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Dosarul nr. 2-20/10 
 

HOTĂRÂRE 
în numele legii 

 
16 februarie 2010           mun. Chişinău 
 
Instanţa de contencios administrativ a Curţii de Apel Chişinău 
Având în componenţa sa: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul  M. Ciugurenu 
Grefierul:      M. Griţcan 
 

Examinând în şedinţa publică cererea de chemare în judecată depusă de 

compania Nokia Corporation, FI, către Alexandru Tureac, mun. Bălţi, Republica 

Moldova şi intervenientul accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) privind constatarea relei-credinţe şi 

anularea cererii de înregistrare a mărcii verbale Vertu nr. de depozit 023425 din 

30.04.2008, instanţa 

CONSTATĂ: 

Reclamanta Nokia Corporation, FI, s-a adresat în judecată cu cerere de chemare 

în judecată către Alexandru tureac, mun. Bălţi, Republica Moldova şi 

intervenientul accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

Republicii Moldova (AGEPI) privind constatarea faptului că Alexandru Tureac a 

acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii 

verbale Vertu nr. de depozit 023425 din 30.04.2008. 

în motivarea acţiunii, reclamanta Nokia Corporation, FI, a indicat că este o 

companie cunoscută în toată lumea ca producătoare de telefoane mobile, printre 

care şi telefoanele de lux numite Vertu. Marca verbală Vertu este înregistrată pe 

numele reclamantei în Finlanda sub nr. de înregistrare 224677 din 15.08.2002, cu 

prioritate de la 07.06.2001, pentru clasele de produse şi servicii 9, 14, 16, 18, 20, 

25, 35, 36, 38 CIPS şi la 30.09.2009 sub nr. de înregistrare 225340 cu prioritate de 

la 30.11.2001 pentru clasele de produse şi servicii 28, 41, 42 CIPS. Aceste 

circumstanţe se confirmă prin extrasele din Registrul pe piaţa Republicii Moldova, 
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fiind promovate de dealerul oficial al reclamantei, compania Godina Moldova, 

Chişinău, str. A. Bernardazzi, 59. 

La 30.04.2008 pârâtul (Alexandru Tureac) a solicitat AGEPI a Republicii 

Moldova înregistrarea mărcii verbale Vertu pe numele său pentru produsele şi 

serviciile din clasele 09 (aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, 

fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 

control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente 

pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda 

curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea 

sunetului sau electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea 

sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; 

distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; case 

înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 

calculatoare; extinctoare), 14 (metale preţioase şi aliajele lor şi produse din aceste 

materiale sau placate cu acestea, necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii, 

pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului, 25 

(îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului), 35 

(publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de 

birou; comercializarea produselor; servicii prestate de magazine) şi 38 

(telecomunicaţii). 

Luând act de acest fapt, reclamanta, în calitatea sa de titulară a mărcii Vertu, 

prin prezentatul său în proprietate industrială din Republica Moldova, a expediat 

pe adresa pârâtului somaţia din 03.02.2009, în care a indicat că depunerea spre 

înregistrare a mărcii verbale Vertu, la clasele 09, 14, 25, 35 şi 38, este o acţiune 

săvârşită cu rea-credinţă şi concurenţă neloială, prin care se încearcă obţinerea 

unor avantaje neîntemeiate. 

Prin scrisorile din 09.03.2009 şi 17.03.2009 expediate în adresa reclamantei prin 

poşta electronică, pârâtul a făcut reclamantei propunere de business. În scrisorele 

respective, reclamantul menţionează că un an mai devreme dânsul a depus pe 

teritoriul Republicii Moldova o cerere de înregistrare a mărcii Vertu, care a 
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provocat situaţia de conflict. Pentru a evita judecată şi alte tipuri de probleme care 

oricum necesită bani şi mult timp, pârâtul a propus să se ajungă la un acord care i-

ar satisface pe amândoi, atât pe pârât, cât şi compania reclamantă. 

Reclamanta consideră că împrejurările relatate demonstrează că cererea de 

înregistrare a mărcii Vertu a fost depusă cu rea-credinţă, deoarece intenţia pârâtului 

nu este de a utiliza marca potrivit scopului prevăzut de lege, dra de a o înstrăina 

reclamantei, care de fapt a elaborat şi promovează marcă Vetru inclusiv pe 

teritoriul Republicii Moldova.  

În şedinţa de judecată reprezentantul reclamantei A. Dodi a susţinut acţiunea 

integral, motivând că cererea contestată a fost depusă cu rea-credinţă, în scop de 

blocaj şi de obţinere, în consecinţă, a banilor nemeritaţi de la reclamantă, care este 

singură persoană interesată şi îndreptăţită să înregistreze marca verbală Vertu. 

Pârâtul în şedinţa de judecată nu s-a prezentat, deşi a fost citat legal. Anterior, la 

24.05.2009, pârâtul a depus în instanţa de judecată o referinţă, prin care, în temeiul 

art. 169, Codul de procedură civilă, a solicita instanţei să refuze examinarea 

acţiunii motivând că AGEPI încă nu a înregistrat marca Vertu sub numele 

pârâtului, că reclamantul nu a respectat procedura prealabilă prevăzută de lege, că 

soluţionarea pricinii în cauză nu ţine de competenţa instanţei de judecată, dar de 

competenţa AGEPI. 

Reprezentantul AGEPI, D. Ciuş a explicat că la 30.04.2008 solicitantul A. 

Tureac a depus cererea de înregistrare a mărcii verbale Vertu cu nr. de depozit 

023425, pentru clasele 09, 14, 25, 35 şi 38, conform Clasificării internaţionale a 

produselor şi serviciilor. În urma examinării prealabile a cererii menţionate, s-a 

constatat că sunt îndeplinite condiţiile de depunere a cererii de înregistrare a mărcii 

şi s-a dispus publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală 

(BOPI) nr. 12/2008.  

În baza art. 40 al Legii nr. 38/2008, la 23.03.2009 Nokia Corporation a depus la 

AGEPI cerere de examinare a opoziţiei, nefiind de acord cu înregistrarea mărcii 

Vertu pe numele lui A. Tureac, deoarece consideră că cererea a fost depusă cu rea-

credinţă. Paralele, reclamanta a depus în instanţa de judecată acţiunea de anulare a 
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cererii de înregistrare a mărcii, motivul acţionarea cu rea-credinţă a solicitantului 

în momentul depunerii cererii respective. 

Referitor la afirmaţia reclamantului că depunerea cererii de înregistrare a mărcii 

Vertu s-a realizat cu rea-credinţă, reprezentantul AGEPI a menţionat că AGEPI nu 

este împuternicit să ceară solicitantului explicaţii referitoare la scopul înregistrării, 

toate cererile fiind admise reieşind din prezumpţia bunei-credinţe. 

În acelaşi timp, reprezentantul AGEPI a explicat că art. 21(1) lit. b) al Legii nr. 

38/2008 privind protecţia mărcilor stabileşte că 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 lată marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează 

marca doar în scop de blocaj. 

Dat fiind că cererea de chemare în judecată a fost depusă la etapa iniţială de 

înregistrare a mărcii Vertu, în cazul în care instanţa constată că solicitantul a depus 

cererea cu rea-credinţă, AGEPI poate dispune respingerea cererii în acelaşi condiţii 

menţionate în art. 2(1) lit. b) al Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor. 

Analizând materialele cauzei şi audiind explicaţiile participanţilor la proces, 

instanţa ajunge la concluzia că acţiunea înaintată este întemeiată şi pasibilă de 

admis din următoarele considerente. 

În conformitate cu prevederile art. 2(1), Legea nr. 588 din 22.09.1995, marca 

este orice semn sau orice combinaţie de semne susceptibile de reprezentare grafică, 

ce serveşte la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoanei fizice sau 

juridice de produsele sau serviciile altei persoane fizice sau juridice. Astfel, legea 

reglementează scopul mărcii, care se reduce la deosebirea produselor (serviciilor) 
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titularului unei mărci de produsele (serviciile) identice sau similare ale altor 

producători sau prestatori de servicii. Prin urmare, o cerere de înregistrare a mărcii 

este depusă cu bună-credinţă doar dacă urmăreşte scopul pentru care dreptul la 

marcă a fost recunoscut şi garantat ca atare prin lege. 

Instanţa a constatat că reclamanta Nokia Corporation, înmatriculară în Finlanda 

este specializată în producerea telefoane mobile, printre care şi telefoanele de lux 

numite Vertu. Totodată este titulara mărcii verbale Vertu înregistrată în Finlanda 

nr. de înregistrare 224677 la 15.08.2002, cu prioritate de la 07.06.2001, pentru 

clasele de produse şi servicii: 9, 14, 16, 18, 20, 25, 35, 36 şi 38 CIPS şi la 

20.09.2002 nr. de înregistrare 224340 cu prioritate de la 30.11.2001 pentru clasele 

de produse şi servicii: 28, 41, 42 CIPS. Aceste circumstanţe se confirmă prin 

extrasele din Registrul Finlandez al Mărcilor. Din decembrie 2007 telefoanele 

mobile Vertu sunt prezente pe piaţa Republicii Moldova, fiind promovate de 

dealerul oficial al reclamantei, Compania Godina Moldova, Chişinău, str. A. 

Bernardazzi, 59. 

După cum atestă probele administrate, din decembrie 2007 telefoanele mobile 

Vertu se vând în Republica Moldova, fiind promovate de dealerul oficial al 

reclamantei, compania Godina Moldova, Chişinău, str. A. Bernardazzi, 59. 

Instanţa consideră că ofertele făcute de pârât reclamantei prin scrisorile din 

09.03.2009 şi 17.03.2009 expediate pe adresa email al reclamantei, denotă clar că 

pârâtul nu intenţionează să producă mărfurile sau să prestează serviciile pentru care 

a fost solicitată înregistrarea mărcii verbale Vertu. Dimpotrivă, prin oferta dată, 

pârâtul lasă să se înţeleagă foarte clar că pentru anumite recompense, este gata să 

cedeze reclamantei toate drepturile ce rezultă din cererea contestată. În asemenea 

împrejurări, instanţa ajunge la concluzia că intenţia pârâtului nu este de a utiliza 

marca potrivit finalităţii, determinate prin lege, ci de a determina reclamanta să 

plătească pârâtului anumite sume de bani. 

Potrivit normei imperative cuprinse în art. 9 alin.(1), Codul civil, toate 

persoanele fizice şi juridice participante la raporturile juridice trebuie să îşi exercite 

drepturile cu bună-credinţă, în acord cu legea şi bunele moravuri. 
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Împrejurările cauzei demonstrează că cererea de înregistrare a mărcii Vertu a 

fost depusă cu crea-credinţă, deoarece intenţia pârâtului este de a profita pe seama 

prestigiului de care se bucură marca Vertu, pârâtul fiind conştient de prejudiciul 

cauzat în aşa fel reclamantei. 

Art. 220 alin.(1), Codul civil, stabileşte că actul juridic sau clauza care contravin 

normelor imperative sunt nule dacă legea nu prevede altfel. 

Cererea de înregistrare a mărcii verbale Vertu constituie în sine un act juridic, 

deoarece reprezintă o manifestare a voinţei, îndreptată spre naşterea dreptului la 

marcă. Acest act juridic contravine normei imperative, cuprinse în art. 9 alin. (1), 

Codul civil , deoarece a fost realizat cu rea-credinţă şi contrar scopului indicat 

expres în art. 2, alin. (1), Legea nr. 588 din 22.09.1995. Prin urmare, cererea de 

înregistrare a mărcii verbale Vertu depusă de pârât, este lovită de nulitate absolută. 

Instanţa reţine că potrivit prevederilor art. 21 alin. (1), pct. b) din Legea nr. 38 

din 29.02.2008 privind Protecţia Mărcilor, dacă solicitantul a acţionat cu rea-

credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, marca este 

declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chişinău, 

sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor, depuse la 

aceeaşi instanţă. 

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 eu 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. 

Circumstanţele pricinii constate în cadrul şedinţei de judecată denotă că pârâtul 

a depus cererea contestată doar în scop de blocaj. 

În conformitate cu articolul 238-241 CPC, instanţa de judecată 
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HOTĂRĂŞTE: 

Se admite cererea de chemare în judecată depusă de compania Nokia 

Corporation, FI, către Alexandru Tureac, mun. Bălţi, Republica Moldova şi 

intervenientul accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

Republicii Moldova (AGEPI) privind constatarea relei-credinţe ca fondată. 

Se anulează cererea de înregistrare a mărcii verbale VERTU nr. de depozit 

023425 din 30.04.2008. 

Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 

20 de zile. 

 

 

Preşedintele şedinţei, 
Judecătorul      M. Ciugureanu   

   


