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Dosarul 2-104/10 
HOTĂRÂRE  

în numele Legii 
 
 
04 februarie 2010       mun. Chişinău 
 
Curtea de Apel Chişinău, instanţa de judecată 
având în componenţa sa: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul    Anatol Pahopol 
Grefier        Nina Suman 
 

examinând în şedinţa publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată 

Soira Investments Limited, prin intermediul reprezentantului „BrevetMarcService” 

SRL, către Joint-Stock Company Sarmat, intervenient Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a RM privind protecţia, 

CONSTATĂ: 

Reclamantul Soira Investments Limited, prin intermediul reprezentantului 

„BrevetMarcService” SRL, a înaintat în instanţă o cerere de chemare în judecată 

către Joint-Stock Company Sarmat, intervenient Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a RM privind decăderea companiei Joint-Stock Company 

Sarmat din drepturile asupra mărcii ДОБРЫЙ ШУБИН САРМАТ, conform 

înregistrării naţionale nr. 10910 din 08.07.2004, pentru totalitatea produselor din 

clasa 32, conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor, cu excepţia 

unor aşa produse, cum ar fi: „bere, extracte de hamei pentru fabricarea berii, must 

de bere şi must de malţ” şi obligarea AGEPI să execute, în acest context, toate 

acţiunile necesare pentru introducerea în Registrul Naţional al Mărcilor a datelor 

modificate privind înregistrarea naţională nr. 10910. 

În motivarea acţiunii a indicat că potrivit informaţiilor disponibile de compania 

Soira Investments Limited, Joint-Stock Company SARMAT nu foloseşte în 

Moldova marca ДОБРЫЙ ШУБИН САРМАТ, conform înregistrării naţionale  

nr. 10910 pentru o parte din produsele din clasa 32 CIPS timp de o perioadă ce 

depăşeşte cinci ani. De asemenea, conform informaţiilor deţinute în Moldova nu 

există motive care ar justifica nefolosirea de către compania Joint-Stock Company 
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SARMAT a mărcii ДОБРЫЙ ШУБИН САРМАТ, conform înregistrării naţionale  

nr. 10910. 

Faptul nefolosirii de către compania Joint-Stock Company SARMAT a 

însemnării, care îi aparţine - ДОБРЫЙ ШУБИН САРМАТ, pentru totalitatea 

produselor din clasa 32 CIPS de asemenea este confirmat prin aceea că la 

solicitarea adresată către ÎS Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie 

privind certificarea în Organele de Certificare a Produselor a următoarele produse 

cu  denumirea  ДОБРЫЙ ШУБИН САРМАТ:  „sucuri  de  fructe  şi  sucuri  de  

legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau adaos de zahăr sau de alţi 

îndulcitori (educloranţi); ape, inclusiv ape minerale naturale sau artificiale şi ape 

gazificate care nu conţin zahăr sau alţi îndulcitori şi nici aromatizanţi; ape, inclusiv 

ape minerale şi ape gazificate, care conţin zahăr sau alţi îndulcitori sau 

aromatizanţi”, s-a primit un răspuns în care se menţionează că asemenea produse 

nu au fost certificate. Conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1469 din 30.12.2004 

privind aprobarea Nomenclatorului produselor din domeniul reglementat, supuse 

certificării conformităţii obligatorii, produsele menţionate din clasa 32 CIPS 

urmează a fi supuse certificării conformităţii obligatorii. Astfel, acestea nu puteau 

fi realizate legitim pe pieţele don Moldova, deoarece de organele competente ele 

nu au fost supuse certificării conformităţii obligatorii. Reieşind din considerentul 

că Joint-Stock Company SARMAT nu foloseşte în Moldova marca ДОБРЫЙ 

ШУБИН САРМАТ timp de 5 ani, şi fiind cointeresată în decăderea din drepturi 

asupra mărcii, solicită admiterea cererii de chemare în judecată. 

În şedinţa instanţei de judecată, reprezentantul reclamantului Jigău Radu în 

baza procurii, a susţinut cererea de chemare în judecată şi a solicitat admiterea 

acesteia. 

Pârâtul fiind înştiinţat legal referitor la ora, data şi locul examinării pricinii, în 

şedinţa instanţei de judecată nu s-a prezentat din motive necunoscute. Astfel, în 

contextul art. 205 alin. (4) şi art. 206 alin. (3), instanţa de judecată consideră 

posibilă examinarea pricinii în absenţa părţii. 
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Reprezentantul intervenientului AGEPI, în baza procurii Matveev Maria, a 

lăsat soluţionarea pricinii pe seama instanţei de judecată. Totodată, prin referinţa 

depusă a explicat instanţei că pârâtul, Joint-Stock Company SARMAT, este 

titularul mărcii combinate nr. 10910 DOBRII ŞUBIN SARMAT pentru produsele 

clasei 32 „bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri 

din fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor”. Astfel, 

reclamantul, la data de 25.02.2008 a solicitat protecţia semnului pe teritoriul 

Republicii Moldova pentru produsele claselor 29, 30, 32 conform cererii nr. 

depozit 022938. Deoarece la înregistrarea semnului Добрый s-a constatat că se 

opune marca combinată DOBRÎI ŞUBIN SARMAT nr. 10910 din 26.05.2003 

înregistrată pe numele Joint-Stock Company SARMAT pentru produsele clasei 32 

„bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din 

fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor”, la data de 27.03.2009 

AGEPI a emis Aviz provizoriu de refuz pentru produsele clasei 32, în temeiul art. 

8(1)b) al legii nr. 38-XVI/2008 privind protecţia mărcilor. În scopul decăderii 

motivelor de refuz al mărcii sale, reclamantul a iniţiat în Curtea de Apel Chişinău 

procedura decăderii pârâtului Joint-Stock Company SARMAT din drepturile 

conferite de marca DOBRÎI ŞUBIN SARMAT pentru produsele clasei 32. În 

cererea de chemare în judecată reclamantul susţine că marca respectivă nu a făcut 

obiectul unei folosiri efective în Republica Moldova, în ultimii 5 ani, pentru 

această clasă, cu excepţia produselor „bere, extracte de hamei pentru fabricarea 

berii, must de bere şi must de malţ”. Deoarece nu sunt invocate careva pretenţii 

faţă de AGEPI şi corespunzător Agenţia nu invocă pretenţii faţă de părţile 

implicate în litigiu, AGEPI nu poate să se expună în privinţa admiterii sau 

respingerii acţiunii, lăsând soluţionarea pricinii la decizia instanţei. 

Audiind explicaţii participanţilor la proces, apreciind provele administrate în 

raport cu circumstanţele pricinii, analizând temeinicia pretenţiilor înaintate, 

instanţa de contencios administrativ consideră că cererea de chemare în judecată 

este întemeiată şi urmează a fi admisă, din următoarele considerente: 
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Conform art. 20 a Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, 

alin.(1) titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în urma unei cereri 

de decădere din drepturi, depuse la Curtea de Apel Chişinău, sau a unei cereri 

reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi instanţă, 

dacă: a) în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, fără motive justificate, 

marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru 

produsele şi/sau serviciile pentru care a fost înregistrată.  

Instanţa de judecată stabileşte că reclamantul Soira Investments Limited s-a 

adresat la AGEPI cu cererea de înregistrare a mărcii (f.d. 10). Potrivit avizului 

provizoriu, se indică faptul că la înregistrarea mărcii au fost depistate opuneri 

desemnării „Добрый” şi anume marca DOBRÎI ŞUBIN SARMAT, titular a căreia 

este Joint-Stock Company Sarmat (f.d. 11). 

În şedinţa instanţei de judecată s-a stabilit cu certitudine faptul că, conform 

înregistrării naţionale din 08.07.2004 nr. 10910, pe numele Joint-Stock Company 

SARMAT a fost înregistrată marca DOBRÎI ŞUBIN SARMAT pentru produsele 

clasei 32, şi anume „bere; ape şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi 

sucuri din fructe; siropuri şi late preparate pentru fabricarea băuturilor” (f.d. 6). 

Reieşind din Nomenclatorul produselor din domeniul reglementat, supuse 

certificării conformităţii obligatorii aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1469 din 

30.12.2004, se evidenţiază faptul, prin prisma pct. 1 al hotărârii că, produsele din 

domeniul reglementat, sunt supuse certificării conformităţii obligatorii, şi sunt 

indicate în Nomenclator. 

Astfel, instanţa de judecată reţine ă potrivit Nomenclatorului, produsele 

indicate „bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri 

din fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor” se supun 

certificării conformităţii obligatorii. 

Totodată, în cadrul examinării pricinii s-a constatat faptul că SRL 

„BrevetMarcService” s-a adresat cu cerere, către Institutul Naţional de 

Standardizare şi metrologie, prin care s-a solicitat informaţie referitor la faptul 

dacă din 01.01.2004 de către Joint Stock Company Sarmat au fost certificate 
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produsele: sucuri de fructe şi sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, 

cu sau adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori (edulcoranţi); ape, inclusiv ape 

minerale naturale sau artificiale şi ape gazificate care nu conţin zahăr sau alţi 

îndulcitori şi nici aromatizanţi; ape, inclusiv ape minerale şi ape gazificate, care 

conţin zahăr sau alţi îndulcitori sau aromatizanţi (f.d. 7). Iar potrivit răspunsului 

din 01.09.2009 eliberat de către Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, 

s-a comunicat faptul că respectivele produse nu au fost certificate (f.d. 9). 

Potrivit art. 14 al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, 

alin.(1) 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 de căzut din drepturile asupra mărcii în 

condiţiile prezentei legi, cu excepţia cazurilor când există motive întemeiate pentru 

neutilizare. 

În această ordine de idei, fiind stabilit faptul că începând cu 01.01.2004 de 

către Institutul Naţional de Standardizare şi metrologie nu au fost certificate 

produsele indicate mai sus, instanţa de judecată consideră că prin înregistrarea 

naţională din 08.07.2004 nr. 10910, pe numele Joint Stock Company SARMAT a 

mărcii DOBRÎI ŞUBIN SARMAT pentru produsele clasei 32, şi ne-certificarea 

produselor respective la organul abilitat, produsele respective nu au făcut obiectul 

unei utilizări efective de către compania Joint Stock Company SARMAT, condiţie 

care serveşte temei de decădere din drepturile asupra mărcii. 

Conform art. 20 al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, 

alin.(2) 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 declarat decăzut din drepturi numai pentru produsele şi/sau serviciile 

respective.  

 Ţinând cont de faptul că în instanţă s-au prezentat probe care certifică faptul 

neutilizării efective, de către Joint Stock Company SARMAT, a mărcii asupra 

produselor sucuri de fructe şi sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, 



 6

cu sau adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori (edulcoranţi); ape, inclusiv ape 

minerale naturale sau artificiale şi ape gazificate care nu conţin zahăr sau alţi 

îndulcitori şi nici aromatizanţi; ape, inclusiv ape minerale şi ape gazificate, care 

conţin  zahăr  sau  alţi  îndulcitori  sau  aromatizanţi,  şi  reieşind  din  prevederile  CPC 

care prevede că instanţa de judecată urmează să se pronunţe în limitele pretenţiilor 

înaintate, instanţa de judecată ajunge la concluzia că cererea de chemare în 

judecată şi-a găsit întemeierea şi urmează a fi admisă integral. 

În această ordine de idei, ţinând cont de faptul că pârâtul i-a fost adus la 

cunoştinţă obiectul litigiului şi pretenţiile înaintate totodată neprezentând careva 

obiecţii, instanţa de judecată consideră că pârâtul Joint Stock Company SARMAT 

urmează a fi decăzut din drepturile asupra mărcii ДОБРЫЙ ШУБИН САРМАТ, 

conform înregistrării naţionale nr. 10910 din 08.07.2004, pentru totalitatea 

produselor din clasa 32, conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi 

Serviciilor, cu excepţia unor aşa produse, cum ar fi: „bere, extracte de hamei 

pentru fabricarea berii, must de bere şi must de malţ”, cu obligarea AGEPI la 

efectuarea modificărilor. 

În conformitate cu prevederile art.art. 14, 20 din Legea privind protecţia 

mărcilor, art. 239-241 CPC al RM, instanţa de contencios administrativ, - 

HOTĂRĂŞTE: 

Admite integral cererea de chemare în judecată a Soira Investments limited. 

Decade compania Joint Stock Company SARMAT din drepturile asupra mărcii 

ДОБРЫЙ ШУБИН САРМАТ, conform înregistrării naţionale nr. 10910 din 

08.07.2004, pentru totalitatea produselor din clasa 32, conform Clasificării 

Internaţionale a Produselor şi Serviciilor, cu excepţia unor aşa produse, cum ar fi: 

„bere, extracte de hamei pentru fabricarea berii, must de bere şi must de malţ”. 

Obligă Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM să efectueze 

acţiunile necesare pentru introducerea în Registrul Naţional al Mărcilor a datelor 

modificate privind înregistrarea naţională nr. 10910. 

Hotărârea cu drept de recurs în Curtea Supremă de Justiţie în termen de 20 zile.  

Judecătorul 
Curţii de Apel Chişinău   Anatol Pahopol  


