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18 noiembrie 2013 

HOT ĂRÎRE 
În numele legii 

Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău 
Judecător Liudmila Popova 
Grefier Tatiana Leontii 

mun. Chişinău 

judecînd în şedinţa publică în primă instanţă cererea de chemare în judecată 
depusă de către Galactovoamichania Larisiss Anomi Eteria (Grecia) împotriva 
SA"Floarea Soarelui", intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Protecţia 

Intelectuală privind decăderea parţială din dreptul asupra mărcii 

CONSTAT Ă: 

La data de 21.12.2012 reclamantul Galactovoamichania Larisiss Anomi Eteria 
(Grecia) reprezentată de avocatul Jugău Radu în baza procurii eliberată de SRL 
"BrevetMarcService" a depus cerere de chemare în judecată împotriva SA"Floarea 
Soarelui", intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Protecţia Intelectuală privind 
decăderea partială din dreptul asupra mărcii. 

În motivar;a cererii a invocat, că la 04.06.2002 SA"Floarea Soarelui" a înregistrat 
marca OLIMP cu nr. R 8741 pentru toate produsele din clasa 30 CIPS. Conform 
înregistrării naţionale nr. R 9859 SA"Floarea Soarelui" a înregistrat marca OL YMPIA 
pentru toate produsele din clasa 29 şi 30 CIPS. 

Reclamantul deţine informaţia care atestă, că pîrîtul nu utilizează în Republica 
Moldova mărcile naţionale nr. R 8741 OLIl\1P pentru produsele "cacao, produse de 
cofetărie, îngheţată, gheaţă" din clasa 30 CIPS şi nr. R 9859 OL YMPIA pentru 
produse "lapte şi produse lactate" din clasa 29 CIPS timp de o perioadă ce depăşeşte 5 
anI. 

Compania Galactovoamichania Larisiss Anomi Eteria (Grecia) a depus către 

AGEPI cerere de semnare posterioară a mărcii internaţionale R 8741 OLIMP şi nr. 
R 9859 OL YMPIA în Republica Moldova. 

Prin notificarea din 14.03.2012, AGEPI a refuzat în desemnarea posterioară a 
acestei mărci în R. Moldova pentru produsele din clasa 29 şi 30 CIPS, deoarece există 
mărcile nationale anterioare R 8741 OLIMP si nr. R 9859 OL YMPIA. 

În tem~iul art.14, 20 al Legii nr.38 di~ 29.02.2008 privind protecţa mărcilor, 
solicită reclamantul decăderea companiei "Floarea Soarelui" din drepturile asupra 
mărcilor naţionale nr. R 8741 OLIMP pentru produsele "cacao, produse de cofetărie, 
îngheţată, gheaţă" din clasa 30 CIPS şi nr. R 9859 OL YMPIA pentru produsele 
"lapte şi produse lactate" din clasa 29 CIPS. 

În şedinţa instanţei reprezentantul reclamntului Jugău R. a susţinut cererea de 
chemare în judecată pe motivele invocate, solicitînd admiterea acţiunii. 

Reprezentantul pîrîtului SA"Floarea Soarelui"- avocatul Iorga Iu. a solicitat 
respingerea acţiunii ca neîntemeiată, explicînd instanţei că mărcile OLIMP cu nr. 
R 8741 şi OL YMPIA nr. R 9859 au fost înregistarate de SN'Floarea Soarelui" în 



baza Legii nr.588 din 22.09.1995 privind mărcile şi denumirile de origine a 
produselor , iar prevederile noii legi în baza cărora reci amantul a solicitat 
decăderea din dreptul asupra mărcilor pe motivul neutilizării acestei ,a întrat în 
vigoare la 06;08.2008. Astfel, la data adresării în judecată, nu era împlinit termenul 
de 5 ani de neutilizare, din care considerenta acţiunea poartă un caracter premătur. 
Drept temei pentru respingerea acţiunii reclamantului s-a invocat şi faptul, că după 
schimbarea conducătorului SA"Floarea Soarelui" în anul 20 Il, noul conducător al 
întreprinderii a efectuat măsuri în vederea petrecerii unui audit şi studiu pentru 
stabilirea volumului proprietăţii industriale şi statutului juridic al mărcilor 

comerciale. Ca urmare, în martie 2012 SA"Floarea Soarelui" a elaborat strategii de 
dezvoltare şi promovare a mărcilor, printre care mărcile OLIMP şi OL YMPIA, care 
constituie proprietatea a întreprinderii, garantată de art.46 din Constituţie şi art.l 
paragraful 1 al Protoclului adiţional nr.1 la Convenţia penttru apărarea drepturilor 
omului şi libertăţilor fundamentale. Mai indică reprezentantul pîrîtului că, în scopul 
utilizării înregistrarea mărcilor a fost reînnoită: nr. 9859 OLYMPIA 2012.06.19, iar 
nr. R 8741 OLIMP- 2011.06.12. 

Reprezentnatul intervenientului accesoriu AGEPI Popescu R. a explicat instanţei 
că, titularului mărcii internaţionale nr. IR 818787 OL YMPUS Galactovoamichania 
Larisiss Anomi Eteria s-a refuzat protecţia pe teritoriul RM pentru produsele clasei 
30 "cacao, produse de cofetărie, îngheţată, gheaţă"şi produsele clasei 29 "lapte şi 
produse lactate" CIPS din motivul că marca este similară cu mărcile R 8741 
OLIMP şi nr. R 9859 OL YMPIA pentru produsele claselor 29 şi 30 CIPS, 
înregistrată pe numele titularului SA"Floarea Soarelui", mun. Bălţi. Cît priveşte 
pretenţiile reclamantului privind decăderea parţială din dreptul asupra mărcii, aceasta 
ţine de decizia instanţei judecătoreşti, în dependenţa de probele prezentate de către 
părţi. . 

Auidiind participanţii la proces, în raport cu materialele pricinii, instaţa consideră 
cererea reclamantului pasi bilă respingerii din următoarele. 

Conform Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate 
de comerţ(TRlPS), la care face parte Republica Moldova , proprietatea intelectuală 
este recunoscută drept proprietate privată. 

Conform art.46(2) din Constituţie, nimeni nu poate fi expropriat decît pentru o 
cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire. 

Potrivit art.l paragraful 1 al Protocolului adiţional nr.l la Convenţia pentru 
protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, orice persoană fizică 
sau juridică dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de 
proprietate sa decît pentru o cauză de utilitate public şi în condiţiile prevăzute de 
lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional. 

Conform art.20(1) lit.a) al Legii nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecţia 
mărcilor, titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii dacă 
în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, rară motive justificate, marca nu a 
făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele şi/sau 
serviciile pentru care a fost înregistrată. 

Conform art.14(1) al Legii citate, 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 care 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 cînd există 
motive întemeiate pentru neutilizare. 

Reclamantul Galactovoamichania Larisiss Anomi Eteria este titularul mărcii 

internaţionale nr. IR 818787 OL YMPUS pentru produsele clasei 30 "cacao, 
produse de cofetărie, îngheţată, gheaţă"şi produsele clasei 29 "lapte şi produse 
lactate" . 

Pîrîtul SA"Floarea Soarelui", mun. Bălţi este titularul mărcilor naţionale R 8741 
OLIMP şi nr. R 9859 OL YMPIA pentru produsele clasei 30 "cacao, produse de 
cofetărie, îngheţată, gheaţă"şi produsele clasei 29 "lapte şi produse lactate" CIPS, data 
înregistrării respectiv 2002-06-04 şi 2003-10-01, în temeiul lEgii privind mărcile şi 
denumirile de origine a produselor nr.588 dun 22.09.1995( f.d.6-7). 

Instanţa reţine că, la data înregistrării mărcilor R 8741 OLIMP şi nr. R 9859 
OL YMPIA legislaţia în vigoare nu prevedea o sancţiune în formă de decădere din 
dretul împotriva unei neutilizări pe parcursul a 5 ni a unei mărci înregistrate. 

Legea nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor a întrat în vigoare la 
06.09.2008. Prin urmare, termenul de 5 ani pentru aplicarea sancţiunii de 
decădere din dreptul asupra mărcii urmează a fi calculate din data de 06.09.2008. 
Cererea de chemare în judecată în cauză este depusă la data de 21.12.12, pînă la 
expirarea termenului prevăzut de lege. 

Drept temei pentru respingerea acţiunii, instanţa mai reţine şi faptul că, 
înregistrarea mărcilor a fost reînnoită nr. 9859 OLYMPIA 2012,06.19, iar nr. R 8741 
OLIMP- 2011.06.12. 

Deci, nu sînt întrunite condiţiile legale pentru decăderea pîrîtului SA"Floarea 
So~elui" din dreptul asupra mărcilor în partea produselor de clasa 30 şi 29 CIPS. 

In conformitate cu art.94 şi 96 CPC instanţa compensează pîrîtului din contul 
reclamantului cheltuielile real suportate pentru acordarea asitenţei juridice în sumă 
de 12 154, 77 lei, confirmate prin contrcatul de parteneriat din 01.01.13 şi ordinul de 
plată nr.1 din 04.11.13. 

În contextul celor expuse, conform art.14, 21 al Legii Legii nr.38-XVI din 
29.02.2008 privind protecţia mărcilor, conducîndu-se de art. 238-241CPC, instanţa 

HOTĂRĂŞTE: 

Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată depusă de către 

Galactovoamichania Larisiss Anomi Eteria (Grecia) împotriva SA"Floarea Soarelui", 
intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Protecţia Intelectuală privind decăderea 
parţială din dreptul asupra mărcii. 

Se percepe din contul Galactovoamichania Larisiss Anomi Eteria (Grecia) în 
folosul SA "Floarea Soarelui" suma de 12 154,77 ( douăsprezece mii una sută 
cincizeci şi patru, 77) lei cu titlu cheltuieli-g~Ul$istenţă juridică. 

Hotărîrea cu drept de recurs la C)lrtţ;:a;SilQtţln~ de Justitie în termen de 2 luni. 

Judecător L.Popova . 


