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Dosarul nr. 2-336/10 
 

HOTĂRÂRE 
în numele Legii 

 
02 decembrie 2010         mun. Chişinău  
 

Curtea de Apel Chişinău 
 

Având în componenţa sa: 
Preşedintele de şedinţă, judecător    Sergiu Arnăut 
Grefier        Olesea Turcan 
 

Examinând în şedinţă publică, cererea de chemare în judecată declarată de Hörman KG 

Verkaufsgesellschaft împotriva HERMAN Slovakia, s.r.o. şi intervenientul accesoriu Agenţia de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, privind decăderea companiei 

HERMAN Slovakia, s.r.o. din drepturile asupra mărcilor şi obligarea AGEPI să execute acţiunile 

necesare pentru notificarea Biroului Internaţional al Organizaţiei Mondiale pentru Proprietate 

Intelectuală privind modificarea datelor referitoare la înregistrările internaţionale, instanţa 

CONSTATĂ: 

Reclamantul Hörman KG Verkaufsgesellschaft a depus cerere de chemare în judecată către 

HERMAN Slovakia, s.r.o. cu atragerea intervenientului accesoriu Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, solicitând decăderea companiei HERMAN 

Slovakia, s.r.o. din drepturile asupra mărilor internaţionale IR 669303 HERMAN şi IR 669304 

HERMAN pentru totalitatea produselor şi serviciilor din clasele 06, 07, 19 şi 37 conform 

Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS) şi obligarea AGEPI să execute 

acţiunile necesare pentru notificarea Biroului Internaţional al Organizaţiei Mondiale pentru 

Proprietate Intelectuală privind modificarea datelor referitoare la înregistrările internaţionale IR 

669303 HERMAN şi IR 669304 HERMAN. 

În şedinţa de judecată reprezentantul reclamantului „BrevetMarcService” SRL în persoana  

d-lui Valentin Nekliudov a susţinut integral acţiunea şi a solicitat decăderea companiei 

HERMAN Slovakia, s.r.o. din drepturile asupra mărcilor internaţionale IR 669303 HERMAN şi 

IR 669304 HERMAN pentru totalitatea produselor şi serviciilor din clasele 06, 07, 19 şi 37 

conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS) şi obligarea AGEPI să 

execute acţiunile necesare pentru notificarea Biroului Internaţional al Organizaţiei Mondiale 

pentru Proprietate Intelectuală privind modificarea datelor referitoare la înregistrările 

internaţionale IR 669303 HERMAN şi IR 669304 HERMAN. 

În şedinţa de judecată pârâtul nu s-a prezentat fiind legal citat, şi înştiinţat despre data, ora şi 

locul examinării cauzei, nu a informat instanţa despre motivele neprezentării şi nu a solicitat prin 
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cerere examinarea cauzei în lipsa sa. În atare circumstanţe, audiind opinia reprezentantului 

reclamantului şi intervenientului accesoriu instanţa a decis examinarea cauzei în lipsa pârâtului. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu Patricia Bondaresco referitor la esenţa litigiului a 

menţionat că decăderea din drepturi asupra mărcii din motivul neutilizării efective în decursul 

unei perioade neîntrerupte de cel puţin 5 ani reprezintă o procedură special, care implică 

participarea tuturor persoanelor interesate, care sunt în drept să prezinte probe privind utilizarea 

sau neutilizarea mărcii. Totodată, reprezentantul intervenientului accesoriu consideră că AGEPI 

poate să se expună în privinţa admiterii sau respingerii acţiunii privind decăderea din drepturi a 

titularului mărcii, rămânând de componenţa instanţei judecătoreşti, în dependenţă de probele 

prezentate de părţi, având în vedere faptul că nu sunt invocate careva pretenţii faţă de AGEPI şi 

corespunzător AGEPI nu invocă pretenţii faţă de părţile implicate în litigiu. 

Totodată, reprezentatul intervenientului accesoriu susţine că în conformitate cu prevederile 

art. 20 alin. 1 lit.(a) al legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor, 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. 

Apreciind argumentele invocate de părţi, cercetând multiaspectual, complet şi nemijlocit în 

ansamblu şi interconexiunea lor a probelor sub formă de înscrisuri administrate de părţi şi sub 

formă de explicaţii ale părţilor, date în şedinţa de judecată, verificând argumentele invocate în 

coraport cu normele incidente în domeniu, instanţa conchide că acţiunea urmează a fi admisă 

parţial, din următoarele considerente. 

Din materialele dosarului instanţa a stabilit cu certitudine că în conformitate cu art. 20, alin. 

1(a) al Legii nr. 38 din 29.02.2008, privind protecţia mărcilor, reclamantul Hörman KG 

Verkaufsgesellschaft a depus la Curtea de Apel Chişinău acţiune privind decăderea din drepturi a 

HERMAN Slovakia, s.r.o. asupra mărcilor IR 669303 HERMAN şi IR 669304 HERMAN pentru 

totalitatea produselor şi serviciilor din clasele 06, 07, 19 şi 37 conform Clasificării Internaţionale 

a Produselor şi Serviciilor (CIPS). 

Mărcile internaţionale IR 669303 HERMAN şi IR 669304 HERMAN din anul 1997 dispun 

de desemnare posterioară în Republica Moldova, solicitant fiind compania HERMAN Slovakia, 

s.r.o., pentru produse şi servicii din clasele 06, 07, 19 şi 37 conform Clasificării Internaţionale a 

Produselor şi Serviciilor (CIPS). 

Reieşind din prevederile art. 14, alin. 1, art. 20, alin 1(1) al Legii nr. 38 din 29.02.2008, marca 

poate fi anulată în cazul în care se constată că în decursul unei perioade neîntrerupte de cinci 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 sau dacă utilizarea 
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mărcii a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, titularul mărcii este decăzut din 

drepturile asupra mărcii. 

Tot aici, potrivit art. 20, alin. 2 al Legii nr. 38 din 29.02.2008, în cazul în care motivul 

decăderii din drepturi este valabil numai pentru o parte din produsele şi/sau serviciile pentru care 

marca a fost înregistrată, titularul este decăzut din drepturi numai pentru produsele şi/sau 

serviciile respective. 

Mai mult ca atât, HERMAN Slovakia, s.r.o. nu utilizează în Republica Moldova mărcile 

internaţionale IR 669303 HERMAN şi IR 669304 HERMAN pentru produse şi servicii din 

clasele 06, 07, 19 şi 37 conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS) 

timp de o perioadă ce depăşeşte cinci ani, din 01.01.20044 până la 05.10.2010, fapt confirmat 

prin răspunsul Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie privind certificarea 

produselor cu denumirea HERMAN, în care se menţionează că asemenea produse din clasele 06, 

07, 19 şi 38 conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS) nu au fost 

certificate. 

Totodată, nu există motive care ar justifica nefolosirea de către compania HERMAN 

Slovakia, s.r.o. a mărcilor internaţionale IR 669303 HERMAN şi IR 669304 HERMAN. 

Cât priveşte cerinţa reclamantului de a obliga AGEPI să efectueze toate acţiunile necesare 

pentru notificarea Biroului Internaţional al OMPI Instanţa de judecată reţine impropriu cele 

invocate, întru-cât potrivit art. 9 al Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea 

internaţională a mărcilor , la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 

1624-XII din 26.10.1993, în cazul mărcilor internaţionale AGEPI notifică Biroul Internaţional al 

OMPI privind decăderea din drepturi al titularului mărcii. 

Din argumentele expuse instanţa de judecată, reţine temeiuri certe care constituit motive 

pentru admiterea parţială a acţiunii, din care considerente cerinţele despre decăderea companiei 

HERMAN Slovakia, s.r.o. din drepturile asupra mărcilor internaţionale IR 669303 HERMAN şi 

IR 669304 HERMAN pentru totalitatea produselor şi serviciilor din clasele 06, 07, 19 şi 38 

conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS), se admit iar în rest cererea 

de chemare în judecată se respinge ca neîntemeiată. 

În conformitate cu articolul 33, 85, 238-242 CPC, instanţa de judecată 

HOTĂRĂŞTE: 

Se admite parţial cererea de chemare în judecată depusă de către Hörman KG 

Verkaufsgesellschaft împotriva HERMAN Slovakia, s.r.o. şi intervenientul accesoriu Agenţia de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova. 
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Se decade compania HERMAN Slovakia, s.r.o. din drepturile asupra mărcilor internaţionale 

IR 669303 HERMAN şi IR 669304 HERMAN pentru totalitatea produselor şi serviciilor din 

clasele 06, 07, 19 şi 38 conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS). 

În rest cererea de chemare în judecată se respinge ca neîntemeiată. Hotărârea poate fi atacată 

cu recurs la Curtea Suprema de Justiţie, în termen de 20 zile, prin intermediul Curţii de Apel 

Chişinău. 

 

Preşedintele şedinţei, 
Judecătorul      Sergiu Arnăut 
 
  

  

  

  


