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Colegiul Civila Curţii de Apel Chişinău

Având in componenţa sa:

Pre!fedintele şedinţei, judecătoml NinaVascan

Grefier Diana Antoci

Exam..inindin şedinţă publică cererea de chemare în judecată a reclamantei The Hugo Boss Trada MarkManagement GmbH&
Ce. KGCompany impotriva piritului Paladi Oleg, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la
recun~terea notorietăţii mărcii verbale interna.ţionwe BOSSnr. 483341 din data de 01 ianuarie 2005.

Colegiul Civilal Curţii de Apel Chişinău, -

CONSTATĂ:

La data de 07.05.2014, petiţionaru.l The Hugo Boss Trada Mark Management GmbH & Ca. KGCompany s-a adresat cu cerere
de chemare în judecată împotriva piritu1ui Paladi OIeg, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea intelectuală cu
privire la constatarea din data de 01.01.2000 după The HUGO BOSS Trada Mark Management GmbH & Ce. KG Company, a
notorietăţii mărcii internaţionale BOSS cu ar. 483341 pentru: unele produse din clasele 03 şi anume: produse de parfumerie,
săpunuri, produse pentru îngrijirea corpului, ineluzând produse pentru îngrijirea pănUui, preparate pentru îngrijirea dinţilor şi gurii;
cl 25: îmbrăcăminte pentru femei, bărbaţi l}i copU, în special costume de seară, paltoane, sacourl, pantaloni, cămăşi, capoate,
impermeabile, lenjerie de corp, ciorapi, ciorapi lungi, îmbrăcăminte din tricot, pulovere, cămăşi din tricot, încălţăminte şi Chipiurl,
cravate, mănuşi, centuri (din plastic sau textile), jantiere.; fir. 488013 pentru unele produse din cl.03 şi anume: cosmetice, uleiuri
esenţiale, produse de parfumerie, săpunuri de toaletă; Dr. 515189 pentru unele produse din c1.03 şi anume: ulaiuri eterice,
preparate pentru albit si alte substanţe pentru spălat, parfum în aerosol, deodorante, săpunuri, produse cosmetice, produse pentru
îngrijirea părului, inelusiv loţiune pentru păr, produse pentru îngrijirea dinţilor şi gurii; fir. 754225, pentru unele produse din et03:
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat, aromatizatori, articole de parfumerie, deodorante pentru uz
personal, săpunuri, produse cosmetice, produse pentru îngrijirea pănI.lui, loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea dinţilor, ape
de gură; şi ci 25: articole de îmbrăcăminte pentru femei, bărbaţi:şi copu, ciorapi şi ciorapi lungi, articole care servesc la acoperirea
capului, lenjerie de corp, pijamale, costume de baie, halate de baie, centuri, fulare şi eşarfe, accesorii cum ar fi eşarfe pentru
acoperirea capului, gâtu1ui, umerilor, batiste de buzunar, cravate, mănuşi, încălţăminte, centuri din piele.
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În motivarea acţiunii, petiJionarul The Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company a invocat că in fapt, The
HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH& Ca. KG Company a înregistrat pe teritoriul Republicii Moldovamarca BOSS pentru
diverse elase de produse şi servicii, după cum urmează: marca verbală internaţională BOSS nr. 483341, înregistrată pe data de
12.1984 cu termenul de expirare pe data de 08.02.2024 pentru unele produse din el.03 l}i anume: produse de parfumerie,

__-rlunuri, produse pentru îngrijirea corpului, ineluzând produse pentru îngrijirea părului, preparate pentro ingrijirea dinţilor şi gurii;
el. 9: ochelari şi părţi ale acestora; el. 14: ceasuri şi bijuteriij el. 18: piele şi imitaţii. din piele, produse din aceste materiale
(necuprinse in alte clase), geamantane şi valize, umbrele ~i umbrele de soare; el. 24: feţe de masă, lenjerie de pat, materiale
textile, drapero, lenjerie pentro baie, precum şervete pentru mâini şi corp; el. 25: îmbrăcăminte pentru femei, bărbaţi şi copii, in
special costume de seară, paltoane, sacoun, pantaloni, cămălp., capoate, impermeabile, lenjerie de corp, ciorapi, ciorapi lungi,
îmbrăcăminte din tricot, pulovere, cămăşi din tricot, încălţăminte şi chipiuri, cravate, mănuşi, centuri (din plastic sau textile),
jantiere; Marca verbală internaţională BOSS Dr. 488013, înregistrată pe data de lde 14.08.1984 cu termenul de expirare pe data de
14.08.2014 pentru unele produse din d.03 şi anume: cosmetice, uleiuri esenţiale, produse de parfumerie, săpunuri de toaletă;
Marca verbală internaţională BOSS nr. 515189, înregistrată. pe data de 11.09.1987, cu termenul de expirare 11.09.2017, pentru
unele produse din el. 03 şi anume: uleiuri eterice, preparate pentru albit si alte substanţe pentru spălat, parfum in aerosol,
deodorante, săpunuri, produse cosmetice, produse pentru ingrijirea părului, inclusiv loţiune pentru păr, produse pentru îngrijirea
dinţilor şi gurii, cI. 9: lunete; el. 14: ceasuri şi bijuterii; el 16: hârtie, carton şi produse din aceste materiale, produse de
imprimerie, materiale colante; el. 18: piele şi imitaţii din piele, produse din aceste materiale, necuprinse in alte elase; el. 28:
articole de gimnastica..i de sport, mingii el. 28: tutun; articole pentru fumători; chibrituri; Marca verbală BOSS HUGOBOSS fir.
754225, înregistrată pe (:latade 08.02.2001 cu termenul de expirare pe data de 08.02.2021 pentru unele produse din el.03, 09,14, 18,
24, 25, 28, 34, 35, 42 şi anume: el. 03: uleiuri esenţiale, preparate pentru albit si alte substanţe pentru spălat, aromatizatori,
articole de parfumerie, deodorante pentru uz personal, siipunim, produse cosmetice, produse pentru ingrijirea păn.J.l.ui,loţiuni pentru
păr, produse pentru îngrijirea dinţilor, ape de gură; el. 09: ochelari şi părţi ai acestora; el. 14: metale preţioase şi aliajele lor şi
produse din aceste materiale (incluse în această clasă), bijuterii, imitaţii de bijuterii, ceasuri de mână şi de perete; el. 18: piele l}i
imitaţii din piele, produse din aceste materiale, necuprinse in alte clase, in special articole mici din piele, geamantane şi valize,
genţi, umbrele şi umbrele de soare; el. 24: ţesături şi produse textile, necuprinse in alte clase, in special şervete, lenjerie de pat şi
masă, tapete textile; el. 25: articole de îmbrăcăminte pentru femei, bărbaţi şi copii, ciorapi şi ciorapi lungi, articole care servesc la
acoperirea capului, lenjerie de corp, pijamale, costume de baie, halate de baie, centuri, fulare şi eşarfe, accesorii c:w:D ar fi eşarfe~ . f ~, ~ . * . ,. . 1 '''0' .
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jucării; echipament pentru gimnastică şi sport, in special pentn.1 schi, golI, rachete de tenis, mingi, articole de gimnastică şi sport
(incluse în această clasă); cl. 34: tutun; articole pentru fumătorlj chibriturij cl. 35: publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birouj el. 42 planificarea premise10r de afaceri, (anexa nr. 1).

De asemenea, petiţi.Onanll The Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company a precizat că la data de
30.11.2009 de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a fost înregistrată marca naţională cu llr.19389 L B LUCA
BOSSI pentnJ. c1.03: preparate cosmetice, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale, loţiuni pentru păr, produse pentru ingrijirea
dinţilor (anexa 2), care în opinia reclamantei, creează o situaţie de conflict cu marca BOSSînregistrată după compania HUGOBOSS
Trade Mark Management GmbH& Co. KG. Istoria fondării compania HUGOBOSS Trade Mark Management GmbH& Co. KG. datează.
cu anul 1924, când Hugo Ferdinand Boss a decis să deschidă afacerea sa într-un orăşel mic cu denumirea Metzingen siruat la sud
de Stuttgart, Germania. De-a lungul anilor, şi-a diversificat extensiv afacerea sa: de la îmbrăcăminte după ultima modă până la
accesorii, încălţăminte şi parfumuri purtând mărcile comerciale HUGOBOSS. Reclamanta a primit printre altele aprobare mondială,
în ceea ce priveşte şirul de produse inscripţionate cu marca HUGOBOSS. Mărcile comerciale HUGO BOSS au devenit sinonime cu
bunuri de înaltă calitate. Prima ediţie a parfumurilor HUGO BOSS a fost creată in 1985. De atunci, reclamanta a venit cu un şir
vast şi diversificat de parfumuri sub mărcile HUGO BOSS şi/sau HUGO şi/sau BOSS. Reclamantul a lansat şi comerciali7.at
parfumurile sale HUGO BOSS în toată lumea prin intermediul licenţiatului Procter & Gamble Service GmbH. Mărcile comerciale
HUGOBOSS au fost folosite continuu şi neintren.1pt de Reclamant Produsele inscripţionate cu mărcile BOSS, moment simt vândute
in 129 de ţări din intreaga lume, printre care identificăm aşa ţări cum: India, Australia, Austria, Bene1ux, BraziLia, Canada, Chile,
China, Franţa, Gennan:ia, Marea Britanie, Hong Kong, Irlanda, Italia, Japonia, Mexic, Rusia, Spania, Suedia, Elveţia, Taiwan, SUA,
inclusiv şi Republica Moldova.Consumatorii pot cumpăra produsele Reclamantului la mai mult de 6.800 puncte comerciale situate în
diverse ţări din lume. Aproape 1.200 de magazine sunt operate de fra:ncize. Reclamantu1 are magazine Online în Germania, Olanda,
Franţa, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Austria. Elveţia şi SUA. Fiind atât de utilizate la nivel mondial, mărcile
comerciale BOSS sunt asociate cu produsele de înaltă calitate ale Reclamantului şi cu notorietatea acestora. Produsele reclamantei
sub mărcile comerciale HUGO BOSS sunt de asemenea disponibile la magazinele cele mai importante duty free din cele mai mari
aeroporturi din lume, inclusiv la aeroporturile internaţionale: Hong Kong, Malaysia, Filipine, Singapore, Emiratele Arabe Unite,
Cipn.1şi Austria, Croaţia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Marea Britanie, Olanda, Norvegia, Elveţia, Islanda, Mexic precum şi în
Republica Moldova. Rec1amantu1 este de asemenea deţinătorul site-ului web: www.hugoboss.com care este dedicat exclr
produselor rec1amantei vândute sub mărcile comerciale BOSS. Acestea au fost pe larg rec1amate şi promovate pe internet şi pe Sl__ ~

ul lor oficial. Site-ul web conţine informaţie amplă despre reclamantă, produsele sale comercializate sub numele mărcilor
comerciale sus menţionate. Reclamantul a fost sponsorul internaţional al Cupei Davis în ultimii 20 de ani şi a convenit ulterior la
extinderea multe.anuală a acordului său la cea mai mare competiţie internaţională anuală pentnJ. anul 2012. Mărcile comerciale
BOSS apar proeminent in spoturile publicitare unde se desÎaşoară campionatul. Mărcile comerciale BOSS ale Reclamantului sunt de
asemenea folosite pe uniformele arbitrilar de tuşă şi a tinerilor ce întorc mingea pe teren. Produsele HUGO BOSS sunt deseori
expuse intr-un magazin din aşezarea unde are loc Dans Cup. in afară de ce-sponsorizarea Cupei Davis, Reclamantul este interesat
şi sponsorizează categorii de sperturi, precum curse (Fonnula 1 şi Champ Car), schi, fotbal şi golf. Plus la notorietatea generală a
mărcilor comerciale BOSS din jurul lumii, câteva ţări, şi anume Venezuela, Franţa, China au declarat mărcile comerciale: BOSS,
HUGO,HUGOBOSS, BOSS GAP,ca fiind notorii pe teritoriul lor.

în argumentarea cererii de chemare în judecată, petiţionttrul The Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG
Company a precizat că întru. realizarea condiţiilor prevăzute de act. 32/4 al Legii privind protecţia mărcii, care formulează. mai multe
condiţii privind recunoaşterea notorietăţii unei mărci au fost efectuate mai multe studii privind notorietatea mărcii BOSS HUGO
BOSS şi a mărcii stilizate 11

••••
1 J. Srudiile respective au fost efectuate de SRLnC.B.S. - AXA"autorizată cu dreptul de a face astfel de

cercetări (anexa nrA). Metodologiaaplicată la efectuarea studiului a fost întocmită in corespundere cu prevederile art.32/2 alin.(3),
ar!...32/4; art.32/6 alin. (3-6) al Legii privind protecţia. mărcii. La.elaborarea studiilor a fost aplicata metoda interviului "face to face"
8. 503 de respondenţi: dintre care 38 respondenţi au fost vânzătorijconsu1tanţi/manageri pe vânzări, iar 465 respondenţi au fost
consumatori a produselor de parfumerie şi igiena. Subiecţii interviurilor au fost selectaţi aleatoriu la ieşirea din punctele de
comeccializare a produselor cu mărcile BOSS şi HUGOBOSS. Selecţia s-a efectuat cu un pas statistic - fiecare al treilea, in caz de
refuz se efectua adresarea la următorul. Sondajul s-a realizat in trei oraşe: Chişinău - 302 interviuri, Bălţi -101 interviuri şi Cabul -
97 interviuri. La intrebarea dacă cunoaşte-ţi marca BOSS 99.6% de respondenţi au răspuns DA. La intrebarea de când cunoaşt
marca BOSS - 9.5% au răspuns până la 1995; 27.2% din 2000j 37.2 din 2005; 21.9% din 2010, deci mare majoritate o cunt.__
începând cu anul 2000. La întrebarea cu referire la gradul de cunoaştere a mărcii BOSS - 43.3% tiU răspuns "bine cunoscută"j
47.1% au răspuns '!pcunoscută"jşi doar 9.3% au declarat că marca BOSS este slab cunoscută. La întrebarea cu referire la calitatea
produselor cu marca. BOSS - 11.1% au răspund .excelent"; 31.8% au răspuns "foarte bun=j 44.5% au răspuns "bun" şi doar 0.8% au
declarat că produsul BOSS este nesatisfăcător. La întrebarea, care sunt produsele pe care sunt aplicate marca. BOSS - 50.90% au
răspuns "haine", iar 98.20% au răspuns Jlparfumerie". La finele studiului, in confonnitate cu prevederile art. 32/6 alin.(6) al Legii
privind protecţia mărcii, au fost făcute următoarele concluzii: nivelul de cunoaştere a mărcii BOSS este de 99,6%; perioada de
cunoaştere a mărcii BOSS - pînă în anul 2005 constituie - 76,9%j consideră că gradul de cunoaştere a mărcii BOSS: este bine
cunoscută !fi cunoscută - 90,4% din respondenţij calitatea produselor cu marca BOSS este buna, foarte bună şi excelentă - 87,4%
din respondenţi.

De asemenea, reclamanta The Hugo Boss Trade Mark Management GmbH& Co. KG Company a precizat că având in vedere
faptul că solicită recunoaşterea notorietăţii mărcii stilizate ~, in componenţa căreia se regăseşte semnul verbal HUGO BOSS, a
efectuat un studiu privind recunoaştere notorietăţii mărcii HUGO BOSS. Potrivit studiului efectuat de SRL "C.B.S. -AXA",la
elaborarea acestuia a fost aplicata metoda interviului "face to face" a 503 de respondenţi: dintre care 38 respondenţi au fost
vânzătorij consultanţij manageri pe vânzări, iar 465 respondenţi au fost consumatori a produselor de parfumerie şi igienă. Subiecţii
interviurilor au fost selectaţi aleatoriu la ieşirea din punctele de comercializare a produselor cu mărcile BOSS şi HUGO BOSS.
Selecţia s-a efectuat cu un pas statistic - fiecare al treilea, in caz de refuz se efectua adresarea la u:n:I;Lătoru1.Sondajul s-a realizat
în trei oraşe: Chişinău - 302 interviuri1 Bălţi -101 interviuri şi Cabul - 97 interviuri. La întrebarea dacă cunoaşte-ţi marca HUGO
BOSS 99.8% de respondenţi au răspuns lldaD

• La întrebarea de când cuno8.!fteţimarca HUGOBOSS - 8.3% au răspuns până la 1995;
24.7% din 2000; 35.4 din 2005j 25% din 2010, deci mare mtijoritate o cunosc începând cu anul 2000. La întrebarea cu referire la
gradul de cunoaştere a mărci HUGO BOSS - 47.3% au răspuns "bine cunoscută"; 44.7% au răspuns ncunoscută"j şi doar 7.8% au
declarat că marca. HUGO BOSS este slab cunoscută. La.întrebarea cu referire la calitatea produselor cu marca HUGOBOSS . 11.5%
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BOSS este nesatisfăcător. La întrebarea, care sunt produsele pe care sunt aplicate marca HUGO BOSS - 59.00% au răspuns
"hainell', 16.90%au răspuns "încă1ţămintell',iar 93.0(}tlAJau răspuns "parfumerie". La finele studiului, în conformitate cu prevederile
~. 32/6 alin.(6) al Legii privind protecţia mărcU, au fost făcute următoarele concluzii: nivelul de cunoaştere a mărci HUGOBOSS
este de 99,8%j perioada de cunoaştere a mărcii HUGO BOSS - pînă în anul 2005 constituie - 71,2%; consideră că gradul de
cunoaştere a mărcii. HUGOBOSS: este bine cunoscută şi cunoscută - 92,% din respondenţi; calitatea produselor cu marca HUGO
BOSS este buna, foarte bună şi excelentă - 85% din respondenţi.

Reclamanta The Hugo Boss Trade Mark Management GmbH& Co. KGCompany a menţionat că inregistrarea mărcii. naţionale
cu DT. 19389 L B LUCABOSSIpentnl unele produse din cl.03, precum şi folosirea acestea pentru aceleaşi produse pentn1 care este
înregistrată marca BOSS afectează grav imaginea mărcii BOSS, respectiv existenţa unui conflict fiind iminentă..

La data de 06.10.2014, reprezentanru1 reclamantei The Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KO Company -
avocatul Dorian Chiroşca, a înaintat o cerere de concretizare a pretenţiilor din cererea de chemare în judecată, invocând că având în
vedere faptul că Legea privind protecţia mărcii art. 32/3 (a) solicită să fie indicat data de când urmează a fi recunoscută marca
BOSS notorie, in corespundere cu sondajul efectuat privind notorietatea mărcii BOSS, care concluzionează că marca este cunoscută
de mai mult de 50% de respondenţi anume din 2005, solicită recunoaşterea notorietăţii mărcii BOSS din anul 2005.

în ~edinla de judecată din 09.02.2015, reprezentantul reclamantei The Hugo Boss Trade Mark Management GmbH &; Co. KG
Company - avocatul Dorian Chiro¥=8.,a înaintat o altă cerere de concreti.zare I!l pretenţiilor din cererea de chemare in judecată,
solicitând constatarea faptului că marca BOSS ne. 483341 şi LUCABOSSI nr. 19380 sunt simi.lare până la riscul de confuzie;
constatare faptului existenţei unui conflict intre marca verbală internaţională BOSS nr. 483341, înregistrată pe data de 08.02.1984
cu termenul de expirare pe data de 08.02.2024 pentru unele produse din cl.03 şi marca Luca BOSSI oc. 19380 titular PALADIOleg;
recunoaşterea notorietăţii mărcii verbale internaţionale BOSSnr. 483341 pentn.l produsele din clasa 3 (Clasificatorn1de la Nisa).

în ~edinţa de judecată din 06.04.2015, reprezentantul reclamantei The Hugo Boss Trade Mark Management GmbH&; Co. KG
Company - avocatul Dorian Chiroo}Cll,a înaintat o cerere de modificare a pretenţiilor din cererea de chemare in judecată, mvocilnd

sxistenţa conflictului dintre marca BOSS şi Luca BOSSI este evidentă, aceasta fiind demonstrată prin modul de folosire a
I ~ ...:steia,care este confuză pentnl consumatori, având în vedere că ambele mărci sunt inregistrate pentn.l aceleaşi clase de produse
(clasa 3). Astfel, reprezentantul reclamantei The Hugo Boss Trade Mark Management GmbH& Co. KG Company - avocatul Dorian
Chiroşca, a solicitat recunoa!fterea notorietăţii mă.rcii verbale internaţionale BOSSnr. 483341 din data de 01.01.2005.

Pârâtul Paladi Oleg, in referintele anexate la materialele dosarului şi-a exprimat dezacordul cu cererea de chemare in
judecată a reelamantei The Hugo Boss Trade Mark Management GmbH&; Co. KGCompany cu privire la recunoaşterea notorietăţii
mărcii verbale internaţionale BOSS oc. 483341 din data de 01.01.2005 şi a solicitat respingerea ca neîntemeiată a acţiunii
nominalizate, invocând că mărcile sunt distincte, fără existenţa riscului de confuzie şi a asocierii produselor sau confundarea
acestora.

În ~edinţa instanţei de judecată, reprezentantul reclamantei The Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Ca. KG
Company - avocatul Dorian Chiroşca, a admiterea cererii de chemare in judecată împotriva pârâtu1ui Paladi Oleg, intervenient
accesoriu Agenţia de Stat pentn.1 Proprietatea Intelectuală, şi.recuno~terea notorietăţii mărcii verbale internaţionale BOSS Of'.

483341 din data de 01.01.2005.

Reprezentantul pârâ.tu1ui Paladi Oleg - avocatul Aimpetean Artur, a solicitat respingerea cererii de chemare in judecată a
ceclamantei The Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company impotriva pârâtului Paladi Oleg, intervenient
accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea lnte1ectu:fl1ă.,cu privire la recunoaşterea notorietăţii mărcii verbale internaţionale
BOSS nr. 483341 din da"" de 01.01.2005.

Reprezentantul intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentn1 Proprietatea Intelectuală - Dadu Elena, a indicat că lasă la
-:reţia instanţei de judecată aprecierea recunoaşterii notorietăţii mărcii verbale internaţionale BOSS nr. 483341 din data de
J1.2005.

Audiind explicaţiile participanţilor la proces, aoa1izând probele administrate la materialele dosarului în raport cu circumstanţele
pricinii, Colegiul Civilal Curţii de Apel Chişinău conchide de a admite ca legitimă şi întemeiată cererea de chemare in judecată a
reclwnantei The Hugo Boss Trade Mark Management GmbH& Co. KGCompanyîmpotriva piritului Paladi Oleg, intervement
accesoriu Agenţia de Stat pent:nl Proprietatea intelectuală cu privire la recunoaşterea notorietăţii mărcii verbale internaţionale
BOSS DT. 483341 din data de 01.01.2005 şi se recunoaşte notorietatea mărcii verbale internaţionale BOSS nr. 483341 din data de
01.01.2005, din următoarele considerente.

Conform prevederilor art. 321 alin. (1) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, marca poate fi recunoscută ca fiind
notorie în unna illlei cereri de constatare a notorietăţii, depusă la Curtea de Apel ChiŞinău, sau a illlei cereri reconvenţiona1e într-o
acţiune de apărare a drepturilor, depusă la aceeaşi instanţă.

Conform prevederilor ari. 325 din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, notorietatea mărcii pe teritoriul Republicii
Moldovase constată în temeiul următoarelor criterii: marca este recunoscută de către consumatorii actuali şi/ sau cei potenţiali ai
produselor şi/sau ai serviciilor pentn.1care se utilizează ori de către persoanele implicate in asigurarea reţelelor de distribuţie a
produselor şi/ sau ti serviciilor pentru care se ut:ilizează marca, ori de cercurile de afaceri in care sunt implicate produsele şi/ sau
serviciile pentru care se utilizează marca, iar impresia despre nivelul calităţii produselor !fi/sau a serviciilor se asimilează cu (se
referă la) marca din ţară sau de pe piaţa mondială; marca posedă un grad inalt de distinctivitate, inerentă sau dobândită ca rezultat
al utilizării. intensive; marca este larg cunoscutii pe teritoriul Republicii Moldova,inclusiv din publicitate; marca posedă valoare'
comercială ca rezultat al folosirii indelungate !iiintensive in ţară sau pe piaţa mondială. La adoptarea hotărîrii de constatare a
notorietăţii mărcii, pe lângă criteriile nomin.alizate la alin. (1), pot fi luate in considerare ~i alte criterii relevante pentru o marcă
notorie, nereflectate în prezentul articol.
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Din materialele dosarului, instanţa de judecată a stabilit că The HUGOBOSSTrade Mark Management GmbH& Co. KGCompanya
înregistrat pe teritoriul Republicii Moldovamarca BOSS pentrn diverse clase de produse şi servicii, după cum urmează: marca
verbală internaţională BOSS nr. 483341, înregistrată pe data de 08.02.1984 cu termenul de expirare pe data de 08.02.2024 pentru
unele produse din cl.03 şi anume: produse de parfumerie, săpunuri, produse pentru ingrijirea corpului, incluzând produse pentru
îngrijirea părului, preparate pentru ingrijirea dinţilor şi gurii; cl. 9: ochelari şi piuţi ale acestoraj el. 14: ceasuri şi bijuterii; el. 18:
piele şi imitaţii din piele, produse din aceste materiale (necuprinse în alte clase), geamantane şi valize, umbrele şi umbrele de
soarej el. 24: feţe de masă, lenjerie de pat, materiale textile, draperii, lenjerie pentru baie, precum şervete pentru mâini şi corp; cI.
25: îmbrăcăminte pentn1 femei, bărbaţi şi copii, în special costume de seară, paltoane, sacouri, pantaloni, cămăşi, capoate,
impenneabile, lenjerie de corp, ciorapi, ciorapi lungi, îmbrăcăminte din tricot, pu1overe, cămă.şi din tricot, încălţăminte şi chipiuri,
crtlvate, mănuşi, centuri (din plastic sau textile), jantiere; Marca verbală internaţională BOSS nr. 488013, înregistrată pe data de
lde 14.08.1984 cu termenul de expirare pe data de 14.08.2014 pent:nl unele produse din cl.03 şi anume: cosmetice, uleiuri
esenţiale, produse de parfumerie, săpunuri de toaletă; Marca verbală internaţională BOSS ne. 515189, înregistrată pe data de
11.09.1987, cu termenul de expirare 11.09.2017, pentru unele produse din el. 03 şi anume: uleiuri eterice, preparate pentru albit si
alte substanţe pentru spălat, parfum în aerosol, deodorante, săpunuri, produse cosmetice; produse pentru îngrijirea păn.Ilw, inclusiv
loţiune pentru păr, produse pentru îngrijirea dinţilor ¥ gurii, el. 9: lunete; cl. 14: ceasuri şi bijuterii; el. 16: hârtie, carton şi produse
din aceste materiale, produse de imprimerie, materiale colante; el. 18: piele şi imitaţii din piele, produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase; el. 28: articole de gimnastica şi de sport, mingii el. 28: tutun; articole pentru fumătorij chibriturij Marca
verbală BOSS HUGOBOSS nr. 754225, înregistrată pe data de 08.02.2001 cu termenul de expirare pe data de 08.02.2021 pentru
unele produse din et03, 09,14, 18,24, 25, 28, 34, 35,42 şi anume: el. 03: uleiuri esenţiBle, preparate pentru albit si alte substanţe
pentru spălat, aromatizatori, articole de parfumerie, deodorante pentru uz personal, săpunim, produse cosmetice, produse pentru
ingrijirea păn.U.ui,loţiun.i pentru păr, produse pentru îngrijirea dinţilor, ape de gură; el. 09: ochelari şi părţi ai acesu>ra; el. 14:
metale preţioase şi aliajele lor şi produse din aceste materiale (incluse in această clasă), bijuterii, imitaţii de bijuterii, ceasuri de
mână şi de perete; el. 18: piele şi imitaţii din piele, produse din aceste materiale, necuprinse in alte clase, în special articole mici
din piele, geamantane şi valize, genţi, umbrele şi umbrele de soarej el. 24: ţesături şi produse textile, necuprinse în alte clase, în
special şervete, lenjerie de pat şi masă, tapete textilej el. 25: articole de îmbrăcăminte pentru femei, bărbaţi şi copii, ciorapi şi
ciorapi lungi, articole care servesc la acoperirea capului, lenjerie de corp, pijamale, costume de baie, halate de baie, centuri, fu1ftrp
şi eşarle, accesorii cum ar fi eşarfe pentru acoperirea capului, gâtu1ui, umerilor, batiste de buzunar, cravate, mănuşi, i:ncă1ţămint
centuri din piele; el. 28: jocuri, jucării; echipament pentru gimnastică şi sport, în special pentru schi, golf, rachete de tenis, mingi,
articole de gimnastică şi sport (ineluse în această clasă)j el. 34: tutun; articole pentru fumătorij chibriturij cl. 35: publicitate;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie comercială; lucrări de birouj el. 42 plani.ficarea premiselor de afaceri (f. d. 11 - 16).

De asemenea, din materialele dosanJ.1ui, instanta de judecată a stabilit că la data de 30.11.2009, Agenţia de Stat pentru
Proprietatea intelectuală a înregistrat marca naţională cu nr.19389 L B LUCABOSSI pentru cl.03: preparate cosmetice, săpunuri,
parfumerie, uleiuri esenţiale, loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea dinţilor (f. d. 17).

Instanţa de judecată reţine că în cererea de chemare în judecată, reclfWlanta The HUGO BOSS Trade Mark Management
GmbH & Co. KGCom.panya invocat că marca naţională cu OT.19389L B LUCABOSSI, creează o situaţie de conflict cu marca BOSS
înregistrată după compania HUGOBOSS Trade Mark Management GmbH& Co. KO.

în acest context, reclamanta The HUGO BOSS Trade Mack Management GmbH & Co. KO Company a menţionat că istoria
fondării compania HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH& Co. KG. datează cu anul 1924, când Hugo Ferdinand Boss a decis
să deschidă afacerea sa oraşul Metzingen, Germania. De-a lungul anilor, şi-a diversificat extensiv afacerea sa: de la îmbrăcăminte
după ultima modă până la accesorii, încălţăminte şi parfumuri purtând mărcile comerciale HUGO BOSS. Recl.amanta a primit
printre altele aprobare mondială, in ceea ce priveşte şirul de produse inscripţionate cu marca HUGO BOSS. Mărcile comerciale
HUGOBOSS au devenit sinonime cu bunuri de inBltă calitate. Prima ediţie a parfumurilor HUGOBOSS fi fost creată în 1985. De
atunci, reclamanta a venit cu un şir vast şi diversificat de parfumuri sub mărcile HUGO BOSS şi/sau HUGO şi/sau BOSS.
Reclamantu1 a lansat şi comercializat parlumurile sale HUGOBOSS în toată lumea prin intermediu1licenţiatului Procter & Gamble
Service GmbH. Mărcile comerciale HUGOBOSS au fost folosite continuu şi neîntren..lpt de reclamantă. Produsele inscripţionate cu
mărcile BOSS, moment simt vândute in 129 de ţări din întreaga lume, printre care: India, Australia, Austria, Benelux, BraziI
Canada, Chile, China, Franţa, Germania, Marea Britanie, Hong Kong, Irlanda, Italia, Japonia, Mexic, Rusia, Spania, Suedia, Elveţia,
Taiwan, SUA, inclusiv şi Republica Moldova. Consumatorii pot cumpăra produsele Reclamantu1ui. la mai mult de 6800 puncte
comerciale situate in diverse, ţări din lume. Aproape 1.200 de magazine sunt operate de francize. Reelamanta are magazine online în
Germania, Olanda, Franţa, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Austria, Elveţia şi SUA.Fiind atât de utilizate la nivel
mondial, mărcile comerciale BOSS sunt asociate cu produsele de înaltă calitate ale reclamantei şi cu notorietatea acestora.
Produsele reclamantei sub mărcile comerciale HUGOBOSS sunt de asemenea disponibile la magazinele cele mai importante duty
free din cele mai mari aeroporturi din lume, inclusiv la aeroporturile intemaţiona1e: Hong Kong, Malaysia, Filipine, Singapore,
Emiratele Arabe Unite, Cipru şi Austria, Croaţia, Danemarca, Finlanda. Franţa, Marea Britanie, Olanda, Norvegia, Elveţia, Islanda,
Mexic precum şi în Republica Moldova. Reclamantu1 este de asemenea deţinătorul site-ului web www.hugoboss.com care este
dedicat exclusiv produselor reclamantei vândute sub mărcile comerciale BOSS. Acestea au fost pe larg reclamate şi promovate pe
internet şi pe site-ul lor oficial. Site-ul web conţine informaţie amplă despre reclamantă, produsele sale comercializate sub numele
mărcilor comerciale sus menţionate. Reclamanta a fost sponson.U.internaţional al Cupei Davis în ultimii 20 de ani şi fi convenit
ulterior la extinderea multe-anuală a acordului său la cea mai mare competiţie internaţională anuală pentru. anul 2012. Mărcile
comerciale BOSS apar proeminent in spoturile publicitate unde se desfăşoară campionatul. Mărcile comerciale BOSS ale
reclamantei sunt de asemenea folosite pe uniformele arbitrilor de tuşă şi a tinerilor ce întorc mingea pe teren. Produsele HUGO
BOSS sunt deseori expuse intr-un magazin din aşezarea unde are loc Davis Cup. În afară de co-sponsorizarea Cupei Dam,
Reclam.antu1 este interesat şi sponsorizează categorii de sperturi, precum curse (Formula 1 şi Champ Car), schi, fotbal !jigolf. Plus la
notorietatea generală a mărcilor comerciale BOSS din jurul lumii, câteva ţări, şi anume Venezuela, Franţa, China au declarat
mărcile comerciale: BOSS, HUGO,HUGOBOSS, BOSSGAP,ca fiind notorii pe teritoriul lor.

Potrivit dispoziţiilor an. 324 lit. a) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, la cererea de constatare a notorietăţii
mărcii se anexează documente ce conţin informaţii despre factorii în a căror bază se poate face concluzia despre notorietatea
semnului. inclusiv despre: - gradul de cunoaştere a semnului pe piaţă de către segmentul de public vizatj - durata lincepuml si
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. .
perioada), gradul şi întinderea geografică ti. oricărei utilizări a semnului; - durata, gradul şi întinderea. geografică elactivităţii de
promovare a semnului respectiv) inclusiv publicitatea ~iprezentarea la iarmaroace sau expoziţii ti. produselor şi/sau a serviciilor
marcate cu acesta; - durata şi întinderea geografică a oricărei înregistrări a semnului şi/ sau a oricărei cereri de inregistrare a lui,

• in măsura în care reflectă utilizarea sau recunoaşterea acestui semn; - raportul de evaluare care determină valoarea mărcii; _
rezultatul sondajelor efectuate de solicitant; - orice alte informaţii suplimentare.

In acest context, instanţa de judecată reţine că reieşind din materialele dosarului, au fost efectuate ml!1Î multe studii privind
notorietatea mă.rcii BOSS HUGO BOSS şi a mărcii stilizate ~. Studiile respective au fost efectuate de SRL lfC.B.S. - AXA"
autorizată cu dreptul de ti. face astfel de cercetări (f. d. 18 - 43).

Metodologiaaplicată la efectuarea studiului a fost întocmită în corespWldere cu prevederile art. 322 alin. (3), act. 324, tu1:.326
alin. (3)- (6)al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008.

La elaborarea studiilor a fost aplicată metoda interviului "face to facalll fi 503 de respondenţi: dintre care 38 respondenţi au
fost vânzătoril consultanţiI manl!lgeri pe vânzări, iar 465 respondenţ.i au fost consumatori fi produselor de parfumerie şi igiena.
Subiecţii interviurilor au fost selectaţi aleatoriu la ieşirea din punctele de comercializare a produselor cu mărcile BOSS şi HUGO
BOSS. Selecţia s-a efectuat cu un pas statistic - fiecare al treilea, în caz de refuz se efectua adresarea la următonll. Sondajul s-a
realizat în trei oraşe: Chişinău - 302 interviuri, Bălţi -101 .interviuri şi Cahul- 97 interviuri. La întrebarea dacă cunoaşte-ţi marca
BOSS 99.6% de respondenţi au răspuns DA.La întrebarea de când cunoaşteţi marca BOSS - 9.5% au răspuns până la 1995; 27.2%
din 2000; 37.2 din 2005; 21.9% din 2010, deci mare majoritate o cunosc începând cu anu12000. La întrebarea cu referire la gradul
de cunoaştere a mărcii BOSS - 43.3% au răspuns "bine cunoscută"; 47.1% au :răspuns 21cunOSCUtălt;şi doar 9.3% au declarat că
marca BOSS este slab cunoscută. La întrebarea cu referire la calitatea produselor cu marca BOSS - 11.1%au răspund .excelent'f;
31.8% au răspuns nfoarte bun'"; 44.5% au răspuns "bun'" şi doar 0.8% au declarat că produsul BOSS este nesatisfăcător. La
întrebarea, care sunt produsele pe care sunt aplicate marca BOSS - 50.90% au răspuns "haine", iar 98.20% au răspuns
"parfumerieD

• La finele studiului, in confonnitate cu prevederile art. 32/6 alin.(6) al Legii privind protecţia mărcii, au fost făcute
următoarele concluzii: nivelul de cunoaştere a mărcii BOSS este de 99,6%j perioada de cunoaştere a mărcii BOSS - pînă in anul
r ''5 constituie - 76,9%; consideră că gradul de cunoaştere a mărcii BOSS: este bine cunoscută !fi cunoscută . 90,4% din

;ondenp.; calitatea produselor cu marca. BOSSeste buna, foarte bună ~ excelentă - 87,4% din respondenţi.

De asemenea, reieşind din materialele dosarului, instanta de judecată constată că reclamanta The Hugo Boss Trade Mark
Management GmbH & Co. KG Company a in legătură cu cererea de recunoaştere a notorietăţii mărcii stilizate ~, in
componenţa căreia se regăseşte semnul verbal HUGOBOSS, a efecruat un studiu privind recunoaştere notorietăţii mărcii HUGO
BOSS.

Potrivit studiului efectuat de SRL lle.B.S. - AXA::,la elaborarea acestuia a fost aplicată metoda interviului "face to face" a 503
de respondenp.: dintre care 38 respondenţi au fost vânzători/consultanţi/manageri pe vânzări, iar 465 respondenţi au fost
consumatori a produselor de parfumerie şi igienă. Subiecţii interviurilor au fost selectaţi aleatoriu la ieşirea din punctele de
comercializare a produselor cu mărcile BOSS şi HUGOBOSS. Selecţia s-a efectuat cu un pas statistic - fiecare al treilea, in caz de
refuz se efectua adresarea la următorul. Sondajul s-a realizat in trei oraşe: Chişinău - 302 interviuri, Bălţi -101 interviuri şi Cahul-
97 interviuri. La intrebarea dacă cunoaşteţi marca HUGOBOSS 99.8% de respondenţi au răspuns .da:". La întrebarea de când
cunoaJiteţ1marca HUGOBOSS - 8.3% au răspuns până la 1995; 24.7% din 2000; 35.4 din 2005; 25% din 2010, deci mare majoritate
o cunosc începând cu anul 2000. La întrebarea cu referire la gradul de cunoaştere a mărcii HUGOBOSS - 47.3% au răspuns 9line
cunoscută"; 44.7% au răspuns "cunoscută"; şi doar 7.8% au declarat că marca HUGOBOSS este slab cunoscută. La întrebarea cu
referire la calitatea produselor cu marca HUGOBOSS - 11.5% au răspund "excelent "; 28% au răspuns ,foarte bun"; 45.5% au
răspuns "bun" şi doar 0.8% au declarat că produsul cu marca. HUGOBOSS este nesatisfăcător. La intrebarea, care sunt produsele
pe care sunt aplicate marca HUGOBOSS - 59.00% au răspuns ."haine", 16.90% au răspuns "încălţămintelll

, iar 93.00% au răspuns
"parfumerie". La finele studiului, in confonnitate cu prevederile art. 32/6 alin.(6) al Legii privind protecţia mărcii, au fost făcute
unnătoarele concluzii: nivelul de cunoaştere a mărcii HUGOBOSS este de 99,8%; perioada de cunoaştere a mărcii HUGOBOSS ~

~ in anu12005 constituie - 71,2%; consideră că gradul de cunoaştere a mărcii HUGO805S: este bine cunoscută şi cunoscută -
, MI din respondenţij calitatea prmil,lselorcu marca HUGOBOSS este buna, foarte brmă şi excelentă - 85% din respondenţi..

în corespundere cu prevederile art. 324 lit. (a) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, şi anume
prezentarea unui raport de evaluare care determină valoarea mărcii, reclamanta The Hugo Boss Trade Mark Management GmbH&
Ce. KG Companya prezentat referinţe preluate de pe site - ul oficial al companiei HUGOBOSSTrade Mark MfUlagementGmbH&
Ca. KG Company; Potrivit raportului anual 2013, compania HUGOBOSS a avut o creştere de vânzări, doar în Europa, evaluat la
1.457.3 milioane Euro, ceea ce constituie 14 % creştere in comparaţie eu anul 2012. Vânzările companiei HUGOBOSS in ultimii 5
ani au constituit după cum urmează: 2012 ~ 1,378.0; 2011 - 1,245.4; 2010 - 1,073.2; 2009 - 1,041,3 milioane Euro. De menţionat, că
in anexă sunt prezentate mai multe detalii despre suma vânzărilor a produselor cu marca BOSS, care în sumă constituie peste 9
miliarde de euro in ultimii 5 ani. (f. d. 44 - 49). În cadrul sondajului 44% au menţionat că marca BOSS aparţine companiei HUGO
BOSS, iar 38% din respondenţi au menţionat că marca aparţine unei firme germane, respectiv fiind sumate aceste două cifre, 82%
din respondenţi au spus că marca aparţine HUGOBOSSTrade Mark Management GmbH& Co. KGCompany.

Instanţa de judecată reţine că la data de 06.10.2014, reprezentantul reclamantei The Hugo Boss Trade Mark Management
GmbH & Ca. KGCompany a înaintat o cerere de concre1ÎZarea pretenţiilor din cererea de chemare în judecată, invocând că având

în vedere faptul că prevederile art.. 323 lit. a) din Legea privind protecţia mărcilor solicită să fie indicat data de când urmează a fi
recunoscută marca BOSS notorie, în corespundere cu sondajul efectuat privind notorietatea mărcii. BOSS, care conc1uzionează că
marca este cunoscută de mai mult de 50%de respondenţi fUlumedin 2005, solicită recunoaşterea notorietăţii mărcii BOSSdin anul
2005 (f. d. 77 - 78).

Ulterior, în şedinţa de judecată din data de 09.02.2015, reprezentanru.l rec1amantei The Hugo Boss Trade Mark Management
GmbH & Co. KG Company a inaintat o altă cerere de concretizare a pretenţiilor din cererea de chemare in judecată, solicitând
constatarea faptului că marca BasS fir 483341 si LUCABaS5I nr 19380 sunt similare Până la riscul de confuzie' constatare
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faptului existenţei unui conflict între marca verbală internaţională BOSS ne. 483341, înregistrată pe data de 08.02.1984 cu':
termenul de expirare pe data de 08.02.2024 pentru unele produse din c1.03 şi marca Luca BOSSI fir. 19380 titular PALADfOleg;
recunoaşterea notorietăţii mărcii verbale internaţionale BOSS fir. 483341 pentru produsele din clasa 3 (elasificatoM de la Nisa).

În şedinţa de judecată din 06.04.2015, reprezentantul redamantei The Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG
Company a inaintat o cerere de modificare a pretenţiilor din cererea de chemare în judecată, invocând că existenţa conflictului
dintre marca BOSS şi Luca BOSSI este evidentă, aceasta fiind demonstrată. prin modul de folosire a acesteia, care este confuză
pentru consumatori, având în vedere că ambele mărci sunt înregistrate pentru aceleaşi clase de produse (clasa 3). Astfel,
reprezentantul rec1amantei The Hugo Boss Trade Mark Management GmbH& Ca. KG Company - avocarul Doeian Chiroşca, a solicitat
recunoa!jterea notorietăţii mărcii verbale internaţionale BOSS nr. 483341 din data de 01.01.2005.

Confonn prevederilor art. 323 din Legea privind protecţia mărcilor ne. 38 din 29.02.2008, pe lângă cele prevăzute la art. 166 din
Codul de procedură civilă, cererea de constatare a notorietăţii mărcii trebuie să conpnă: solicitarea de constatare a notorietăţii
mărcii CU indicarea datei de la care această constatare se solicită; numele, prenumele, adresa şi semnătura solicitantului, in cazul
unei persoane fizice; denumirea, sediul şi semnătura conducătorului, in cazul unei persoane juridice; numele, prenumele, adresa şi
semnătura mandatan.1lui autorizat! reprezentantului, in cazul depunerii cererii prin intermediul lor; descrierea mărcii, dacă este
înregistrată, sau descrierea semnului care se pretinde că poate fi recunoscut ca marcă notorie; produsele şi!sau serviciile pentru
care se utilizează marca, grupate conform claselor clasificării internaţionale a produselor şi a serviciilor; culoarea! culorile mărcii,
în cazul în care acestea constituie un element distinctiv al mărciij numă.nJ.lcertificatului de înregistrare, dacă. se solicită
constatarea notorietăţii unei mărci inregistrate.

în corespundere cu dispoziţiile art. 324 din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, la cererea de constatare a
notorietăţii mărcii se anexează: documente ce conţin informaţii despre factorii în fi. căror bază. se poate face concluzia despre
notorietatea semnului, inclusiv despre: - gradul de cunoaştere a semnului pe piaţă de către segmentul de public vizat; - durata
(începutul şi perioada), gradul şi întinderea geografică. a oricărei utilizări a semnului; - durata, gradul ~i intinderea geografică a
activităţii de promovare a semnului respectiv, inclusiv publicitatea şi prezentarea la iarmaroace sau expoziţii a produselor ~i/sau a
serviciilor marcate cu acesta; - durata !fi intinderea geografică a oricărei înregistrări a semnului şi! sau a oricărei cereri de
inregistrare a lui, în măsura. în care reneetă utilizarea sau recunoaşterea acestui semn; - raportul de evaluare care determină
valoarea mărcii; - rezultatul sondajelor efectuate de solicitant; - orice alte informaţii suplimentare; procura, in cazul depunerii
cererii prin mandatar autorizat! reprezentant; documentul care confirmă inceputul şi perioada utilizării mărcii.

Astfel, instanţa de judecată că reie~ind din materialele dosan.l1ui, rezultă că persoana interesată - in speţă recl.amanta TIte Hugo
Boss Trade Mark Management GmbH& Ca. KGCompany a depus o cerere de recunoaştere a notorietăţii mărcii la Curtea de Apel
Chişinău, a indicat in cererea privind recunoa.!jterea notorietăţii mărcii verbale internaţionale BOSS ne. 483341 din data de
01.01.2005, reproducerea mărciiJ descrierea acesteia şi a indicat data de la care se solicită recunoaşterea notorietăţii mărcii, fapt
care corespnnde prevederilor Legii privind protecţia mărcilor ne.38 din 29.02.2008.

De asemenea, reieşind din materialele dosarului, instanţa de judecată constată că petiţionanJ.1The Hugo Boss Trade Mark
Management GmbH& Co. KGCompany s-a conformat prevederilor Legii privind protecţia mărcilor nr.38 din 29.02.2008, indicând în
cererea privind recunoaşterea notorietăţii mărcii verbale internaţionale BOSS nr. 483341 din data de 01.01.2005, documentele ce
conţin informaţii privind titularul sau utilizatorul mărcii; lista produselor şi/sau serviciilor cărora li se aplică marca; documentele ce
demonstrează gradul de cunoaştere a mărcii in cadrul segmentului de public vizat pentru produsele şi/ sau serviciile cărora li se
aplică marca; documentele ce confirmă începutul şi durata utilizării mărci.i; documentele ce conţin informaţii privind aria geografică
de utilizare a mărcii in Republica Moldova.

Potrivit dispoziţiilor art. 322 al Legii privind protecţia mărcilor fir. 38 din 29.02.2008, pentrn a recunoaşte o marcă notorie urmează să
e..xi.steun conflict cu o marcă larg cunoscută.

Conform prevederilor art. 118 alin. (1) CPC, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al
pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

Reieşind din circumstanţele pricinii, instanţa de judecată consideră că recIamanta The Hugo Boss Trade Mark Ma.nag~ent GmbH&
Ca. KGCompany a demonstrat prin probe veridice şi concludente existenţa conflictului dintre marca internaţională BOSS şi marca
naţională Luca BOSSI ~ că modul de folosire a acestei mărci este confuză. - ---

Mai mult, in m~ naţională Luca BaSSI se regăseşte marca recla.mantei The Hugo Boss Trade Mark Management GmbH& Co. KG
Campany şi anume cuvântul BOSS, iar această circumstanţă constituie cu ~tă uri -conflict evident.

~~---,--
În afară de aceasta, ambele mărci - marca internaţională BOSS şi marca naţională Luca BOSSI sunt înregistrate pentru aceleaşi
clase de produse - clasa 3, fapt care de asemenea constituie un element s.itnilar dintre cele 2 mărci nominalizate.

Potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (1)lit. b) şi c) din Legea privind protecţia mărcilor ne. 38 din 29.02.2008, se refuză inregistrarea unei
mărci dacă este identicli 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;
dacă aceasta este identică ori similară cu o marcă anterioară şi este solicitată spre înregistrare pentru produse şil sau servicii care
nu sînt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată, in cazul când marca anterioare. se bucură de renume în
Republica Moldovaşi dacă utilizarea mărcii solicitate, Iară un motiv justificat, ar aduce un profit nemeritat din caracten..l1distinctiv
ori din renumele mărcii anterioare sau le-ar aduce atingere acestora.

Astfel, instanţa de judecată reţine că pentru a s~bili nivelul de similitudine a mărcilor ~QSS şi Luţa. BOSSI, la comanda
rec1amantei The Hugo_60ss Trade -Marlf-M&mgementGmbH& CO."KG COmpanya-f~t realizat un studiu diCătre CBS'"='AXA, prin
care-s-a s"iabilir.Că nivelul de similitudine este de 45,9 %, iar confuzia se produce d::inC'atiZa den.l.lmUilorasemăIiătoare constituie
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41,5% şi din cauza ambalajului asemănător constiruie 75,3 %.

Instanţa de judecată consideră neîntemeiat argumentul pârâtu1ui Paladi Oleg precum că nu există un conflict ti că din aceste
considerente, urmează a fi respinsă cererea de chemare in judecată a rec1amantei The Hugo Boss Trade MarkManagement GmbH
& Co. KGCompany împotriva piritului Paladi Oleg, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea intelectuală cu privire
la recunoaşterea notorietăţii mărci verbale internaţionale BOSS ne. 483341 din data de 01.01.2005.

Oc, instanra de judecată reţine că la materialele dosaro1ui sunt anexate P.!9Jle_caredemonstrează existenta probelor care _
demonstrează existenta unui conflict intre mărcile BOSS şi Luca BOSSI si anumeho~ajudecătoriei Buiucani, mun. Chisin.ău~._--- ~ ~---"----.~----~~--;---":'~'"-~.-':--"-:-" ---". -----..,;-~._----..~~-~~-----'-nr. 4-1432/2014 âin 30.12.2014, enusa pe cauza contravenţ1Ona1am pnvmţahu Iuzvac Veaceslav, pnn care s-a diSpus ca .
parfumurile de marca Luca BOSSI să fie retumate contravenientului pe motivul existenţei mărcii înregistrate Luca BOSSI, care este
obiectul litigiului supus examinării in prezent. în speţa nominaliza.tii, prin oroonanţa ofiţerului superior de investigaţie a secţiei nT. 3
a INl al IGP (investigarea infracţiunilor din domeniul proprietăţii industriale), au fost recunoscute în calitate de corp delict articolele
cu denumirea Luca Bossi. În acest context, instanţa de judecată reţine că cauza contravenJiona1ă a fost pornită la 17.09.2014, în
baza ordonanţei ofiţerului superior de investigaţie a secţiei nT. 3 li INIal IGP (investigarea infra.cţiunilor din domeniul proprietăţii
industriale),:in rezultatul plângerii ÎCS ,,1'urcu &; Turcu" în privinta factorilor de decizie ai SRL"Iulicons GroUplil,mvocând că aceasta
comercializa produse pe care sunt aplicate semne verbale ti figurative a mărcilor comerciale protejate de legislaţia RM.

Cu referire la situaţia de conflict existentă intre mărcile BOSS şi Luca BOSSI, după cum s-a men;ionat supra, reclamanta The
HUGOBOSS Trada Mark Management GmbH au Ca. KGCompany dispune de mai multe mărci înregistrate pe teritoriul Republicii
Moldova,in special marca verbală internaţională. BOSS nr. 483341, înregistrată la data de 08.02.1984 cu termenul de expirare la
data de 08.02.2024.

La data de 30.11.2009 de către Agenţia de Stat pentnJ. Proprietatea intelectuală a fost înregistrată marca naţională cu nr.19389 LB
LUCABOSSIpentnJ. cl.03: preparate cosmetice, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale, loţiuni pentnJ. păr, produse pentnJ. îngrijirea
dinţilor, care în opinia Rec1amantului, creează o situaţie de conflict cu marca BOSS înregistrată după compania HUGOBOSSTrade
Mark Management GmbH& Co. KG.

Instanţa de judecată consideră neîntemeiate argumentele pârâtu1ui Paladi Oleg, precum că marca Luca BOSSI a fost
inregistram in conformitate cu procedura legală stipulată. în Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, opoziţii sau
contestaţii împotriva înregistrării. mărcii Luca BOSSI nu au fost depuse şi că nu există similitudini sau confuzii dintre marca BOSS
şi marca Luca BOSSI.

După cum s-a menţionat supra, in cererea de chemare in judecată, rec1amanta The HUGO BOSS Trade Mark Management
GmbH& Co. KGCompany a solicitat recunoaşterea notorietăţii mArcii BOSS după compania HUGOBOSS Trada Mark Management
GmbH & Ca. KG. din data de 01.01.2005. ',

Conform prevederilor act. 322 alin. (1) al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, în cazul apariţiei unui conflict
referitor la o marcă larg cunoscută in Republica Moldovaîn cadrul unui segment de public vizat, persoana interesată care utilizează
cu bună-credinţă în activitatea sa comercială această marcă poate depune o cerere de constatare a notorietăţii mărcii la Curtea de
ApelChişinău, in conformitate cu prevederile art. 1615din Codul de procedură civilă.

Astfel, reie~d din circumstanţele enunţate supra: instanţa de judecată consideră că existenţa conflictului dintre marca
BOSS şi Luca HOSSI este evidentă. din motiv că modul de utilizare a mărcii Luca HOSSI este-c"o~ mult ca atat in"marea-"
Luca BOSSI se regăse~te integral cuvântu11100SS", ceea ce constituie un conflictevi'ltent. +

M::'ult, după cum s-a menţionat s:pra, ambele mărci su: inregistrate pentru aC:iaşi clase de produse clasa 3, iar modij
de folosire a acestora aduce prejudicii grave prin simplu fapt că sunt similare.

Potrivit dispoziţiilor an. 8 alin. (1) lit. b) şi c} al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, se refuză înregistrarea
unei mărci dacă: b) este identică ori similară cu o marcă anterioară şi, din cauza identităţii. ori similitudinii. produselor ~i/sau
serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentnJ. consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca
anterioară; c) dacă aceasta este identică ori similară. cu o marcă anterioară şi este solicitată spre inregistrare pentru produse
şi/sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară este inregistrată, in cazul când marca anterioară se
bucură de renume în Republica Moldova!iidacă utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar aduce un profit nemeritat din
caracterul distinctiv ori din renumele mărcii anterioare sau le-ar aduce atingere acestora.

De asemenea, după cum s-a stabilit din materialele dosan.l1ui, pentnJ. a stabili nivelul de similirudine a mărcilor BOSS şi
Luca BOSSI a fost realizat un studiu de CBS - AXAîn care sa stabilit că nivelul de similitudine este de 45.9 %, iar confuzia se
produce din cauza denumirilor asemănătoare constituie 41.5% şi din cauza ambalajului asemănător constituie 75,3%.

La fel, instanţa de judecată reţine că la data de 30.12.2014, prin hotărârea judecătoriei Buiucaru, mun. Chişinău, a fost emisă
o hotărâre pe cauza contravenţională în privinţa lui Iuzvac Veaceslav, potrivit căreia parfumurile cu marca Luca BOSSI au fost
returnate contravenientului pe motivul e...'Ci.stenţeimărcii înregistrate Luca BOSSI care este obiectul litigiului supus examinării. În
explicaţiile sale, avocatul pârâtu1ui a remarcat faptul că din momentul în care instanţa de judecată a emis hotărârea şi a dispus
returnarea parfumurilor către contravenient, instanţa a decis că nu există. conflict intre marca BOSS şi Luca BOSSI.

În acest context, instanţa de judecatii reţine că în spela nominalizată supra, instanţa de judecată s-a pronunţat doar la soarta
corpurilor delicte şi nu asupţa existenţei conflictului dintre cele două mărci.

Instanţa de judecată consideră neîntemeiate argumentele pârâtu1ui Paladi 01eg, precum că sondajul efecruat de către CBS -
AXAnu -este corect, or reprezentantul pârătciui-Paladi Oleg n~ a prezentat probe~e s~demonstreze"mcoi-ectituduiea sondajului
efectuat de-catre CBS~-AXA.
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De asemenea, instanţa de judecată considere neintemeiate argumentele pârâtului Paladi Oleg, precum că există mai multe
mărci in care se conţine cuvântul BOSS.

Or, toate mărcile exemplificate de către pârâtul Paladi Oleg sunt înregistrate pe alte clase decât cea din clasa 3.

De asemenea, instanţa de judecată consideră neîntemeiate argumentele pârâtu1ui Paladi Oleg, precum că in perioada de
inregistrare a mărc::iiLuca BOSSI, reclamanta The HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH& Co. KG Company nu fi făcut
opoziţie, astfel decizia de Il cere anulare a înregistrării măccii aparţine pe o perioadă de 5 ani in exclusivitate titu1a.nJlui de drepturi.

Ori, instanţa de judecată consideră că constatarea faptului că modul de folosire a mărcii Luca BOSSI este unul conflictual
aparţine in totalitate titularului de drepturi.

Instanţa de judecată considere neintemeiate şi argumentele pârâtu1ui Paladi aleg, precum că nu există un conflict dintre
produsele de parfumerie cu marca BOSS :şiLuca BOSSI din cauza preţului foarte mic de comercializare a produselor de parfumerie
cu marca Luca BOSSI, precum şi a locului comerci.alizării acestora.

ar, însăşi existenţa unui preţ mai mic la un produs similar, ce poartă o marcă similară, aduce prejudicii imaginii mărci.i
BOSS, or consu.maton.ll ar pute să facă o concluzie greşită că între producătorii de produse cu marca BOSS şi Luca BOSSI există
careva legături comerciale şi că pe piaţă există un produs mai ieftin.

în afară de aceasta, instanţa de judecată consideră neîntemeiate şi argumentele pârâtului Paladi Oleg, precum că reclamanta
The HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Ca. KG Company a solicitat recunoaşterea notorietăţii mărcii verbale
inte.maţionale BOSS nr. 483341 pe motivul existenţei situaţiei de conflict între marca internaţională BOSS şi marca naţională Luca
BOSSI, însă ?~~~rezentat probe care ar co~a situaţia de conflict între aceste mărci. .

Or, după cum s-a menţionat supra, instanţa de judecată a constatat existenţa confuziei între marca internaţională BOSS ~
marca. naţională Luca BOSSI şi prin urmare, instanţa de judecată considere că confuzi!l mărcilor în mod incontestabil genere
situaţii de conflict.

Potrivit dispoziţiilor act. 9 al Legii privind protecţia miucii mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, înregistrarea mărcii conferă
titularului dreptul exclusiv asupra acestuia, iar art. 10 - 14 enumere e."(cepţiiale dreptului exclusiv, astfel că printre aceste excepţii
nu există careva norme ce ar limita dreptul exclusiv asupra mărcii pe motivul unui preţ mai mic sau locuIui de comercializare, or
dreptul exclusiv asupra unei mărci înregistrate este valabil pe tot teritoriul Republicii Moldova.

Conform prevederilor art. 323 al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, faţă de o cerere de chemare în judecată
privind constatarea notorietăţii unei mărci sunt înaintate mai multe cerinţe de formă, care in speţă au fost respeetaLe.

Potrivit dispoziţiilor act. 324 al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, pentn1 a recunoaşte notorietatea unei
mărci sunt solicitate anexarea diverselor materiale cum ar fi: documente ce conţin informaţii despre factorii în a căror bază se poate
face concluzia despre notorietatea semnului, inclusiv despre: gradul de cuooaJJtere a semnului pe piaţă de către segmentul de public
vizat - după cum s-a stabilit supra, potrivit studiului realizat de CBS-AXA,gradul de cunoaştere a mărcii BOSS pe teritoriul
Republicii Moldova este de 99,6%; . durata (începutul şi perioada), gradul şi întinderea geografică a oricărei utilizări a semnului -
perioada de cunoaştere a mărcii până în 2005 este de 76,9%, iar întinderea geografică est.e pe tot t.eritoriul Republicii Moldova;-
durata, gradul :şi intinderea geografică a activităţii de promovare a semnului respectiv, inclusiv publicitatea şi prezentarea la
iarmaroace sau expoziţii a produselor şi/sau a serviciilor marcate cu acesta; (date cu privire la promovarea. semnului au fost date în
cererea de chemare în judecată, tabele, www.hugoboss.com. Formula 1, Cup Davids, etc.j - durata:şi întinderea geografică a oricărei
înregistrări fi semnului 'ifi/sau a oricărei cereri de inregistrare a lui, în măsura in care reflectă utilizarea sau recunoaşterea
acestui semn - având în vedere faptul că marca BOSS a fost înregistrată pe teritoriul Republicii Moldovadin daUl de 14.08.1984, :
scopul înregistrării unei mărci este de a distinge produsele unui agent economic de alt agent economic, anume acest IU(,.

demonstrează că rec1amanta The HUGOBOSSTrade Mark Management GmbH& Co.KGCompanya utilizat marca sa din momentul
înregistrării acesteia pe teritoriul Republicii Moldova; - raportul de evaluare care determină valoarea mă.rcii - potrivit raportului
anual 2013, compania HUGOBOSS fi avut o cre~tere de vânzări, doar în Europa, evaluat la 1.457.3 milioane Euro, ceea ce constituie
14% creştere in comparaţie cu anul 2012. Vânzările companiei HUGOBOSS în ultimii 5 ani au constituit după ~ urmează: 2012 -
1,378.0; 2011 - 1,245.4; 2010 - 1,073.2; 2009 ~ 1,041,3 milioane Euro, iar în sumă vtl10area vânzărilor produselor cu marca BOSS

constituie peste 9 miliarde de euro in ultimii 5 anij instanţa de judecată reţine că aceste cifre corespund cu prevederile art. 325 lit.
d) din Legea privind protecţia mărcii mărcilor ne. 38 din 29.02.2008; - rezultatul sondajelor efectuat.e de solicitant ~ nivelul de
cunoaştere fi mărcii BOSS este de 99,6%; perioada de cunoa!ftere a mărcii BOSS - până în anul 2005 constituie - 76,9%j gradul de
cunoaştere fi mărcii BOSS: este bine cunoscută şi cunoscută - 90,4% din respondenţij calitatea produselor cu marca BOSS este
bună, foarte bună şi excelentă - 87,4% din respondenţi.

Conform prevederilor art. 324, Iit. bJ din Legea privind protecţia mărcii mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, urmează a fi prezentate
fotografii cu reproducerea grafică fi mărcii, doar că instanţa de judecată reţine că acestea urmează a fi. prezentate doar în cazul în
care s-ar solicita constatarea notorietăţii unei mărci color sau tridimensional, ceea ce nu este cazul în speţă.

De asemenea, instanţa de judecat.ă considere neîntemeiate argumentele reprezentantului pârâtului Paladi Oleg, precum că
reclamanta The HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company nu a prezentat probe care să demonstreze că
marca verbală int.emaţională BOSS nr. 483341 nu este înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova.

Or, instanţa de judecată reţine că in referinţa la cererea de chemare in judecată, precum şi în şedinţa de judecată,
reprezentantul AGEPIa confirmat faptul că în cazul mărcilor înregistrate la. nivel internaJional, nu se eliberează certificate care să
confirme înregistrarea mărci pe teritoriul Republicii Moldova, iar notorietate se atestă prin faptul utilizării acestei mărci în
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•Republica Moldova.

_ Totodată, faptul utilizării mărcii BOSS pe teritoriul Republicii Moldova_începând cu anul 2005 se confinnă prin sondajul
-efectuat de către CBS AXA,prin care s-a stabilitCUc;rtihIdme -faptul ~~~t~rii -~~ respective' pe teritoriul Republicii Moldova,
iar lipsa documentelor vamale respective sau a contractel~care ar d;;monstra perloa'da-COiiiemaT;;-fjrii.produselor reaamantei pe
teritoriul Republicii Moldova nu este relevantă, or redamanta îşi comercializează produsele in Germania, în baza bonurilor fiscale,
clienţii fiind diferiţi. şi imposibil de identificat.

Instanţa de judecată consideră neîntemeiate argumentele reprezentantului pârâtului Paladi Oleg, precum că redamanta The
Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company li solicitat recunoaşterea notorietăţii mărci:i verbale internaţionale
BOSS nr. 483341, dar nu a indicat pentnl care clasă de produse.

Or, instanţa de judecată reţine că în corespundere cu prevederile art. 322 din Legea privind protecţia mărcii mărcilor nr. 38
din 29.02.2008, in cazul apariţiei unui conflict referitor la o marcă larg cunoscută in Republica Moldova în cadnll unui segment de
public vizat, persoana interesată care utilizează eu bună-credinţă în activitatea sa comercială această marcă poate depune o cerere
de constatare li notorietăţii mă.rcii la Curtea de Apel Chişinău, in conformitate cu prevederile act. 166 din Codul de procedură civilă.
Cererea trebuie să se refere la o singură marcă. O singură marcă se consideră semnul utilizat întocmai într-un ansamblu concret
de elemente.

Astfel, instanţa de judecată reţine cu certitudine că la cererea de recunoaştere a notorietăţii mărcii verbale internaţionale
BOSS nr. 483341, reclamanta The Hugo Boss Trade Mark Management GmbH& Co. KG Company nu este obligată să indice şi cl.asa
de produse.

Cu referire la cerinţa reclamantei The Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company de recun~tere a
notorietăţii mă.rcii verbale internaţionale BOSS nr. 483341 din data de 01 ianuarie 2005, instanţa de judecată reţine că reieşind din
sondajele efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, rezultatele cărora au fost prezentate de către reprezentantul redamantei,
---~Jme anul 2005 este anul începând cu care marca verbală internaţională BOSS este cunoscută suficient pe teritoriul Republicii

.<lava.

Conform prevederilor art. 85 alin. (1) lit. a) epc, de taxă de stat pentru judecarea pricinilor civile se scutesc reclamanţi.i. în
acţiunile ce decurg din dreptul de autor şi din drepturile conexe, din dreptul asupra invenţillor, desenelor şi modelelor industriale,
soiurilor de plante, topografii1or circuitelor integrate, precum ~ din alte drepturi asupra proprietăţii intelectuale.

Astfel, instanţa de judecată consideră că in temeiul prevederilor art. 85 alin. (l) lit. a) CPC, recl.amanta The Hugo Boss Trade
Mark Management GmbH & Ca. KG Company urmează a fi scutită de la plata taxei de stat pentru depunerea cererii de chemare în
judecată împotriva pîritului Paladi Oleg, interienient accesoriu Agenţia de Stat pentru. Proprietatea Inteleetua1ă, cu privire la
recunoaşterea notorietăţii mărci.i verbale internaţionale BOSS nr. 483341 din data de 01.01.2005.

Reieşi.nd din considerentele enunţate, analizând cererea de chemare în judecată în ra.port cu probele prezentate, Colegiul
Civil conchide de a admite ca legitimă şi.întemeiată cererea de chemare în judecată a reclwnantei The Hugo Boss Trade Mark
Management GmbH& Ca. KG Company împotriva pîritului Paladi. 01eg, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea
intelectuală cu privire la recunoaşterea notorietăţii mărcii verbale internaţionale BOSS nr. 483341 din data de 01.01.2005 şi se
recunoaşte notorietatea mărcii verbale internaţionale BOSS nr. 483341 din data de 01 ianuarie 2005.

în conformitate cu prevederile art. 321 - 327 din Legea privind protecţia mărcilor fir. 38 din 29.02.2008, ar!. 238 - 241 CPC,
Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău, -

HOTĂRĂŞTE:

Se admite cererea de chemare în judecată a reclamantei The Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company
împotriva pirîtului Paladi Oleg, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pen1:nl Proprietatea intelectuală cu privire la recunoaşterea
notorietăţii mărcii verbale internaţionale BOSS nr. 483341 din data de 01 ianuarie 2005 şi se recunoaşte notorietatea mărcii verbale
intemaţionale BOSS nr. 483341 din data de 01 ianuarie 2005.

Hotărârea cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiţie in termen de 30 de zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău.

Judecăton.ll

Cur;ll de ApelChişinău Nina Vascan
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