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Examinînd în şedinţa publică litigiul de contencios administrativ la cererea de 

chemare în judecată a Ansell Limited către Momat Oleg, intervenient accesoriu 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind declararea pierderii 

drepturilor de proprietate asupra mărcii, instanţa 

A C O N S T A T A T: 

Reclamantul Ansell Limited s-a adresat în instanţa de contencios 

administrativ a Curţii de Apel Chişinău cu o acţiune către Momat Oleg, 

intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind 

declararea pierderii drepturilor de proprietate asupra mărcii. 

În motivarea acţiunii a indicat că la data de 10 iulie 2009 reprezentantul 

reclamantului - firmei Ansell Limited, a primit un refuz provizoriu de înregistrare a 

mărcii ”LIVESTYLES“ cu nr. depozitului 024074 din 7 august 2008. 

Hotărâre a fost luată pe baza similarităţii desemnării sus-numite 

”LIFESTYLES“, cu o marcă existentă, înregistrată pe data de 30 august 2005, şi 

anume ”LIFESTYLES“ nr. 14507 pe numele lui Momat Oleg. 

Reclamantul menţionează că compania solicitantului Ansell Limited este o 

companie multinaţională în domeniul îngrijirii sănătăţii, care şi-a luat începutul în 

anul 1893, şi la momentul de faţă Ansell Limited este liderul mondial în ceea ce 

priveşte soluţii pentru protecţia sănătăţii. 

Unul dintre cele mai recunoscute mărci ale companiei îi revine mărcii 

”LIFESTYLES“, susţinute şi de un slogan corespunzător « pentru protecţie bună ». 



Marca ”LIFESTYLES“ este înregistrată pe numele companiei Ansell Limited 

în Austria, Bulgaria, Benelux, Belarusi, Cehia, Estonia, Franţa, Ungaria, Irlanda, 

Kzrgzstan, Portugalia, România, Rusia, Slovacia, Kazahstan, Ucraina. 

Menţionează că imprturile producţiei companiei Asell Limited în Republica 

Moldova, au avut loc şi până la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii 

”LIFESTYLES“ din partea lui Momat Oleg. 

Solicită reclamantul declararea ca pierdut a dreptului reclamantului asupra 

mărcii ”LIFESTYLES“ nr. 14507 pentru toate produsele din clasa 10, conform 

clasificaţiei Internaţionale de produse şi servicii. 

Reprezentaul reclamantului Ansell Limited, în şedinţa de judecată a susţinut 

integral cererea, conform cerinţelor înaintate. 

Reprezentantul pîrîtului Momat Oleg, în şedinţa de judecată a solicitat 

respingerea acţiunii. Explicînd că, la data de 10.01.2007 AGEPI a emis decizia de 

înregistrare a mărcii ”LIFESTYLES“ prin care s-a constatat că au fost respectate 

prevederile legale prevăzute în art.8 din Legea nr. 588/1995 privind mărcile şi 

denumirile a produselor cât şi Regulamentul de aplicare a Legii sus menţionate 

aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr. 131 din 21.10.2003, şi s-a 

eliberat certificatul de înregistrare a mărcii nr. 14507 pe numele titularului Momat 

Oleg, MD. 

Astfel, solicită respingerea acţiunii reclamantului, ca neîntemeiată. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală, în şedinţa de judecată a explicat că ţinînd cont de faptul că nu sunt 

invocate careva pretenţii faţă de AGEPI şi corespunzător Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală nu invocă pretenţii faţă de părţile implicate în litigiu, 

AGEPI nu poate să se expună asupra soluţiei care urmează a fi adoptată. 

Analizînd argumentele invocate în cererea de chemare în judecată, 

argumentele părţilor şi materialele dosarului, instanţa consideră acţiunea întemeiată 

şi pasibilă de admis. 

Instanţa a stabilit cu certitudine, că pârâtul nu a prezentat instanţei probe 

incontestabile, pertinente şi admisibile în sensul prevederilor art. 121-122 din CPC 



a R. Moldova, ce ar respinge integral pretenţiile invocate de reclamant, de aceea 

instanţa a pus la baza adoptării hotărârii argumentele şi înscrisurile prezentate de 

reclamant. 

În şedinţa de judecată cu certitudine s-a constatat că, la data de 30.08.2005, 

solicitantul Momat Oleg, a depus cererea de înregistrare a mărcii verbale 

”LIFESTYLES“ cu numărul de depozit 017692, pentru produsul prezervative din 

clasa 10 conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor. 

În urma examinării prealabile a cererii, s-a constatat că cerea a fost depusă cu 

respectarea condiţiilor prevăzute în art. 8 din Legea nr. 688/1995 privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor şi Regulamentul de aplicare a Legii privind 

mărcile şi denumirile de origine a produselor, aprobat prin ordinul Directorului 

General al AGEPI nr. 131 din 21.10.2003. 

După publicarea cererii în BOPI nr. 9/2006 nu a fost depusă nici o contestaţie 

împotriva înregistrării mărcii. La data dew 10.01.2007 AGEPI a emis decizia de 

înregistrare a mărcii ”LIFESTYLES“ şi a eliberat certificatul de înregistrare a 

mărcii nr. 14507 pe numele titularului Momat Oleg. 

La data de 10 iulie 2009 reprezentantul reclamantului Ansell Limited, a primit 

un refuz provizoriu de înregistrare a mărcii ”LIFESTYLES“ cu nr. depozitului 

024074 din 7 august 2008, din motivul similarităţii acesteia cu o marcă existentă, 

înregistrată pe data de 30 august 2005, şi anume  ”LIFESTYLES“ nr. 14507 pe 

numele lui Momat Oleg. 

Potrivit art. 6 alin (1) al legii privind protecţia mărcilor, orice persoană fizică 

sau juridică, alte entităţi interesate care au pretenţii faţă de utilizarea unei mărci 

înregistrate ori solicitate spre înregistrare sînt în drept să iniţieze acţiune în instanţa 

judecătorească pentru a-şi apăra drepturile şi interesele legitime. 

Conform prevederilor art. 21 alin. (1) al legii privind protecţia mărcilor, 

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, dacă solicitantul a acţionat cu re-acredinţă în momentul 

depunerii cereri 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. 

Obligaţia de a acţiona cu bună credinţă reiese din prevederile art. 9 al Codului 

Civil al Republicii Moldova. 

Conform prevederilor legislaţiei naţionale, art. 6 al legii nr. 38/2008 privind 

protecţia mărcilor, precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova 

este parte, dreptul la marcă poate fi dobîndit de orice persoană fizică şi juridică 

naţională sau străină. 

Conform art. 22 (1) al legii privind protecţia mărcilor, marca este declarată 

nulă şi în cazul cînd există un drept anterior menţionat la art. 8 alin.(4) lit. a( şi se 

îndeplinesc condiţiile prevăzute la alineatul respectiv, şi anume, drepturile, 

decurgând dintr-un semn folosit în circuitul comercial, au fost dobîndite pînă la 

data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, pînă la data 

priorităţii invocate în sprijinul cererii, în cazul în care acest semn conferă 

proprietarului dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare. 

Astfel, din materialele cauzei, şi anume facturile anexate, rezultă că 

importurile producţiei companiei Ansell Limited în Republica Moldova, au avut 

loc şi până la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii „LIVESTYLES” 

din partea lui Momat Oleg (f.d.19-24). 

Faptul dat este demonstrat şi prin Certificatele igienice nr. 1476 din 08 

octombrie 2002, Certificatul igienic nr. 684 din 15 aprilie 2003, Certificatul igienic 

nr. 1095 din 20 mai 2005 (f.d.74-76).Marca „LIFESTYLES” este înregistrată pe 

numele companiei Ansell Limited în Austria, Bulgaria, Benelux, Belarusis, Cehia, 



Estonia, Franţa, Ungaria, Irlanda, Kyrgystan, Portugalia, România, Rusia, 

Slovacia, Kazahstan, Ucraina (f.d.16-18). 

Din cele enunţate mai sus, rezultă că numele comercial „Ansell Limited” cît şi 

marca „LIFESTYLES” sunt cunoscute pe teritoriul Republicii Moldova. 

Astfel, în cazul în speţă au fost prezentate probe concludente, care 

demonstrează că marca „LIFESTYLES” există pe piaţă, în Republica Moldova, 

din 2002, fapt ce exclude buna-credinţă a lui Momat Oleg la înregistrarea mărcii. 

Din considerentele enunţate mai sus, instanţa de judecată, ţinând cont de 

circumstanţele pricinii, de înscrisurile prezentate şi de prevederile legii materiale, 

consideră necesar de a admite acţiunea Ansell Limited către Momat Oleg, 

intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind 

declararea pierderii drepturilor de proprietate asupra mărcii „LIFESTYLES”. 

Conducîndu-se de prevederile art. 238-241 CPC a R. Moldova, instanţa 

Hotărăşte: 

Acţiunea Ansell Limited a admite. 

A declara pierderea dreptului reclamantului Mamat Oleg asupra mărcii 

„LIFESTYLES” nr. 14507 pentru toate produsele din clasa 10, conform 

clasificaţiei Internaţionale de produse şi servicii. 

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

20 zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei 

Judecătorul                                                                     A.Minciuna 


