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Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău

Dosarul nr. 2-3388/2016
41-2-1170-28012016

HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGll

13 mai 2016
Instan/a compusă din:
Preşedintele şedin/ei,
Judecătorul
Grefier

mun. Chişinău

Olesea Ţurcan
Danu/a Mariana

A examinat în şedinţă de judecată publică acţiunea civilă la cererea de chemare în judecată
declarată de SRL Numex&Co către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi Horoliskii
Molocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov SA privind anularea mărcii, deciziei de înregistrare a
mărcii comerciale cu nr. de depozit 029975 din 18.10.20 Il, Hotărîrii Comisiei de Contestare a Agenţiei
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 09.06.2014,

CONSTATĂ:
Solicitările reclamantului:
La data de 29.07.2014 SRL "Numex&Co" s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată către

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi Horoliskii Molocinokonservnîi Kombinat Detskih
Produktov SA privind anularea mărcii, deciziei de înregistrare a mărcii comerciale cu nr. de depozit
029975 din 18.10.2011, Hotărîrii Comisiei de Contestare a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală din 09.06.2014.

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că la 04.05.2011 a depus cerere de înregistrare a mărcii,
cu numărul de intrare 31402, ce reprezenta o marcă individuală, figurativă, partea figurativă reprezentînd
O imagine stilizată a unei fetiţe pe o poiană cu flori, unde fetiţa este cu o pălărie şi într-o poză şireată.

Marca a fost înregistrată pentru următoarele clase conform clasificatorului de la Nisa: 05 - alimente
pentru sugari; 32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor; 35 - publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administrare comercială; lucrări de birou, la cererea de înregistrare a mărcii fiind depus şi
depozitul nr. 029192 din 10.05.2010.

Mai indică reclamanta că la 22.02.2011 a încheiat cu SRL "Franslait" (Ucraina), contractul de
utilizare comună a mărcilor comerciale, prin care părţile au consemnat de a permite utilizarea comună a
mărcilor deţinute de părţi pe teritoriul Republicii Moldova şi a Republicii Ucraina, îndeosebi dreptul SRL
"Numex&Co" de a utiliza marca comercială a întreprinderii SRL "Franslait", înregistrate sub nr. 110355
Maliutka pentru clasele 05, 29, 30 şi marca Malîsh 116508, pentru clasa 05. Ambele mărci ale SRL
"Franslait" sunt combinate, iar imaginea acestora practic reproduce imaginea mărcii proprietate a SRL
"Numex&Co", depozit nr. 029192 din 10.05.2010.

Menţionează reclamanta că prin contractul de transmitere a drepturilor de proprietate asupra
mărcilor comerciale nr. 110355 şi nr. 116508 din 20.12.2011, SRL "Franslait" a transmis, iar SRL
"Numex&Co" a primit toate drepturile asupra mărcilor comerciale menţionate, fapt consemnat
suplimentar şi prin decizia din 03.03.2012 a Serviciului de Stat a Proprietăţii Intelectuale a Ucrainei.

Invocă reclamanta că prin notificarea din 14.07.2011 cu nr. de ieşire 7814 din 22.07.2011 s-a
comunicat că sunt îndeplinite cerinţele de depunere a cererii de înregistrare a mărcii şi a fost admisă
publicarea cererii cu numărul de depozit nr. 029192 din 10.05.2011 în Buletinul Oficial de Proprietate
Intelectuală (BOPI) nr. 8/20 Il.

Totodată, la 18.10.2011, prin cererea cu numărul de depozit 029975, SA "Horoliskii
Molocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov" UA a solicitat Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală înregistrarea mărcii figurative "Personaj fantezist", executată.în stil de animaţie, ce reprezintă
imaginea unei fetiţe, îmbrăcate într-un mantou, încheiat cu doi nasturi, decorat cu aceleaşi imagini şi cu
aceeaşi fundă mare la gît. Pe capul fetiţei este o scufiţă, pe mîini are mănuşi, iar picioarele sunt încălţate
în cizme. Fetiţa este cu degetul în gură şi zîmbeşte jucăuş (Imaginea fetiţei fiind practic identică cu cea
din marca figurativă a SRL "Numex&Co" depozit nr. 029192 din 10.05.2010).

Invocă reclamanta că la 29.03.2012 a depus la AGEPI o opoziţie împotriva mărcii cu numărul de



depozit 029975 din 18.10.2011, fapt confirmat prin notificarea de opoziţie din 03.04.2012, nr. 4342, iar
prin notificarea nr. 12460 din 09.10.2012 AGEPI a înştiinţat SRL "Numex&Co" că în urma examinării
dosarului c'ererii de înregistrare a mărcii cu nr. depozit 029975 din 18.10.2011, cererea de înregistrare a
mărcii a fost respinsă parţial.

În avizul provizoriu nr. 12483 din 09.10.2012 este specificat că opoziţia nr. 1470 din 29.03.2012,
este parţial' întemeiată, fiind indicat că desemnarea solicitată de "Combinat" poate fi înregistrată pentru
toate produsele din clasa 29 şi 30, şi pentru următoarele produse din clasa 05: produse farmaceutice şi
veterinare; produse igienice pentru medicină; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru
pl'ombarea; dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, erbicide.

Prin :decizia AGEPI din 15.02.2013 a fost înregistrată marca cu numărul de depozit 029975 pentru
clasele 29 lşi 30, în care au fost incluse toate produsele din aceste clase, împotriva căreia a depus la
21.02.20l3! contestaţia nr. 841, iar prin hotărîrea Comisiei de Contestare a pîrîtei din 09.06.2014
revendicarf(a reclamantei a fost respinsă, menţinîndu-se decizia Departamentului Mărci, Modele şi
Desene Industriale din 15.02.2013, cu transmiterea dosarului Departamentului dat pentru continuarea
proceduril'or, hotărîrea remisă în adresa SRL "Numex&Co" la 30.06.2014; prin scrisoarea nr. 9632.

Consideră reclamanta că hotărîrea Comisiei de Contestare a AGEPI din 09.06.2014 şi decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 1ndustriale din 15.02.2013 privind înregistrarea mărcii
figurative ,,Personaj fantezist" cu nr. depozit 029975 sunt ilegale, nemotivate şi nefondate, deoarece
desemnarell sol'icitată conform cererii cu nr. depozit 029975 este similară, practic identică, cu marca
anterioară li acestea nr. 23380, cu nr. de depozit 029192 din 10.05.2011, publicată în BOPI 8/2011.

Invocă reclamanta că ambele mărci sunt figurative, executate în stil de animaţie, ce reprezintă
imaginea uhei fetiţe îmbrăcate într-un mantou, încheiat cu doi nasturi, decorat cu aceleaşi imagini şi cu
aceeaşi fun~ă mare la gît. Pe capul feritei este o scufiţă, pe mîini are mănuşi, iar picioarele sunt încălţate
în cizme. Flltiţa este cu degetul în gură şi zîmbeşte jucăuş. Singura diferenţa a mărcii depusă de către SRL
"Numex&Co" este prezenţa florilor, rrunzelor stilizate, buburuzele şi fluturii în jurul fetiţei, dar acestea
nu sunt el'einente esenţiale ale mărcii şi pot fi itentificate doar la o vizualizare minuţioasă, iar în ansamblu
dacă priveşti imaginile, acestea sunt similare, pînă la confuzie.

Afirmă reclamanta că marca sa a fost elaborată luînd ca bază mărcile combinate: "Maliutka" cu nr.
110355 şi ;,Malîsh" cu nr~ 116508, înregistrate în Ucraina, drepturile asupra cărora au fost transmise
acesteia de ,către compania SRL ,,Franslait" în baza contractului de cesiune încheiat la 20.12.20 II, marca
intervenientului fiind identică cu mărcile anterioare, iar în cazul în care sunt identice două mărci verbale,
aceasta poate fi o coincidenţă, însă, solicitarea spre înregistrare a unei imagini publicate şi cunoscute, este
un act de ~ea-credinţă, deoarece cererea cu nr. de depozit 029192 a fost publicată la 31.08.2011, iar
cererea exaininată cu nr. de depozit 029975 a fost depusă doar la 18.10.2011, adică peste două luni.

Afirmă că protecţia mărcii solicitate de către "Combinat" pentru produsele din clasele 29 şi 30 din
CIPS (ediţi~ a 10-a) nu poate fi acordată, deoarece o parte din produsele din aceste clase serveşte ca bază
pentru alimente pentru sugari din clasa 05 sau un tip de aceste alimente. Astfel, printre produsele din clasa
29 ca bază pentru alimente pentru sugari sau tipul de aceste alimente sunt: carne, păsări, fructe şi legume
conservate şi gătite, lapte şi produse lactate, şi anume, conserve de, carne, conserve de legume, conserve
de fructe, lapte, lapte cu conţinutul sporit de albumină, lapte de soia, came conservată, băuturi pe bază de
lapte, legume conservate, legume gătite, produse lactate, pireu de mere, frişca, frişca bătută, sucuri de
legume, preparate pentru supe, supe, supe vegetale, ser de lapte, fermenţi de lapte, fructe conservate,
fructe fierte. Printre produsele din clasa 30 pentru alimente pentru sugari se utilizează ca bază şi sunt
produse de ,tip următoarele: orez, faina şi preparate de cereale, şi anume, aditivi de gluten, caşă cu lapte,
gluten de u~ alimentar, crupe de porumb, griş, crupe de ovăz, crupe de orz, crupe de uz alimentar, porumb
măcinat, faină de porumb, faină alimentară, faină de grîu; faină de soia, faină de orz, băuturi lactate, ovăz
măcinat, oV,ăzcurăţat, produse cereale, produse din industria morăritului, produse pe bază ovăzului, fulgi
(cereale uscate), fulgi de porumb, fulgi de ovăz, orz curăţit. Deci, în clasele susmenţionate sunt produsele
similare cu produsele din clasa 05 - alimente pentru sugari.

Invocă reclamanta că marca solicitată de către "Combinat" ,este identică cu o marcă anterioară şi
este solicitată pentru produsele similare, deci, intră sub incidenţa articolului 8 alin. (1) lit. b) al Legii
privind protecţia mărcil'or şi înregistrarea trebuie să fie refuzată dill motive relative, din callza existenţei
riscului de confuzie pentru consumator, inclusiv a riscului de asociere cu marca anterioară, prin acţiunile
contrare ale pîrîtei fiind încălcate prevederile art. 5, art. 8 alin. (1) lit. b) ale Legii date.

Mai menţionează reclamanta că la 19.03.2006 a primit machetele (5 exemplare modele) ce
reproducea4 pe ambalaj şi chipul fetiţei în stil animat, iar conform pct. 5.7 al contractului nr. 19/06,
dreptul de proprietate asupra machetelor ambalaj ului în complex CII imaginile fetiţei din acest moment a
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trecut la reclamantă, iar figura fetiţei luminoasă şi amuzantă a ridicat atractivitatea ambalaj ului şi
reclamanta a considerat necesară înregistrarea ei în ţările de vînzare a mărfii, în Republica Ucraina
înregistrînd pe numele său mărcile combinate 110355 "Maliutka" şi 116508 "Malîş", ce conţineau
imaginea fetiţei, o marcă analogică figurativă fiind înregistrată de acea~ta şi în Republica Moldova (nr.
23380).

Notează reclamanta că la 20.12.2011 drepturile asupra mărcilor în Ucraina au fost transmise
acesteia, cu toate că din 25.11.2008 şi 12.02.2009 în Ucraina sunt protejate mărcile combinate 110355
"Maliutka" şi 116508 "Malîsh" care conţin imaginea fetiţei, existenţa relaţiilor de parteneriat cu
"Combinatul" pînă la 31.12.2010 a determinat atitudinea loială a reclamantei faţă de producătorul din
Ucraina pentru încălcarea drepturilor asupra mărcilor prin folosirea imaginei fetiţei pe ambalajul
produselor lui.

Afirmă reclamanta că prin înregistrarea mărcilor pîrîtul a creat următoarele probleme: în calitate de
mărci pe piaţa Moldovei pot fi folosite mărci similare pînă la gradul de confuzie - imaginile unei fetiţei,
care este greu să le deosebeşti, rară o examinare minuţioasă, în aşa mod creîndu-se riscul asocierii
semnului ce aparţine "Combinatului" cu marca anterioară nr. 23380, fapt ce constituie o încălcare a
prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) al Legii privind protecţia mărcilor, folosirea imaginii similare ca marcă
nu va permite deosebirea produselor SA ,,Horoliskii Molocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov"
de produsele altor producători, fiindcă în activitatea comercială reclamanta foloseşte semnul similar
pentru marcarea produselor alimentare pentru copii, produce la comanda companiei de către alţi
producători şi se încalcă art. 5 şi 7 alin. (1) ale Legii privind protecţia mărcilor; imaginea fetiţei în stil
animaţional se asociază la consumator cu destinaţia produselor ca fiind pentru copii, cei a ce va induce la
riscul de confuzie în privinţa destinaţiei produselor în cazul cînd produsele din clasele 29 şi 30 CIPS vor
fi marcate cu marca figurativă susnumită şi nu vor corespunde prin caracteristicile sale produselor
destinate copiilor, ceea ce creează direct pericol pentru sănătatea şi viaţa copiilor prin faptul că produsele
pentru copii trebuie să corespundă cerinţelor către materia primă şi tehnologia de producere deosebite de
cele pentru maturi şi de aceea protecţia produselor pentru copii se execută de altă clasă şi anume CIPS -
05.

Apreciază reclamanta acţiunile "Combinatului" ca fiind un act de concurenţă neloială, deoarece
corespunde criteriilor prevăzute la art. 10 bis par. (2) şi (3) al Convenţiei de la Paris, fiind capabile să
creeze o confuzie cu Intreprinderea, produsele, activitatea industrială sau comercială a unui concurent,
datorită asemănării acesteia cu marca înregistrată şi utilizarea acesteia pentru produsele care generează
conflict cu o altă marcă, fapt ce constituie, în opinia reclamantei, motive absolute de nulitate în partea
produselor similare din clasele 29 şi 30 conform clasificatorului CIPS în temeiul art. 21 alin. (1) lit. b) al
Legii privind protecţia mărcilor.

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 19 ianuarie 2015 acţiunea SRL "Numex&Co" a fost
respinsă ca neîntemeiată.

La 12.02.2015, SRL "Numex&Co" a declarat recurs împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din
19 ianuarie 2015, solicitînd admiterea acestuia, casarea hotărîrii contestate cu remiterea pricinii la
rejudecare.

Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 08 aprilie 2015 s-a admis recursul declarat de SRL
"Numex&Co", s-a casat integral hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 19 ianuarie 2015 cu remiterea
pricinii spre rejudecare la Curtea de Apel Chişinău, în alt complet de judecată.

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 28 septembrie 2015 prezenta pricină a fost strămutată
pentru examinare în fond în Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău.

Pozitia participantilor la proces:
Reprezentantul reclamantului SRL "Numex&Co", avocatul Lebedinschi Maxim, în şedinţa de

judecată a susţinut acţiunea înaintată şi a solicitat admiterea acesteia.
Reprezentantul pîrîtului Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Vataman Doina, în şedinţa

de judecată nu a susţinut acţiunea înaintată şi a solicitat respingerea acesteia.
În motivarea poziţiei sale procedural acesta a indicat că cererea de înregistrare a mărcii cu nr. de

depozit 029975 din 18.10.2011 a fost depusă spre înregistrare de către SA "Horoliskii
Molocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov" pentru produsele şi serviciile claselor 05, 29, 30, 35
conform clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor, iar după
publicarea în BOPI 12/2011, la 29.03.2012 reclamanta a depus opoziţie împotriva înregistrării mărcii
figurative în litigiu cu nr. de depozit 029975, invocînd dreptul anterior asupra cererii de înregistrare cu nr.
de depozit 029192 din 10.05.2011, în urma examinării căreia, la 09.10.2012, Departamentul Mărci,
Modele şi Desene Industriale al AGEPI a emis avizul. provizoriu de respinge parţială, prin care s-a
constatat că la înregistrarea desemnării se opune cererea naţională figurativă cu nr. de depozit 029192 din
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10.05.2011', solicitant SRL "Numex&Co", înregistrată pentru produsele/serviciile similare din clasele 5
"alimente pentru sugari" şi 35 "publicitate: gestiunea afacerilor comerciale, administrare comercială,
lucrări de birou", iar desemnarea solicitată poate fi înregistrată pentru produsele din clasa 29 şi 30 şi
pentru unele produse din clasa 5: "produse farmaceutice şi veterinare, produse igienice pentru medicină,
plasturi şi materiale pentru pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide" conform CIPS, la
15.02.20l3'fiind emisă decizia de înregistrare parţială a cererii cu nr. de depozit 029975 din 18.10.2011
pentru produsele nominalizate.

AGEPI consideră decizia Comisiei sale de contestaţii din 09.06.2014, emisă asupra contestaţiei
SRL ,,Numex&Co" din 21.02.2013, ca fiind legală şi întemeiată, pe motiv că pe numele reclamantei este
înregistratălmarca naţională figurativă nr. 23380 din 10.05.2011 pentru produse alimentare pentru sugari
din clasa 05 şi pentru totalitatea produselor şi serviciilor din clasele 32,35, iar pe numele "Combinatului"
a fost acce~tată spre înregistrare marca pentru produsele din clasele nominalizate, iar produsele pentru
sugari din dasa 05 se deosebesc de cele din clasele 29, 30, astfel încît, deşi semnele analizate sunt
similare, produsele discutate sunt diferite, iar practica admite coexistenţa unor mărci foarte apropiate sau
chiar identice pentru diferite categorii de produse conform CIPS.

Referitor la materialele aferente înregistrării mărcilor "Maliutka" nr. 110355 şi "Malîsh" nr.
116508 pe ;teritoriul Ucrainei pentru produsele din clasele 05, 29, 30 conform CIPS şi contractul de
cesiune din 20.12.2011, încheiat între SRL "Numex&Co" şi SRL "Franslait", pîrîta invocă că în cazul dat
se aplică principiul teritorialităţii, iar contestatarul nu deţine alte drepturi dobîndite anterior datei
depozitului1cereriiexaminate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia înregistrării mărcii nr. 23380.

Invocă pîrîta că a reţinut materialele prezentate de contestatar, ce ar confirma drepturile acesteia
asupra mărţii figurative, ce reprezintă schiţa unei fetiţe, executată în stil de animaţie, însă nu a putut
admite, deqarece documentele prezentate nu sunt semnate de cineva anume în calitate de autor care ar
putea fi identificat.

Cu referire la reaua-credinţa SA "Horoliskii Molocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov",
pîrîta invocă că legislaţia naţională şi internaţională permite oricărei persoan.e fizice sau juridice,
naţionale sau străine, înregistrarea mărcilor, fără a fi impusă condiţia desfăşurării activităţii de producţie,
de comerţ situ de prestare a serviciilor la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii, iar AGEPI nu este
în drept să:' ceară solicitantului prezentarea informaţiei referitoare la activitatea acestuia, la scopul
înregistrării; etc., toate acţiunile solicitantului fiind admise reieşind din principiile bunei-credinţe.

Cu r~ferire la art. 10 bis al Convenţiei de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale din
20.03.1883,' pîrîta menţionează că depunerea cererii de înregistrare a unei mărci şi nici înregistrarea
mărcii nu ?onstituie obiect al actelor de concurenţă neloială, iar examinarea acestei chestiuni este
reglementatii de Legea nr. 183 din 11.07.2012 şi ţine de competenţa Consiliului concurenţei, astfel încît
acest capăt ge cerere urmează a fi respins.

Reprezentantul pîrîtei SA ,,Horoliskii Molocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov",
Barbăscumpă Dumitru, în şedinţa de judecată nu a susţinut acţiunea înaintată şi a solicitat respingerea
acesteia.

Prin referinţa depusă, reprezentantul pîrîtei SA "Horoliskii Molocinokonservnîi Kombinat Detskih
Produktov" a invocă că reclamanta nu a probat existenţa riscului de confuzie pentru consumator în
privinţa produselor cu marca figurativă nr. depozit 029975 din 18.10.2011 şi marca figurativă nr.029192
din 10.05.2010, şi că SA ,,Horoliskii Molocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov" a acţionat cu
rea-credinţă.la înregistrarea mărcii.

Consideră pîrîta că acţiunea urmează a fi respinsă şi ca urmare a pronunţării hotărîrii Curţii de Apel
Chişinău diiJ 12 iulie 2013, menţinută prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 22 ianuarie 2014, prin
care a fost admisă acţiunea înaintată de SA "Horoliskii Molocinokonservnîi Kombinat Detskih
Produktov" I împotriva SRL "Numex&Co", SA "Exiton Fin" şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea
intelectuală 'şi s-a anulat înregistrarea mărcilor nr. R4784 "MALÎŞ + fig." nr. 12330 "MALÎŞ", nr. 10578
"MALÎŞKA", nr. 12175 ,,MALIUTKA", înregistrate pe numele SRL "Numex&Co", concluziile expuse
în aceste hotărîri judecătoreşti fiind aplicabile speţei în temeiul art. 123alin. (2) CPC.

Cu referire la pretenţia reclamantei de anulare a hotărîrii Comisiei de Contestarea a AGEPI din
09.06.2014, reprezentantul pîrîtei a susţinut poziţia reprezentantului AGEPI, considerînd că pretenţiile
date sunt nefondate şi contrar cadrului legal pertinent.

Aprecierea instantei:
Audiihd reprezentanţii părţilor, studiind materialele cauzei, instanţa de judecată consideră acţiunea

întemeiată şi,pasibilă de a fi admisă din următoarele considerente.
Conform prevederilor art. 130 alin. (1)-(5) CPC, instanţa judecătorească apreciază probele după



mtIma ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare şi nemijlocită a
tuturor probelor din dosar în ansamblul şi interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege. Nici un fel de probe
nu au pentru instanţa judecătorească o forţă probantă prestabilită rară aprecierea lor. Fiecare probă se
apreciază de instanţă privitor la pertinenţa, admisibilitatea, veridicitatea ei, iar toate probele în ansamblu,
privitor la legătura lor reciprocă şi suficienţa pentru soluţionarea pricinii. Ca rezultat al aprecierii
probelor, instanţa judecătorească este obligată să reflecte în hotărîre motivele concluziilor sale privind
admiterea unor probe şi respingerea altor probe, precum şi argumentarea preferinţei unor probe faţă de
altele. Proba este declarată ca fiind veridică dacă instanţa constată prin cercetare şi comparare cu alte
probe că datele pe care le conţine corespund realităţii.

Potrivit dispoziţiilor art. 240 alin. (1)-(3) CPC, 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 părţi, legea aplicabilă soluţionării pricinii şi
admisibilitatea acţiunii. Dacă, în timpul deliberărilor, consideră necesară clarificarea unor noi
circumstanţe importante pentru soluţionarea pricinii sau cercetarea suplimentară a unor probe, instanţa
judecătorească emite o încheiere de reluare a dezbaterilor judiciare. După examinarea pricinii in fond,
instanţa audiază din nou susţinerile orale ale participanţilor la proces. Instanţa judecătorească adoptă
hotărîrea în limitele pretenţiilor înaintate de reclamant.

În conformitate cu art. 118 alin. (l) şi (3) CPC, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanţele
pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu dispune altfel. Circumstanţele
care au importanţă pentru soluţionarea justă a pricinii sint determinate definitiv de instanţajudecătorească
pornind de la pretenţiile şi obiecţiile părţilor şi ale altor participanţi la proces, precum şi de la normele de
drept material şi procedural ce urmează a fi aplicate.

Instanţa de judecată a constatat că la 04.05.20II SRL "Numex&Co" a depus la Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) cererea de înregistrare a mărcii"nr. 31402 ce reprezintă O marcă
individuală, figurativă, ce reprezintă o imagine stilizată a unei fetiţe pe o poiană de flori, unde fetiţa este
cu o pălărie şi într-o poză şireată, executată în stil de animaţie, ce îmbrăcate într-un mantou, încheiat cu
doi nasturi, decorat cu aceleaşi imagini şi cu aceeaşi fundă mare la gît. Pe capul fetiţei este o scufiţă, pe
mîini are mănuşi, iar picioarele sunt încălţate în cizme. Fetiţa este cu degetul în gură şi zîmbeştejucăuş.

Reclamanta solicita înregistrarea mărcii pentru produsele"alimente pentru sugari" din clasa 05 şi
pentru totalitatea produselor şi serviciilor din clasele 32 şi 35, conform Clasificatorului de la Nisa, la
cerereanominalizată fiind depus depozitul nr. 029192 din 10.05.2010.

Potrivit notificării AGEPI nr. 7814 din 22.07.2011 s-a comunicat că sunt îndeplinite condiţiile de
depunere a cererii de înregistrare a mărcii şi în conformitate cu art. 37 alin. (6) lit.a) al Legii privind
protecţia mărcilor s-a admis publicarea cererii cu nr. depozit 029192 din 10.05.2011 în Buletinul Oficial
de Proprietate Industrială nr. 8/2011, conţinînd datele conform codurilor INID, indicate pe verso.

Instanţa a mai stabilit că SRL "Numex&Co" a încheiat cu SRL "Franslait" contractul de utilizare
comună a mărcilor comerciale din 22.02.2011, în baza căruia reclamanta a dobîndit dreptul de utilizare pe
teritoriul R. Moldova şi a Ucrainei a mărcilor comerciale "Maliutka"([21s..şi "Malîsh't123"3])pentru
clasele 05 şi 35, iar în temeiul contractului privind transmiterea dreptuluioe proprietate asupra mărcilor
pentru mărfuri şi servicii conform certificatelor Ucrainei nr. 110355, 116508, încheiat între aceleaşi părţi
la 20.12.2011, SRL "Numex&Co" a dobîndit proprietatea asupra mărcilor înregistrate în Ucraina cu nr.
110355 ,,Maliutka" pentru clasele 05, 29, 30, înregistrată în baza cererii din 25.11.2008, şi nr. 116508
"Malîsh", pentru clasa 05, înregistrată în baza cererii din 12.02.2009, drepturile SRL "Numex&Co"
asupra acestora fiind înregistrate în Ucraina potrivit deciziei Serviciului de Stat al Proprietăţii Intelectuale
ale acestei ţări din 03.03.2012, nr. 12504.

Comparînd expunerile grafice ale mărcilor susmenţionate, instanţa conchide că imaginea fetiţei din
marca solicitată spre înregistrare de reclamantă este similară pînă la identic cu imaginea fetiţei din mărcile
înregistrate în Ucraina. -

Instanţa a mai constatat că din materialele cauzei, şi anume notificarea AGEPI nr. 12460 din
09.10.2012, avizul provizoriu al AGEPI nr. 12483 din 09.10.2012 şi decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale al AGEPI nr. 1814 din 15.02.2013 de înregistrare a mărcii, la data de
18.10.2011 de către SA ,,Horoliskii Molocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov" a fost înaintată
cererea de înregistrare a mărcii naţionale figurative nr. 029975 pentru produsele/serviciile din clasa 05,
29, 30 şi 35 conform Clasificatorului Internaţional de Produse şi Servicii (CIPS), cererea fiind publicată
în BOPI 12/201I.

La data de 29.03.2012 SRL ,,Numex&Co" a depus o opoziţie împotriva înregistrării mărcii a cărei
înregistrare a fost solicitată de SA "Horoliskii Molocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov".

Prin decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale al AGEPI nr. 1814 din
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15.02.2013 de înregistrare a mărcii s-a considerat parţial întemeiată opoziţia depusă de SRL
,,Numex&Co" şi s-a acceptat parţial înregistrarea mărcii solicitate de SA "Horoliskii Molocinokonservnîi
Kombinat Detskih Produktov", conţinînd datele codurilor INID, indicate pe verso, din motiv că
desemnarea solicitată este similară cu marca naţională figurativa nr. 23380 din 10.05.2011, înregistrată
pentru produsele/serviciile similare din clasa 05,35, titular SRL "Numex&Co".

La data de 21.02.2013 SRL "Numex&Co" a depus la Comisia de 'Contestaţii a AGEPI contestaţia
nr. 841 împotriva deciziei DMMDI al AGEPI nr. 1814 din 15.02.2013, ce a fost respinsă prin hotărîrea
Comisiei din 09.06.2014.

Cu :referire la aspectele procedurale, instanţa de judecată reţine că în temeiul art. 40 alin. (1) al
Legii privind protecţia mărcilor (în redacţia în vigoare la data depunerii opoziţiei), în termen de 3 luni de
la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, titularul unei mărci anterioare sau al unei mărci
recunoscute notorii, titularul unui drept anterior cu privire la propriul nume sau imagine, la o indicaţie
geografică sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau model industrial protejat sau titularul
unui drept de autor, precum şi orice altă persoană interesată, poate formula o opoziţie la înregistrarea
mărcii pe motiv că înregistrarea acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art.8.

Alineatul (4) al aceluiaşi articol statuează că opoziţiile menţionate în prezentul articol sunt
notificate solicitantului care, în termen de 2 luni de la data notificării, va putea Să-şi expună punctul de
vedere. În cazul în care solicitantul nu-şi va expune punctul de vedere în termenul menţionat, opoziţiile
vor fi examinate în baza materialelor existente.

Cor!form prevederilor art. 41 alin (1)-(3) al Legii indicate, în termen de 6 luni de la publ icarea
cererii, AGEPI efectuează examinarea de fond a acesteia în vederea respectării condiţiilor de protecţie a

,

mărcii, sub rezerva achitării taxelor stabilite.
AGfPI examinează:
a) dhcă nu sunt motive absolute de refuz prevăzute la art.7;
b) dacă nu sunt motive relative de refuz prevăzute la art.8;
c) observaţiile şi opoziţiile formulate în privinţa cererii de înregistrare a mărcii.
În funcţie de rezultatele examinării de fond, AGEPI adoptă decizia de înregistrare a mărcii, în

totalitate situ în parte, ori de respingere a cererii de înregistrare a mărcii şi o notifică solicitantului în
termen de il lună de la data adoptării.

Articolul 43 al aceleiaşi Legi statuează că 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
respinl;le p~ntru produsele şi/sau serviciile respective.

In temeiul art. 46 al Legii nominalizate, în cazul în care, în urma examinării cererii conform art.37
şi 41, se c~nstată că sunt îndeplinite condiţiile pentru înregistrarea mărcii, precum şi în cazul în care nu a
fost depus~ nici o contestaţie împotriva înregistrării conform artA7 alin.(l) sau contestaţiile depuse au
fost respinse printr-o decizie definitivă, AGEPI decide înregistrarea mărcii, cu condiţia achitării taxei
stabilite. Datele privind înregistrarea mărcii se înscriu în Registrul naţional al mărcilor, iar titularului i se
eliberează certificatul de înregistrare a mărcii. Datele referitoare la 'inregistrare se publică în BOPI.

Potrivit dispoziţiilor art. 47 alin. (1)-(4) al Legii 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 cătr~ persoanele terţe care deţin informaţia referitor la înregistrarea mărcii - în termenul cuprins
între data ~miterii deciziei şi data înregistrării mărcii. Contestaţia are un efect suspensiv. Contestaţia se
depune la AGEPI şi se soluţionează de către Comisia de contestaţii în conformitate cu regulamentul
acesteia, aprobat de Guvern. Contestaţia, prezentată în scris şi argumentată, se consideră depusă numai
după achitarea taxei stabilite. Comisia de contestaţii emite hotărîri şi încheieri conform competenţei.

În b~a artA8 alin. (1)-(3) al acestei Legi, în cursul examinării contestaţiei, Comisia de contestaţii
invită părţile să-şi prezinte observaţiile referitoare la comunicările prezentate de celelalte părţi. Dacă la
examinarea contestaţi ei apar divergenţe cu caracter normativ, se aplică normele Codului de procedură
civilă.

În urina examinării contestaţiei, Comisia de contestaţii va emite una din următoarele hotărîri: a) de
menţinere îh vigoare a deciziei contestate; b) de anulare în tot sau în parte a deciziei contestate; c ) orice
altă hotărîr~ conform competenţei. Hotărîrea Comisiei de contestaţii intră în vigoare la data adoptării.

RapoŢtînd prevederile normelor citate mai sus la circumstanţele cauzei, i~ţi!....@ţine că deşi în
temeiul art.',43 al Legii privind protecţia mărcilor AGEPI urma să se pronunţe asupra opoziţiei înaintate
printr-o hot!U'îre de admitere, respectiv, respingere a contestaţiei, integral sau parţial şi, corespunzător,
referitor la ;respingerea cererii de înregistrare a mărcii pentru produsele şi/sau serviciile respective, iar
decizia privind înregistrarea mărcilor urma a fi realizată doar în baza unei decizii definitive de respingere
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a contestaţiilor, AGEPI a emis în urma examinării opoziţiei reclamantei decizia de înregistrare a mărcii
nr. 1814 din 15.02.2013 rară a se ţine cont de faptul că SRL "Numex&Co" dispunea de dreptul de a
depune o contestaţie la Comisia de Contestaţii a AGEPI împotriva deciziei de respingere a opoziţiei sale,
care nu obţInu-se, astfel, caracter defimtlV. _

Din aceste consîcferente, instanţa constată că decizia de înregistrare a mărcii a fost emisă contrar
procedurii stabilite-de-atl_4.7 alin. (1) al Legii privind protecţia mărcilor, încălcare procedurală ce atrage
nulitatea acesteia şi, subsecvent, hotărîrea Comisiei de Contestaţii a AGEPI, deoarece acest temei de
nulitate nu a fost constatat şi nici examinat la emiterea hotărîrii din 09.06.2014, menţinerea unei decizii
nule fiind contrară sensului Legii.

Or, acceptarea spre înregistrare parţială a mărcii solicitate de SA "Horoliskii Molocinokonservnîi
Kombinat Detskih Produktov" denotă respingerea pe de altă parte a opoziţiei reclamantei.

Concomitent, instanţa reţine că art. 7 alin. (1) lit.g) al Legii privind protecţia mărcilor prevede
dreptul de a refuză înregistrarea mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce priveşte
originea geografică, calitatea ori natura produsului şi/sau a serviciului.

În conformitate cu art. 8 alin. (1) lit.b) al Legii date în afara motiveior de refuz prevăzute la art.7, se
refuză înregistrarea şi în cazul cînd 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.

Potrivit art. 10 bis al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20.03.1883,
ţările Uniunii sunt obligate să asigure cetăţenilor Uniunii o protecţie efectivă împotriva concurentei
neloiale.

Constituie un act de concurenţă neloială orice act de concurenţă contrar practicilor cinstite în
materie industrială sau comercială.

Va trebui să fie interzise mai ales: 1. orice fapte care sunt de natură să creeze, prin orice mijloc, o
confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent; 2.
afirmaţiile false, în exercitarea comerţului, care sunt de natură a discredita întreprinderea, produsele sau
activitatea industrială sau comercială a unui concurent; 3.indicaţiile sau afirmaţiile a căror folosire, în
exercitarea comerţului, este susceptibilă să inducă publicul în eroare cu privire la natura, modul de
fabricaţie, caracteristicile, aptitudinea la întrebuinţare sau cantitatea mărfurilor.

Potrivit Clasificării Internaţională a Produselor şi Serviciilor pentru înregistrarea mărcilor
(Clasificatorul de la Nisa), ediţia a 10-a, clasa 5 include următoarele: produse farmaceutice şi de uz
veterinar; produse sanitare de uz medical; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari;
suplimente dietetice, plasturi, materiale de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.

Clasa 29 include următoare produse: carne, peşte, păsări şi vînat; extracte de carne; fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi; ouă, lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile.

Clasa 30 include următoarele bunuri: cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de
cafea; făină şi preparate din cereale, pîine, patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie,
praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente; gheaţă.

Clasa 32 include următoarele produse: bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice;
băuturi şi sucuri din fructe; siropuri şi alte produse pentru prepararea băuturilor.

Clasa 35 include următoarele servicii: publicitate; conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări de
birou.

Instanţa relevă în urma comparării vizuale a elementelor mărcilor figurative ale SRL "Numex&Co"
şi SA "Horoliskii Molocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov" că acestea prezintă deosebiri în
partea elementelor florale din jurul figurii centrale a unei fetiţe, existente doar în marca SRL
"Numex&Co", dar prezintă deosebiri neesenţiale în figura fetiţei reprezţntate (cum ar fi forma nasului,
forma scufiţei, pe care la SRL "Numex&Co" fluturele (identic în ambele reprezentări) este integral plasat
pe pălărie, iar la SA ,,Horoliskii Molocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov" doar în partea aripii
inferioare, desenul pe partea inferioară a mantoului, dar care este similar în ambele cazuri, pe cel al
Combinatului lipsind, însă, ornamentul floral din 6 flori, panglica care este ţinută în mîna stîngă în
desenul SRL ,,Numex&Co", iar la Combinat este o floare orientată în direcţie opusă, şi alte cîteva
elemente puţin distinctive), astfel încît, per ansamblu, imaginele prezentate sunt aparent similare şi
capabile să inducă în eroare referitoare la apartenenţa fiecărei din ele, ambele imagini fiind figurative,
executate în stil de animaţie, reprezentînd acelaşi personaj.

Similitudinea acestor mărci a fost recunoscută şi de AGEPI prin admiterea opoziţiilor prin decizia
din 15.02.2013, la materialele cauzei lipsind probe ce ar confirma contestarea, respectiv, anularea acesteia
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în partea admiterii opoziţiilor reclamantei. !
Astfd, instanţa deduce că în cazul dat, existenţa ~nei similitudini puţin distinctive dintre mărcile

figurative ale reclamantei şi pîrîtei este suficientă pentru a induce în eroare consumatorul ca urmare a unei
asocieri dintre mărci, fiind cert că cea a SRL "Numex&Co" este anterioară, şi a genera o confuzie între
acestea pel)tru consumator referitor la produsele şi serviciile pe carI: le-ar desemna cele două mărci.

Potrivit informaţiei prezentate cererea cu numărul de depozit: 029975 din 18.10.2011 depusă de SA
"Horoliskii, Mo1ocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov" a fost înregistrată pentru produsele din
clasa 5 (cu 'excepţia produselor pentru sugari), clasele 29 şi 30 în integritatea produselor.

În acest context instanţa deduce că din prevederile art. 8 alin. (1) lit.b) al Legii privind protecţia
mărcilor, riscul de confuzie pentru consumatori vizează nu doar produsele identice, ci şi produsele
similare, norma dată instituind şi cerinţa de înlăturare a riscului de asociere cu marca anterioară.

Prin prisma acestei concluzii instanţa relevă că produsele expuse la clasa 29 şi 30, fiind produse
alimentare,' pot fi interpretate de consumator ca fiind similare celor realizate sub marca reclamantei, astfel
încît în speţă se constată întrunirea condiţiilor instituite de norma invocată mai sus pentru refuzul
înregistrării mărcii, aspect ce nu a fost reţinut nici de Departamentul Mărci, Modele şi Desene Industriale
al AGEPI în decizia nr. 1814 din 15.02.2013 de înregistrare a miircii, nici de Comisia de Contestaţii a,
AGEPI în: hotărîrea din 09.06.2014, deşi această situaţie generează o confuzie cu întreprinderea,
produsele, activitatea industrială şi~ialn.eJllj"zată-de-reclamarita.

ar, potrivit hotărîrii irevocabile a Curţii de Apel Chişinău din 12 iulie 2013, menţinută prin decizia
Curţii Supreme de Justiţie din 22 ianuarie 2014, atît SA "Horoliskii Molocinokonservnii Kombinat
Detskih PrOduktov", cît şi SRL "Numex&Co" activează în domeniul produselor alimentare pentru copii,
reclamanta realizînd pe teritoriul R. Moldova mărfuri de acest gen, produse de un alt producător decît SA
"Horoliskii. Molocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov".

Cu referire la aceste hotărîri judecătoreşti instanţa reţine că în privinţa acestora sunt aplicabile
prevederile art. 123 alin. (2) CPC, însă, cu excepţia constatării sw;menţionate, concluziile instanţelor de
judecată eJipuse în aceste hotărîri, nu influenţează soluţia prezente,i cauze, deoarece acestea vizează alte
mărci decîţ cele referitoare la prezenta speţă, motiv pentru care aceste hotărîri nu prezintă importanţă
pentru soluţionarea cauzei date şi nu denotă legalitatea actelor contcstate.

Adiţional instanţa reţine că acceptarea înregistrării mărcii SA "Horoliskii Molocinokonservnîi
Kombinat Detskih Produktov" cu referire la produsele din clasa 5 - 'farmaceţJtice şi de Uz veterinar;
produse saiJitare de uz medical; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice, plasturi, materiale de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea dăunători lor; . fungicide, erbicide, respectiv comercializarea
acestora sub marca respectivă, este susceptibilă să i!1duc~P!!~n eroare cu privire la natura, modul de
fabricaţie, caracterisţicil(:,llpţiţudinea la întrebuinţare sau calitatea rnăi'fUril6F. . .-

ar,e:ste cert că odată ce din cauza similitudinii pînă la confuzie a mărcilor, în cazul reclamantei la
comercialiZarea produselor pentru sugari, iar în cazul pîrîtei la comercializarea produselor veterinare,
sanitare de uz medical, dezinfectanţilor, produselor pentru distrugerea dăunătorilor; fungicidelor,
erbicidelor,1 etc., subzistă riscul că consumatorii vor identifica acelaşi producător/comerciant pentru aceste
produse, ceea ce va trezi îndoieli referitoare la calitatea produselor realizate de reclamantă şi specificul
activităţii e,conomice, or prin aplicarea unei mărci figurative similare la produsele pentru copii şi la
produsele pentru distrugerea dăunătorilor; fungicidelor, erbicidelor, va pune în pericol imaginea
întreprinderii producătoare SRL "Numex&Co".

Din aceste considerente, instanţa respinge argumentele pîrîţilor referitoare la faptul că produsele
pentru cim: s-a solicitat înregistrarea mărcii reclamantei sunt diferite de produsele sub egida mărcii
solicitate de pîrîta SA ,,Horoliskii Molocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov", norma invocată
mai sus instituind interdicţia înregistrăr~rcilor_ nu doar în cazul în care_PI9dusele pentru care este
solicitată înregistrar~~t identice, ci şLda~ăaces~produsesunt sirnilar~,~le .e_xPL!ş~~i
sus reieşin<\ indubitabil că în ~p_eţă se întrujlesc şi celelalte temeiuri prevăzute de art. 8 alin. (1) lit.b) al
Legii privind protecţia mărcilor pentru refuzul în înregistrarea acesteia, precum şi cele prevăzute la art. 10
bis al Conv~nţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale.

De a~emenea, instanţa respinge argumentul pîrîtului referitoare la lipsa probelor ce ar dovedi
existenţa riscului de confuzie a consumatorului ca urmare a caracterului similar a mărcilor vizate,
deoarece aC,estfapt reiese, după cum s-a indicat, din însăşi reprezentarea similară a mărcilor în raport cu
produsele p~ntru care s-a admis înregistrarea.

Totodată că la data dD2.Q1.20J5, reclamantul a obţinut Certificatul nr. 5122, eliberat în temeiul
Legii nr. 1J912010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cc confirmă drepturile patrimoniale, de
autor, asupra imaginii respective "fetiţa"- care constituie obiectul mărcii figurative litigiului în cauză.



Instanţa de judecată, reţine că în şedinţa de judecată, reprezentantul SA "Horoliskii
Molocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov", nu a argumentat prin probe veridice şi pertinente,
cum societatea a ajuns la concluzia de a înregistra anume aşa marca figurativă şi nu alta, de unde i-a
devenit cunoscută imaginea, cunoaşte sau nu cine este autorul de drept al acestei imagini.

Totodată că reprezentantul reclamantului, a menţionat că marca ţigurativă respectivă, i-a devenit
cunoscută combinatului, în rezultatul relaţiilor economice dintre întreprinderi, or combinatul o perioadă
de timp a efectuat la comanda SRL "Numex&Co", servicii de producere.

La fel, instanţa respinge argumentele pîrîţilor referitoare la faptul că la examinarea solicitării SA
"Horoliskii Molocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov" de înregistrare a mărcii nu era posibilă
indicaţia conform căreia solicitantul exercită o activitate industrială sau comercială, cît şi prezentarea
dovezii corespunzătoare sau indicaţia că solicitantul exercită o activitate care corespunde produselor sau
serviciilor enumerate în cerere, cît şi prezentarea dovezii corespunzătoare, cu trimitere la Tratatul de la
Geneva şi de la Singapore privind dreptul mărcilor, deoarece în cazul dat relevanţă prezintă dispoziţiile
art. 8 alin. (1) lit.b) al Legii privind protecţia mărcilor, ce nu contravine Tratatului invocat, dar care
instituie, după cum s-a indicat anterior, interdicţia de înregistrare a mărcii în vederea apărării drepturilor
solicitantului care a depus primul cererea.

Argumentul pîrîţilor referitor la faptul că deţinerea de către reclamantă a dreptului asupra mărcilor
sus-indicate înregistrate în Ucraina este irelevant ca urmare a aplicării principiului teritorialităţii sunt
nefondate, în condiţiile în care acest fapt denotă, per ansamblu, că marca reclamantei este străină pentru
SA ,,Horoliskii Molocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov" şi în ţara de origine a acesteia, situaţie
care, coroborată cu caracterul similar al mărcilor vizate, denotă intenţiile pîrîtei, care nu pot fi interpretate
ca fiind de bună-credinţă, inclusiv prin prisma litigiului anterior existe.nt între Societăţile implicate în
prezentul litigiu.

Sub acelaşi aspect sunt eronate argumentele pîriţilor referitoare la faptul că reclamanta nu a
prezentat probe referitoare la faptul că SA "Horoliskii Molocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov"
ar fi produs ambalaje pentru produsele sale, deoarece scopul Legii nominalizate nu este doar
contracararea încălcărilor, ci şi preîntîmpinarea acestora.

Astfel, din cele expuse mai sus instanţa constată că pretenţiile reclamantei SRL "Numex&Co"
privind anularea deciziei de înregistrare a mărcii comerciale cu nr. de depozit 029975 din 18.10.20II şi
Hotărirea Comisiei de.Contestare a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 09.06.2014 sunt
fondate şi urmează a fi admise, argumentele contrare ale pîrîţilor fiind combătute integral prin concluziile
expuse mai sus.

În conformitate cu art. art. 9, 10, Il Codul civil RM, Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia
mărcilor, art. art. 238-241 CPC, instanţa dejudecată,

HOTĂRĂŞTE:

~

Preşedintele şedinţei,
Judecător semnătura
Corespunde cu originalul Judecătotul

Se admite cererea de chemare în judecată declarată de SRL Numex&Co către Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală şi Horoliskii Molocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov SA
privind anularea mărcii, deciziei de înregistrare a mărcii comerciale cu nr. de depozit 029975 din
18.10.2011, Hotărîrii Comisiei de Contestare a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din
09.06.2014.

Se anulează decizia de înregistrare a mărcii comerciale cu nr. de depozit 029975 din 18.10.2011 şi
Hotărîrea Comisiei de Contestare a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 09.06.2014.

Hotărîrea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chişinău in termya-de) 30 zile de la data
pronunţării dispozitivului hotăririi, prin intermediul Judecătoriei Rîşcani, mu«Chisin'Îiu
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