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H O T A R Â R E 

Î N   N U M E L E   L E G I I 

23.10.2012                                                                          m. Chişinău 

Instanţa de drept comun a Curţii de Apel Chişinău 

În componenţa: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                             Nelea Budăi 

Grefiera                                                                     Alina Leancă 

 

Judecînd în şedinţă publică pricina civilă la acţiunea SUPRA 

TECHNOLOGIES LIMITED către SUPRA CORPORATION OF 

JAPAN,INCORPORATED IN JAPAN CPO BOX 860,100-91, TOKYO, Japonia, 

intervenientul accesoriu AGEPI, privind recunoaşterea neutilizării efective, reale şi 

continue pentru o perioadă ce depăşeşte 5 ani a mărcii naţionale R 4314 pe 

teritoriul Republicii Moldova, decăderea parţială din drepturi asupra mărcii 

naţionale nr.R4314 la clasele 07,09,11,14, 

Constată : 

La 34.04.2012 SUPRA TECHNOLOGIES LIMITED a depus cererea de 

chemare în judecată către SUPRA CORPORATION OF 

JAPAN,INCORPORATED IN JAPAN CPO BOX 860,100-91, TOKYO, Japonia, 

intervenientul accesoriu AGEPI privind recunoaşterea neutilizării efective, reale şi 

continue pentru o perioadă ce depăşeşte 5 ani a mărcii naţionale R 4314 pe 

teritoriul Republicii Moldova, decăderea parţială din drepturi asupra mărcii 

naţionale nr.R4314 la clasele 07,09,11,14. 

În argumentarea acţiunii s-a indicat, că reclamantul este un producător 

cunoscut de produse electrocasnice, incluse conform Clasificării internaţionale de 

la Nisa în clasele 07, 08, 09, 11, 12, 14, 21, 28 conform listei din anexă. 

Reclamantul este activ prezent pe piaţa ţărilor CSI, într-o serie de ţări europene şi 

asiatice. 



Reieşind din proprietăţile întreprinderii la 09.03.2010 Reclamantul a depus 

spre înregistrare la AGEPI, depozitul marca Nr. 026832, pentru semnul combinat 

SUPRA, pentru clasele de produse 07, 08, 09, 11, 12, 14, 21, 28. Conform 

prevederilor legale, cererea de marcă a fost publicată în Buletinul Oficial de 

Proprietate Intelectuală, Nr. 11/2010. Valoarea juridică a faptului publicării cererii 

de marcă rezidă în oferirea posibilităţii pentru persoane terţe cointeresate de a face 

cunoştinţă şi de a contesta în dependenţă de situaţie cererea publicată. Drept 

urmare, după expirarea termenului legal, 3 luni, de publicare nici o persoană terţă 

nu a contestat înregistrarea mărcii, în aşa mod cererea, fiind exonerată de 

pretenţiile din partea terţilor cointeresaţi, însă, în urma examinării în fond a cererii, 

AGEPI a opus înregistrării mărcii, depozit 026832, marca naţională R 4314 

SUPRA, pentru clasele 07,09,11,14 titular SUPRA CORPORATION OF 

JAPANCORPORATED IN JAPAN CPO BOX 860, 100-91, TOKYO, Japonia. 

Astfel, AGEPI la 15.07.2011 a emis Aviz provizoriu de respingere a 

înregistrării mărcii în baza motivelor relative de refuz, prin aplicarea art. 8 (1)b) al 

Legii 38/2008 privind protecţia mărcilor. Reclamantului i s-a acordat un termen de 

două luni pentru a răspunde, fie prin depunerea contestaţiei, fie prin prezentarea 

unei scrisori de acord de la titularul mărcilor anterioare opuse, fapt prin care 

AGEPI acceptă coexistenţa semnelor opuse. 

În acest sens, din numele reclamantului, în termenii utili a fost formulată o 

solicitare pe adresa titularului mărcilor anterioare, inclusiv R 4314 SUPRA, pentru 

clasele 07,09,11,14 SUPRA CORPORATION OF JAPAN,INCORPORATED IN 

JAPAN CPO BOX 860, 100-91, TOKYO, Japonia. Solicitarea a fost trimisă la 24 

octombrie 2011, însă nu a fost recepţionată. La 05 decembrie 2011 în mod repetat 

a fost expediată scrisoarea prin care reclamantul a solicitat acordul de înregistrare, 

care, însă, la 16 ianuarie a fost restituită de oficiul poştal din motiv de negăsire a 

destinatarului. 

Din răspunsul Nr 610 din 29 09 2011, de la Camera înregistrării de Stat este 

evident că „potrivit datelor din registrul de stat al persoanelor juridice întreprindere 

cu denumirea Supra Corporation of Japan nu figurează, de asemenea denumirea 



dată nu figurează nici în calitate de asociat al vre-unei societăţi comerciale şi 

fondator de filiale şi reprezentanţe înregistrate în Registrul de stat. Registrul de stat 

nu conţine date privind înregistrarea filialelor sau reprezentanţelor întreprinderii cu 

denumirea menţionată Informaţia este revelatoare, în ipoteza excluderii utilizării 

efective a mărcii „SUPRA” pentru produsele identice cu ale reclamantului prin 

intermediul unei alte persoane, cu care titularul ar fi încheiat raporturi juridice. 

Deasemeni, prin răspunsul AGEPI Nr. 1294 din 5-10-2011, se confirmă în 

conformitate cu informaţia deţinută de AGEPI, la data de 04.10.2011, referitor la 

marca R4314, titular Supra Corporation of Japan nu sunt înregistrate contracte de 

cesiune, licenţă sau gaj şi nici nu sunt depuse cereri de înregistrare a unor 

asemenea contracte. 

Consideră reclamantul, că titularul înregistrării R 4314 Supra Corporation of 

Japan nu a utilizat pe nume propriu efectiv pe teritoriul RM marca comercială 

înregistrată de el pentru produsele respective, asemenea utilizare nu a fost depistată 

nici pe numele unor persoane terţe. 

În temeiul art.art. 14, 20 din Legea 38-XVI/2008 privind protecţia mărcilor 

reclamantul solicită : recunoaşterea faptului neutilizării efective, reale şi continue, 

pentru o perioadă ce depăşeşte 5 ani a mărcii naţionale R 4314 pe teritoriul 

Republicii Moldova – Emiterea hotărârii privind decăderea parţială din drepturi în 

Republica Moldova asupra mărcii naţionale  SUPRA pentru clasele 07,09,11, 14 

titular SUPRA CORPORATION OF JAPAN,INCORPORATED IN JAPAN CPO 

BOX 860, 100-91, TOKYO, Japonia. 

În şedinţa judiciară reprezentantul reclamantului, Grigore Ciubuc, a susţinut 

cererea de chemare în judecată, solicitînd să fie admisă. 

Reprezentantul AGEPI,E.Dadu, a lăsat soluţionarea litigiului la discreţia 

instanţei de judecată. 

Reprezentantul reclamantului, fiind citat în repetate rînduri prin comunicări 

recomandate şi aviz publicitar, nu sa prezentat în şedinţă şi nu a comunicat 

motivele neprezentării, din care considerente instanţa a dispus examinarea pricinii 

în lipsa pîrîtului conform art.205 al4 CPC. 



Analizînd argumentele invocate la acţiune, depoziţiile participanţilor la 

proces, înscrisurile administrate la dosar în coraborare cu normele de drept în 

domeniu, instanţa de judecată consideră acţiunea pasibilă de admis din următoarele 

considerente. 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin (5) al Legii nr. 38/2008, „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”. 

Art. 14 (1) al Legii nr.3 8/2008 prevede că „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”. 

Art. 20(1)a) al Legii nr. 38/2008 prevede că marca poate fi anulată în cazul în 

care se constată că în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, fără motive 

justificate, această marcă nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica 

Moldova pentru produsele şi/sau serviciile pentru care a fost înregistrată. 

Din materialele dosarului s-a constatat, că reclamantul SUPRA 

TECHNOLOGIES LIMITED, la 09.03.2010 a solicitat Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală acordarea protecţiei pe teritoriul Republicii Moldova 

semnului combinat SUPRA cu nr. depozit 026832 pentru produsele din clasele 07, 

08, 09, 11, 12, 14, 21 şi 28 conform Clasificării Internaţionale pentru Produse şi 

Servicii (CIPS). La examinarea semnului s-a constatat că acesta este similar cu mai 

multe mărci anterioare, inclusiv cu: 

marca naţională verbală SUPRA nr. 4314 din 1995.03.20, înregistrată pentru 

produse similare din cl. 07, 09, 11, 14, titular - SUPRA CORPORATION OF 



JAPAN,INCORPORATED IN JAPAN CPO BOX 860, 100-91, TOKYO, Japonia. 

Reclamantul a fost notificat că desemnarea solicitată poate fi înregistrată pentru 

toate produsele din clasele 08, 12, 28 şi o parte din produsele clasei 14. 

Reclamantul a publicat în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală 

nr.11/2010 cererea depusă la AGEPI, depozitul marca nr.026832 pentru semnul 

combinat SUPRA pentru clasele 07,08,09,11,12,14,21,28. După expirarea a 3 luni 

de la publicare nici o persoană terţă nu a contestat înregistrarea mărcii. 

Din numele reclamantului, a fost formulată o solicitare pe adresa titularului 

mărcilor anterioare, inclusiv R 4314 SUPRA, pentru clasele 07,09,11, 14, SUPRA 

CORPORATION OF JAPAN,INCORPORATED IN JAPAN CPO BOX 860, 100-

91, TOKYO, Japonia. Solicitarea a fost trimisă la 24 octombrie 2011, insă nu a fost 

recepţionată. La 05 decembrie 2011 în mod repetat a fost expediată scrisoarea prin 

care reclamantul a solicitat acordul de înregistrare, care, insă, la 16 ianuarie a fost 

restituită de oficiul poştal din motiv de negăsire a destinatarului. 

În temeiul art.20 al Legii nr.38/2008 privind protecţia mărcilor reclamantul a 

înaintat cerere de chemare în judecată prin care solicită recunoaşterea faptului 

neutilizării efective, reale şi continue, pentru o perioadă ce depăşeşte 5 ani a mărcii 

naţionale R4314 pe teritoriul Republicii Moldova; emiterea hotărîrii privind 

decăderea parţială din drepturi în Republica Moldova asupra mărcii naţionale 

SUPRA nr. R4314 pentru clasele cl. 07, 09, 11, 14, titular – SUPRA 

CORPORATION OF JAPAN. 

Din informaţia Camerei Înregistrării de Stat nr.610 din 29.09.2011 se atestă 

faptul, că potrivit datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice întreprindere 

cu denumirea SUPRA CORPORATION OF JAPAN, INCORPORATED IN 

JAPAN, nu figurează în calitate de asociat la societăţile comerciale în comandită, 

în nume colectiv, cu răspundere limitată, înregistrate în Registrul de stat. /f.d.11/. 

Conform adeverinţei AGEPI nr.1294 din 05.10.2011, în conformitate cu 

informaţia deţinută de AGEPI la data de 04.10.2011 referitor la marca R 4314, 

titular SUPRA CORPORATION OF JAPAN,INCORPORATED IN JAPAN CPO 

BOX 860, 100-91, TOKYO, Japonia, nu sunt înregistrate contracte de cesiune, 



licenţă, gaj sau franchising şi nu au fost depuse cereri de înregistrare a unor 

asemenea contracte /f.d.12/. 

Pînă la adresarea în judecată reclamantul a publicat în Buletinul Oficial de 

Proprietate Intelectuală nr.11/2010 cererea depusă la AGEPI, depozitul marca 

nr.026832 pentru semnul combinat SUPRA pentru clasele 07,08,09,11,2,14,21,28. 

După expirarea a 3 luni de la publicare nici o persoană terţă nu a contestat 

înregistrarea mărcii. 

În cadrul examinării pricinii civile în instanţă, reclamantul a tradus cererea de 

chemare în judecată şi a expediat-o titularului de drepturi a mărcii opuse, alături la 

citaţia din 25.06.2012 pentru cunoştinţă, care a rămas fără atenţie /f.d.18-26/, ca şi 

comunicarea pentru şedinţa judiciară din 23.10.2012 şi avizul publicitar din 

05.10.2012 din ziarul „dreptul” pentru şedinţa din 23.10.2012. 

Astfel, reclamantul a întreprins toate măsurile posibile pentru a obţine 

consimţămîntul de la titularul de drepturi asupra mărcii opuse la înregistrare. 

În cadrul dezbaterilor judiciare s-a constatat, că reclamantul este un 

producător cunoscut de produse electrocasnice, incluse conform Clasificării 

internaţionale de la Nisa în clasele 07, 08, 09, 11, 12, 14, 21, 28 conform listei din 

anexă. Reclamantul este activ prezent pe piaţa ţărilor CSI, într-o serie de ţări 

europene şi asiatice. Astfel, este relevantă afirmaţia reclamantului, că păstrarea 

acestei mărci nefolosite în mod real şi continuu constituie o ocupaţie nejustificată a 

unui drept, protecţia căruia este subordonată condiţiei folosirii. Prin nefolosire, 

marca deţinută de Reclamant este deturnată de la scopul său iniţial, devenind 

marcă de blocaj. 

Legislaţia internaţională şi naţională în domeniu impun obligaţia utilizării 

mărcii din momentul înregistrării acesteia, pentru a nu crea în aşa mod 

impedimente altor agenţi economici şi a nu folosi înregistrările de marcă în scop de 

blocaj. În aşa mod, art 5 (c) al Convenţiei de la Paris, art.art. 15, 19 TRIPS 

consacră Obligaţia de folosinţă a mărcii, prevăzînd (conform art. 19 TRIPS],, 1. 

Daca folosirea unei mărci de fabrică sau de comerţ este obligatorie pentru 

menţinerea unei înregistrări, înregistrarea nu va putea fi radiată decât după o 



perioada neîntreruptă de nefolosire de cel puţin trei ani, cu excepţia cazului în care 

titularul mărcii prezintă motive valabile referitoare la existenta unor obstacole la o 

astfel de folosire. Circumstanţele independente de voinţa titularului mărcii, care 

constituie un obstacol la folosirea mărcii, de exemplu restricţii la import sau alte 

prescripţii guvernamentale vizând produsele sau serviciile protejate prin marca, vor 

fi recunoscute ca motive valabile ale nefolosirii.,, 

Proba actelor de folosire a mărcii este în sarcina pârâtului, totuşi Reclamantul 

în rezultatul studiului pieţei, informaţiilor accesibile, cît şi celor primite de la 

organele componente, a confirmat, că pe piaţa din R Moldova nu sunt notificate 

cazuri de utilizare efectivă, continuă a mărcii, înregistrate R 4314 SUPRA, în 

ultimii cinci ani, atît de reclamant în persoană, cît şi de o terţă persoană cu acceptul 

reclamantului, încît să poată fi îndeplinită funcţia acesteea. 

Reieşind din prevederile art. 14 (1) al Legii nr.3 8/2008 care stipulează că 

„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” şi art. 20(1)a) al Legii nr. 38/2008, care prevede că, marca poate fi 

anulată în cazul în care se constată că în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 

ani, fără motive justificate, această marcă nu a făcut obiectul unei utilizări efective 

în Republica Moldova pentru produsele şi/sau serviciile pentru care a fost 

înregistrată, instanţa de judecată consideră pasibilă admiterea cererii de chemare în 

judecată. 

Pentru considerentele expuse, conform art.art.238-241 CPC, instanţa de 

judecată 

H o t ă t ă ş t e: 

Se admite cererea de chemare în judecată de reclamantul SUPRA 

TECHNOLOGIES LIMITED. 



Se recunoaşte faptului neutilizării efective, reale şi continue, pentru o perioadă 

ce depăşeşte 5 ani a mărcii naţionale R 4314 pe teritoriul Republicii Moldova. 

Se declară SUPRA CORPORATION OF JAPAN,INCORPORATED IN 

JAPAN CPO BOX 860, 100-91, TOKYO, Japonia, parţial decăzută din drepturi în 

Republica Moldova asupra mărcii naţionale SUPRA pentru clasele 07,09,11, 14. 

Hotărârea poate fi contestată în ordine de recurs la Curtea Supremă de Justiţie 

în termen de 20 de zile de la data recepţionării copiei hotărârii redactate. 

 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                              Nelea Budăi 


