
 1 

Prima instanţă: Curtea de Apel Chişinău: N. Traciuc                                    2r – 264/11 

 

                 

D E C I Z I E 

06 iulie 2011                                                                           mun. Chişinău 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ  

al Curţii Supreme de Justiţie 

în componenţă:  

Preşedintele şedinţei, judecătorul -  Vera Macinskaia 

Judecătorii – Eugenia Fistican şi Tatiana Vieru 

 

Cu participarea: reprezentantului recurentului Luk Lamellen Kupplungsbau 

Beteiligungs KG – Jigău Radu în baza procurii nr.1034/a din 14 septembrie 2010, a 

reprezentantului intimatului Victor Munteanu - Petru Munteanu, a reprezentantului 

intervenientului accesoriu AGEPI- Sibov Liviu în baza procurii nr. 47 din 19 

ianuarie 2011, 

examinînd în şedinţă publică recursul declarat de către Luk Lamellen 

Kupplungsbau Beteiligungs KG, 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Luk Lamellen 

Kupplungsbau Beteiligungs KG împotriva lui Victor Munteanu şi a intervenientului 

accesoriu AGEPI cu privire la decăderea titularului din drepturi asupra mărcii, 

 împotriva hotărîrii Curţii de Apel  Chişinău din 09 decembrie 2010, prin care a 

fost respinsă acţiunea înaintată de Luk Lamellen Kupplungsbau Beteiligungs KG, 

 

c o n s t a t ă 

 

La 05 martie 2009, Luk Lamellen Kupplungsbau Beteiligungs KG a depus o 

cerere de chemare în judecată împotriva lui Victor Munteanu şi a intervenientului 

accesoriu AGEPI cu privire la decăderea titularului din drepturi asupra mărcii.  

În motivarea acţiunii reclamantul a invocat că, marca XPERT, conform 

înregistrării naţionale nr. 10256, este înregistrată pe 11 februarie 2004 la AGEPI de 

către Munteanu Victor pentru serviciile din clasele 35, 36 şi 42 CIPS (clasificarea 

internaţională a produselor şi serviciilor). 

Legea nr.38 din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor relevă că, 

folosirea obligatorie a mărcii de către titular, în caz contrar titularul mărcii este 

decăzut din drepturile asupra mărcii în condiţiile prezentei legi. 

Menţionează reclamantul că art. 14 alin. (1) al Legii nr.38 privind protecţia 

mărcilor se stipulează că, dacă în decurs de cinci 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 

pentru o perioadă neîntreruptă de cinci ani, titularul mărcii este decăzut din 

drepturile asupra mărcii în condiţiile prezentei legi, cu excepţia cazurilor cînd există 

motive întemeiate pentru neutilizare. 

Remarcă Luk Lamellen Kupplungsbau Beteiligungs KG că conform 

prevederilor art.20 (2) al Legii nr.38 privind protecţia mărcilor, în cazul în care 

motivul decăderii din drepturi este valabil numai pentru o parte din produsele şi /sau 
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serviciile pentru care marca a fost înregistrată, titularul este decăzut din drepturi 

numai pentru produsele şi/sau serviciile respective. 

Munteanu Victor nu utilizează în Republica Moldova marca XPERT, conform 

înregistrării naţionale nr. 10256, pentru totalitatea produselor şi serviciilor 

revendicate în clasa 42 CIPS timp de mai mult de 5 ani, din 11 februarie 2004 pînă 

pe 11 iunie 2009.  

De asemenea, consideră reclamantul că  nu există motive întemeiate pentru 

neutilizarea de către pîrît a mărcii XPERT, conform înregistrării naţionale nr. 

10256. 

Remarcă Luk Lamellen Kupplungsbau Beteiligungs KG  că în conformitate cu 

art. 20 alin. (l) lit. a) al Legii nr. 38 privind protecţia mărcilor, orice persoană are 

dreptul să depună la Curtea de Apel Chişinău o cerere de decădere a titularului din 

drepturi asupra mărcii, dacă marca în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani 

nu a fost utilizată. 

Reclamantul este interesat în decăderea lui Munteanu Victor din drepturile 

asupra mărcii XPERT, conform înregistrării naţionale nr. 10256, pentru totalitatea 

produselor şi serviciilor revendicate în clasa 42 CIPS, deoarece a depus cererea 

internaţională nr.878686 din 11 martie 2005 de înregistrare a mărcii RepXpert 

pentru produsele din clasele 04, 07, 08, 09, 12, 16 şi serviciile din clasele 35, 37, 38, 

39, 40, 41 şi 42 CIPS cu desemnare posterioară în numeroase ţări ale lumii, inclusiv 

în Republica Moldova, unde AGEPI, pentru serviciile din clasa 42 CIPS a opus 

înregistrarea naţională nr. 10256. 

Cere reclamantul Luk Lamellen Kupplungsbau Beteiligungs KG  să fie decăzut 

Munteanu Victor din drepturile asupra mărcii XPERT, conform înregistrării 

naţionale nr.10256 din 11 februarie 2004 pentru totalitatea produselor şi serviciilor 

revendicate în clasa 42 CIPS, cu excepţia serviciilor juridice şi să fie obligat AGEPI 

să execute, în acest context, toate acţiunile necesare pentru introducerea în registrul 

Naţional al Mărcilor a datelor modificate privind înregistrarea naţională nr. 10256. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 09 decembrie 2010 acţiunea a fost 

respinsă.  

La 13 aprilie 2011, Luk Lamellen Kupplungsbau Beteiligungs KG a declarat 

recurs împotriva hotărîrii primei instanţe, cerînd admiterea recursului, casarea 

hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 09 decembrie 2010 şi emiterea unei noi 

hotărîri, prin care Munteanu Victor să fie decăzut din drepturile sale asupra mărcii 

XPERT, conform înregistrării naţionale nr.10256 din 11 februarie 2004, pentru 

totalitatea produselor şi serviciilor revendicate în clasa 42 CIPS, cu excepţia 

serviciilor juridice, pentru neutilizate. 

Conform art. 402 alin.(1) şi (2) din Codul civil, recursul se declară în termen 

de 20 zile de la data comunicării hotărîrii sau decizie motivate, dacă legea nu 

prevede alt fel. Pentru participanţii la proces, termenele de declarare a recursului 

începe să curgă de la data comunicării hotărîrii sau deciziei motivate, chiar dacă 

recursul a fost făcut anterior.  

Avînd în vedere că Curtea de Apel Chişinău a expediat copia hotărîrii 

redactate din 09 decembrie 2010 la 10  martie 2011, iar de către recurent a fost 

recepţionată la 25 martie, recursul se consideră depus în termen. 

În motivarea recursului Luk Lamellen Kupplungsbau Beteiligungs KG a 

invocat că nu au fost constatate şi elucidate pe deplin circumstanţele care au 
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importanţă pentru soluţionarea pricinii în fond, nu au fost dovedite circumstanţele 

considerate de prima instanţă  ca fiind stabilite, concluziile primei instanţe, 

expuse în hotărîre, sînt în contradicţie  cu circumstanţele pricinii, precum şi a fost 

interpretată eronat legea.  

Reprezentantul recurentului Luk Lamellen Kupplungsbau Beteiligungs KG – 

Jigău Radu în cadrul şedinţei instanţei de recurs, a cerut admiterea recursului în 

sensul declarat, casarea hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 09 decembrie  2010 şi 

pronunţarea unei noi hotărîri prin care acţiunea să fie integral admisă.   

Reprezentantul intimatului Victor Munteanu – Petru Munteanu, în şedinţa 

instanţei de recurs a solicitat respingerea cererii de recurs cu menţinerea hotărîrii 

primei instanţe, pe care o consideră legală şi întemeiată. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu AGEPI- Sibov Liviu, în cadrul 

şedinţei de judecată a menţionat că soluţionarea cazurilor de decădere din drepturi a 

titularului mărcii nu ţine de competenţa AGEPI, prin urmare nu s-a expus în 

privinţa admiterii sau respingerii recursului, lăsînd la decizia instanţei judecătoreşti.  

Audiind declaraţiile reprezentanţilor părţilor, studiind materialele dosarului, 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră 

că recursul este neîntemeiat şi care urmează a fi respins din următoarele 

considerente. 

În conformitate cu art. 417 al. (1) lit. a) CPC, instanţa de recurs, după ce judecă 

recursul, este în drept să respingă şi să menţină hotărîrea primei instanţe.  

Din materialele dosarului rezultă că marca XPERT, conform înregistrării 

naţionale nr. 10256, este înregistrată pe 11 februarie 2004 la AGEPI de către 

Munteanu Victor pentru serviciile din clasele 35, 36 şi 42 CIPS (clasificarea 

internaţională a produselor şi serviciilor) (f.d.5). 

S-a stabilit că, compania LuK Lamellen Kupplungsbau Beteiligungs KG, la 13 

aprilie 2006 a solicitat acordarea protecţiei pe teritoriul Republicii Moldova a 

mărcii internaţionale „RepXpert" nr.878686, pentru produsele şi serviciile din 

clasele 04, 07, 08, 09, 12, 16,35,37,38,39, 40,41 şi 42 (f.d. 6-8). 

În rezultatul expertizei efectuate de AGEPI, s-a constatat cu certitudine că, la 

înregistrarea acesteia pentru clasele 35 şi 42 se opun mărcii naţionale anterioare 

similare cu marca internaţională solicitată, şi anume, marca „XPERT" nr. 10256 din 

23 septembrie 2002, înregistrată pentru o parte din serviciile clasei 35 şi pentru 

toate serviciile claselor 36 şi 42 pe numele Munteanu Victor; marca „XPERT" nr. 

10256A din 23 septembrie 2002, litera A simbolizează că dreptul asupra acestei 

mărci a fost obţinut în conformitate cu contractul de cesiune încheiat cu titularul 

mărcii nr. 10256, înregistrată pentru o parte din serviciile clasei 35, pe numele ZAO 

„Expert-Retail", Federaţia Rusă. 

Marca recurentului LuK Lamellen Kupplungsbau Beteiligungs KG, a fost 

refuzată pentru clasele 35, 36 şi 42. şi legalitatea deciziei respective a fost 

confirmată prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 29 aprilie 2009. 

Potrivit art. 14 al Legii nr.38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia 

mărcilor, 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 
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condiţiile prezentei legi, cu excepţia cazurilor cînd există motive întemeiate pentru 

neutilizare. Prin utilizare efectivă se va înţelege orice utilizare în scop comercial. 

Totodată art.20 alin.(l) lit. a) al Legii nr.38/2008 stabileşte situaţia cînd titularul 

nu poate fi decăzut din drepturi, şi anume, nimeni nu poate cere ca titularul să fie 

decăzut din drepturi dacă, în perioada de la expirarea termenului indicat pînă 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. 

Astfel, la 11 septembrie 2006, marca „XPERT" a fost cesionată pentru o parte 

din produsele clasei 35 pe numele ZAO " Expert-Retail", RU, Zheleznodorozhniy 

pr-d, d. 7-a, str.4, RU-113623 Moscow, Federaţia Rusă, ultimului fiindu-i eliberat 

certificatul de înregistrare a mărcii nr.l0256A. Informaţia cu privire la cesiune 

parţială a drepturilor a fost publicată în BOPI nr. 10/2006. 

Prin urmare, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 

Justiţie consideră că prima instanţă just a ajuns la concluzia de a respinge acţiunea 

lui LuK Lamellen Kupplungsbau Beteiligungs KG, deoarece raportînd normele 

legale sus citate la circumstanţele cauzei  rezultă că, marca XPERT a fost folosită 

efectiv de către intimatul Munteanu Victor pentru produsele şi/sau serviciile pentru 

care a fost înregistrată. 

Mai mult ca atît, prima instanţă corect a constatat că la 23 decembrie 2002, 

titularul mărcii XPERT Munteanu Victor a înregistrat la Ministerul Justiţiei Biroul 

Individual de Avocaţi (BIA) "XPERT", iar la data de 07 mai 2005, activitatea 

biroului a fost suspendată în legătură cu angajarea temporară a titularului mărcii în 

calitate de jurist la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO), 

Strasbourg, Franţa. Pe toată durata activităţii BIA "XPERT", marca XPERT a fost 

pe larg utilizată pentru produsele şi/sau serviciile pentru care a fost înregistrată, 

această utilizare efectivă exprimându-se prin imprimarea mărcii pe antet-ul tuturor 

documentelor de ieşire de la BIA (cereri de chemare în judecată, referinţe, 

demersuri, etc. prezentate tuturor instanţelor de judecată din Republica Moldova); 

cărţi de vizită; materiale publicitare (agende, calendare, pixuri); documente (facturi, 

invoice-uri, dări de seama prezentate clienţilor, acte de primire-predare); site 

internet, denumirea domain-ului www.xpert.md fiind rezervat până în prezent pe 

numele titularului mărcii XPERT. ( f.d. 55-61). 

Totodată, la materialele cauzei lipsesc careva probe ce ar demonstra cu 

certitudine faptul că intimatul Victor Munteanu nu a utilizat în ultimii 5 ani marca 

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

Totodată, instanţa de recurs reţine faptul că cerinţa de decădere din drepturi 

asupra acestei mărci a titularului este nejustificată, deoarece în situaţia în care 

ultima utilizare a mărcii a avut loc în luna mai 2005- data suspendării activităţii BIA 

XPERT în Republica Moldova, cererea reclamantului este depusă prematur, 

deoarece 5 ani de suspendare a activităţii şi de neutilizare se împlinesc în luna mai 

2010, acţiunea fiind depusă încă la 05 martie 2009. 

Titularul mărcii XPERT si-a suspendat activitatea pe teritoriul Republicii 

Moldova din luna mai 2005 în legătură cu angajarea în calitate de funcţionar al 

Consiliului Europei, pentru perioada exercitării funcţiilor în cadrul unei organizaţii 

internaţionale. 

http://www.xpert.md/
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Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

consideră că prima instanţă corect a concluzionat că, statutul intimatului actual ca 

funcţionar temporar al unei organizaţii internaţionale, statut ce nu permite 

desfăşurarea unei activităţi remunerate pe perioada exercitării atribuţiilor, inclusiv 

prestarea serviciilor pentru care a fost înregistrată marca XPERT, constituie un 

motiv obiectiv, întemeiat şi temporar, pentru neutilizare a mărcii XPERT pentru 

produsele şi/sau serviciile pentru care a fost înregistrată. 

Este relevant că în conformitate cu  prevederile art. 33 alin.(2) din Constituţia 

Republicii Moldova, dreptul cetăţenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor 

materiale şi morale ce apar în legătură cu diverse genuri de creaţie intelectuală sînt 

apărate de lege, acest drept este garantat şi de art. 1 Protocol al Convenţiei 

Europene pentru apărarea Drepturilor Omului. 

Prin urmare, luînd în consideraţie cele invocate mai sus, argumentul  

recurentului precum că nu există motive întemeiate pentru neutilizarea de către 

Victor Munteanu a mărcii XPERT nu poate fi reţinut de către instanţa de recurs.  

Colegiul consideră că concluziile primei instanţe despre respingerea acţiunii sunt 

bazate pe circumstanţele de fapt ale cauzei, pe justa apreciere a probelor cercetate şi 

sunt în concordanţă cu aplicarea corectă a normelor dreptului material şi procedural.  

Astfel, din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că prima 

instanţă a dat aprecierea corespunzătoare tuturor argumentelor expuse în cererea de 

chemare în judecată, a elucidat circumstanţele pricinii a căror verificare 

suplimentară nu este necesară, iar temeiurile invocate de către recurent sunt 

neîntemeiate, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 

Justiţie ajunge la concluzia de a respinge recursul şi de a menţine hotărîrea primei 

instanţe. 

În conformitate cu art. 417 al.(1) lit. a), art. 419 CPC, Colegiul civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, 

 

d e c i d e  

 

Se respinge recursul declarat de Luk Lamellen Kupplungsbau Beteiligungs 

KG.  

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 09 decembrie 2010, în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Luk Lamellen Kupplungsbau 

Beteiligungs KG împotriva lui Victor Munteanu şi a intervenientului accesoriu 

AGEPI cu privire la decăderea titularului din drepturi asupra mărcii. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul           Vera Macinskaia  

 

Judecătorii                                               Eugenia Fistican  

 

                                                                 Tatiana Vieru   

  

 


