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 examinînd în şedinţă publică în ordine de drept comun, pricina civilă la 

cererea de chemare în judecată a Hansen Beverage Company, a Delaware 

corporation, reprezentant de către SRL „BrevetMarcService” SRL către Agenţia de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM şi intervenient accesoriu Limited 

Liability Company Avtotransportnoe Enterprise „Bytovik” privind anularea 

Hotărârii Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 25 noiembrie 2011, privind 

acordarea protecţiei juridice în Republica Moldova mărcii internaţionale 

„MONSTER” IR 1033185 pentru produsele revendicate din clasa 33 conform 

Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor pe numele companiei Limited 

Liability Company Avtotransportnoe Enterprise „Bytovik” şi refuzarea înregistrării 

mărcii internaţionale „MONSTER” IR 1033185 în Republica Moldova companiei 

Limited Liability Company Avtotransportnoe Enterprise „Bytovik”, 

c o n s t a t ă: 

La data de 26.01.2012, Hansen Beverage Company a Delaware corporation, 

reprezentant de către SRL „BrevetMarcService” SRL a înaintat acţiune în instanţa 

de judecată către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM şi 

intervenient accesoriu Limited Liabilitu Company avtotransportnoe Enterprise 

„Bytovik” privind anularea Hotărârii Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 25 

noiembrie 2011, de acordare a protecţiei juridice în Republica Moldova mărcii 

internaţionale „MONSTER” IR 1033185 pentru produsele revendicate din clasa 33 

conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor (CIPS) pe numele 



companiei Limited Liability Company avtotransportnoe Enterprise „Bytovik” şi 

refuzarea înregistrării mărcii internaţionale „MONSTER” IR 1033185 în 

Republica Moldova pentru produsele revendicate din clasa 33 conform CIPS pe 

numele companiei Limited Liability Company avtotransportnoe Enterprise 

„Bytovik”. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat, că la 15 august 2011, compania 

Hansen Beverage Company, a Delaware corporation a depus la Comisia de 

Contestaţii a AGEPI o contestaţie împotriva Deciziei Departamentului Mărci, 

Desene şi Modele Industriale de acordare a protecţiei juridice în Republica 

Moldova mărcii internaţionale „MONSTER” IR 1033185 pentru produsele 

revendicate din clasa 33 conform CIPS pe numele companiei Limited Liability 

Company Avtotransportnoe enterprise „Bytovik”. La 25 noiembrie 2011 a avut loc 

şedinţa Comisiei de Contestaţii a AGEPI, la care a fost examinată contestaţia 

menţionată şi emisă Hotărîrea de respingere a revendicării contestatarului şi de 

acordare a protecţiei juridice în Republica Moldova mărcii internaţionale 

„MONSTER” IR 1033185 pentru produsele revendicate din clasa 33 conform 

CIPS. 

Reclamantul consideră Hotărârea Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 25 

noiembrie 2011 ilegală şi nefondată deoarece, Compania Hansen Beverage 

Company, a Delaware corporation este titularul mărcii verbale înregistrate anterior 

MONSTER ENERGY nr. 20458 cu prioritate din 12.10.2009 pentru produsele din 

clasa 32 conform CIPS „băuturi nealcoolice”. 

Marca IR 1033185 ce constă din elementul verbal „MONSTER” intră integral 

în componenţa mărcii verbale anterioare MONSTER ENERGY nr. 20458, de 

asemenea a fost depusă spre înregistrare pentru produsele din cl. 33, conform 

CIPS, „băuturi alcoolice, cu excepţia berii”. Produsele menţionate sunt similare cu 

produsele din cl. 32, conform CIPS, deoarece se referă la băuturi. Consumatorul, 

văzând pe rafturile magazinelor băuturi alcoolice „MONSTER” şi băuturile 

nealcoolice „MONSTER ENERGY”, după toate probabilităţile poate considera, 

datorită prezenţei elementului verbal comun „MONSTER”, că aceste mărci se 



referă la aceeaşi „familie” şi aparţin unui şi aceluiaşi producător. Adică, există 

riscul de confuzie a mărcilor, inclusiv riscul de asociere al uneia cu cealaltă, ca 

urmare, consumatorul este indus în eroare. 

Astfel marca internaţională „MONSTER” IR 1033185 este similară cu marca 

verbală înregistrată anterior „MONSTER ENERGY” nr. 20458 depusă spre 

înregistrare în Republica Moldova pentru produsele similare din clasa 33, conform 

CIPS, şi există riscul de confuzie, inclusiv riscul de asociere a mărcii 

„MONSTER” cu marca anterioară „MONSTER ENERGY”. 

Reclamantul de asemenea mai invocă că, compania Hansen Beverage 

Company, a Delaware corporation iese pe piaţa Republicii Moldova cu producţia 

sa marcată cu mărci în a căror componenţă de asemenea este prezent cuvântul 

„MONSTER”: MONSTER conform cererii nr. 028039, JAVA MONSTER 

conform cererii nr. 028040, X-PRESSO MONSTER conform cererii nr. 028077, 

MONSTER RIPPER conform cererii nr. 028309, MONSTER REHAB conform 

cererii nr. 029373. 

Adică, piaţa în timpul apropiat va fi îndestulată cu produse în a căror 

denumire este cuvântul „MONSTER”. Toate acestea vor contribui la sporirea 

probabilităţii de inducere în eroare a consumatorilor în ceea ce priveşte calitatea şi 

natura produsului, când poate fi confundată băutura nealcoolică şi cea alcoolică, 

ceea ce poate avea urmări serioase pentru sănătate. 

Tot reclamantul indică că în conformitate cu Art. 10 bis, din Convenţia de la 

Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, se interzice orice act de concurenţă 

contrar uzanţelor cinstite în materie industrială sau comercială. 

Dacă pe piaţa Republicii Moldova va fi prezent produsul companiei Limited 

Liability Company Avtotransportnoe Enterprise „Bytovik” „băuturi alcoolice” 

marcate cu marca „MONSTER”, orice publicitate privind produsele nealcoolice 

marcate cu mărcile MONSTER, JAVA MONSTER, X-PRESSO MONSTER, 

MONSTER RIPPER, MONSTER REHAB şi în special MONSTER ENERGY în 

numele companiei Hansen Beverage Company, a Delaware corporation, în realitate 



va fi folosită ca publicitate ascunsă a producţiei alcoolice a companiei Limited 

Liability Company Avtotransportnoe Enterprise „Bytovik”. 

Consideră reclamantul că, o asemenea stare a lucrurilor nu numai că va aduce 

companiei Limited Liability Company Avtotransportnoe Enterprise „Bytovik” 

profit nefundat din lipsa necesităţii de a investi bani în publicitatea produsului 

propriu, dar va cauza daune imaginii producţiei companiei Hansen Beverage 

Company, a Delaware corporation. 

Reprezentantul reclamantului, Jigău Radu, în şedinţa de judecată a susţinut 

cererea de chemare în judecată şi a solicitat să fie admisă. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală – Popescu 

Rodica, în şedinţa de judecată a solicitat respingerea acţiunii ca fiind nefondată şi 

lipsită de temei juridic. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, instanţa de judecată consideră 

acţiunea neîntemeiată şi care urmează a fi respinsă din următoarele considerente. 

Din actele pricinii s-a stabilit, că Limited Liability Company 

Avtotransportnoe Enterprise „Bytovik”, RU a solicitat protecţie pe teritoriul 

Republicii Moldova a mărcii internaţionale MONSTER nr. IR 1033185 pentru 

produse din clasa 32 şi 33 conform CIPS. 

În urma examinării, Departamentul Mărci şi Desene Industriale a emis la data 

de 05.05.2011, Decizia de înregistrare a mărcii MONSTER nr. IR 1033185, pentru 

totalitatea produselor revendicate în cerere din clasa 33 – băuturi alcoolice (cu 

excepţia berii) conform CIPS, iar pentru produsele din clasa 32 s-a respins 

înregistrarea, deoarece s-au opus: 

- marca naţională verbală MONSTER ENERGY, a Delaware Corporation, 

Statele Unite al Americii, înregistrată pentru produsele clasei 32 – băuturi 

nealcoolice conform CIPS; 

- marca internaţională verbală Monsterslush nr. IR 861734 din 29.07.2005, 

titula Hubertus Didam trading as „MonsterSlush Hubertus Didam” DE, înregistrată 

teritoriul Republicii Moldova pentru produsele clasei 32 – ape minerale şi gazoase 

şi alh băuturi nealcoolice conform CIPS; 



- marca internaţională figurativă IR 935915    din 18.09.2006, titular 

RAINBOW SPA, IT înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova pentru produsei 

clasei 32 – ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice conform CIPS în 

temeiul prevederilor art.8(1) al Legii nr. 38/2008. 

Ulterior, la data de 19.08.2011 compania Hansen Beverage Company, a 

Delaware corporation, USA a depus contestaţie împotriva înregistrării mărcii 

MONSTER IR 1033185 la Comisia de Contestaţii, în temeiul art. 8(1)b), 7(1)g) ale 

Legii nr. 38/2001 privind protecţia mărcilor, precum şi art. 10bis al Convenţiei de 

la Paris pentru protecţii proprietăţii industriale. 

La 25.11.2011 Comisia de Contestaţii a emis hotărârea privind, respingerea 

revendicărilor contestatarului şi menţinerea în vigoare a Deciziei Departamentului 

Mărci, Modele şi Dese Industriale din 05.05.2011. 

Referitor la legalitatea hotărârii Comisiei de Contestaţii din 25.11.2011, 

instanţa reţine că, la emiterea hotărârii, Comisia de Contestaţii a constatat că marca 

solicitată „MONSTER” IR 1033185 poate fi acceptată spre înregistrare pe numele 

solicitantului pentru produsele revendicate în cerere din clasa 33 băuturi alcoolice 

(cu excepţia berii) conform CIPS, deoarece în contestaţie reclamantul a invocat 

temeiul prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. b, al Leg nr. 38/2008, susţinând că marca 

MONSTER şi marca MONSTER ENERGY sun similare şi există riscul de 

confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară. 

Comisia a constat că semnul MONSTER, înregistrat pentru produsei clasei 33 – 

băuturi alcoolice (cu excepţia berii) nu este în colizie cu semnul MONSTER 

ENERGY care este înregistrat pentru produsele clasei 32 – băuturi nealcoolice. De 

aceea articolul 8 alin. (1) lit. b, al Legii nr.38/2008 nu poate fi aplicat pentru a 

respinge marca MONSTER. 

Art. 8(1) lit. b al Legii nr.38/2008 prevede, că se refuză înregistrarea mărcii şi 

în caz când marca este identică ori similară cu o marcă anterioară şi din cauza 

identităţii o 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. 



Astfel, reclamantul susţine că produsele din clasa 32 şi cele din clasa 33 sunt 

similare. Afirmaţia reclamantului, precum că aflarea pe aceleaşi rafturi a 

produselor cu semnul MONSTER şi MONSTER ENERGY duce la riscului de 

confuzie pentru consumator, nu poate fi reţinută întru admiterea acţiunii, deoarece 

acestea rămân a fi produse diferite, băuturi alcoolice şi băuturi nealcoolice, care 

vizează diferite cercuri de consumatori conform preferinţelor acestora. 

Aşa dar, instanţa consideră că cerinţa reclamantului de a refuza 

intervenientului în înregistrarea mărcii internaţionale MONSTER clasa 33 conform 

CIPS este neîntemeiată. 

Cu referinţă la afirmaţia reclamantului, precum că eventuala înregistrare a 

mărcii solicitate poate induce în eroare consumatorul privind calitatea şi natura 

produsului, instanţa reţine că, nu au fost prezentate careva înscrisuri, probe ce 

dovedesc acest fapt, de aceea art. 7 (1) g) al Legii 38/2008 pentru a servi ca motiv 

de refuz nu poate fi aplicat. 

Din materialele pricinii nu se atestă faptul invocat de către reclamant privind 

inducerea consumatorului în eroare privind calitatea şi natura produsului. 

Prin prisma celor relatate, instanţa de judecată consideră că Hotărârea 

Comisiei de Contestaţii a fost emisă în strictă conformitate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare. 

Referitor la invocarea de către reclamant a art. 10 bis din Convenţia de la 

Paris prin care se interzic actele de concurenţă neloială, instanţa de judecată 

menţionează, că procedura de examinare şi constatare a actelor de concurenţă 

neloială este stabilită conform Legii nr. 1103 din 30.06.2000 şi este de componenţa 

Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei. 

Legea nr. 38/2008, la art. 7 şi art. 8 (motivele absolute şi relative de refuz) nu 

prevede ca temei de refuz la înregistrarea unei mărci – comiterea actelor de 

concurenţă neloială. De asemenea, comiterea actelor de concurenţă neloială nu se 

regăseşte nici printre motivele de nulitate a unei mărci înregistrate, care sunt 

exhaustiv enumerate la art. 21 şi 22 ale Legii nr.38/2008. 



În astfel de circumstanţe de drept şi de fapt, instanţa de judecată consideră că 

acţiunea înaintată de către Hansen Beverage Company, a Delaware Corporation, 

reprezentant de către SRL „BrevetMarcService” SRL către Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a RM şi intervenient accesoriu Limited Liabilitu 

Company Avtotransportnoe Enterprise „Bytovik” privind anularea Hotărârii 

Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 25 noiembrie 2011 de acordare a protecţiei 

juridice în Republica Moldova mărcii internaţionale „MONSTER” IR 1033185 

pentru produsele revendicate din clasa 33 conform Clasificării internaţionale a 

produselor şi serviciilor (CIPS) pe numele companiei Limited Liability Company 

Avtotransportnoe Enterprise „Bytovik” şi refuzarea înregistrării mărcii 

internaţionale „MONSTER” IR 1033185 în Republica Moldova pentru produsele 

revendicate din clasa 33 conform CIPS pe numele companiei Limited Liability 

Company Avtotransportnoe Enterprise „Bytovik” este neîntemeiată fapt pentru 

care necesită a fi respinsă. 

În conformitate cu art. art. 238-241 CPC, instanţa de judecată 

h o t ă r ă ş t e : 

Respinge ca fiind neîntemeiată, cererea de chemare în judecată a Hansen 

Beverage Company, a Delaware corporation, reprezentant de către SRL 

„BrevetMarcService” SRL către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

RM şi intervenient accesoriu Limited Liability Company Avtotransportnoe 

Enterprise „Bytovik” privind anularea Hotărârii Comisiei de  Contestaţii a AGEI 

din 25 noiembrie 2011 de acordare a protecţiei juridice în Republica Moldova 

mărcii internaţionale „MONSTER” IR 1033185 pentru produsele revendicate din 

clasa 33 conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor (CIPS) pe 

numele companiei Limited Liability Company Avtotransportnoe Enterprise 

„Bytovik” şi refuzarea înregistrării mărcii internaţionale „MONSTER” IR 1033185 

în Republica Moldova pentru produsele revendicate din clasa 33 conform CIPS pe 

numele companiei Limited Liability Company Avtotransportnoe Enterprise 

„Bytovik”. 



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

20 de zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                   N. Budăi 

 

 


