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Dosarul nr. 2-80/10 
 

HOTĂRÂRE 
în numele legii 

 
09 iulie 2001          mun. Chişinău  
 
Colegiul civil şi de contencios administrativ a Curţii de Apel Chişinău 
având în componenţa sa: 
Preşedintele şedinţei      N. Traciuc 
Grefierul:       N. Arapu 
 

Judecând în şedinţa publică în prima instanţă cererea de chemare în judecată depusă de 

compania Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG către compania SCHERING 

CORPORATION, corporaţia statului New Jersey, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală (AGEPI) cu privire la decăderea companiei SCHERING 

CORPORATION, corporaţia statului New Jersey di drepturile asupra mărcilor ДИПРОСПАН, 

conform înregistrării naţionale R 4054 şi DIPROSPAN, conform înregistrării naţionale R 4059, 

pentru totalitatea preparatelor farmaceutice din clasa 05, conform Clasificării Internaţionale a 

produselor şi serviciilor (CIPS), pentru care acestea sunt înregistrate, cu excepţia preparatelor 

farmaceutice cu efect antiinflamator, antialergic, antiexsudativ, şi antipruriginos şi a obliga 

AGEPI să execute, în acest context, toate acţiunile necesare pentru introducerea în Registrul 

Naţional al Mărcilor a datelor modificate privind înregistrările naţionale R 4054 şi R 4059, 

instanţă.  

CONSTATĂ : 

Compania Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, la data de 16.11.2009, a depus la 

AGEPI cererea privind înregistrarea mărcii PROSPAN/ДИПРОСПАН pentru produsele din 

clasa 05, conform Clasificării Internaţionale a produselor şi serviciilor (CIPS). 

 Prin notificarea sa, AGEPI, a respins înregistrarea mărcii pentru produsele din clasa 05 

CIPS în baza valabilităţii înregistrării naţionale R 4054 ДИПРОСПАН şi R 4059 DIPROSPAN 

pentru toate produsele din clasa 05, înregistrarea după compania „SCHERING 

CORPORATION, corporaţia statului New Jersey”. 

În urma primirii notificării AGEPI privind respingerea la înregistrarea mărcii 

PROSPAN/ДИПРОСПАН pentru produsele din clasa 05 CIPS, reclamantul. Engelhard 

Arzneimittel GmbH & Co. KG, a solicitat pârâtului o scrisoare de consimţământ, privind 

înregistrarea mărcii PROSPAN/ДИПРОСПАН, în conformitate cu alin.(5), art.8 al Legii nr. 38 

din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, dar pârâtul, compania SCHERING CORPORATION, 

corporaţia statului New Jersey, nu a reacţionat la solicitare.  
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În motivarea acţiuni, reclamantul, a invocat că, marca pârâtului - R 4054 ДИПРОСПАН şi 

R 4059 DIPROSPAN este înregistrată la AGEPI de către compania SCHERING 

CORPORATION, corporaţia statului New Jersey pentru totalitatea produselor din clasa 05 

conform Clasificării Internaţionale a produselor şi serviciilor (CIPS). 

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 mărcilor 

în condiţiile Legii nr. 38/29.02.2008. În urma cercetării pieţii şi conform informaţiilor oferite de 

reclamant şi pârât, s-a constatat că în perioada de după înregistrare a mărcilor R 4054 

ДИПРОСПАН şi R 4059 DIPROSPAN nu a fost utilizată de către pârât, SCHERING 

CORPORATION, corporaţia statului New Jersey, pentru totalitatea preparatelor farmaceutice, 

dar le utilizează doar pentru o parte din produsele revendicate, şi anume, el foloseşte aceste 

mărci doar în privinţa preparatelor farmaceutice cu efect antiinflamator, antialergic, 

antiexsudativ, şi antipruriginos. 

Reclamantul, menţionează că, situaţia când există nişte 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 de judecată reprezentantul reclamantului R. Jigău şi-a concretizat pretenţiile 

invocate în acţiune şi a solicitat doar decăderea companiei SCHERING CORPORATION, 

corporaţia statului New Jersey din drepturile asupra mărcilor ДИПРОСПАН, conform 

înregistrării naţionale R 4054 şi DIPROSPAN, conform înregistrării naţionale 4059, pentru 

totalitatea preparatelor farmaceutice din clasa 05, conform Clasificării Internaţionale a 

produselor şi serviciilor (CIPS), pentru care acestea sunt înregistrate, cu excepţia preparatelor 

farmaceutice cu efect antiinflamator, antialergic, antiexsudativ, şi antipruriginos. 

Reprezentantul pârâtului SCHERING CORPORATION, corporaţia statului New Jersey, în 

şedinţa de judecată a explicat că, acţiunea reclamantului a fost înaintată fără careva dovezi 

preliminare de neutralizare a mărcilor R 4054 ДИПРОСПАН şi R 4059 DIPROSPAN. Sunt 

încălcare prevederile art. 166(2) lit. e) al CPC RM cuprinsul cererii de chemare în judecată, în 

special obligaţia participanţilor la proces să prezinte probe ale pretenţiilor sale. Pretenţiile 

reclamantului se bazează pe faptul că el doreşte să înregistreze mărcile sale similare până la 

gradul de confuzie cu mărcile firme SCHERING CORPORATION, corporaţia statului New 

Jersey. Art.9(1) al Codului civil prevede exercitarea drepturilor cu bună-credinţă. Consideră că 

reclamantul dorind să-şi înregistreze marca sa, ar putea alege o denumire care nu va încălca 
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drepturile asupra mărcilor deja înregistrate. Consideră că reclamantul face abuz de drepturile 

sale, făcând referinţă la art. 20(1) a) al Legii 38/2008 „privind protecţia mărcilor”. 

Mărcile ДИПРОСПАН şi DIPROSPAN au fost înregistrate în Republica Moldova pentru 

totalitatea produselor din clasa 05 CIPS – produse farmaceutice şi anume pentru produse 

farmaceutice aceste mărci se utilizează. 

Reprezentantul pârâtului a solicitat respingerea acţiunii reclamantului Engelhard 

Arzneimittel GmbH & Co. KG va neîntemeiată şi menţinerea înregistrării mărcilor R 4054 

ДИПРОСПАН şi R 4059 DIPROSPAN pentru toate produsele din clasa 05 CIPS. 

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 neîntrerupte 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 proprietate 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 RM. 

Art. 20(1) a) al legii nr. 38/2008 prevede că, marca poate fi anulată în cazul în care există 

probe suficiente care confirmă faptul 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. 

Totodată, conform avizelor provizorii de refuz din 26.07.2007 şi respectiv din 23.11.2007 al 

Departamentului mărci, modele şi desene industriale, reclamantul beneficiază de u termen 

suplimentar pentru a prezenta acordul titularului mărcilor opuse R 4054 ДИПРОСПАН şi R 

4059 DIPROSPAN privind înregistrarea mărcilor solicitare pe numele său. Această posibilitate a 

solicitantului se conţine şi în prevederile art. 8 alin. (5) al Legii nr. 38/2008, care stipulează că 

„nu poate fi refuzată înregistrarea unui semn în calitate de marcă, în cazul în care titularul mărcii 

anterioare îşi exprimă consimţământul expres pentru înregistrarea semnului posterior, cu 

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

Reprezentantul AGEPI, s-a expus în privinţa respingerii acţiunii , luând poziţia pârâtului. 

Audiind părţile, ascultând argumentele reclamantului, pârâtului şi a reprezentantului 

intervenientului, şi analizând motivele invocate în acţiune în cumul cu materialele pricinii, 

instanţa consideră acţiunea întemeiată şi posibilă de admis din următoarele motive. 
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Art. 118 al. 1 din Codul de procedură civilă stipulează expres, că fiecare parte trebuie să 

dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă 

legea nu dispune altfel. 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. 

Compania Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG a depus la AGEPI cererea privind 

înregistrarea mărcii PROSPAN/ДИПРОСПАН pentru produsele din clasa 05, conform 

Clasificării Internaţionale a produselor şi serviciilor (CIPS). Prin notificarea sa, AGEPI, a respins 

înregistrarea mărcii pentru produsele din clasa 05 CIPS în baza valabilităţii înregistrării naţionale 

4054 ДИПРОСПАН şi R 4059 DIPROSPAN pentru toate produsele din clasa 05, înregistrată 

după compania „SCHERING CORPORATION, corporaţia statului New Jersey”. 

În urma primirii notificării AGEPI privind respingerea la înregistrarea mărcii 

PROSPAN/ПРОСПАН pentru produsele din clasa 05 CIPS, reclamantul, Engelhard 

Arzneimittel GmbH & Co. KG, a solicitat pârâtului o scrisoare de consimţământ, privind 

înregistrarea PROSPAN/ПРОСПАН, în conformitate cu alin.(5), art. 8 al Legii nr. 38 din 

29.02.2008 „privind protecţia mărcilor”, dar pârâtul, compania SCHERING CORPORATION, 

corporaţia statului New Jersey, nu a reacţionat la solicitare. 

Prin acţiunea înaintată reclamantul solicită decăderea companiei SCHERING 

CORPORATION, corporaţia statului New Jersey din drepturile asupra mărcilor ДИПРОСПАН, 

conform înregistrării naţionale R 4054 şi DIPROSPAN, conform înregistrării naţionale R 4059, 

pentru totalitatea preparatelor farmaceutice din clasa 05, conform Clasificării Internaţionale a 

produselor şi serviciilor (CIPS), pentru care acestea sunt înregistrate, cu excepţia preparatelor 

farmaceutice cu efect antiinflamator, antialergic, antiexsudativ, şi antipruriginos, pe motivul 

neutilizării efective acesteia pe parcursul ultimilor 5 ani neîntrerupţi. 

În art. 14(1) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor se stipulează că, 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 pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani, titularul mărcii este decăzut din 

drepturile asupra mărcii în condiţiile prezentei Legi, cu excepţia cazurilor când există motive 

întemeiată pentru neutralizare. Iar în art. 20(2) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 se stipulează că, 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. 
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Conform informaţiilor disponibile reclamantului, pârâtul „SCHERING CORPORATION, 

corporaţia statului New Jersey”, nu foloseşte în Moldova marca ДИПРОСПАН, conform 

înregistrării naţionale R 4054, şi marca DIPROSPAN, conform înregistrării naţionale R 4059, 

timp de mai mult de 5 ani (din 29.12.1994 până pe 16.11.2009) pentru o parte din produsele 

revendicate. Şi anume, el foloseşte aceste mărci doar în privinţa preparatelor farmaceutice cu 

efect antiinflamator, antialergic, antiexsudativ, şi antipruriginos şi nu le foloseşte pentru alte 

preparate farmaceutice. 

Faptul folosirii de către reclamat a mărcilor ce îi aparţin ДИПРОСПАН şi DIPROSPAN 

pentru totalitatea produselor farmaceutice este confirmat de informaţiile înscrise în Ghidului 

farmacoterapeutic, potrivit căruia preparatul ДИПРОСПАН (DIPROSPAN) este un 

glucocorticoid, având efect antiinflamator, antialergic, antiexsudativ şi antipruriginos, se 

administrează în tratamentul atritelor de variată geneză, al reumatismului, osteohondrozei , al 

astmului bronşic, rinitelor de geneză diferită, psoriazisului, cheloidelor, dermatitei şi colitei. 

Această informaţie a fost confirmată şi prin prospectele medicamentului prezentate de către Pârât 

în şedinţa de judecată potrivit cărora preparatul ДИПРОСПАН (DIPROSPAN) este un 

glucocorticoid, având efect antiinflamator, antialergic, antiexsudativ şi antipruriginos etc. 

De asemenea, prin răspunsul Agenţiei Medicamentului, adresat lui S. Bostan, avocat Biroul 

Asocial de Avocaţii Centru, s-a confirmat că Medicamentele Prospan şi Diprospan sunt 

medicamente înregistrate în Republica Moldova şi fac parte din grupe farmacoterapeutice 

diferite şi anume: 

• Prospan – sirop, picături orale, comprimate efervescente – grupa antitusivel şi 

• Diprospan – suspensie injectabilă – grupa corticosteroizilor de uz sistemic, glucocorticoizi  

 – cod AT: H02ABU1. 

Astfel mecanismul de acţiune şi efectul medicamentos manifestat de fiecare dintre ele este 

diferit, precum şi indicaţiile pentru administrare sunt absolut diferite. 

Totodată, pârâtul nu a prezentat careva probe ce ar demonstra că, marca ДИПРОСПАН 

(DIPROSPAN) este utilizată pentru toate produsele din clasa 05 CIPS. Din informaţiile 

prezentate rezultă cu certitudine că, marca R 4054 ДИПРОСПАН şi R 4059 DIPROSPAN se 

utilizează doar pentru o parte din produsele revendicate, şi anume, se foloseşte aceste mărci doar 

în privinţa preparatelor farmaceutice cu efect antiinflamator, antialergic, antiexsudativ şi 

antipruriginos. 

Instanţa consideră că, refuzul Pârâtul de a prezenta acordul la înregistrarea mărcilor 

PROSPAN şi ПРОСПАН este un act de concurenţă neloială şi poate fi privită ca încălcare a 

prevederilor art. 6 din Legea 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 
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(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 paiaţă) a unor alţi agenţi 

economici. 

În conformitate cu art. 20(1)a al legii nr. 38 din 29.02.2008 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 cointeresat în decăderea reclamantului din drepturi asupra mărcii 

ДИПРОСПАН, conform înregistrării naţionale R 4054, şi asupra mărcii DIPROSPAN, conform 

înregistrării naţionale R 4059, pentru totalitatea preparatelor farmaceutice din clasa 05, pentru 

care acestea au fost înregistrate, cu excepţia preparatelor farmaceutice cu efect antiinflamator, 

antialergic, antiexsudativ şi antipruriginos din motivul că, reclamantul intenţionează să extindă 

acţiunea mărcilor internaţionale IR 174392 Prospan şi IR 821595 ПРОСПАН prin desemnare 

posterioară în Republica Moldova pentru preparatele farmaceutice din clasa 05 CIPS şi anume, 

preparate antitusive, expectorante, preparate pentru tratamentul bolilor căilor respiratorii, prin 

care fapt acţiunea reclamantului se admite integral. 

În conformitate cu art.art.237-240, 242 CPC, instanţa de judecată, 

HOT ĂRĂŞTE:  

Se admite acţiunea companiei Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG integral. 

Se decade compania pârâtul SCHERING CORPORATION, corporaţia statului New Jersey, 

din drepturile asupra mărcilor ДИПРОСПАН, conform înregistrării naţionale R 4054 şi 

DIPROSPAN, conform înregistrării naţionale R 4059, pentru totalitatea preparatelor 

farmaceutice din clasa 05, conform Clasificării Internaţionale a produselor şi serviciilor (CIPS), 

pentru care acestea sunt înregistrate, cu excepţia preparatelor farmaceutice cu efect 

antiinflamator, antialergic, antiexsudativ şi antipruriginos. 

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

 

 
Preşedintele şedinţei, 
judecătorul      
 

  

  

 

  

 


