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Având in componenţa sa:
Preşedintele şedinţei, judecătoml. ..

Grefier

AGE.PI

27, ,1l.PR, 2015

mun. Chişinău

Domnica Manole
Cristina Stratan

examinind, în şedinţă publică, cauza civilă la cererea de chemare în judecată
inaintată de Societatea cu răsptmdere limitată "Imperial Unit" către Aktsionemo Dmjestvo
"Bulgar Tabac Holding", intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentm Proprietatea
Intelectuală a RM privind decăderea companiei Aktsionemo Drujestvo "Bulgar Tabac
Holding" din drepturile asupra mărcii naţionale nr. R6353 "MARELE",-

CONSTATĂ:

Argumentele participanţilor la proces.
1. Societatea cu răspundere limitată "Imperial Unit" s-a adresat în Curtea de Apel

Chişinău cu o cerere de chemare în judecată către Aktsionemo Droujestvo "Bulgar Tabac
Holding", intervenient accesoriu AGEPI privind anularea mărcii nr. R6353 "MARELE",
titular AKTSIONERNO DROUJESTVO "Bulgar Tabac Ho]ding".
2. În motivarea acţiunii înaintate, reclamanta a indicat că, compania "Imperial Unit"

este specializată în producerea ţigărilor de 6 ani, iar pe parcursul acestor ani, societatea
reciamantă a promovat produsele proprii prin mărci comerciale proplii, fără a utiliza careva
obiecte de proprietate intelectuală care nu îi aparţin.
3. La fel, societatea reclamantă a indicat că, SRL "Imperial Unit" intenţioneaza

elaborarea unui nou produs cu denumirea "MARELE", Însă în unna documentării a fost
depistată o marcă care deja conţine o astfel de denumire, înregistrată pe teritoriul
Republicii Moldova pentIU produsele din clasa 34, confonn ClasificatolUlui CIPS.
4. Susţine SRL "Imperial Unit" că, marca "MARELE", cu numărul de înregistrare

R6353, înregistrată pe numele AKTSIONERNO DROUJESTVO "Bulgar Tabac Holding",
nu este folosită în nici un fel pe teritoriul Republicii Moldova, mai mult ca atît că, această
marcă a fost înregistrată cu scopul de a bloca activitatea altor agenţi economici autohtoni.
5. Astfel, în opinia societăţii reclamante, este evident faptul că, AKTSIOl\TERNO

DROUJESTVO "Bulgar Tabac Holding" nu are interes faţă de piaţa din Republica
Moldova şi de fapt, aceste înregistrări au fost făcute cu scopul de blocaj.
6. Ulterior, la data de 25 aprilie 2014, SRL "Imperial Unit" a înaintat o cerere de

completare a acţiunii, in care a notat că, Camera de Comel1 şi Industrie a comunicat
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reclamantei că, nu a primit careva autorizaţii privind comercializarea mărfii cu denumirea
"MARBLE" pe teritoriul RM.

7. În şedinţa judiciară, reprezentantul societăţii reclamante "Imperial Unit" - Ion
Dicenco a susţinut cererea de chemare în judecată înaintată, şi a solicitat admiterea
acesteia.

8. Directorul S.A. "Trei G" - Glazunov Nicolai, care este mandatarul autorizat al
Aktsionerno Drujestvo "Bulgar Tabac Holding", deşi nu are împutemiciri de a reprezenta
interesele pîritei în instanţă, a comunicat că, a luat legătura cu compania pîrîtă, care i-a
comunicat că, nu are nici un interes faţă de procesul respectiv.

9. Reprezentantul intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală - Maria Rău a lăsat soluţionarea cererii de chemare în judecată la discreţia
instanţei, totodată, comunicînd că, în speţă sunt întrunite temeiurile de decădere a societăţi
pîrîte din drepturile asupra mărcii internaţionale nr. R6353 "MARBLE".

10. Referitor la esenţa litigiului, intervenientul acesoriu a comunicat instanţei că
decăderea din drepturi asupra mărcii 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 sînt în drept să prezinte probe privind
utilizarea sau neutilizarea mărcii. Mai mult ca atît, conform Acordului privind aspectele
drepturilor de proprietate intelectuală legate de comel1 (TRIPs), la care este parte şi
Republica Moldova, proprietatea intelectuală este recunoscută drept proprietate privată.
Corespunzfltor, orice acţiune nejustificată poate fi interpretată drept expropriere, ţinînd
cont şi de investiţiile făcute de titularul mărcii în scopul Înregistrării şi promovării acesteia
În teritoriul Republicii Moldova.

11. În contextul celor expuse, deoarece nu sunt invocate careva pretenţii faţă de AGEPI,
corespunzător Agenţia nu invocă pretenţii faţă de păl1ile implicate în litigiu, şi nici nu
poate să se expună În privinţa admiterii sau respingerii acţiunii.

12. Compania pÎrită Aktsionerno Drujestvo "Bulgar Tabac Holding", fiind citată legal
În şedinţa judiciară a instanţei din 02 octombrie 2014, ora 14:00, fapt ce se confirmă prin
avizul de recepţie anexat la materialele cauzei (f.d. 30), nu s-a prezentat, nu a comunicat
instanţei motivele imposibilităţii de a se prezenta şi nici nu a solicitat amînarea şedinţei de
judecată, pentru care motive, conducîndu-se de prevederile art. 206 alin. (3) Cod de
procedură civilă, instanţa a dispus judecarea cauzei În lipsa pÎrîtei.

Aprecierea instanţei de judecată.
13. Audiind explicaţiile participanţilor la proces, studiind materialele cauzei şi

Înscrisurile probatorii administrate, verificînd argumentele expuse În acţiune şi cele din
referinţă, Curtea de Apel Chişinău ajunge la concluzia de a admite acţiunea înaintată de
SRL "Imperial Unit" şi a decădea compania Aktsionerno Drujestvo "Bulgar Tabac
Holding" din drepturile asupra mărcii naţionale nr. R6353 "MARBLE", din următoarele
considerente.

14. În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) al Legii nr. 38/2008, "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
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din drepturile asupra mărcii În condiţiile prezentei legi, cu excepţia cazurilor cînd există
motive Întemeiate pentru neutilizare".

15. Potrivit prevederilor alt. 20 (1) a) al Legii nr. 38/2008, marca poate fi anulată În
cazul În care se constată că În decursul unei perioade neÎntrempte de 5 ani, fără motive
justificate, această marcă nu a făcut obiectul unei utilizări efective În Republica Moldova
pentm produsele şi/sau serviciile pentm care a fost înregistrată.

16. Astfel, după cum rezultă din materialele cauzei, marca naţională verbală nr. R6353
"MARBLE" din 11.01.1998 a fost Înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova iniţial pe
numele AD "BULGARTABAK- HOLDING", ulterior acesta şi-a modificat denumirea În
"AKTSIONERNO DROUJESTVO "BULGARTABAC HOLDING", "Graf Ignatiev"
Str. 62, BG-lOOO Sofia, Bulgaria, pentlU produsele clasei 34 - tutun, articole pentm
fumători, chibrituri şi toate produsele incluse În clasa 34, conform Clasificării
Internaţionale pentru Produse şi Servicii (CIPS) şi beneficiază de protecţie pînă la data de
11.01.2018 (f.d. 5).

17. Concomitent, din actele speţei se constată că, Î.S. "Centrul Republican de Pedologie
Aplicată" nu a primit nici o cerere pentru certificarea mticolelor din tutun "MARBLE" a
companiei BULGAR TABAK HOLDING şi "REGAL", produse de IMPERIAL
TABACCO LIMITED şi nici nu a eliberat nici un certificat de conformitate pentru aceste
produse, circumstanţă confirmată prin răspunsul Centrului Republican de Pedologie
Aplicată (f.d. 13).

18. Pornind de la prevederile normelor legale citate mai sus, şi cu referire la esenţa
litigiului deferit judecăţii, instanţa de judecată consideră că, acţiunea înaintată de SRL"
Imperial Unit" este întemeiată şi urnlează a fi admisă, din considerentul că, la judecarea
cauzei În fond cu certitudine s-a constatat că, compania pîrîtă nu utilizează marca
MARBLE pe teritoriul RM În decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani.

19. Aici se menţionează că, decăderea din drepturi asupra mărcii din motivul neutilizării
efective in decursul unei perioade neÎntrempte de cel puţin 5 ani reprezintă o procedură
specială, care implică palticiparea tuturor persoanelor interesate, care sînt în drept să
prezinte probe privind utilizarea sau neutilizarea mărcii.

20. Cu referire la caz, se constată că, compania pÎrÎtă nu a prezentat instanţei de
judecată probe În sensul alt. 121-122 Cod de procedură civilă, prin care să confinne că, a
utilizat în decursul ultimilor 5 ani pe teritoriul Republicii Moldova marca naţională verbală
nr. R6353 "MARBLE".

21. Prin unnare, instanţa conchide că, în speţă, au fost prezentate probe care
incontestabil denotă că, compania pîrîtă nu foloseşte marca naţională verbală nr. R6353
"MARBLE", şi astfel, se constată că, este intrunit temeiul de decădere a companiei pîrîte
din drepturile asupra mărcii respective.

22. În aceste circumstanţe, instanţele de judecată investite cu examinarea litigiului
derefit judecăţii nu pot găsi o altă elucidare a cazului decât cea clarificată mai sus, de
vreme ce concluzia instanţei este consecinţa dedusă În unna prezentării probelor de către
părţi şi examinate în cadrul şedinţei de judecată, 01', În confOlmitate cu prevederile art. 118
alin. (1) sprijinite cu dispoziţia alt. 119 alin. (1) CPC, fiecare parte trebuie să dovedească
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Donmica Manole

circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu
dispune altfel, iar probele se adună şi se prezintă de către părţi.

23. Din considerentele menţionate şi având În vedere faptul că, acţiunea reclamantei
SRL "Imperial Unit" este întemeiată, iar temeiuri de a respinge acţiunea respectivă nu au
fost constate, Curtea de Apel Chişinău ajunge la concluzia de a admite acţiunea Înaintată
de SRL "Imperial Unit" şi a decădea compania Aktsionemo Dmjestvo "Bulgar Tabac
Holding" din drepturile asupra mărcii naţionale nr. R6353 "MARBLE".

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. a) al Legii privind protecţia
mărcilor şi art. 238-241 CPCR RM, Curtea de Apel Chişinău,-

HOTĂRĂŞTE:

Se admite acţiunea înaintată de Societatea cu răspundere limitată "Imperial Unit"
către Aktsionemo Dmjestvo "Bulgar Tabac Holding", intervenient accesoriu Agenţia de
Stat pentlu Proprietatea Intelectuală a RM privind decăderea companiei Aktsionemo
Drujestvo "Bulgar Tabac Holding" din drepturile asupra mărcii naţionale nr. R6353
"MARBLE".

Se decade compania Aktsionemo Drujestvo "Bulgar Tabac Holding" din drepturile
asupra mărcii naţionale 111'. R6353 "MARELE". 4?:~o o

Hotărîrea poate fi atacată cu recurs În term{@€'21uI11 În Curtea Supremă de Justiţie,
prin intermediul Curţii de Apel Chişină~. (S:_o . 00 • '
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