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Dosarul nr. 2-148/10 
 

HOTĂRÂRE 
în numele Legii  

 
16 decembrie 2010         mun. Chişinău  
 
Curtea de Apel Chişinău, instanţa de contencios administrativ 
având în componenţa sa: 
Preşedintele şedinţei     Anatol Pahopol 
Grefier       Nina Suman 
 

examinând în şedinţa publică pricina la cererea de chemare în judecată lui SRL 

„BrevetMarcService”, în interesele lui Christie, Manson & Woods Ltd, către „Nutriţia” SRL, 

intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind protecţia 

mărcii, - 

A CONSTATAT:  

SRL „BrevetMarcService”, s-a adresat în instanţă în interesele lui Christie, Manson & 

Woods Ltd, către „Nutriţia” SRL, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a RM privind protecţia mărcii. 

În motivarea acţiunii a indicat faptul că, marca CRISTI, conform înregistrării naţionale nr. 

11883, este înregistrată pe 10.02.2005 la AGEPI de către „NUTRIŢIA” S.R.L. pentru totalitatea 

serviciilor din clasa 35 CIPS (Clasificarea Internaţională a produselor şi serviciilor). 

Menţionează că potrivit legii este prevăzută folosirea obligatorie a mării de către titular, în caz 

contrar titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în condiţiile prezentei legi. 

Potrivit informaţiilor disponibile de compania Christie, Manson & Woods Ltd, către 

„NUTRIŢIA” S.R.L. nu foloseşte în Moldova marca CRISTI, conform înregistrării naţionale nr. 

11883, pentru o parte din serviciile din clasa 35 CIPS timp de o perioadă ce depăşeşte cinci ani 

(din 10.02.2005 până pe 10.02.2010). De asemenea, conform informaţiilor oferite de compania 

Christie, Manson & Woods Ltd, în Moldova nu există motive care ar justifica nefolosirea de 

către compania „NUTRIŢIA” S.R.L. a mărcii CRISTI, conform înregistrării naţionale nr. 11883. 

Faptul nefolosirii de către compania „NUTRIŢIA” S.R.L. a mărcii CRISTI pentru totalitatea 

serviciilor din clasa 35 CIPS poate fi confirmat prin informaţia anexată din „Paginile de Aur. 

Moldova”, domeniul de activitate a companiei „NUTRIŢIA” S.R.L. îl constituie comerţul cu 

articole de cosmetică şi parfumerie şi de chimie menajeră. De asemenea în lista serviciilor din 

clasa 35 CIPS pentru marca CRISTI nr. 11883 sunt introduse precizări, conform cărora în sfera 

de interese ale companiei „NUTRIŢIA” S.R.L. se află aşa servicii, cum ar fi comerţul cu produse 

de parfumerie şi chimie menajeră, servicii ale magazinelor de comerţ angro şi cu amănuntul cu 

produsele menţionate, precum şi organizarea de expoziţii şi prezentări în scopul comercializării 
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produselor de parfumerie şi chimie menajeră că, Compania Christie, Manson & Woods Ltd, este 

cointeresată în decăderea companiei „NUTRIŢIA” S.R.L. din drepturi asupra mărcii CRISTI, 

conform înregistrării naţionale nr. 11883, pentru o parte din servicii din clasa 35 CIPS, cum ar fi: 

„Servicii de licitaţie, recomandări şi servicii de consultanţă referitor la licitaţii; servicii de 

evaluare” din considerent că, Compania Christie, Manson & Woods Ltd. intenţionează se extindă 

acţiunea mărcii internaţionale IR 9495432 CHRISTIE'S prin desemnare posterioară în Republica 

Moldova pentru serviciile din clasa 35 CIPS şi anume pentru servicii de licitaţie, recomandări şi 

servicii de consultanţă referitor la licitaţii; servicii de evaluare. Prin Notificarea din 17.12.2008 

examinarea AGEPI a respins, însă, această marcă la înregistrare pentru serviciile din clasa 35 

CIPS în baza similitudinii cu înregistrarea naţională 11883 CRISTI, motiv pentru care s-a adresat 

în instanţa de judecată. 

Solicită decăderea companiei „NUTRIŢIA” S.R.L. din drepturile asupra mărcii CRISTI, 

conform înregistrării naţionale nr. 11883 din 10.02.2005, pentru o parte din servicii din clasa 35, 

conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor, cum ar fi: „Servicii de licitaţie, 

recomandări şi servicii de consultanţă referitor la licitaţii; servicii de evaluare” şi obligarea 

AGEPI să execute acţiunile necesare pentru introducerea în registrul Naţional al Mărcilor a 

datelor modificate privind înregistrarea naţională nr. 11883. 

În şedinţa de judecată, reprezentantul reclamantului nu s-a prezentat din motive 

necunoscute, cu toate că a fost înştiinţat legal referitor la ora, data şi locul examinării pricinii. 

Reprezentantul pârâtului, în baza procurii şi a mandatului, Siscinschi Alexandru, a 

menţionat asupra posibilităţii examinării pricinii în absenţa reclamantului, totodată solicitând 

respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată. 

În motivarea poziţiei sale a indicat că, marca „CRISTI” a fost înregistrată de către compania 

„Nutri ţia” S.R.L. ca o marcă verbală, individuală cu caractere nestandarde, pentru următoarele 

activităţii economice: publicaţie; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; 

lucrări de birou, comercializarea mărfurilor de parfumerie, a uleiurilor esenţiale, cosmeticelor, 

loţiunilor pentru păr; produselor pentru înregistrarea dinţilor, săpunuri; magazine de firmă pentru 

vânzarea angro şi cu amănuntul a produselor din clasa 03; organizarea expoziţiilor şi 

desfăşurarea prezentărilor în scopul comercializării produselor de parfumerie, a uleiuri esenţiale, 

cosmeticelor, loţiunilor pentru păr, produselor pentru îngrijirea dinţilor, săpunuri. Fiind agentul 

economic, care se ocupă cu activitate comercială în domeniul parfumerii, „Nutriţia” S.R.L. 

efectuează folosirea efectivă a mărcii înregistrate în cadrul efectuării permanente a speciilor de 

activitate comercială menţionate în clasă 35. Menţionează că informaţia invocată de reclamant 

este înţeleasă eronat, fiindcă respectiva informaţie nu indică toate activităţile companiei. De 

asemenea, indică faptul că „Paginile de aur. Moldova.” nu este administrat de un organul public, 
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şi informaţia prezentată pe pagina web nu are caracter oficial, dar are ca scopul doar să prezinte 

datele mai prescurtate despre agenţii economice ai Republicii Moldova. Totodată, consideră 

evident, că comercializarea mărfurilor de parfumerie, a uleiurilor esenţiale, cosmeticelor, 

loţiunilor pentru păr, produselor pentru îngrijirea dinţilor, săpunuri, nu poate fi efectuată de către 

pârâtul fără efectuarea şi altor activităţi, prevăzute în clasă 35. „Nutriţia” S.R.L. a încheiat 

contractele de locaţiune în privinţa drepturilor asupra mărcii „CRISTI”, fapt ce demonstrează 

utilizarea mărcii. În vederea pârâtului, nici o normă, nici legislaţia privind protecţia mărcilor în 

general, nu conţine prevederilor conform cărora, ar fi fost posibil să decadă din drepturile 

titularului mărcii asupra o singură sau câteva activităţi economice, pentru care a fost înregistrată 

marcă fără decăderea din drepturile asupra mărcii în general. Menţionează că de către 

Reclamantul nu a fost prezentată nici o probă, care dovedeşte nefolosirea de către Pârâtul a 

mărcii înregistrate, respectiv solicită respingerea cererii de chemare în judecată. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu AGEPI, în baza procuri Sibov Liviu, a lăsat la 

discreţia instanţei adoptarea hotărârii. Prin referinţa depusă şi explicaţiile date în cadrul 

examinării cauzei a comunicat că, marca verbală naţională „CRISTI” nr. 11883 din 30.01.2004 a 

fost înregistrată pentru totalitatea serviciilor din clasa 35 pe numele companiei „NUTRIŢIA” 

S.R.L., str. Pădurii nr. 19a, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova. Indică faptul că, decăderea 

din drepturi asupra mărci din motivul neutilizării efective în decursul unei perioade neîntrerupte 

de cel puţin 5 ani reprezintă o procedură specială, care implică participarea tuturor persoanelor 

interesate, care sunt în drept să prezinte probe privind utilizarea sau neutilizarea mărcii. Mai mult 

ca atât, conform Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de 

comerţ (TRIPs), la care parte şi Republica Moldova, proprietatea intelectuală este recunoscută 

drept proprietate privată. Corespunzător, orice acţiune nejustificată poate fi interpretată drept 

expropriere, ţinând cont şi de investiţiile făcute de titularul mărcii în scopul înregistrării şi 

promovării acesteia în teritoriul RM. Menţionează că până la depunerea cererii de decădere din 

drepturi, reclamantul urma să prezinte probe precum că a epuizat orice posibilităţi reale de a 

obţine consimţământul de la titularul de drepturi asupra mărcilor opuse la înregistrare. Această 

posibilitate este prevăzută şi la art. 8 alin. (5) al Legii nr. 38/2008, care stipulează că „nu poate fi 

refuzată înregistrarea unui semn în calitate de marcă, din motivele prevăzute la alin.(1) şi (4), în 

cazul în care titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior ori succesorul lui de drepturi, ori, 

după caz, autoritatea abilitată cu ocrotirea valorilor culturale ale statului îşi exprimă 

consimţământul expres pentru înregistrarea semnului posterior, cu excepţia mărcilor identice 

solicitate pentru produse şi/sau servicii identice”. Însă, termenul acordat nu a fost prezentat nici 

un răspuns în acest sens. Cât priveşte cerinţa reclamantului de a obliga AGEPI să execute toate 

acţiunile necesare pentru a introduce în Registrul Naţional al Mărcilor a datelor modificate 



 4

privind înregistrarea naţională nr. 11883, AGEPI consideră neîntemeiată această cerinţă. AGEPI, 

în calitate de unică autoritate ce ţine registrele obiectelor de proprietate intelectuală, execută 

toate deciziile instanţei de judecată care vizează obiecte de proprietate intelectuală înregistrate, 

fără a fi necesar să fie obligată de instanţa de judecată. 

Audiind explicaţiile participanţilor la proces, apreciind probele administrate în raport cu 

circumstanţele pricinii, analizând temeinicia pretenţiilor înaintate, instanţa de judecată consideră 

cererea de chemare în judecată neîntemeiată din următoarele considerente. 

Conform art. 33 CPC al RM, alin.(31) Curtea de Apel Chişinău judecă în primă instanţă 

litigiile din domeniul proprietăţii intelectuale privind: a) apărarea dreptului de autor şi a 

drepturilor conexe, a dreptului asupra invenţiilor, mărcilor de produs şi mărcilor de serviciu, 

indicaţiilor geografice (inclusiv asupra denumirilor de origine), desenelor şi modelelor 

industriale, soiurilor de plante, topografiilor circuitelor integrate, denumirilor comerciale; 

combaterea concurenţei neloiale, indiferent de calitatea persoanei.  

Examinând materialele pricinii, instanţa de judecată stabileşte că marca verbală naţională 

„CRISTI” nr. 11883 din 30.01.2004 a fost înregistrată pentru totalitatea serviciilor din clasa 35 

pe numele companiei „NUTRIŢIA” S.R.L., str. Pădurii nr. 19a, MD-2060, Chişinău, Republica 

Moldova (f.d. 6).Precum rezultă din cele invocate de către reprezentantul reclamantului în 

cererea de chemare în judecată, Compania „Christie, Manson & Woods Ltd.” intenţionează se 

extindă a acţiunea mărcii internaţionale IR 949532 CHRISTIE'S prin desemnare posterioară în 

Republica Moldova pentru serviciile din clasa 35 CIPS şi anume pentru servicii de licitaţie, 

recomandări şi servicii de consultanţă referitor la licitaţii; servicii de evaluare (f.d. 8-11). Din 

acest considerent s-au adresat către AGEPI, care prin răspunsul său a respins, această marcă la 

înregistrare pentru serviciile din clasa 35 CIPS în baza similitudinii cu înregistrarea naţională 

11883 CRISTI (f.d. 11). Motiv pentru care s-a adresat în instanţa de judecată. 

Conform art. 14 din Legea nr. 38 privind protecţia mărcilor, alin. (1) dacă în decurs de 5 ani 

după înregistrare marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru 

produsele şi/sau serviciile pentru acre este înregistrată sau dacă utilizarea mărcii a fost 

suspendată pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani, titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra 

mărcii în condiţiile prezentei legi, cu excepţia cazurilor când există motive întemeiate pentru 

neutilizare.  

Potrivit aceluiaşi articol, la alin. (3) este prevăzut că, utilizarea, cu consimţământul 

titularului, a mărcii de către alte persoane se consideră ca utilizare efectuată de către titularul. 

Precum rezultă din materialele pricinii, SRL „NUTRIŢIA” a încheiat cu SRL „Micegraf” şi 

„Prestigiu Brand” SRL, contracte prin care titularul mărcii a acordat consimţământul de utilizare 
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a mărcii conform clasei înregistrate, respectivele contracte fiind încheiate pe un termen de până 

la 30.01.2014 (f.d. 40, 41). 

Potrivit art. 118 CPC al RM, alin. (1) Fiecare parte trebuie să dovedească circumstanţele pe 

care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu dispune altfel. 

În condiţiile respective se reliefează faptul că SRL „NUTRIŢIA”, titularul mărcii CRISTI, 

în baza art. 14 din Legea privind protecţia mărcilor, utilizează efectiv marca, iar careva temeiuri 

de a considera că aceasta nu ar face obiectul unei utilizări pe teritoriu RM. 

Totodată, instanţa de judecată menţionează că informaţia prezentată de către reclamant 

potrivit căreia că SRL „NUTRIŢIA” efectuează doar acţiuni de comercializare a produselor de 

parfumerie şi cosmetică, precum şi produse de uz casnic, nu poate fi reţinută ca fiind o probă 

pertinentă, admisibilă şi concludentă în speţa în cauză, or precum rezultă respectivă informaţie 

este postată pe pagina web, iar probe asupra exhaustivităţii şi corectitudinii datelor indicate, nu 

au fost prezentate instanţei de judecată. 

În aceeaşi ordine de idei, instanţa menţionează că potrivit normelor, marca înregistrată 

reprezintă în sine faţă de titular ca un drept de proprietate, iar în condiţiile legale proprietatea 

este inalienabilă, motiv pentru care lipsirea nejustificată de acest gen, lezează în direct dreptul de 

proprietate a titularului de drepturi.  

Potrivit art. 20 al legii nominalizate, alin. (1) titularul mărcii este decăzut din drepturile 

asupra mărcii în urma unei cereri de decădere din drepturi, depuse la Curtea de Apel Chişinău, 

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

instanţă, dacă: a) în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, fără motive justificate, marca 

nu a făcut obiectul unei n utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele şi/sau 

serviciile pentru care a fost înregistrată: totodată, nimeni nu poate cere ca titularul să fie decăzut 

din drepturi dacă, în perioada de la expirarea termenului indicat până la depunerea cererii de 

decădere din drepturi sau a cererii reconvenţionale, marca a făcut obiectul unui contract de 

cesiune sau de licenţă ori obiectul unei începeri sau a unei reluări de utilizare reală. 

Precum s-a menţionat, pârâtul a făcut proba utilizării reale a mărcii, or aceasta se probează 

inclusiv prin contractele anexate la materialele pricinii, astfel că temeiuri de lipsire de dreptul 

asupra mărcii în şedinţa de judecată nu au fost stabilite. Mai mult ca atât, în susţinerea 

pretenţiilor indicate, reclamantul nu a prezentat careva probe, or cele prezentate sunt combătute 

de materiale şi circumstanţele pricinii , motiv pentru care cererea urmează a fi respinsă. 

În conformitate cu prevederile art.art. 14, 20 din Legea privind protecţia mărcilor, art. 239-

241 CPC al RM, instanţa de contencios administrativ, -  
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HOTĂRĂŞTE:  

Respinge ca nefondată cererea de chemare în judecată a lui SRL „BrevetNarcService”, în 

interesele lui Christie, Manson & Woods Ltd, către „Nutriţia” SRL, intervenient accesoriu 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind protecţia mărcii. 

Hotărârea cu drept de recurs în Curtea Supremă de Justiţie în termen de 20 zile. 

 

 

Judecătorul 
Curţii de Apel Chişinău    Anatol Pahopol  
  

 

  


