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Dosarul nr.2-55/13
Dispozitivul
HOTĂRÎRII
.În Numele Legii

28.01.2015 mun. Chişinău

Curtea de Apel Chişinău
Având În componenţa sa:
Preşedintele şedinţei de judecată:
Judecătorul: Doga Anatolie
Grefier: Prozor Cezarina

Examinând În şedinţă publică cererea de chemare În judecată depusă de
reclamantul SRL" Aero Activ" Împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI),intervenient accesoriu Cramarenco Iurie
cu privire la, anularea parţială a hotărîrilor Comisiei de Contestaţii a AGEPI din
05.03.2013 şi privind respingerea Înregistrării În Republica Moldova a mărcilor
nr.depozit 028134 din 18.11.2010 "atlasjet AIRLINES" şi nr. depozit 028133 din
18.11.2010 "atlasjet AIRLINES" pentru produsele solicitate din clasa 39, 43 conform
Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS) , instanţa de judecată,

În conformitate cu Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008;
conform art. 26,27,30 al Legii contenciosului administrativ; art. 238-24ldin CPC al
RM, Curtea de Apel Chişinău,

Hotărăşte:

Cererea de chemare În judecată depusă de SRL" Aero Activ" Împotriva
Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova.
(AGEPI),intervenient accesoriu Cramarenco Iurie cu privire la, anularea parţială a
hotărÎrilor Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 05.03.2013 privind respingerea
Înregistrării În Republica Moldova a mărcilor nr.depozit 028134 din 18.11.2010
"atlasjet AIRLINES" şi nr. depozit 028133 din 18.11.2010 "atlasjet
AIRLINES,,(combinată) pentru produsele solicitate din clasa 39, 43 conform
Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS), se respinge ca fiind
neîntemeiată.

Hotărîrea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de
două luni zile.

Preşedintele şedinţei,
judecătorul
Curţii de Apel Chişinău

Doga Anatolie



Dosarul nr.2-55/13

HOTĂRÎRE
În Numele Legii

28.01.2015 mun. Chişinău

Curtea de Apel Chişinău
Având în componenţa sa:
Preşedintele şedinţei de judecată:
Judecătorul: Doga Anatolie
Grefier: Prozor Cezarina

Examinând în şedinţă publică cererea de chemare în judecată depusă de
reci amantul SRL" Aero Activ" împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI),intervenient accesoriu Cramarenco Iurie
cu privire la, anularea hotărîri lor Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 05.03.2013 şi
privind respingerea înregistrării în Republica Moldova a mărcilor nr.depozit 028134
din 18.11.2010 "atlasjet AIRLINES" şi nr. depozit 028133 din 18.11.2010 "atlasjet
AIRLINES" pentru produsele solicitate din clasa 39, 43 conform Clasificării
Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS) , instanţa de judecată

CONSTATĂ:

La data de 30.04.2013, SRL"Aero Activ" s-a adresat cu cerere de chemare
în judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii
Moldova (AGEPI),intervenient accesoriu Cramarenco Iurie cu privire la :

- anularea hotărîri lor Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 05.03.2013 cu
privire la respingerea înregistrării în Republica Moldova a mărcilor nr.depozit
028134 din 18.11.2010 "atlasjet AIRLINES" şi nr. depozit 028133 din 18.11.2010
"atlasjet AIRLINES,,(combinată) pentru produsele solicitate din clasa 39,43 conform
Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS) .
- admiterea la protecţie în Republica Moldova a mărcilor nr.depozit 028134 din

18.11.2010 "atlasjet AIRLINES" şi nr. depozit 028133 din 18.11.2010 "atlasjet
AIRLINES" pentru produsele solicitate din clasa 39, 43 conform Clasificării
Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS) .

Prin cererea de concretizare, reclamantul a solicitat:
- anularea parţială a hotărîrilor Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 05.03.2013

cu privire la respingerea înregistrării în Republica Moldova a mărcilor fir.depozit
028134 din 18.11.2010 "atlasjet AIRLINES" şi nr. depozit 028133 din 18.11.2010
"atlasjet AIRLINES" (combinată) pentru produsele solicitate din clasa 39, 43.
conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS) .

1



- admiterea la protecţie În Republica Moldova a mărcilor nr.depozit 028134 din
18.11.2010 "atlasjet AIRLINES" şi nr. depozit 028133 din 18.11.2010 "atlasjet
AIRLINES,,(combinată) pentru produsele solicitate din clasa 39, 43 conform
Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS) .

În motivarea acţiunii a indicat că, a contestat la Comisia de Contestaţii a
AGEPI Hotărâre a Departamentului Mărci, Desene şi Modele Industriale al AGEPI cu
privire la respingerea la Înregistrare a mărcilor nr. depozit 028134 din 18.11.2910
"atlasjet AIRLINES" şi nr. depozit 028133 din 18.11.2010 "atlasjet AIRLINES"
(combinată) pentru produsele solicitate din clasa 39, 43 conform (CIPS) revendicate
În cererea de Înregistrare. Menţionează că, hotărîrea Departamentului Mărcii, Desene
şi Modele Industriale al AGEPI de respingere la înregistrare a mărcilor nr. depozit
028134 din 18.11.2010 "atlasjet AIRLINES" şi nr. depozit 028133 din 18.11.2010
"atlasjet AIRLINES" (combinată) a fost emisă În baza Art. 8(1 )b) din Legea nr. 38
din 29.02.2008 cu privire la protecţia mărcilor, deoarece În urma examinării a fost
depistată marca naţională anterioară nr. 21975 ATLAS, înregistrată pentru produsele
din clasa 39, 43 CIPS, care În opinia examinării AGEPI este asemănătoare până la
confuzie cu marca solicitată.

Susţine că, la data de 05.03.2013 a fost convocată şedinţa Comisiei de
Contestaţii a AGEPI, În cadrul căreia s-a examinat contestaţia menţionată şi a fost
emisă Hotărârea de respingerea a contestaţiei şi de respingere la înregistrare În
Republica Moldova a mărcilor nr. depozit 028134 din 18.11.2010 "atlasjet
AIRLINES" şi nr. depozit 028133 din 18.11.2010 "atlasjet AIRLINE (combinată)
pentru produsele solicitate din clasa 39, 43 conform (CIPS) revendicate în cererea de
Înregistrare.

Mai indică că, refuzul pârâtului de a înregistra mărcile nr. depozit 028134 din
18.11.2010 "atlas AIRLINES" şi nr. depozit 028133 din 18.11.2010 "atlasjet
AIRLINES" (combinată) pe motivul că la aprecierea similitudinii se ţine cont de
prima percepţie pe care marca creează şi nu deosebirile grafice şi vizuale este
nefondată din următoarele considerente că, potrivit art. 5 din Legea nr. 38 privind
Protecţia mărcilor pot constitui mărci orice semne susceptibile de reprezentare
grafică: cuvinte (inclusiv nume persoane), litere, cifre, desene, combinaţii de culori
elemente figurative, tridimensionale În special forma produsului sau a ambalajului
acestuia, precum şi orice combinaţii ale acestor semne, cu condiţia ca ele să poată
servi la deosebirea produselor si/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de
cele ale altor persoane fizice şi juridice.

Menţionează, că mărcile nr. depozit 028134 din 18.11.2010 "atlasjet
AIRLINES" şi depozit 028133 din 18.11.2010 "atlasjet AIRLINES" (combinată) (a
Reclamantului) marca naţională nr. 21975 ATLAS (marca opusă) sînt deferite şi au
caracter distinct astfel ele pot servi la deosebirea serviciilor Reclamantului de cele ale
mărcii Cramarenco Iurle, titularul mărcii naţionale nr. 21975 ATLAS şi anume:
Mărcile nr. depozit 028134 din 18.11.2010 "atlasjet AIRLINES" şi nr. depozit 0281
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din 18.11.2010 "atlasjet AIRLINES" (combinată) se folosesc pentru servicii de
transport aerian. Aceste mărci aparţin companiei turce Atlasjet Havacilik A.Ş.
Yeşilyurt Mah. E Halkali Yolu Alacati În numele căreia acţionează Reclamantul.
Compania turcă a fost Înfiinţată la 14 martie 2001 şi-a început activitatea la 1 iunie
2001. Anterior cunoscută sub numele AtIasjet International Airlines, a fost înfiinţat ca
o filială a Oger Holdings. Serviciile acestei companii sunt prestate în zeci de ţări ale
lumii inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova efectuând zeci de zboruri. Potrivit,
informaţiilor prezentate de către compania Moldavian Airiines aceasta doar în
perioada de vară a anului 2011 şi va anului 2012 a deservit la sol, pe aeroportul
Chişinău cursele companiei Atlasjet AIRLINES în volum de 125 de zboruri sau
26250 de pasageri.

Menţionează că, marca naţională nr.21975 ATLAS la moment nu se foloseşte
pentru clasa 39,43 CIPS În special prestarea serviciilor aeriene.

Astfel, interesele celor două firme nu se intersectează sub nici o formă.
Indică că,ţinând cont de aceste circumstanţe, compania SRL"Aero Activ"

consideră că, mărcile nr. depozit 028134 din 18.11.2010 "atIasjet AlRLINES" şi nr.
depozit 028133 din 18.11.2010 "atIasjet AlRLINES" (combinată) în virtutea originii
şi orientării serviciilor, pentru marcarea cărora se foloseşte, diferă radical de marca
naţională nr.21975 ATLAS, şi aceste mărci nu pot fi confundate de consumatori.

Mai indică că, mărcile "atIasjet AlRLINES" "atlasjet AIRLINES"
(combinată) şi marca naţională nr.2l975 ATLAS prezintă suficiente deosebiri pentru
a nu fi confundate de către consumatori, totodată deosebirea vizuală se exprimă şi
prin volume lor mărcilor.

Susţine că, consumatorii din Republica Moldova, care folosesc cursele de
avion ca mijloc de deplasare nu vor confunda niciodată serviciile acordate de
compania turcă AtIasJet şi persoana fizică care este titularul mărcii naţionale ATLAS.

În şedinţa de judecată, reprezentantul reclamantului SRL"Aero Activ"
avocatul- Paladi Adrian nu s-a prezentat fiind legal citat despre data şi ora şedinţei de
judecată.

În şedinţa de judecată, reprezentanta pârâtului AGEPI- Popescu
Rodica a solicitat ca cererea de chemare în judecată să fie respinsă ca neîntemeiată. A
invocat că, prin dispoziţia Preşedintelui Comisiei de Contestaţii nr. 14 din 10.09.2012
dosarele au fost numite spre examinare pentru şedinţa din 25.09.2012, în cadrul cărei
a restabilit procedura de examinare a cererii nr. depozit 028133 din 2010.11.18
,cererii nr. depozit 028134 din 2010.11.18, iar dosarele transmise În Departamente
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru a verifica dacă, În perioada de timp
cuprinde Între data adoptării Deciziilor din 13.12.2011 şi pînă la data depunerii cererii
de repunere în drepturi - 08.05.2012, există depuse alte cereri de Înregistrare a mărcii
care pot fi opuse conform prevederilor Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor.

In şedinţa din 29.11.2012 conform datelor raportului de reexaminare Comisiei
s-a constatat că În perioada de timp menţionată mai sus nu au fost depistate alte cereri
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Înregistrare a mărcilor, care pot fi opuse conform prevederilor Legii nr. 38/2008
revendicarea contestatarului În privinţa repunerii În drepturi a solicitantului cererilor
depozit 028133 şi 028134 a fost admisă în temeiul art. 49 (5) al Legii nr. 38/2008. În
urma examinării motivelor contestaţiilor, Comisia de Contestaţii a emis la data de
05.03.2013 hotărîrea privind respingerea revendicărilor contestatarului şi menţinerea
În vigoare a Deciziilor Departamentului Mărci, Modele şi Deşt Industriale din
13.12.2011. Referitor la legalitatea hotărîrilor Comisiei de contestaţii din 05.03.21 a
menţionat următoarele:la examinarea temeiurilor contestaţiilor depuse, Comisia de
Contestaţii constatat că semnul solicitat conform cererii nr. depozit 028133, deşi
reprezintă un semn combinat, care pe lîngă elementele verbale "atlasjet AIRLINES"
include elemente grafice specifice iar semnul verbal solicitat conform cererii nr.
depozit 028134, deşi e executat cu caractere specifice, totuşi, acestea conţin în
componenţa sa elementul principal "atlas", acesta chiar fiind evidenţiat în ansamblul
mărcii, care la rîndul si constituie o marcă înregistrată anterior cu nr. 21975 pe
numele unei alte persoane, pentru servicii similare din aceleaşi clase, iar aceasta fiind
un semn verbal se bucură de protecţie mult mai largă. Astfel, marca opusă "ATLAS"
este integrată totalmente În semnele solicitate) conform cererii nr. depozit 028133 şi
028133, de aceea există riscul de confuzie pentru) consumator, inclusiv riscul de
asociere cu marca anterioară şi semnul solicitat nu poate acceptat spre înregistrare
pentru serviciile revendicate în cerere din clasele 39, conform CIPS, în temeiul art.
8(1 )b) din Legea nr. 38/2008, conform căruia nu înregistrează ca marcă semnele care
sunt identice sau similare cu o marcă anterioară din cauza identităţii sau similitudinii
produselor pe care le desemnează cele două măi există riscul de confuzie pentru
consumator, inclusiv riscul de asociere cu mai anterioară. În legătură cu afirmaţiile
reprezentantului contestatarului precum că marca "ATLAS" nr. 21975, înregistrată de
către Cramarenco Iurie, este similară până gradul de confuzie cu mărcile "atlasjet
AIRLINES" şi cu denumirea de firmă companiei ATLASJET HAVACILIK
ANONIM ŞIRKETI din Turcia, reprezentând partea distinctivă a numelui comercial
al companiei menţionate, iar dl Cramarenco cunoştea despre acest fapt, Comisia a
considerat că acestea nu au relevanţă la examinarea cererii nr. depozit 028133 şi nu
pot fi luate în consideraţie, deoarece conform documentelor dosarului solicitantul
cererii este o altă persoană juridică, adică contestatarul - AERO ACTIV S.R.L., MD,
iar materialele prezentate întru susţinerea relaţiilor de colaborare între contestatar şi
compania turcă în cazul dat nu au nici un efect asupra examinării prezentei cereri. Mai
mult ca atît, Comisia a constatat că compania turcă nu este titular a careva mărci
"atlasjet AIRLINES" după cum afirmă contestatarul, şi anume pe teritoriul Republicii
Moldova a depus abia la data 2012.05.23 cererea de înregistrare a mărcii combinate
"atlasjet" cu nr. depozit 031141. A menţionat că, Hotărîrile Comisiei de Contestaţii
sunt întemeiate pe prevederile art.8(l)b) al Legii nr.38/2008, conform căruia "se
refuză înregistrarea unei mărci în cazul când marca este identică ori similară cu o
marcă anterioară şi, din cauza identităţii ori similitudinii produselor şi/sau serviciilor
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pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator,
inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară ". A mai menţionat că, o astfel de
prevedere se regăseşte şi în Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii
industriale din 20 martie 1883, la care Republica Moldova a aderat prin Hotararea
Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993, care menţionează la art. 6 quinquies
B.l. "că mărcile de fabrică sau de comerţ nu pot fi protejate în cazul în care ele sunt de
natură să aducă atingere anumitor drepturi câştigate de terţi în ţara în care se cere
protecţia".Astfel, pentru motivele de mai sus, Comisia de Contestaţii a considerat
contestaţiile neîntemeiate şi a emis hotărîrea privind respingerea revendicărilor
contestatarului şi menţinerea în vigoare a Deciziilor Departamentului Mărci, Modele
şi Desene Industriale din 13.12.2011.

Consideră că, hotărârile Comisiei de contestaţie sunt legale şi întemeiate fiind
emise în conformitate cu legislaţia în vigoare.

În şedinţa de judecată, reprezentantul intervenientului accesoriu
Cramarenco Iurie- avocatul Nichitoi Iurie a solicitat ca cererea de chemare în
judecată să fie respinsă ca neîntemeiată. A invocat că, în acţiunea sa reclamantul SC
,,Aero Activ"S.R.L. indică că titularul mărcii Atlasjet airlines, ar fi compania aeriană
Atlasjet H. avacilik A.Ş. Yeşilyurt Mah. Eski Halkali Yolu Alaca,rară însă a fi
prezentată o dovadă a celor expuse, rară a fi prezentate probe care ar confirma
asemenea declaraţii. A mai menţionat că, nu este clar rolul reclamantului în această
acţiune, deoarece după cum acesta singur recunoaşte SC ,,Aero Activ"S.R.L. nu este
titular al acestor mărci, şi din materialele prezentate la acţiune nu este nici
reprezentant al companiilor terţe inclusiv şi a lui Atlasjet H. avacilik A.Ş. Yeşilyurt
Mah. Eski Halkali Yolu Alacati.

Ceea ce ţine de expunerea în cerere că Iurie Cramarenco, a depus spre
înregistrare pe teritoriul Republicii Moldova denumirea de firmă a companiei al cărei
este partener, nu este corectă,deoarece, Iurie Cramarenco nu a depus la AGEPI, o
cerere de înregistrare a denumirii de firmă ci a depus cerere de înregistrare a mărcii
"AIIMS", circumstanţă care nu este negată nici de către reprezentantul reclamantului
în acţiunea înaintată, iar Iurie Cramarenco nu este şi nu a fost partenerul lui Atlasjet
Havacilik A.Ş. Yefilyurt Mah. Eski Halkali Yolu Alacati.

Audiind părţile, examinând cererea de chemare în judecată, cercetând probele
prezentate, instanţa de judecată consideră necesar de a respinge ca fiind
neîntemeiată cererea depusă de SRL"AeroActiv", din următoarele considerente.

Conform art. 239 din CPC al RM, hotărîrea judecătorească trebuie să fie legală şi
întemeiată. Instanţa îşi întemeiază hotărîrea numai pe circumstanţele constatate
nemijlocit de instanţă şi pe probele cercetate în şedinţă de judecată.

Conform art. 240, alin. (1) din CPC al RM, la deliberarea hotărîrii, instanţa
judecătorească apreciază probele, determină circumstanţele care au importanţă pentru
soluţionarea pricinilor, care au fost sau nu stabilite, caracterul raportului juridic dintre
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părţi, legea aplicabilă soluţionării pricinii şi admisibilitatea acţiunii.
Astfel, prin prisma normei legale citate, în conformitate cu materialele prezentate

şi anexate la dosar şi explicaţiilor aduse de părţi în şedinţa de judecată, instanţa a
stabilit cert că, reclamantul SRL"Aero Activ" a contestat la Comisia de Contestaţii a
AGEPI Hotărârea Departamentului Mărci, Desene şi Modele Industriale al AGEPI cu
privire la respingerea la înregistrare a mărcilor nr. depozit 028134 din 18.11.2010
"atlasjet AIRLINES" şi nr. depozit 028133 din 18.11.2010 "atlasjet AIRLINES"
(combinată) pentru produsele solicitate din clasa 39, 43 conform (CIPS) revendicate
în cererea de înregistrare.

La data de 05.03.2013 a fost convocată şedinţa Comisiei de Contestaţii a
AGEPI, în cadrul căreia s-a examinat contestaţia menţionată şi a fost emisă Hotărârea
de respingerea a contestaţiei şi de respingere la înregistrare în Republica Moldova a
mărcilor nr. depozit 028134 din 18.11.2010 "atlasjet AIRLINES" şi nr. depozit
028133 din 18.11.2010 "atlasjet AIRLINE (combinată) pentru produsele solicitate din
clasa 39, 43 conform (CIPS) revendicate în cererea de înregistrare.

Astfel, reclamantul nefiind de acord cu hotărîrea Comisiei de. Contestaţii a
AGEPI a depus cerere de chemare în judecată prin care a solicitat anularea parţială a
hotărîri lor menţionate şi înregistrarea mărcilor nr.depozit 028134 din 18.11.2010
"atlasjet AIRLINES" şi nr. depozit 028133 din 18.11.2010 "atlasjet AIRLINES şi
admiterea la protecţie în Republica Moldova a mărcilor nr.depozit 028134 din
18.11.2010 "atlasjet AIRLINES" şi nr. depozit 028133 din 18.11.2010 "atlasjet
AIRLINES,,(combinată) pentru produsele solicitate din clasa 39, 43 conform
Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS) .

Astfel, instanţa de judecată ţine să precizeze că în vederea înregistrării mărcii
comerciale pe teritoriul Republicii Moldova legiuitorul a prevăzut anumite restricţii
care vor fi luate în calcul şi verificate la depunerea cererii de către organul
împutel1!icit prin lege în domeniul proprietăţii intelectuale, şi anume AGEPI. .

In acest context, instanţa de judecată reţine prevederile aplicabile speţei în
cauză, şi anume, art. 8 al.(l) lit. b) al Legii privind protecţia mărcilor, în afara
motivelor de refuz prevăzute la art. 7, se refuză înregistrarea şi în cazul când marca
este identică 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.

Mai mult, instanţa de judecată menţionează că o astfel de prevedere se regăseşte
şi în Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20.03.1883, la
care Republica Moldova a aderat prin hotărîrea Parlamentului nr.1328-XII din 11
martiel993, care stipulează că "mărcile de fabrică sau de comerţ nu pot fi protejate în
cazul în care ele sânt de natură să aducă atingere anumitor drepturi câştigate de terţi în
care se cere protecţia".

În acest sens,instanţa de judecată reţine că, la examinarea temeiurilor
contestaţiilor depuse, Comisia de Contestaţii a constatat că semnul solicitat conform
cererii nr. depozit 028133, deşi reprezintă un semn combinat, care pe lîngă
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elementele verbale "atlasjet AIRLINES" include elemente grafice specifice iar
semnul verbal solicitat conform cererii nr. depozit 028134, deşi e executat cu
caractere specifice, totuşi, acestea conţin în componenţa sa element principal "atlas",
acesta chiar fiind evidenţiat în ansamblul mărcii, care la rîndul său si constituie o
marcă înregistrată anterior cu nr. 21975 pe numele unei alte persoane, pentru servicii
similare din aceleaşi clase, iar aceasta fiind un semn verbal se bucură de protecţie
mult mai largă.

Prin urmare, instanţa de judecată constată cu certitudine că, marca opusă
"ATLAS" este integrată totalmente în semnele solicitate conform cererii nr. depozit
028133 şi 028133, de aceea există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv
riscul de asociere cu marca anterioară şi semnul solicitat nu poate fi acceptat spre
înregistrare pentru serviciile revendicate în cerere din clasele 39, conform CIPS.

Referitor la afirmaţiile reprezentantului reclamantului precum că, marca
"ATLAS" nr. 21975, înregistrată de către Cramarenco lurie, este similară până la
gradul de confuzie cu mărcile "atlasjet AIRLINES" şi cu denumirea de firmă
companiei ATLASJET HAVACILIK ANONIM ŞIRKETI din Turcia, reprezentând
partea distinctivă a numelui comercial al companiei menţionate, iar Cramarenco Iurie
cunoştea despre acest fapt, instanţa de judecată consideră că, acestea nu au relevanţă
pentru examinarea cererii nr. depozit 028133 depusă de către reclamant, deoarece
conform documentelor dosarului solicitantul cererii este o altă persoană juridică, adică
contestatarul - SRL"Aero Activ", iar materialele prezentate întru susţinerea relaţiilor
de colaborare între reclamant şi compania turcă în cazul dat nu au nici un efect asupra
examinării prezentei cereri şi înregistrarea mărcilor solicitate pe teritoriul Republicii
Moldova.

Mai mult ca atît, instanţa de judecată constată că, compania turcă nu este
titular a careva mărci "atlasjet AIRLINES" în Republica Moldova, după cum afirmă
reclamantul, şi anume pe teritoriul Republicii Moldova a depus abia la data
23.05.2012 cererea de înregistrare a mărcii combinate "atlasjet" cu nr. depozit
031141.

De asemenea, referitor la afirmaţiile reclamantului precum că prin înregistrarea
mărcii "ATLAS" pe numele lui Cramarenco lurie s-a adus atingere dreptului la nume
(denumirea de firmă) a companiei ATLASJET HAVACILIK ANONIM ŞIRKETI din
Turcia, care urma a fi protejat fară înregistrare conform art. 8 al Convenţiei de la Paris
pentru protecţia proprietăţii industriale, instanţa de judecată le consideră neîntemeiate,
or conform legislaţiei în vigoare orice persoană interesată poate formula opoziţii,
contestaţii la înregistrarea unei mărcii (conform condiţiilor prevăzute în art. 40, 47 ale
Legii nr. 38/2008), dacă consideră că prin înregistrarea acesteia se încalcă anumite
drepturi anterioare.

Cît priveşte protejarea numelui comercial, instanţa de judecată menţionează că,
Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale (1883) conţine prevederi
în mod general, însă legislaţia naţională a fiecărui stat membru indică condiţiile
concrete de înregistrare şi protecţie a obiectelor de proprietate industrială iar în
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Republica Moldova denumirea de firmă trebuie să fie binecunoscută.
Referitor la argumentele reclamantului că,titularul mărcii opuse ,,ATLAS" nr;

21975 a înregistrat marca pe numele său cu rea-credinţă, rară acordul titularului
adevărat al mărcii, şi a acţionat cu scopul de a se folosi de renumele şi calitatea unei
mărci notorii, instanţa de judecată le respinge ca fiind neîntemeiate şi declarative,
lipsite de un suport juridic, ar potrivit art. 118 alin. (1) CPC reclamantul are obligaţia
de a dovedi, circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor
sale dacă legea nu dispune altfel, în această ordine de idei, şi în acest sens, instanţa
consideră că reclamantul nu a prezentat careva probe pertinente şi admisibile în
vederea justificării celor invocate.

Reieşind din prevederile legale citate mai sus, raportându-le la speţa în cauză,
instanţa de judecată reţine cu certitudine că, marca solicitată nu poate fi acceptată spre
Înregistrare pe numele solicitantului în condiţiile în care s-a stabilit cu certitudine
faptul că, semnul solicitat conform cererii nr. depozit 028133, deşi reprezintă un semn
combinat, care pe lîngă elementele verbale "atlasjet AIRLINES" include elemente
grafice specifice iar semnul verbal solicitat conform cererii nr. depozit 028134, deşi e
executat cu caractere specifice, totuşi, acestea conţin în componenţa sa elementul
principal "atlas", acesta chiar fiind evidenţiat în ansamblul măicii, care la rîndul si
constituie o marcă înregistrată anterior cu nr. 21975 pe numele unei alte persoane,
pentru servicii similare din aceleaşi clase, iar aceasta fiind un semn verbal se bucură
de protecţie mult mai largă.

Astfel, din considerentul că, în stabilirea similitudinii mărcilor şi riscului în
confuzie, prima impresie a imaginii mărcii asupra consumatorului este importantă,
instanţa de judecată consideră neîntemeiate cerinţele reclamantului.

Mai mult ca atât, mărcile În discuţie practic se pronunţă în acelaşi fel, fiind
similare şi din punct de vedere fonetic.

Totodată, instanţa de judecată atrage atenţia şi asupra prevederilor stipulate în
Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883, la
care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. l328-XII din Il
martie 1993, care menţionează la art. 6 bis 1)că, " Ţările uniunii se obligă, fie din
oficiu dacă legislaţia ţării o îngăduie, fie la cererea celui interesat, să refuze sau să
invalideze înregistrarea şi să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de comerţ
care constituie o reproducere, imitaţie sau traducere putînd crea confuzie, a unei
mărci pe care autoritatea competentă a ţării de înregistrare sau de folosire o va
considera că este notoriu cunoscută ca fiind deja marca unei persoane admise să
beneficieze de prezenta convenţie şi ca fiind folosită pentru produse identice sau
similare. Se va proceda la fel atunci cînd partea esenţială a mărcii constituie o
reproducere a unei astfel de mărci notoriu cunoscute, sau o imitaţie puf'md fi
confundată cu aceasta".

Prin urmare, în scopul evitării inducerii în eroare consumatorului şi menţinerii
echilibrului economic atît la nivel internaţional, cît la cel naţional, respectării
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drepturilor deţinătorului mărcii comerciale, instanţa de judecată va aprecia ca fiind
neîntemeiată cererea de chemare În judecată depusă de către SRL"Aero Activ" din ce
considerente urmează a fi respinsă.

În acest context, instanţa de judecată mai reţine şi prevederile art. 41 alin (1) din
Legea nr. 38 din 29.02.2008, care stipulează expres despre modalitatea şi procedura
examinării În fond a cererii de Înregistrare a mărcii pe teritoriul Republicii Moldova,
astfel, În termen de 6 luni de la publicarea cererii, AGEPI efectuează examinarea de
fond a acesteia În vederea respectării condiţiilor de protecţie a mărcii, sub rezerva
achitării taxelor stabilite.

Conform art. 41 alin (3) din Legea nr. 38 din 29.02.2008, în funcţie de rezultatele
examinării de fond, AGEPI adoptă decizia de Înregistrare a mărcii, în totalitate sau în
parte, ori de respingere a cererii de înregistrare a mărcii şi o notifică solicitantului în
termen de o lună de la data adoptării.

Iar, În conformitate cu art. 47 alin (1) din Legea nr. 38 din 29.02.2008, orice
decizie privind cererile de înregistrare a mărcilor poate fi contestată de către părţi în
termen de 2 luni de la data primirii ei sau de către persoanele terţe care deţin
informaţia referitor la înregistrarea mărcii - în termenul cuprins între data emiterii
deciziei şi data Înregistrării mărcii. Contestaţia are un efect suspensiv.

Astfel, instanţa de judecată consideră că Hotărîrea Comisiei de Contestaţie din
05.03.2013 de respingere a cererii solicitantului de Înregistrare a mărcii este una
legală, emisă În conformitate cu normele legale citate mai sus şi urmează a fi
menţinută În vigoare.

Întru susţinerea celor stabilite, instanţa de judecată mai reţine prevederile art. 43
al (1) al Legii nr. 38 din 29.02.2008, conform căreia, în cazul în care, în temeiul
motivelor absolute sau relative de refuz specificate la art.7 şi 8, marca este exclusă de
la Înregistrare pentru toate sau pentru o parte din produsele şi/sau serviciile pentru
care aceasta este solicitată, cererea de Înregistrare a mărcii se respinge pentru
produsele şi/sau serviciile respective.

Instanţa de judecată reţine că legea citată mai sus, prevede şi modalitatea de
contestare a Deciziei emise de AGEPI pe marginea cererii de înregistrare a mărcii
comerciale.

Prin urmare,la art. 47 al Legii nr. 38 din 29.02.2008, alin. (1) prevede că, orice
decizie privind cererile de înregistrare a mărcilor poate fi contestată de către părţi în
termen de 2 luni de la data primirii ei sau de către persoanele terţe care deţin
informaţia referitor la Înregistrarea mărcii - în termenul cuprins între data emiterii
deciziei şi data Înregistrării mărcii. Contestaţia are un efect suspensiv.

Astfel, contestând Decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale,
instanţa de judecată consideră că Comisia de Contestaţii AGEPI a examinat legal în
temeiul prevederilor legii nominalizate, contestaţia depusă şi întemeiat a emis
Hotărîrea la data de 05.03.2013 cu privire la respingerea înregistrării În Republica
Moldova a mărcilor nr.depozit 028134 din 18.11.2010 "atlasjet AIRLINES" şi nr.
depozit 028133 din 18.11.2010 "atlasjet AIRLINES" (combinată) pentru produsele
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solicitate din clasa 39, 43 conform Clasificării Internaţionale a Produselor ŞI
Serviciilor (CIPS).

Prin urmare, instanţa de judecată pe parcursul examinării cauzei în fond, nu a
constatat existenţa temeiurilor pentru anulareaa hotărârii contestate, aceste fiind
legale, corespunzătoare prevederilor legii şi procedurii stabilite.

Reieşind din circumstanţele de fapt şi de drept ale pricinii, prevederile legale
enunţate mai sus şi raportate la speţa în cauză, şi ţinând cont de faptul, că atît Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale, cît şi Hotărîrea Comisiei de
Contestaţie a AGEPI din 05.03.2013 sunt legale şi întemeiate, instanţa de judecată
ajunge la concluzia de a respinge cererea de chemare în judecată depusă de către
SRL"Aero Activ"ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008;
conform art. 26,27,30 al Legii contenciosului administrativ; art. 238-241din CPC al
RM, Curtea de Apel Chişinău,

Hotărăşte:

Cererea de chemare în judecată depusă de SRL" Aero Activ" împotriva Agenţiei
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI),intervenient
accesoriu Cramarenco Iurie cu privire la, anularea parţială a hotărîrilor Comisiei de
Contestaţii a AGEPI din 05.03.2013 privind respingerea înregistrării în Republica
Moldova a mărcilor nr.depozit 028134 din 18.11.2010 "atlasjet AIRLINES" şi nr.
depozit 028133 din 18.11.2010 "atlasjet AIRLINES,,(combinată) pentru produsele
solicitate din clasa 39, 43 conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi
Serviciilor (CIPS), se resp_ingeca fiind neîntemeiată.

Hotărîrea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie În termen de
două luni zile.

Preşedintele şedinţei,
judecătorul
Curţii de Apel Chişinău (Jl.
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