real pentru a-şi înregistra marca în culorile distinctive în care aceasta este 
folosită. 

Întru susţinerea poziţiei sale procedurale, reclamantul menţionează, că 
Nestle este o companie cu renume mondial, fiind deţinătoare mai multor mărci 
de notorietate internaţională şi respectiv imaginea ceştii cu boabe de cafea, 
lansată pe piaţă de către Nestle, este deja promovată de mulţi ani, inclusiv cu 
combinaţia coloristică roşu-moro. Concomitent, menţionează, că marca IR 
633089 a fost depusă spre înregistrare încă la 09 martie 1995 şi, cu toate că în 
baza de date Madrid Express imaginea este redată în alb-negru, ea este solicitată 
la culorile roşu, moro, auriu. Astfel, promovarea în paralel pe piaţă a unei mărci 
extrem de asemănătoare din punct de vedere conceptul şi vizual, este capabilă să 
provoace confuzii majore în rândurile consumatorilor, în mod evident aceştia 
pot cufunda foarte uşor semnele înregistrate ale companiei Nestle cu alte semne, 
care le imită cu mare aproximaţie. În acest context se menţionează, că imaginea 
cănii (ceştii) de culoare roşie plasate într-o masă de boabe cafenii de cafea 
creează impresia clară, că denumirea Golden Eagle, prezentă  în marca nr. 
11482, nu este altceva decât o marcă din gama de cafele produse în compania 
Nestle, ceea ce însă nu corespunde adevărului. 

Din aceste considerente socoate, că hotărârea AGEPI este în contradicţie 
şi cu art. 4 (2)al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, 
unde se menţionează că nu se admite înregistrarea ca marcă sau elemente ale ei, 
a următoarelor semne: a) false sau care ar putea induce în eroare consumatorul 
în privinţa unui produs, serviciu sau în privinţa producătorului acestora. 

În calitate de argument suplimentar reclamantul indică asemănarea 
considerabilă la compararea mărcii color nr. 11482 cu marca alb-negru nr. IR 
441309. De data aceasta IR 441309, 11482 conceptul se repetă la nivelul „partea 
figurativă/partea verbală”: într-un caz cana şi boabele de cafea + inscripţia 
NESCAFE şi în alt caz  cana de cafea şi boabele de cafea + inscripţia Golden 
Eagle. Prin urmare consideră, că cele expuse dispun de acelaşi concept, aceeaşi 
executare grafică, dar cu unele excepţii nesemnificative, iar fiind în comparaţie 
marca nr. 11482 cu marca IR 79660, IR 796607, 11482 se constată că şi această 
înregistrare internaţională a reclamantului indică elementul de bază al 
conceptului general al mărcilor „Nestle” puse în discuţie, şi anume, cana roşie 
de cafea. Astfel, nu încape îndoială, că şi pentru  consumatori aceasta va 
constitui elementul principal care asociază toate mărcile între ele, creând 
confuzie. 
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Totodată menţionează reclamantul, că din punctul de vedere al teoriei 
general acceptate în toate ţările, nu este necesară intenţia de a produce confuzie 
din partea celui care încalcă marca, iar probabilitatea confuziei constituie testul 
şi aceasta este singura modalitate de funcţionare a sistemului. De aceea relatează 
reclamantul, că pe fonul exemplelor menţionate s-a demonstrat faptul că 
probabilitatea confuziei, urmează să fie de ajuns ca aceasta – consumatorul - să 

bănuiască  marca cu care se confruntă, ca fiind rea pe care o cunoaşte. Toate 
acestea sânt valabile în general pentru bunurile de larg consum oferite în 
magazinele cu autoservire, când dispoziţiile ghidului, or cafeaua este tocmai un 
produs de larg consum, cu vânzări mari în Republica Moldova. 

Tot acest izvor indică, că se cunoaşte un alt criteriu în testarea asemănării 
mărcilor şi anume, ele urmează a fi comparate ca un întreg şi trebuie acordată o 
pondere mai mare elementelor comune, ce ar putea conduce la confuzie. Respectiv 
în speţă, elementul comun şi care este foarte distinct e cana amplasată într-o 
cantitate de boabe de cafea, iar în cazul mărcilor combinate, asemănarea părţii 
figurative poate conduce la confuzie, doar dacă această parte figurativă este un 
element distinctiv al  mărcii. Astfel, întreaga parte figurativă, reprezentată prin 
cană/boabe şi de combinaţia coloristică, constituie elementele distinctive atât ale 
mărcii nr.11482, cât şi ale mărcilor Nestle.  

Marca nr. 11482 conţine şi o parte verbală, Golden Eagle Deluxe. Totodată 
unele mărci ale companiei „Nestle” conţin elementul ver4bal Nestle. În referinţa 
prezentată la Comisia de Apel de către reprezentantul intervenientului accesoriu se 
susţine, că elementul verbal „Golden Eagle” atrage suplimentar atenţia 
consumatorilor şi ar fi suficient pentru că mărcile să se considere diferite. Totuşi, 
în recomandările OMPI se arată, că chiar dacă este posibil să nu fie confundate 
cuvintele în scris sau în pronunţare, mărcile în întregime pot fi similare până la 
confuzie sub aspectul figurativ al acestora. 

Reclamantul mai menţionează, că hotărârea Comisiei de Apel are caracter 
superficial, nu prezintă nici un argument şi se bazează doar pe două momente 
nerelevante: 

- că marca „Golden Eagle Deluxe & fig” nu poate fi confundată 
cu mărcile contestatarului, deoarece  s-a văzut că multe companie 
producătoare de cafea folosesc imaginea cănii (inclusiv de culoare roşie) pe 
fundalul boabelor de cafea. 

- şi că aceste elemente sânt prezente în componenţa unui număr 
mare de mărci deja înregistrate. 
Totodată reclamantul indică, că acest argument nu este în conformitate nici 

cu spiritul legii, nici cu spiritul protecţiei mărcilor în general, ca necesitate de 
interes major într-o economie bazată pe principii democratice, faptul că multe 
companii producătoare de cafea folosesc imaginea cănii roşii pe fundalul boabelor 
maro, acest procedeu fiind preluat de la compania Nestle, prezintă prin sine o 
încălcare a mărcilor acesteia şi nu-i  un motiv de justificare a înregistrării altor 
mărci, care le imită. Existenţa unor mărci asemănătoare, deja înregistrate, arată că 
înregistrarea lor s-a putut face cu încălcarea legii şi regulamentului. Concomitent, 
indică că concluzia pârâtului precum că marca contestată conţine semne distinctive 
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şi astfel nu ar putea induce în eroare consumatorul, este una eronată şi lipsită de 
suport legal în acest sens. 

Mai mult ca atât, reclamantul solicită respingerea argumentului 
intervenientului accesoriu  precum, cu boabele de cafea şi cana sânt elementele 
care şi-au pierdut particularităţile distinctive, dat fiindcă aceasta  nu este întemeiat 
pe o probă pertinentă în acest sens, deoarece o califică ca fiind o încălcare gravă a 
drepturilor sale patrimoniale, în ceia ce priveşte preluarea de către alte firme a ideii 
cu cana  cufundată în boabe de cafea, fiind o dovadă în plus a încălcării mărcilor, 
fapt cu care aceasta  nu este categoric de acord, de aceea solicită admiterea 
integrală a acţiunii ca întemeiată. 

Reprezentantul pârâtului Agenţiei de stat pentru proprietate intelectuală, 
Lilian Ganea şi Patricia Bondaresco în şedinţa judiciară nu au recunoscut acţiunea 
şi au declarat, că hotărârea AGEPI din 15.02.2007 este legată şi întemeiată, de 
aceea solicită respingerea integrală a acţiunii. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu, Compania Master Beverage 
Industries, consideră acţiunea reclamantului ca fiind neîntemeiată şi posibilă de a fi 
respinsă din următoarele motive. 

În acest sens menţionează, că marca nr. 11482 nu este similară până la 
gradul de confuzie cu mărcile companiei Nestle, fiind mărcile companiei Nestle 
reprezintă semne figurative, pe când marca companiei MBI reprezintă un semn 
combinat ce constă din semnul  verbal Golden Eagle Deluxe şi o parte figurativă ce 
reprezintă imaginea stilizată a unei părţi de ceaşcă cu băutură, pe fundalul unor 
boabe de cafea împrăştiate. 

Totodată indică intervenientul, că în marca companiei MBI elementul 
dominant, forţe, ce poartă caracterul distinctiv de bază, constituie semnul verbal 
Golden Eagle Deluxe, de aceea consideră, că anume semnul verbal se memorează 
mai uşor în comparaţie cu semnul figurativ şi este figurativ şi este folosit de către  
consumatori pentru identificare în timpul procurării produselor, iar la baza acestui 
proces stau legităţile percepţiei psihice, mecanismele memoriei şi particularitatea 
formei  reflexelor condiţionate. Mai mult ca atât, dominarea semnului verbal este 
condiţionată de asemenea de: 

- amplasarea acestuia în partea stângă a mărcii, iar particularitatea 
regulilor de citire de la stânga la dreapta asigură percepţia iniţială, anume a 
semnului verbal; 

- semnificaţia semantică care nu are nici o legătură cu produsele, 
de aceea posedă un caracter distinctiv puternic; 

- suprafaţa ocupată - 2/3 din mărimea mărcii, iar partea figurativă 
ocupă o parte mai mică a mărcii şi reprezintă mai mult un element decorativ, 
decât un element care serveşte la deosebirea produselor producătorului. 
 Elementul comun pentru mărcile comparate constituie doar motivul 

mărcilor Nestle şi motivul elementului figurativ al mărcii nr. 11482 - imaginea 
stilizată  a ceştii de culoare roşie cu o băutură emanând un abur gălbui şi a 
boabelor de cafea cafenii, iar elementul cu motivul comun ocupă o parte mai mică 
a mărcii nr.11482. Suplimentar menţionează, că diferă executarea detaliilor ale 
elementului menţionat: 
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- ceaşca, care este reprezentată în formă tăiată, forma ceştii fiind 
ovală, forma torţii este rotunjită, toarta este amplasată în partea stângă, 
ceaşca este înclinată spre partea dreaptă, datorită acestui fapt poziţia limbului 
băuturii în ceaşcă este deplasată, lipseşte spuma de pe băutură, lipseşte dunga 
aurie de-a lungul perimetrului ceştii. Conchide că în ansamblu imaginea se 
deosebeşte de mărcile companiei Nestle, doar motivul fiind similar. 
Consideră, că motivul indicat este uzual pentru acest gen de produse şi este 

utilizat frecvent pe ambalajele de cafea şi băuturi din cafea de către diferiţi 
producători (inclusiv ceaşca de culoare roşie) este prezent în componenţa unui 
număr mare de mărci, cărora li s-a acordat protecţie juridică pentru cafea şi băuturi 
din cafea. Ca rezultat al acestui fapt, motivul dat posedă un caracter distinctiv slab 
din punct de vedere al individualizării produsului după apartenenţa lui unui 
producător concret. 

Concluzia  dată este confirmată de faptul, că compania Nestle nu foloseşte 
mărcile sale figurative (IR 726641, IR 633089, IR 796607) în aspectul în care 
acestea au fost înregistrate, iar mărcile date sunt folosite exclusiv în totalitate cu 
semnul verbal NESCAFE, care posedă un caracter distinctiv înalt şi este cunoscut 
în întreaga lume. 

Totodată similitudinea unor părţi figurative separate, ce posedă un caracter 
distinctiv slab nu este suficient pentru ca mărcile să fie în ansamblu similare până 
la gradul de confuzie, iar în ansamblu mărcile comparate sunt percepute de către 
consumator în modul următor: ceaşca roşie  şi Golden Eagle. Percepţia asociativă 
este diferită. 

Conform regulii 33.6 a Regulamentului de aplicare a Legii nr. 588/1995 
privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, semnul se consideră similar 
până la confuzie cu alt semn, dacă se asociază cu aceasta în ansamblu, indiferent 
de unele particularităţi distinctive. Prin urmare, mărcile examinate, dat fiind faptul 
că ele trezesc asociaţii diferite la consumator, nu sunt similare până la gradul de 
confuzie,  înregistrarea mărcii nr. 11482 nu contravine prevederile art. 7 (4) a) a 
Legii nr. 588/1995, conform căruia în calitate de mărci nu se înregistrează semnele 
identice sau similare, care pot fi confundate cu mărcile protejate în privinţa altor 
persoane. 

Mai indică reprezentantul intervenientului, că măcar nr. 11482 nu poate 
induce  consumatorul   în eroare în privinţa produsului, serviciului sau 
producătorului lor din următoarele motive: 

- lipseşte similitudinea până la gradul de confuzie a mărcii 
companiei MBI cu mărcile companiei Nestle; 

- lipseşte reputaţia pe piaţă a mărcilor companiei Nestle ca fiind 
identificatoare pentru Compania Nestle, care nu foloseşte mărcile sale 
figurative (IR 726641, IR 633089, IR 796607) în modul în care acestea au 
fost înregistrate.  
Mărcile  sunt folosite exclusiv în totalitate cu semnul verbal NESCAFE, care 

este cunoscut pe larg în lume, iar ca urmare a acestui fapt, aceste mărci figurative 
de sine stătător fără elementul verbal, nu au dobândit reputaţia pe piaţă ca fiind 
identificatoare pentru produsul reclamantului. 
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Din aceste motive, consideră că reclamantul nu a demonstrat existenţa 
condiţiilor necesare pentru recunoaşterea înregistrării nr. 11482 ca fiind nulă 
conform art. 26 (1) a) b) e) a Legii nr. 588/1995, deoarece reclamantul nu a dus 
fapte care ar demonstra că înregistrarea mărcii nr. 11482 a fost efectuată cu 
încălcarea Legii nr. 588/1995 (art. 26 al. (1) lit. a) a Legii nr. 588/1995), însă 
înregistrarea mărcii a fost efectuată cu respectarea tuturor cerinţelor legislaţiei în 
vigoare, iar datele cu privire la marcă au fost publicate în Buletinul Oficial de 
Proprietate Industrială nr. 7/2004, în urma cărui fapt, timp de  3 luni, conform 
dispoziţiilor art. 17 al Legii nr. 588/1995 fiecare persoană are dreptul să depună 
contestaţie împotriva înregistrării mărcii date, dacă are temeiuri pentru aceasta şi 
respectiv astfel de contestaţii din partea reclamantului nu au fost depuse. 

În contextul celor expuse, consideră că reclamantul  nu a adus nici un fapt 
care ar confirma, că după folosirea comună de peste 5 ani a mărcilor companiei 
Nestle şi a mărcii nr. 11482 pe piaţă, ultima induce consumatorii în eroare, 
conform dispoziţiilor art. 26 al. (1) lit. b) a Legii nr. 588/1995. 

La rândul său, compania MBI în demonstrarea poziţiei sale aduce 
următoarele fapte: - existenţa  înregistrărilor mărcii contestate  şi a mărcilor 
companiei Nestle în 34 de ţări ale lumii - Rusia, Ucraina, Azerbaidjan, Gruzia, 
Uzbekistan, Turkmenistan şi 28 de ţări ale Uniunii Europene, iar în Uniunea 
Europeană compania Nestle a depus de două ori contestaţii împotriva înregistrării 
mărcii companiei MBI şi de două ori a primit refuz, de aceea consideră relevante 
aceste circumstanţe referitor la opiniile comisiilor de examinare din diverse ţări cu 
privire la lipsa similitudinii până la gradul de confuzie a mărcilor examinate 
coincide între ele. 

Deciziile emise de comisiile de examinare din diverse ţări sunt confirmate de 
situaţia de pe pieţele din aceste ţări, iar în ţările date marca  companiei MBI nu 
numai că a obţinut înregistrare, ci şi a fost peste 5 ani pe piaţă împreună cu  
mărcile companiei Nestle, de aceea nu există date cu privire la confuzia mărcilor 
sau  inducerea în eroare a consumatorilor. 

Audiind reprezentanţii părţilor, verificând argumentele invocate în acţiune şi 
studiind materialele dosarului, instanţa de judecată ajunge la concluzia, că acţiunea 
companiei Societe des Produits S.A. privind anularea hotărârii Comisiei de Apel a 
Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală din 15 februarie 2007 este 
întemeiată şi posibilă a fi admisă, iar marca înregistrată nr. 11482 de anulat din 
următoarele considerente. 

În temeiul al. (4) lit. a) articolul 7 al legii enunţate, 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 înregistrarea pe numele altor 
persoane pentru produse sau servicii identice. 

În şedinţa de judecată s-a stabilit, că Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală a emis la 09 noiembrie 2004 decizia de înregistrare a mărcii combinate 
nr. 11482 Golden Eagle Deluxe & Fig., la clasa 30 (cafea, înlocuitori de cafea, 
înlocuitori vegetali de cafea, băuturi cu conţinut de cafea, băuturi cu conţinut de 
lapte şi cafea) pe numele companiei Master Beverage Industries Pte Ltd., 
Singapore. 
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La 11 iulie 2006 Societe des Produits Nestle S.A. a depus contestaţia nr. 
2533 referitor la anularea înregistrării mărcii nr. 11482, care ulterior la 15 februarie 
2007, în urma examinării contestaţiei, Comisia de Apel a Agenţiei de Stat pentru 
Proprietate Intelectuală a respins revendicările şi a menţinut în vigoare decizia din 
09 noiembrie 2004 privind înregistrarea mărcii nr. 11482 (nr. depozit 012849). 

Raportând circumstanţele cauzei la norma de drept enunţată, instanţa de 
judecată a stabilit, că decizia contestată este  contrară prevederilor Legii privind 
mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588/1995, dat fiindcă marca 
înregistrată nr. 11482 şi elementele ei conţin semne care reprezintă o asemănare 
considerabilă cu mărcile color ale companiei Nestle nr. IR 726641 şi 793933. 

În temeiul art. 17 orice persoană este în drept, în termen de 3 luni de la data 
publicării datelor cu privire la înregistrarea mărcii sau denumirii de origine a 
produsului sau cu privire la recunoaşterea notorietăţii mărcii, să depună o 
contestaţie la Comisia de Apel a Agenţiei împotriva înregistrării mărcii sau 
denumirii de origine a produsului ori împotriva recunoaşterii notorietăţii mărcii. 

În cazul în care a fost depusă o contestaţie împotriva înregistrării, ori 
împotriva recunoaşterii notorietăţii mărcii, Agenţia în termen de 10 zile comunică 
acest fapt solicitantului. 

Contestaţia împotriva înregistrării ori împotriva recunoaşterii notorietăţii 
mărcii se examinează în termen de 3 luni de la data depunerii ei, iar decizia cu 
privire la contestaţia se comunică în termen de 10 zile, atât solicitantului, cât şi 
persoanei care a depus această contestaţie. Decizia Comisiei de Apel a Agenţiei 
poate fi atacată în instanţa judecătorească în termen de 6 luni de la data adoptării 
ei. 

Conform prevederilor al. (1) art. 26 a aceiaşi legi, înregistrarea mărcii sau a 
denumirii de origine a produsului poate fi recunoscută  nulă, integral sau parţial în 
perioada termenului de valabilitate a acesteia, dacă: 

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

posedă calităţile deosebite specificate; 
e) au apărut alte motive întemeiate. 

Al. (3), (4) şi (5) stipulează, că orice persoană poate cere Comisiei de apel a 
Agenţiei anularea înregistrării. 

Totodată cererea  de anulare a înregistrării trebuie să fie examinate în termen 
de 3 luni de la data depunerii acesteia, iar titularul certificatului de înregistrare 
trebuie informat despre cererea de anulare a înregistrării în termen de 10 zile de la 
data depunerii acesteia. Decizia Comisiei de apel a Agenţiei poate fi atacată în 
instanţa judecătorească de drept comun competentă. 

Aşadar instanţa de judecată reţine, că iniţial cererea solicitantului companiei 
Master Beverage Industries Pte Ltd., Singapore de înregistrare a mărcii Golden 
Eagle cu nr. depozit 012849 la examinarea de către AGEPI, iniţial a fost refuzată 
din considerentele asemănării considerabile cu mărcile înregistrate anterior, 
inclusiv cu mărcile companiei Nestle nr. R441309, IR 633089 şi 726641, iar avizul 
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provizoriu de refuz fusese emis de către doi specialişti ai agenţiei de stat, şeful 
biroului analitico-practic şi un examinator. Mai apoi, acest refuz a fost contestat de 
către solicitant la AGEPI, care a generat reexaminarea cererii cu numărul de 
depozit 012849. 

Totodată experţii au considerat, că argumentele contestatarului sânt 
neîntemeiate şi au confirmat, că potrivit regulilor 33.9.3, 33.10.2 şi 33.11.2 ale 
Regulamentului de aplicare a Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 
produselor, cererea solicită de către Master Beverages Industries Pte Ltd poate fi 
considerată ca similară până la grad de confuzie cu mărcile nr. R441309, IR 
633089 şi 726641 ale companiei Nestle, iar doi examinatori au decis din nou 
respingerea cererii, în baza art. 7(4) a al Legii. 

Atunci motivaţia AGEPI era axată pe faptul, că marca nr. 11482, la fel ca şi 
mărcile 11481, 11482, 11483 asemănau cu mărcile anterioare mărcilor companiei 
Nestle. Dar ulterior la 07 iunie 2004, Agenţia de Stat pentru Proprietate 
Intelectuală a înregistrat marca contestată şi a publicat cererea în Buletinul Oficial. 

Aşadar instanţa reţine, că marca litigioasă este asemănătoare până la grad de 
confuzie cu mărcile anterioare ale reclamantului Firmei Nestle şi prin urmare  
cererea Golden Eagle depusă de Master Beverage Industries Pte Ltd urma să fie 
respinsă. 

În temeiul regulilor 33.9.3 şi 33.10.2, 33.11.1 ale Regulamentului 
asemănarea grafică şi a semnelor combinate şi figurative se determină după 
următoarele criterii: 

- forma exterioară, 
- existenţa sau lipsa simetriei,  
- tipul şi caracterul reproducerilor (naturală, stilizată, caricaturală etc.), 
- combinaţia de culori şi tonalităţi. 
Concomitent, regula 33.10.3 menţionează, că aceste criterii pot fi aplicate 

atât fiecare în parte, cât şi în diferite combinaţii, iar prevederile regulii 33.11.12 
indică asupra importanţei locului ocupat de elementul identic sau asemănător în 
semnul solicitat. 

Comparând marca nr. 11482 cu mărcile anterioare ale companiei Nestle spre 
exemplu, marca IR 726641, instanţa de judecată reţine, că partea grafică este 
executată exact în aceeaşi manieră similară: o ceaşcă naturală de cafea, cu toartă 
similară, situată în interiorul unei mase de boabe de cafea IR 726641, nr. 11482. 

De asemenea instanţa menţionează, că este roşie, iar boabele - cafenii, 
ambele pe fundal întunecând, trecând treptat în fundal roşu, iar cana emanând un 
abur gălbui. Această concluzie rezidă din cele 5 criterii impuse de Regulament, 
deoarece 4 din ele indică o asemănare izbitoare: 

- forma exterioară este aceeaşi, 
- semnificaţia semantică este aceeaşi, 
- tipul şi caracterul reproducerilor sunt aceleaşi, 
- este aceeaşi combinaţie de culori. 
Deci în ambele cazuri cănile ocupă un loc central, foarte vizibil pentru 

consumatori, iar  în plus ambele mări sunt executate sub formă de patrulateral. 
Aplicând criteriile nominalizate la mărcile supuse comparaţie, se relevă o 
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coincidenţă evidentă a gamei coloristice, iar instanţa de judecată reţine, că şi 
factorul culorii are un impact important asupra consumatorilor, afectând grav 
interesele reclamantei. 

Respectiv, culoarea deseori constituie elementul determinat care redă 
mărcilor distinctivitate, or tocmai distinctivitatea sau lipsa ei constituie condiţia de 
bază pentru înregistrarea sau respingerea unei mărci. Astfel, instanţa conchide, că 
reclamantul a prezentat cu mărcile anterioare ale companiei Nestle. 

Tot acest izvor indică, că se cunoaşte un alt criteriu în testarea asemănării 
mărcilor şi anume, ele urmează a fi comparate ca un întreg şi trebuie acordată o 
pondere mai mare elementelor comune, ce ar putea conduce la confuzie. Respectiv, 
în speţă elementul comun şi care este foarte distinct e cana, amplasată într-o 
cantitate de boabe de cafea, iar cazul mărcilor combinate, asemănarea părţii 
figurative poate conduce la confuzie doar dacă această parte figurativă este un 
element dinstictiv al mărcii. Astfel, întreaga parte figurative, reprezentată prin 
cană/boabe şi de combinaţia coloristică, constituie elementele distinctive atât ale 
mărcii nr. 11481, cât şi ale mărcilor Nestle.  

O culoare dată sau o combinaţie de culori pot constitui un element important 
al unei mărci utilizate în mod constant de titularii şi prin urmare posibil de imitat 
de concurenţi, iar acest lucru arată că un titular al unei mărci poate avea un interes 
real pentru a-şi înregistra marca în culorile distinctive, în care aceasta este folosită. 

Aşadar instanţa de judecată reţine faptul, că Nestle este o firmă cu renume 
mondial şi este deţinătoarea mai multor mărci de notorietate internaţională, iar în 
speţă imaginea ceştii cu boabe de cafea, cu combinaţia coloristică roşu-maro a fost 
lansată pe piaţă de către Nestle şi este promovată de mulţi ani. 

Astfel, imaginea cănii de culoare roşie plasate într-o masă de boabe cafenii 
de  cafea creează impresia, că denumirea Golden Eagle, prezentă în marca nr. 
11482, nu este altceva decât o marcă din gama produselor companiei Nestle, fapt 
care afectează interesele economice ale reclamantului. 

În aceste circumstanţe, decizia contestată de reclamant şi emisă de Comisia 
de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală la 15 februarie 2007, prin 
care a fost respinsă contestaţia şi a menţinut în vigoare decizia din 09 noiembrie 
2004 privind înregistrarea mărcii nr. 11482 (nr. depozit 012849) este ilegală şi 
urmează a fi anulată, cu declararea nulităţii înregistrarea mărcii în cauză. 

După cum se vede, cana (ceaşca) constituie şi elementul esenţial, pilonul 
central al mărcilor  contestate, iar consumatorii din considerentele enunţate 
asociază toate mărcile ele, creându-le confuzie. 

Din punctul de vedere al teoriei general acceptate în toate ţările, nici măcar 
nu este necesară intenţia de a produce confuzie din partea celui care încalcă marca, 
iar probabilitatea a sistemului. Din cele expuse rezultă, că probabilitatea confuziei 
datorată prezentei  unor căni identice sau similare este enormă şi de asemenea 
trebuie să fie de ajuns ca acesta (consumatorul) să bănuiască marca cu care se 
confruntă ca fiind cea pe care cunoaşte. Toate acestea sunt valabile, în general  
pentru bunurile de larg consum oferite în magazinele cu autoservire, or cafeaua 
este tocmai un produs de larg consum, cu vânzări mari în Republica Moldova. 
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Se mai cunoaşte că un alt criteriu în „testarea asemănării mărcilor este, că ele 
trebuie comparate ca întreg şi trebuie acordată o pondere mai mare elementelor 
comune, care ar putea conduce la confuzie şi în speţă, elementul comun este foarte 
distinct: cana amplasată într-o cantitate de boabe de cafea. 

Pentru mărcile combinate, asemănarea părţii figurative poate conduce la 
confuzie doar dacă această parte figurativă, reprezentată prin  cană/boabe şi de 
combinaţia coloristică, constituie elementele distinctive atât ale mărcii nr. 11482, 
cât şi ale mărcilor Nestle. 

Totodată instanţa de judecată se referă şi la partea verbală, pe care o conţine 
marca nr. 11482, Golden Eagle Deluxe, deoarece unele mărci ale companiei  
Nestle conţin elementul verbal Nestle, iar argumentul expus de către pârât şi 
intervenientul accesoriu precum că elementul verbal „Golden Eagle” atrage 
suplimentar atenţia consumatorilor şi că este suficient pentru a considera mărcile 
ca fiind diferite, este absolut neîntemeiat. În acest sens, instanţa reţine 
recomandările OMPI, care menţionează că chiar dacă este posibil să nu fie 
confundate cuvintele în scris sau în pronunţare, mărcile şi întregime pot fi similare 
până la confuzie sub aspectul figurativ al acestora.  

Aşadar este neîntemeiat argumentul pârâtului vizavi de utilizarea de către 
companiile producătoare de cafea a imaginii cănii, inclusiv de culoare roşie, pe 
fundalul boabelor de cafea, deoarece acesta este în contradicţie cu prevederile legii 
şi interesul economic major al reclamantului. 

Din aceste considerente instanţa respinge şi argumentul intervenientului 
accesoriu privind elementele constitutive ale mărcilor: boabele de cafea şi cana, 
care şi-au pierdut particularităţile distinctive, deoarece anume preluarea ideii cănii 
cufundate în boabe de cafea este întocmai o dovadă a încălcării mărcilor 
reclamantului, deoarece la examinarea vizuală a mărcilor comparate au fost 
depistate un şir de elemente comune, care sunt foarte pronunţate. 

Astfel instanţa concluzionează că decizia Comisiei de Apel are un caracter 
superficial, care nu prezintă argumente întemeiate şi se întemeiază doar pe nişte 
deducţii nerelevante.  

În aşa împrejurări, instanţa judecătorească dispune anularea înregistrării 
mărcii nr. 11482, Golden Eagle Deluxe în conformitate cu art. 27 al. (1) c) a Legii 
privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588/1995. 

Respectiv, instanţa dispune şi anularea hotărârii din 15 februarie 2007 a 
Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală şi dispune 
admiterea contestaţiei depusă de compania Societe des Produits Nestle S.A: la 11 
iulie 2006, cu anularea înregistrării mărcii nr. 11482. 

Conducându-se de prevederile art. 25-26 din LCA a R. Moldova nr. 793-
XIV de la 10.02.200 şi art. 238-240. 242 din CPC a R. Moldova, instanţa 

 
hotărăşte: 

A admite integral acţiunea reclamantului ca întemeiată şi a anula  Hotărârea  
Comisiei de Apel a AGEPI din 15.02.2007 a Agenţiei de Stat pentru Proprietate 
Intelectuală în partea respingerii constestaţiei Companiei Societe des Produits 
Nestle SA depuse la 11.07.2006 împotriva înregistrării mărcii nr. 11482 după 
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Master Beverage Industries Pte Ltd, cu obligarea AGEPI să anuleze înregistrarea 
mărcii nr. 11482 după Master Beverage Industries Pte Ltd. 

Hotărârea este cu drept de recurs în termen de 20 zile la Curtea Supremă de 
Justiţie a R. Moldova. 

 
Judecătorul  (semnătura)   Gh. Creţu 
 
Copia corespunde cu originalul. 
         
    
  
  
 
 
 


