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Dosarul 2-30/10 
 

HOTĂRÂRE  
în numele Legii 

 
 
04 februarie 2010        mun. Chişinău 
 
 
Colegiul civil şi de  contencios administrativ a Curţii de Apel Chişinău   
Având în componenţa sa: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul    Grigore Zubati 
Grefier        Ina Antoneac 
 

 

Judecătorul  Curţii de Apel Chişinău G. Zubati, examinând în şedinţa publică 

cererea de chemare în judecată depusă de compania „Soira Investments Limited” 

către compania „Dobrii hleb S.A.C.I.”, intervenient Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală (AGEPI) cu privirea la decăderea companiei „Dobrii hleb 

S.A.C.I.” din drepturile asupra mărcii „ДОБРЫЙ ХЛЕБ”, conform înregistrării  

naţionale nr. 11098 din 03.09.2004, pentru totalitatea produselor din clasa 32, 

conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS), cu excepţia 

unor aşa produse, cum ar fi: „băuturi pe bază de pâine sau cu  folosirea pâinii”, şi a 

obliga AGEPI să execute, în acest context, toate acţiunile necesare pentru 

introducerea în Registrul Naţional al Mărcilor a datelor modificate privind 

înregistrarea naţională  nr. 11098, instanţa,     

CONSTATĂ: 

La data de 25 februarie 2008 compania Soira Investments Limited a depus la 

AGEPI cererea nr. 022938 de înregistrare a mărcii „ДОБРЫЙ” pentru produsele 

din clasele 29, 30 şi 32 conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi 

Serviciilor CIPS. Prin Notificarea din 27.03.2009  AGEPI a respins această  marcă 

spre înregistrare pentru produsele din clasa 32 CIPS în baza valabilităţii 

înregistrării naţionale nr. 11098 din 03.09.2004, „ДОБРЫЙ ХЛЕБ” pentru  

totalitatea produselor din clasa 32, înregistrată după compania „Dobrii hleb 

S.A.C.I.”. 
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În urma primirii Notificării AGEPI din 27.03.2009 privind respingerea la 

înregistrare a mărcii ДОБРЫЙ pentru produsele din clasa 32 CIPS, reclamantul, 

compania „Soira Investments Limited”, a solicitat pârâtului o scrisoare de 

consimţământ, privind înregistrarea mărcii „ДОБРЫЙ”, în conformitate cu 

alin.(5), art. 8 al legii nr. 38 din 29.02.2008 „privind protecţia mărcilor”, dar 

pârâtul, compania  „Dobrii hleb S.A.C.I.”, nu a reacţionat la solicitare. 

În motivarea acţiunii, reclamantul, a invocat că, marca pârâtului - ДОБРЫЙ 

ХЛЕБ, conform înregistrării naţionale nr. 11098, este înregistrată la 03.09.2004 la 

AGEPI de către compania „Dobrii hleb S.A.C.I.” pentru un şir de produse şi 

servicii, inclusiv pentru totalitatea produselor din clasa 32 Clasificarea 

Internaţională a produselor şi serviciilor. 

Legea nr. 38 din 29.02.2008 „privind protecţia mărcilor” prevede folosirea 

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

drepturile asupra mărcii în condiţiile Legii nr. 38/29.02.2008. În urma cercetării 

pieţii şi conform informaţiilor oferite de reclamant, s-a constatat că în perioada de 

după înregistrarea mărcii nr. 11098 - ДОБРЫЙ ХЛЕБ nu a fost prezentă în 

Republica Moldova cu nici unul din produsele ce se referă la clasa 32 CIPS. 

Totodată, reclamantul, menţionează că, situaţia când există nişte mărci 

înregistrate, dar care nu sunt efectiv folosite poate fi privită şi sub aspectul Legii cu 

privire la Protecţia Concurenţei. Conform art. 6 al acestei legi, sunt interzise 

acţiunile agentului economic, care duc sau care pot duce la limitarea concurenţei şi 

(sau) la lezarea intereselor unor alţi agenţi economici, precum şi ale persoanelor 

fizice, inclusiv prin crearea  de obstacole în calea pătrunderii pe piaţă (ieşirii de pe 

piaţă) a unor alţi agenţi economici. 

În şedinţa judiciară reprezentantul reclamantului a susţinut integral pretenţiile 

invocate în acţiune şi a solicitat decăderea din drepturi a companiei „Dobrii hleb 

S.A.C.I.” asupra mărcii „ДОБРЫЙ ХЛЕБ”, conform înregistrării naţionale nr. 

11098 din 03.09.2004, pentru totalitatea produselor din clasa 32, conform 

Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS), cu excepţia unor aşa 
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produse, cum ar fi: „băuturi pe bază de pâine sau cu folosirea pâinii” pe motivul 

neutilizării acesteia pe parcursul ultimilor 5 ani neîntrerupţi. 

Pârâtul, compania „Dobrii hleb S.A.C.I.”, fiind înştiinţat legal de  mai multe ori 

despre  locul, data  şi ora şedinţei de judecată, nu a solicitat examinarea pricinii şi 

nici nu a comunicat instanţei motivul neprezentării, nu a solicitat examinarea 

pricinii în lipsa sa, din care considerente, cu referire  la art. 206 alin. 3 CPC al RM,  

instanţa a apreciat ca fiind posibilă examinarea pricinii în lipsa acestuia. 

Reprezentantul intervenientului, Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală, în şedinţa de judecată, a explicat că decăderea din drepturi asupra 

mărcii din motivul neutilizării efective în decursul unei perioade neintrerupte de 

cel puţin 5 ani reprezintă o procedură specială  care implică participarea tuturor 

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

neutilizarea mărcii. 

Mai mult ca atât conform Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate 

intelectuală legate de comerţ (TRIPs), la care este parte şi Republica Moldova, 

proprietatea intelectuală este recunoscută drept prioritate privată, corespunzător, 

orice acţiune nejustificată poate fi interpretată drept expropriere, ţinând cont şi de 

investiţiile făcute de titularul mărcii în scopul înregistrării şi promovării acesteia în 

teritoriul Republicii Moldova. 

Art. 20 al legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, prevede că 

marca  poate fi anulată dacă în decursul unei perioade neintrerupte 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. 

Respectiv, până la depunerea cererii de decădere din drepturi, reclamantul 

urmează să prezinte probe precum că a epuizat  orice posibilităţi  reale de a obţine 

consimţământul de la titularul de drepturi asupra mărcilor opuse la înregistrare. 

Astfel, conform avizului provizoriu din 27.03.2009 al Departamentului mărci, 

modele şi desene industriale, reclamantului i s-a acordat un termen suplimentar de 

2 luni pentru a prezenta acordul titularului mărcii opuse nr. 11098 de a înregistra 
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semnul „ДОБРЫЙ” pe numele său, însă în termenul acordat nu a fost prezentat 

nici un răspuns în acest sens. 

Această posibilitate a  solicitantului se conţine  şi în prevederile art. 8 alin. (5) 

al Legii nr. 38 din 29.02.2008, care stipulează că nu  poate fi refuzată înregistrarea 

unei semn în calitate de marcă, în cazul în care titularul  mărcii  anterioare îşi 

exprime consimţământul expres pentru înregistrarea semnului posterior, cu 

excepţia  mărcilor identice solicitate pentru produse şi/sau servicii identice. 

Reprezentantul AGEPI, nu s-a expus în privinţa admiterii sau respingerii 

acţiunii, aceştea  din urma  lăsând la decizia   instanţei judecătoreşti, în dependenţă 

de probele prezentate de părţile interesate. 

Audiind părţile, ascultând argumentele reprezentantului  reclamantului şi a 

reprezentantului  intervenientului, şi analizând motivele invocate în acţiune în 

cumul cu materiale pricinii, instanţa consideră acţiunea întemeiată şi posibilă de 

admis din următoarele motive. 

Art. 24 al. 3 din Legea Contenciosului Administrativ a Republicii Moldova nr. 

793-XIV de la 10.02.2000 stipulează expres, că la examinarea în instanţa de 

contencios administrativ a cererii în anulare, sarcina probaţiunii este pusă pe seama 

pârâtului. 

Reieşind din aceste prevederi a legii,  instanţa a stabilit cu certitudine, că 

pârâtul nu a prezentat probe incontestabile, pertinente şi admisibile în sensul 

cerinţelor art. 121-122 din CPC a Republicii Moldova, ce ar  respinge integral 

pretenţiile invocate de reclamant, de aceea a pus la baza adoptării hotărârii 

argumentele şi probele prezentate de reprezentantul reclamantului, care în cumul  

confirmă pretenţiile reclamantului. 

Astfel, la data  de 25  februarie 2008 compania Soira Investments Limited a 

depus la AGEPI cererea nr. 022938 de înregistrare a mărcii  „ДОБРЫЙ” pentru 

produsele din clasele 29, 30 şi 32 conform Clasificării Internaţionale a Produselor 

şi Serviciilor  CIPS. Prin Notificarea din 27.03.2009 AGEPI a respins această 

marcă spre înregistrare pentru produsele din clasa 32 CIPS în baza valabilităţii 

înregistrării naţionale nr. 11098 din 03.09.2004, „ДОБРЫЙ ХЛЕБ”, pentru 
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totalitatea produselor din clasa 32, înregistrată după compania „Dobrii hleb 

S.A.C.I.”. 

În urma primirii Notificării AGEPI din 27.03.2009 privind respingerea la 

înregistrare a mărcii ДОБРЫЙ pentru produsele din clasa 32 CIPS, reclamantul, 

compania „Soira Investments Limited”, a solicitat pârâtului o scrisoare de 

consimţământ, privind înregistrarea mărcii „ДОБРЫЙ”, în conformitate cu alin. 

(5), art. 8 al Legii nr. 38 din 29.02.2008 „privind protecţia mărcilor”, dar pârâtul, 

compania „Dobrii hleb S.A.C.I.” nu a  reacţionat la solicitare. 

Prin acţiunea înaintată reclamantul solicită anularea înregistrării mărcii  

nr. 11098 din 03.09.2004 „ДОБРЫЙ ХЛЕБ”, înregistrată după compania „Dobrii 

hleb S.A.C.I.”, pentru totalitatea produselor  din clasa 32, cu excepţia unor aşa 

produse, cum ar fi: „băuturi pe bază de pâine sau cu folosirea pâinii” pe motivul 

neutilizării acesteia pe parcursul  ultimilor 5 ani neîntrerupţi. În art. 14(1) al Legii 

nr. 38 din 29.02.2008 „privind protecţia mărcilor” se stipulează: „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 pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, 

titularul mărcii  este decăzut din drepturile asupra mărcii în condiţiile prezentei 

lege, cu excepţia  cazurilor  când există motive întemeiate pentru neutilizare”. Iar 

în art. 20(2) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 „privind protecţia mărcilor” se prevede: 

„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”. 

Conform informaţiilor disponibile de compania „Soira Investments Limited”, 

compania „Dobrii hleb S.A.C.I.” nu foloseşte în Moldova marca „ДОБРЫЙ 

ХЛЕБ”, conform înregistrării naţionale nr. 11098 pentru o parte din produsele din 

clasa 32 CIPS timp de o perioadă ce depăşeşte cinci ani (din 03.09.l2004 până pe 

12.10.2009). De asemenea, conform informaţiilor oferite de compania „Soira 

Investments Limited”, în Moldova nu există motive  care ar justifica nefolosirea de 
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către compania „Dobrii hleb S.A.C.I.” a mărcii „ДОБРЫЙ ХЛЕБ”, conform 

înregistrării  naţionale nr. 11098. 

Faptul nefolosirii de către compania „Dobrii hleb S.A.C.I.” a însemnării, care îl 

aparţine  -  „ДОБРЫЙ ХЛЕБ”,  pentru  totalitatea  produselor  din  clasa  32  CIPS de  

asemenea este confirmat de către ÎS Institutul Naţional de Standardizare şi 

Metrologie. La solicitarea reclamantului către ÎS Institutul Naţional de 

Standardizare şi Metrologie privind certificarea în Organele de Certificare a 

Produselor a următoarele produse cu denumirea ДОБРЫЙ ХЛЕБ: „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”, ÎS Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie 

a dat 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 realitate 

legitim pe pieţele  din Moldova, deoarece de organele competente ele nu au fost 

supuse certificării conformităţii obligatorii. 

În conformitate cu art. 20 alin. (1) lit. a) al legii nr. 38 din 29.02.2008 „privind 

protecţia mărcilor”, orice persoană are dreptul să depună la Curtea de Apel 

Chişinău o cere de decădere a titularului din drepturi asupra  mărcii, dacă marca în 

decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani nu a fost utilizată. De asemenea în 

conformitate cu art. 26 alin. (1) lit. a) şi lit. b) al Legii privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor nr. 588/19954, care era valabil la momentul 

admiterii lui la protecţie, înregistrarea mărcii poate fi recunoscută nulă, integral sau 

parţial, în perioada de valabilitate a acesteia, dacă a fost efectuată cu încălcarea 

prezentei legi, precum şi în cazul în care folosirea mărcii induce în eroare 

consumatorul. 
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Conform art. 7 alin. (2) lit. a) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor  nr. 588/1995, nu se admite înregistrarea, ca marcă sau elemente ale ei, 

a semnelor  false sau care ar putea induce în eroare  consumatorul în privinţa unui 

produs. 

Marca nr. 11098 conţine elementul  verbal „ХЛЕБ” şi este înregistrat pentru  

totalitatea produselor din clasa 32 CIPS. Elementul verbal „ХЛЕБ” indică, că 

produsele marcate cu însemnarea „ДОБРЫЙ ХЛЕБ”,  într-un mod sau altul au 

legătură cu pâinea şi anume o conţin, sunt preparate pe bază de aceasta sau cu 

folosirea ei. Or, prezenţa însemnării „ДОБРЫЙ ХЛЕБ” pe produsele care nu sunt 

preparate pe bază de pâine sau fără folosirea acesteia, va induce în eroare 

consumatorul cu privire la natura acestor produse. Astfel, marca ДОБРЫЙ ХЛЕБ 

a fost înregistrată pentru totalitatea produselor din clasa 32 CIPS cu încălcarea  

prevederilor nr. 588/1995. Prevederile similare se conţin în Legea nr. 38 din 

29.02.2008 privind protecţia mărcilor în prezent în vigoare şi anume  în art. 7 alin. 

(1) lit. g) şi art. 31 alin. (1) lit. a). 

Conform art. 7 alin. (1) lit. g) al acestei Legi, se refuză înregistrarea mărcilor  

care pot induce în eroare  consumatorul în ceea ce  priveşte  natura produsului. 

Conducându-se de prevederile art. 25-26 din LCA a Republicii Moldova  

nr. 793-XIV de la 10.02.2000 şi art. 238-240, 242 din CPC a Republicii Moldova, 

instanţa 

Hotărăşte: 

1. Acţiunea companiei „Soira Investments Limited” a admite. 

2. A decădea din drepturi  compania „Dobrii hleb S.A.C.I.” asupra mărcii   

„ДОБРЫЙ ХЛЕБ”, conform înregistrării naţionale nr. 11098 din 03.02.2004, 

pentru totalitatea  produselor din clasa 32, conform Clasificării Internaţionale a 

Produselor şi Serviciilor (CIPS), cu excepţia unor aşa produse, cum ar fi: 

„băuturi pe bazată de pâine sau cu folosirea pâinii”. 

3. A obliga AGEPI să execute, în acest context, toate acţiunile  necesare  pentru 

introducerea în registrul Naţional al Mărcilor a datelor  modificate privind 

înregistrarea  naţională nr. 11098. 
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4. Hotărârea este cu drept de recurs în termen de 15 de zile la Curtea Supremă de 

Justiţie, prin intermediul Curţii de Apel  Chişinău.  

 
 
Preşedintele şedinţei, 
judecătorul     Grigore Zubati  

 

  

 

  


