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prima instanţă: I.Cotruţă

04 februarie 2015
DECIZIE

dosarul nr.2ra-73/l5

mun. Chişinău

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit
al Curţii Supreme de Justiţie

În componenţa:
Preşedintele şedinţei,
judecătorul
Judecători i

Svetlana Novac
Tatiana Vieru, OIeg Stemioală
Ion Guzun, Valentina ClevadÎ

examinînd recursul declarat de Fieldpoint B.V., În pricina civilă la cererea de
chemare În judecată depusă de Fieldpoint B.V. Împotriva Agenţiei de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală, intervenienţi accesorii Ţurcan Vladimir şi Ţurcan Valentin
privind anularea actelor şi obligarea Înregistrării mărcii,

Împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 10 martie 20 14 prin care cererea
de chemare În judecată a fost respinsă,

constată

La 14 august 2013 Fieldpoint B.V. s-a adresat cu cerere de chemare În judecată
împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea actelor şi
obligarea Înregistrării mărcii.

În motivarea acţiunii s-a indicat că, la 27.04.201 l la Oficiul de Brevete şi Mărci
al Poloniei a fost depusă pentru Înregistrare marca EdelWasser, cererea nr. depozit
384701, pentru produsele din clasa II a clasificării internaţionale de produse şi
servicii - filtre pentru apă.

La 20 mai 201 1, în baza cererii poloneze, a fost depusă pentru înregistrare marca
internaţională Nr. 1084754 cu desemnarea mai multor ţări În care se solicita protecţie,
printre care şi Republica Moldova.

La 29.05.2012 Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a emis avizul
provizoriu de respingere a Înregistrării mărcii În temeiul al1.8 alin. (1) lit. b) al Legii
nr. 3812008 privind protecţia mărcilor, motivînd înregistrarea mărcii EDEL WElSS,
înregistrarea naţională nr. 20098.
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Indică că la 22.10.2012 în temeiul art. 43(3) al Legii nr. 38/2008 s-a depus
contestaţia motivată Ia avizul provizoriu de respingere a înregistrării, însă, consideră
FieIdpoint B.V., că pîrîtul la examinarea repetată nu a ţinut cont de argumentele
expuse de către solicitant şi la 30.11.2012 a emis decizia definitivă nemotivată
(primită la data de 18.12.2012), prin care contestaţia a fost considerată neîntemeiată,
fiind refuzată Înregistrarea mărcii.

La 18.02.2013 Ia Comisia de Contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală a fost depusă contestaţia Împotriva deciziei de respingere a înregistrării
mărcii.

Menţionează că la 18.06.2013 a avut loc şedinţa Comisiei de Contestaţii la care
reprezentantul reclamantului în formă verbală a expus argumente În susţinerea
Înregistrării mărcii.

La data de 15.07.2013 a fost primită hotărîrea motivată a Comisiei de Contestaţii
a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală prin care s-au respins revendicările
solicitantului şi s-a menţinut în vigoare decizia examinată.

Consideră reci amantul că hotărîrea Comisiei de Contestaţii din 18.06.2013 este
nefondată şi contrară prevederilor legale.

În susţinerea celor invocate indică că decizia Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală de respingere a Înregistrării a fost emisă În temeiul art. 8 alin. (1), lit.b) al
Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor, însă această concluzie este eronată,
deoarece marca solicitată şi cea opusă diferă atît vizual (grafic), cît şi fonetic şi
semantic.

Astfel, indică că deosebirea vizuală a mărcilor este determinată În primul rînd de
faptul că marca solicitată este compusă din două cuvinte Edel şi Wasser, care sunt
clar divizate prin intermediul literei W majuscule. Pe cînd marca opusă reprezintă un
singur cuvînt edelweiss. Deosebirea generală conform numărului de litere în cele
două mărci constînd În 4 litere.

De asemenea indică că din punct de vedere semantic marca solicitată şi cea
opusă diferă şi mai mult. Marca opusă reprezintă denumirea florii-reginei sau florii-
de-colţ (în limba germană edelweiss), care aproape În toate limbile se pronunţă şi se
numeşte la fel.

Totodată, menţionează că după cum rezultă din informaţiile Wikipedia, pentru
anumite regiuni, Ucraina, România, unde această floare de asemenea creşte, există
denumiri locale, fiind îndeosebi cunoscută conform denumirii sale germane care a
devenit una internaţională - Edelweiss.

Susţine că marca solicitată este compusă din două cuvinte Ede! şi Wasser, care
În traducere din limba germană reprezintă o Îmbinare de cuvinte cu caracter fantezist
"apă nobi Iă". Pentru desemnarea obiectelor neînsufleţite cuvîntul "nobil" are o
semnificaţie alegorică, care nu indică direct caracteristicile produsului finit, ci
atribuie îmbinării de cuvinte un caracter fantezist. Faptul că marca solicitată pentru
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filtre de apă conţine denumirea produsului finit "apă" (Wasser), exclude totalmente
riscul confuziei celor două desemnări "apă nobilă" şi "floarea- reginei" (edelweiss).

Mai indică că lipsa riscului de confuzie a celor două mărci este confirmat şi prin
faptul că în sistemele de căutare cuvîntul "Edelweis" În orice limbă dă link-uri doar
la denumirea florii sau la denumiri ale hoteluri lor, restaurantelor, motelurilor sau
cîntecelor ce poartă denumirea acestei flori. Pe cînd, căutarea conform denumirii
"EdeIWasser" dau drept rezultat link-uri la filtrele de apă, adică orice consumator
care chiar dacă nu posedă limba germană nu va confunda marca "edelweiss" cu o
marcă în care coincide primul cuvînt Edel, în virtutea faptului că nu va avea alte
asociaţii decît cu floarea-reginei "edelweiss".

Afirmă că riscul confuziei pentru consumatori lipseşte şi în virtutea faptului că
un cuvînt cunoscut ca denumire a florii şi două cuvinte germane, chiar şi avînd
semn ificaţii necunoscute consumatorului, se vor deosebi vizual între ele: şi respectiv
vor li percepute difelit de către consumatori.

Consideră că în virtutea perceperii diferite a mărcilor riscul confuziei lor
lipseşte.

Solicită reclamantul, anularea deciziei Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală din 30.11.2012 de respingere a înregistrării mărcii şi hotărîri ii Comisiei
de Contestaţii din 18 iunie 2013.

Prin Încheierea Curţii de Apel Chişinău din 09 septembrie 2013 în proces În
calitate de intervenienţi accesorii de partea pîrîtului au fost introduşi Ţurcan Vladimir
şi Ţurcan Valentin.

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 10 martie 2014 cererea de chemare în
judecatii a fost respinsă.

Lal3 noiembrie 2014 Fieldpoint B.V. a declarat recurs, solicitînd admiterea
recursului, casarea hotărîrii primei instanţe, cu remiterea pricinii la rejudecare.

in susţinerea recursului s-a invocat ilegalitatea şi netemeinicia hotărîrii
contestate prin faptul că nu au fost constatate şi elucidate pe deplin toate
circll111Slanţele importante pentru soluţionarea cauzei şi au fost apl icate eronat
normele de drept material.

SUsţine că, aplicarea la caz a prevederilor art. 8 alin. (1), lit.b) din Legea nr.
38/2008 privind protecţia mărcilor şi refuzul de înregistrare a mărcii, este nelegitimă
şi nejustificată, dat fiind că produsele pentru care sunt utilizate mărcile sunt diferite,
iar În procesul de examinare a cauzei nu au fost prezentate probe de inducere în
eroare a consumatorilor.

Illdică că marca solicitată EdelWasser este folosită şi a fost depusă spre
înregisllme pentru un singur produs - filtre de apă, fiind folosită numai În combinaţie
cu marel principală a companiei Zepter, care la fel urma a fi atrasă în calitate de
interven ient accesoriu În prezentul litigiu.
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Colegiul consideră că decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Induslri81c din 30.11.2012 şi hotărîrea Comisiei de Contestaţii din 18.06.2013 sînt
legale şi Întemeiate, iar instanţa de judecată corect a ajuns la concluzia respingerii
actiunii.,

[n conformitate cu art. 5 al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia
mărcilor. pot constitui mărci orice semne susceptibile de reprezentare grafică: cuvinte
(inclusi v nume de persoane), litere, cifre, desene, combinaţii de culori, elemente
figur8tive, forme tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului
aceslui8, precum şi orice combinaţii ale acestor semne, cu condiţia ca ele să poată
servi 18deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de
cele ale allor persoane fizice sau juridice.

Conform art. 6 al legii menţionate, titular al mărcii este persoana fizică sau
juridică ori grupul de persoane fizice şi/sau juridice În numele căreia/căruia marca
este protejată în conformitate cu prezenta lege. Drepturile dobîndite prin înregistrarea
mărci i În Registrul naţional al mărcilor se confirmă prin titlul de protecţie _
certi ficatlJl de Înregistrare a mărcii. Drepturile asupra mărcii pot fi dobÎndite
individual sau în coproprietate în indiviziune. Modul de utilizare a drepturilor în
coproprie\rtie 8supra mărcii se stabileşte prin acordul încheiat între coproprietari. În
caz COn[r8r,litigiul se soluţionează de instanţa de judecată competentă.

Conlolll1 art. 8 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia
mărcilm, in afara motivelor de refuz prevăzute la art.7, se refuză Înregistrarea şi În
cazul cÎnci marca este identică ori similară cu o marcă anterioară şi, din cauza
idenlil~rii ol'i similitudinii produselor şi/sau serviciilor pe care le desemnează cele
dou[! 1ll[lrci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere
cu m~II"C3anterioară.

1n conformitate cu prevederile art. 6 quinquies B 1 al Convenţiei de la Paris din
20 l11,mie 1883, mărcile de fabrică sau de comerţ la care se referă prezentul articol nu
vor !JUle',1 li refuzate de la înregistrare sau invalidate decît În cazul CÎnd ele sunt de
nat\lr~ s~ ,[ducă atingere anumitor drepturi cîştigate de terţi În ţara În care se cere
prolecli~.

Cli rcfcrire la prevederile normelor enunţate, Colegiul consideră că prima
install!,'\ corect a concluzionat că marca solicitată "EdeIWasser" nr, IR 1084754 nu
poatc fi ,lcceptată spre protecţie pe teritoriul Republicii Moldova pentru produsele
revcl1Ch:,lICdin clasa 11, dat fiind că marca solicitată "EdeIWasser", reprezintă un
semll verb,ll, care este foarte apropiat de marca opusă de examinare "EDELWEISS"
nr. 200c)R, care, de asemenea, este verbal, fiind Înregistrată anterior pe numele unei
alte persorllle pentru produsele din aceeaşi clasă, În special, din punct de vedere
fonetic,
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. .
Astfel, instanţa de judecată cu certitudine a constatat riscul de confuzie pentru

consumatorul mediu autohton, În deosebi, la pronunţarea acestor mărci, fiind totodată
prezent şi l'iscul de asociere cu marca anterioară.

Faptul existenţei riscului de confuzie la pronunţarea acestor mărci a fost probat
inclll"Îv şi prin informaţia din Wikipedia, unde este arătată pronunţarea ambelor
Cuvi'lte, fiind demonstrat astfel că aceste mărci practic se pronunţă la fei.

In acelaşi timp s-a constatat că şi din punct de vedere vizual sunt prezente
aselllănări, deoarece ambele semne sunt verbale, Începutul fiind acelaşi, cu aceeaşi
consoană "w" şi dublarea literei "s" din a doua parte a semnelor comparate, toate În
ansamblu contribuind la apariţia evidentă a riscului privind confundarea mărcilor de
cătrl' COIlSUmatori.

I'i'iil urmare, Colegiul conchide că mărcile "EdeIWasser" şi "Edelweiss" sunt
simi Iare pînă la gradul de confuzie, precum există şi riscul de asociere cu marca
anterioară În produselor revendicate. ar, marca solicitată "EdeIWasser" nu este
COIllI;CIC:ll{1să deosebească aceleaşi produse de altele, marcate cu semnul
"Edclwciss" fiind prezent riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de
asoci~!c cu marca anterioară, ceia ce contravine prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) al
Legii 111.38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor.

SLIb aspectul celor relatate instanţa de recurs consideră neîntemeiate criticile
formularc Îll recurs cu referire la faptul că marca solicitată şi cea opusă nu sunt
sim i1arc pînă la gradul de confuzie, deoarece contravin constatărilor expuse şi pomtă
un cn:lcln declarativ.

Vii: lllUi r, afinnatiile invocate de către recurent În cererea de recurs au fost obiect,
de ('\,1ii!in31'eşi În prima instanţă, fiind cercetate şi examinate pe deplin, avînd la
bazeI eUil1ulul de probe, apreciate cu respectarea normelor de drept material şi
procedur:l1.

I)i li considerentele menţionate şi avînd În vedere că circumstanţele pricinii au
fost (l1l1st:llnte de prima instanţă, care a examinat pricina sub toate aspectele, a
veri r:ccil şi :1 apreciat probele prezentate, aplicînd corect normele de drept material şi
procc,u:li. Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii
Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a respinge recursul declarat de Fielpoint
B.Y. şi J menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău.

in (()tlformitate cu art. 445 alin.(l) lit.a) CPC, Colegiul civil, comercial şi de
contcne!"s ildministrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie,

decide:

Se :.:spinge cererea de recurs declarată de Fieldpoint B.V.

6



• •

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău 10 martie 2014, În pricina civilă la
cererea de chemare În judecată depusă de Fieldpoint B.V. Împotriva Agenţiei de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală, intervenienţi accesorii Ţurcan Vladimir şi Ţurcan
Valentin privind anularea actelor şi obligarea Înregistrării mărcii.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Preşedintele şedinţei,
.iudeci'!torul

.1l1c!cciltorii

Isemnătura/

Isemnătura/

Isemnătura/

Isemnătural

Svetlana Novac

Tatiana Vieru

Oleg Stemioală

Ion Guzun

Copia corespunde originalului,
.1udccătorul
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Referitor la termenul declarării recursului Colegiul consideră că acesta a fost
declarat În termen, deoarece hotărîrea primei instanţe a fost pronunţată la 10.03.2014,
iar din materialele dosarului urmează că copia hotărîrii a fost expediată În adresa
recurentului la 25.03.2014 (f.d.126), fiind recepţionată conform copiei plicului poştal
la 04.11.2014 (f.d.139). Prin urmare, recursul depus de către Fieldpoint B.V. Ia
13.1] .2014 a fost depus cu respectarea termenului de două luni prevăzut de art. 434
CPC.

Examinînd materialele cauzei, Colegiul civil, comercial şi de contencios
administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a respinge
recursul declarat de Fieldpoint B.V. şi a menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău
din I O martie 2014, din următoarele considerente.

In conformitate cu art. 445 alin.(1) lit. a) CPC, instanţa, după ce judecă recursul,
este Îll eit'ept să respingă recursul şi să menţină decizia instanţei de apel şi hotărîrea
primei instanţe, precum şi Încheierile atacate cu recurs.

Colegiul reţine că, prima instanţă a examinat pricina sub toate aspectele, cu
respectarea normelor de drept material, procedural şi apreciind probele administrate
În conformitate cu art. 130 Codul de procedură civilă, a adoptat o hotărîre legală şi
Întemeiată.

!\stfel, din materialele cauzei s-a constatat că. la 27.04.2011 la Oficiul de
Brevete şi Mărci al Poloniei a fost depusă pentru Înregistrare marca EdelWasser,
cererea n!'. depozit 384701, pentru produsele din clasa 11 a clasificării internaţionale
de pl'Oduse şi servicii - filtre pentru apă.

Conform documentelor cererii de Înregistrare a mărcii nr. IR 1084754 din
20.05.20! 1, recurentul Fieldpoint B.V. a solicitat Înregistrarea mărcii verbale "Edel
Wassc'l''' pentru produsele din clasa Il conform Clasificării internaţionale a
produselor şi serviciilor În scopul Înregistrării mărcilor (CIPS) f.d.l1.

Prin decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din
30.1] .2012 s-a respins Înregistrarea mărcii "EdeIWasser" nr. IR 1084754, pentru
total itltea produselor revendicate În cerere clasa Il conform CIPS, deoarece s-a opus
marca naţională verbală "EDEL WEISS" nr. 20098 din 16.07.2009, titulari Ţurcan
Vlad iI~lir şi Ţurcan Valentin, Înregistrată pentru produsele din clasele 09, 11 conform
CIPS, În temeiul prevederilor art.8 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 38/2008.

La i 8.02.2013 Fieldpoint B.V. a depus contestaţie Împotriva deciziei
Depal'lamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 30.11.2012 privind
respingerea cererii de Înregistrare a mărcii nr. IR 1084754 din 20.05.2011, invocînd
că JlnlTa opusă nu este similară pînă la gradul de confuzie.

Prin hotărîrea Comisiei de Contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
Inte!cciu,i1ă din 18 iunie 2013 s-a respins revendicarea contestatarului şi s-a menţinut
În \'lgo,JI'e decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din
30.112012.
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