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Prima instanţă, Curtea de Apel Chişinău: N. Vascan                                      Dosarul nr. 2r-5/10 

 

D E C I Z I E 

 

20 ianuarie 2010                                                                                  mun. Chişinău 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul – Vera Macinskaia 

Judecătorii – Tatiana Vieru şi Valentina Clevadî 

 

cu participarea: translatorului Elena Zaharciuc; reprezentantului recurentului 

Societatea cu Răspundere Limitată „Moldagroproduct” – Gîndea Anatolie în baza 

procurii nr. 4 din 23 decembrie 2009; reprezentantului intimatului Societatea pe 

Acţiuni de tip închis „ENZIM” Ucraina – Olga Socolova în baza procurii din 08 

decembrie 2008 şi a reprezentantului intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală – Ciuş Doina în baza procurii nr. 218 din 11 februarie 2009,   

examinînd în şedinţă publică recursul declarat de Societatea cu Răspundere 

Limitată „Moldagroproduct”, 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societăţii pe Acţiuni de tip 

închis „ENZIM” Ucraina împotriva Societăţii cu Răspundere Limitată 

„Moldagroproduct” şi intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală cu privire la anularea înregistrării mărcii, 

împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 29 mai 2009, prin care acţiunea a 

fost admisă, 

c o n s t a t ă 

 

La 31 martie 2009, Societatea pe Acţiuni de tip închis „ENZIM” Ucraina a depus 

o cerere de chemare în judecată împotriva Societăţii cu Răspundere Limitată 

„Moldagroproduct” şi intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală cu privire la anularea înregistrării mărcii. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că încă din anul 2004, pe teritoriul 

Ucrainei, Societatea pe Acţiuni de tip închis „ENZIM” a început că producă hrană 

pentru animale sub marca comercială „Клуб 4 лапы”. 

 Societatea pe Acţiuni de tip închis „ENZIM” Ucraina a depus la Departamentul 

de Stat al Proprietăţii Intelectuale din Ucraina o cerere privind înregistrarea mărcii sus-

vizate pentru clasele 3, 5, 10 ,16, 18, 21, 27, 28, 31, 35, 41, 43, 44 CIPS, iar la 03 

martie 2004 i-a fost eliberat certificatul de înregistrare nr. 57027, care a fost publicat în 

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr. 12 din 15 decembrie 2005. 

Ulterior, în scopul promovării mărcii a fost încheiat un contract cu o agenţie 

publicitară privind crearea spoturilor publicitare întru promovarea producţiei sale. 

Spoturile publicitare au fost derulate la canalele de televiziune ucraineşti, care s-

au difuzat inclusiv şi pe teritoriul RM. Publicitatea a fost plasată şi în publicaţii 

periodice, cum ar fi revista „ЗООБИЗНЕС” nr. 1 pentru anul 2005. 
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Menţionează reclamantul că pe teritoriul RM au fost petrecute negocieri cu firma 

„MIHTAMOL” privind livrarea produselor companiei „ENZIM” Ucraina, inclusiv sub 

marca comercială „Клуб 4 лапы”. 

De asemenea, pe pagina WEB a fost înregistrat domeniul club4lapy.com.ua 

pentru ca informaţia despre marcă şi producţie să fie mai accesibilă pentru orice 

consumator. 

La 08 aprilie 2005, pîrîtul  Societatea cu Răspundere Limitată „Moldagroproduct” 

a depus la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală RM o cerere privind 

înregistrarea mărcii comerciale „Клуб 4 лапы” nr. de depozit 016676 pentru clasele 

31, 35, 39 CIPS. 

Cererea a fost înregistrată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr. 

3/2006. 

La 04 iulie 2006, Societăţii cu Răspundere Limitată „Moldagroproduct” i-a fost 

eliberat Certificatul de înregistrare a mărcii „Клуб 4 лапы” nr. 13834 pentru clasele 

31, 35, 39 CIPS. 

Invocă reclamantul că Societatea cu Răspundere Limitată „Moldagroproduct” nu 

este producător a unor asemenea produse, ci doar furnizor de diverse produse pe piaţa 

RM.  

Indică Societatea pe Acţiuni de tip închis „ENZIM” Ucraina că s-au întreprins 

măsuri de soluţionare pe cale amiabilă a conflictului privind utilizarea mărcii străine, 

fiindu-i înaintate firmei „Moldagroproduct” SRL propuneri de a fi transmisă benevol 

marca în litigiu, utilizată de către primul ilegal, însă a primit refuz. Ba mai mult decît 

atît, pîrîtul i-a ameninţat că marca în cauză va fi înscrisă în Registrul Vamal pentru a fi 

interzis importul acestor produse pe teritoriul RM de toate persoanele cu excepţia 

agenţilor economici autorizate de SRL „Moldagroproduct”. 

Declară Societatea pe Acţiuni de tip închis „ENZIM” Ucraina că firma 

„Moldagroproduct” SRL putea şti de existenţa mărcii „Клуб 4 лапы” şi despre 

promovarea acesteia pe teritoriul Ucrainei. Numai în anul 2004 în regiunea Odesa, 

Ucraina a fost livrată această producţie în volum de 65 de tone, iar în anul 2005 – 229 

tone. 

Astfel, indică reclamantul că pîrîtul cu rea-credinţă a înregistrat după sine marca 

„Клуб 4 лапы”, care era deja era înregistrată pe teritoriul ţării de origine. 

Mai mult decît atît, scopul pîrîtului la înregistrarea mărcii în litigiu după sine nu 

era de a fabrica această producţie, ci de a monopoliza piaţa, creînd o concurenţă ne 

loială. 

Cere Societatea pe Acţiuni de tip închis „ENZIM” Ucraina să fie recunoscută 

marca comercială „Клуб 4 лапы” înregistrată după Societatea cu Răspundere Limitată 

„Moldagroproduct” conform Certificatului nr. 13834 din 04 iulie 2006 drept nulă ca 

fiind înregistrată cu rea-credinţă şi să fie anulat Certificatul nr. 13834 din 04 iulie 2006, 

prin care a fost înregistrată marca „Клуб 4 лапы” după Societatea cu Răspundere 

Limitată „Moldagroproduct” pentru produsele şi serviciile din clasele 31, 35 şi 39 

CIPS. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 29 mai 2009 acţiunea a fost admisă. A 

fost recunoscută nulă marca „Клуб 4 лапы” înregistrată conform Certificatului nr. 

13834 din 04 iulie 2006 după Societatea cu Răspundere Limitată „Moldagroproduct” 

ca fiind înregistrată cu rea credinţă şi contrar prevederilor legislaţiei în vigoare. A fost 

anulat Certificatul nr. 13834 din 04 iulie 2006, prin care a fost înregistrată marca 
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„Клуб 4 лапы” după Societatea cu Răspundere Limitată „Moldagroproduct” pentru 

produsele şi serviciile din clasele 31, 35 şi 39 CIPS. 

Societatea cu Răspundere Limitată „Moldagroproduct” a declarat recurs împotriva 

hotărîrii primei instanţe, cerînd admiterea recursului, casarea hotărîrii Curţii de Apel 

Chişinău din 29 mai 2009 şi pronunţarea unei noi hotărîri prin care acţiunea să fie 

integral respinsă. 

Recurentul Societatea cu Răspundere Limitată „Moldagroproduct”, în motivarea 

recursului, a indicat că nu au fost constatate şi elucidate pe deplin circumstanţele care 

au importanţă pentru soluţionarea pricinii în fond. 

Reprezentantul recurentului Societatea cu Răspundere Limitată 

„Moldagroproduct” – Gîndea Anatolie, în şedinţa instanţei de recurs, a susţinut 

recursul, cerînd admiterea acestuia, casarea hotărîrii primei instanţe şi pronunţarea unei 

noi hotărîri prin care acţiunea să fie integral respinsă. 

Reprezentantul intimatului Societatea pe Acţiuni de tip închis „ENZIM” Ucraina – 

Olga Socolova, în şedinţa instanţei de recurs, a cerut respingerea recursului şi 

menţinerea hotărîrii primei instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legală. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală – Doina Ciuş, în şedinţa instanţei de recurs, a invocat că la etapa 

examinării semnului în vederea respectării condiţiilor de protecţie a acestuia s-a 

constatat că nu există temeiuri legale pentru a respinge cererea de înregistrare a mărcii 

şi nici o persoană terţă nu a contestat înregistrarea mărcii în temeiul stabilit. Astfel, 

toate acţiunile AGPI ce ţin de examinarea cererii şi înregistrarea mărcii au fost realizate 

în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare la etapa examinării mărcii şi respectiv nu 

poate să-şi expună poziţia referitor la admiterea sau respingerea recursului. 

Audiind declaraţiile reprezentanţilor părţilor, studiind materialele dosarului, 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră 

recursul neîntemeiat şi care urmează a fi respins cu menţinerea hotărîrii primei instanţe 

din următoarele considerente. 

În conformitate cu art. 417 al. (1) lit. a) CPC, instanţa de recurs, după ce judecă 

recursul, este în drept să respingă şi să menţină hotărîrea primei instanţe.  

Colegiul consideră că prima instanţă cu certitudine a constatat şi a elucidat pe 

deplin toate circumstanţele, care au importanţă pentru soluţionare pricinii în fond, a 

apreciat obiectiv sub toate aspectele probele pe dosar, aplicînd corect la litigiul dat 

nomele de drept material şi prin urmare nu necesită o verificare suplimentară a cărorva 

circumstanţe sau probe. 

Astfel, după cum rezultă din materialele dosarului încă din anul 2004, pe teritoriul 

Ucrainei, Societatea pe Acţiuni de tip închis „ENZIM” a început că producă hrană 

pentru animale sub marca comercială „Клуб 4 лапы”. 

Societatea pe Acţiuni de tip închis „ENZIM” Ucraina a depus la Departamentul de 

Stat al Proprietăţii Intelectuale din Ucraina o cerere privind înregistrarea mărcii sus-

vizate pentru clasele 3, 5, 10, 16, 18, 21, 27, 28, 31, 35, 41, 43, 44 CIPS, iar la 03 

martie 2004 i-a fost eliberat certificatul de înregistrare nr. 57027, care a fost publicat în 

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr. 12 din 15 decembrie 2005 (f.d. 4-5). 

Ulterior, în scopul promovării mărcii intimatul a încheiat un contract cu o agenţie 

publicitară privind crearea spoturilor publicitare întru promovarea producţiei sale (f.d. 

6-10). 
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Spoturile publicitare au fost derulate la canalele de televiziune ucraineşti, care s-

au difuzat inclusiv şi pe teritoriul RM. Publicitatea a fost plasată şi în publicaţii 

periodice, cum ar fi revista „ЗООБИЗНЕС” nr. 1 pentru anul 2005 (f.d. 11-12). 

De asemenea, pe pagina WEB a fost înregistrat domeniul club4lapy.com.ua 

pentru ca informaţia despre marcă şi producţie să fie mai accesibilă pentru orice 

consumator (f.d. 13-14). 

La 08 aprilie 2005, pîrîtul  Societatea cu Răspundere Limitată „Moldagroproduct” 

a depus la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală RM o cerere privind 

înregistrarea mărcii comerciale „Клуб 4 лапы” nr. de depozit 016676 pentru clasele 

31, 35, 39 CIPS. Cererea a fost înregistrată în Buletinul Oficial de Proprietate 

Industrială nr. 3/2006. La 04 iulie 2006, Societăţii cu Răspundere Limitată 

„Moldagroproduct” i-a fost eliberat Certificatul de înregistrare a mărcii „Клуб 4 лапы” 

nr. 13834 pentru  clasele 31, 35, 39 CIPS (f.d. 15). 

Conform art. 8 alin. (1) lit. a) al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 

februarie 2008, se refuză înregistrarea şi în cazul cînd marca este identică cu o marcă 

anterioară înregistrată pentru produse şi/sau servicii identice. 

Or, potrivit art. 8 alin. (2) lit. a) al Legii privind protecţia mărcilor, prin mărci 

anterioare se subînţelege mărcile a căror dată de depozit sau, după caz, de prioritate, în 

sensul art. 34, este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii, ţinînd 

cont, după caz, de dreptul de prioritate, în sensul art. 33 sau, după caz, în sensul art. 35, 

invocat în sprijinul acestei mărci, şi care aparţin următoarelor categorii: - mărci 

înregistrate în Republica Moldova;  - înregistrări internaţionale care îşi extind efectele 

în Republica Moldova. 

Prin urmare, Colegiul consideră că prima instanţă corect a ajuns la concluzia de a 

admite acţiunea Societăţii pe Acţiuni de tip închis „ENZIM” Ucraina, deoarece ambele 

Certificate au fost eliberate în conformitate cu prevederile Clasificării Internaţionale de 

Produse şi Servicii şi în situaţia dată au o aplicare la nivel internaţional. 

Astfel, Certificatul de înregistrare a mărcii „Клуб 4 лапы” nr. 57027 din 03 martie 

2004 eliberat Societăţii pe Acţiuni de tip închis „ENZIM” Ucraina pentru clasele 3, 5, 

10, 16, 18, 21, 27, 28, 31, 35, 41, 43, 44 CIPS are o forţă juridică prioritară faţă de 

Certificatul de înregistrare a mărcii „Клуб 4 лапы” nr. 13834 din 04 iulie 2006 eliberat 

Societăţii cu Răspundere Limitată „Moldagroproduct” pentru  clasele 31, 35, 39 CIPS, 

dat fiind faptul că marca „Клуб 4 лапы” nr. 57027 a fost înregistrată după intimat în 

ţara de origine anterior datei de înregistrare a mărcii „Клуб 4 лапы” nr. 13834. 

Prin prisma prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii privind protecţia mărcilor, 

marca este declarată nulă dacă solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul 

depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Marca se consideră ca fiind înregistrată cu 

rea-credinţă în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, 

solicitantul ştia sau putea şti despre existenţa, inclusiv în străinătate, a unei astfel de 

mărci ce se bucură de renume în ţara de origine şi este promovată în Republica 

Moldova sau se negociază o astfel de promovare. La anularea mărcii pe motivul 

înregistrării ei cu rea-credinţă se va ţine cont în special de faptul dacă marca 

înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu o altă marcă sau 

dacă titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj. 

Astfel, rezultă că recurentul cu rea-credinţă a acţionat la momentul depunerii 

cererii de înregistrare a mărcii, fiindcă această cerere a fost depusă după ce marca 

„Клуб 4 лапы” a fost înregistrată în ţara de origine Ucraina, iar pe teritoriul Republicii 

Moldova se cunoştea despre existenţa unei asemenea mărci prin intermediul spoturilor 
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publicitare difuzate la posturile de televiziune ucraineşti retransmise pe teritoriul RM, 

prin publicaţiile periodice, cît şi prin pagina WEB. Prin urmare, Societatea cu 

Răspundere Limitată „Moldagroproduct” ştia sau putea şti despre existenţa, inclusiv în 

străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în ţara de origine şi este 

promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare. Cu atît mai 

mult cu cît, compania „ENZIM” SA Ucraina a negociat pe teritoriul RM cu firma 

„MIHTAMOL” privind livrarea produselor sale, inclusiv sub marca comercială „Клуб 

4 лапы”. 

Mai mult decît atît, după cum s-a stabilit Societatea cu Răspundere Limitată 

„Moldagroproduct” nu produce produse din clasele 31, 35 CIPS din care categorie fac 

parte şi produsele sub marca „Клуб 4 лапы” ai căror producător este compania 

„ENZIM” SA Ucraina.  

Deci reiese că Societatea cu Răspundere Limitată „Moldagroproduct” a înregistrat 

marca în litigiu cu rea-credinţă în scopul monopolizării şi blocării concurenţei libere. 

Din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul prima instanţă a examinat 

pricina sub toate aspectele, a verificat şi a apreciat corect probele, iar temeiurile 

invocate de recurent sunt neîntemeiate, Colegiul civil şi de contencios administrativ al 

Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a respinge recursul şi de a menţine 

hotărîrea primei instanţe. 

În conformitate cu art. 417 al.(1) lit. a), art. 419 CPC, Colegiul civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, 
 

d e c i d e 

 

Se respinge recursul declarat de Societatea cu Răspundere Limitată 

„Moldagroproduct”. 

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 29 mai 2009, în pricina civilă la 

cererea de chemare în judecată a Societăţii pe Acţiuni de tip închis „ENZIM” Ucraina 

împotriva Societăţii cu Răspundere Limitată „Moldagroproduct” şi intervenientului 

accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea 

înregistrării mărcii. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                                Vera Macinskaia 

 

Judecătorii                                                                               Tatiana Vieru 

 

                                                                                                 Valentina Clevadî 

                                                                                

 

 

   

    

   

 
 

 

 


