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examinînd În şedinţă publică pricina civilă la cererea de chemare În judecată
Înaintată de SA "Orhei Vit" către "SPM Group" SA ŞP, intervenienţi accesorii
AGEPI şi ÎM "Glorinal Grup" SRL privind recunoaşterea faptului neutilizării
efective, reale şi continue pentru o perioadă ce depăşeşte 5 ani, a mărcii naţionale
verbale "BonuslEoHYC"nr. 12104 din 06.04.2005, titular "SPM Group" SA ŞP, pe
teritoriul RM pentru produsele din clasa 32, şi decăderea parţială de drepturi asupra
mărcii naţionale "BonuslEoHYC"nr.12104 din 06.04.2005 titular "SPM Group" SA
ŞP, pentru toate produsele din clasa 32

constată:

La data de 18.03.2014 SA "Orhei Vit" a Înaintat cerere de chemare În judecată
către "SPM Group" SA ŞP, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Protecţia
Intelectuală privind recunoaşterea faptului neutilizării efective, reale şi continue
pentru o perioadă ce depăşeşte 5 ani a mărcii naţionale verbale "BonuslEoHYC",nr.
12104 din 06.04.2005; titular "SPM Group" SA ŞP pe teritoriul Republicii Moldova,
pentru produsele din clasa 32, Clasificatorul internaţional al produselor şi serviciilor
de la Nisa şi decăderea parţială din drepturi asupra mărcii naţionale "BonuslEoHYC",
nr. 12104 din 06.04.2005, titular "SPM Group" SA ŞP, pentru toate produsele din
clasa 32, Clasificatorul internaţional al produselor şi serviciilor de la Nisa.
Înmotivarea acţiunii, reclamantul a indicat că la data de 07.06.2012, SA"Orhei

Vit" . a depus la AGEPI cerere de Înregistrare a mărcii naţionale verbale
"BonuslEoHYC", pentru clasele de produse 05, 29, 30, 32 În conformitate cu
Clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor de la Nisa, aplicată În domeniul
mărcilor.
În urmaexaminării cererii de Înregistrare a mărcii, AGEPI a constatat, În temeiul

art.8 al. (1) lit. b) din Legea nr.38/2008, că la Înregistrarea depozitului nr. 031250 se
opune marca naţională "BonuslEoHYC",nr. 12104 din 06.04.2005, titular "SPM
GROUP" SA, Înregistrată pentru toate produsele din Clasa 32.
În consecinţă, SA"Orhei Vit" a Înaintat acţiunea privind decăderea parţială, pentru

produsele din Clasa 32 Clasificatorul internaţional al produselor şi serviciilor, a "SPM
Group"SA ŞP din drepturile asupra mărcii comerciale naţionale "BonuslEoHYC",
nr.12104 din 06.04.2005, pe motiv că marca respectivă nu este utilizată pe teritoriul
Republicii Moldova pentru categoria de produse din Clasa 32 (bere, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
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alte preparate pentru fabricarea băuturilor) - clasă pentru care reclamantul a solicitat
Înregistrarea mărcii.

În şedinţa de judecată, reprezentantul reclamantului a susţinut integral cererea de
chemare În judecată solicitînd admiterea acesteia precum a fost formulată şi pe
motivele indicate. .

Reprezentantul pÎrÎtului, a prezentat instanţei referinţă pe marginea acţiunii,
solicitînd respingerea cererii de chemare În judecată ca neîntemeiată.

Reprezentantul intervenientului accesoriu ÎM "GIorinal Grup" SRL, a susţinut cele
invocate de reprezentantul pÎrîtului, considerînd necesar respingerea cererii de
chemare În judecată.

Reprezentantul intervenientului accesoriu AGEPI, În instanţa de judecată a lăsat Ia
discreţia instanţei, soluţionarea litigiului.

Audiind explicaţiile participanţilor Ia proces, apreciind probele administrate la
materialele dosarului În raport cu circumstanţele pricinii şi normele de drept aplicabile
speţei În cauză, instanţa de judecată consideră că cererea de chemare În judecată
Înaintată de SA "Orhei Vit" este Întemeiată şi legală, şi care urmează a fi admisă din
următoarele considerente:

Potrivit art.20 alin.(1). 1it.a) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din
29.02.2008, 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
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; totodată, nimeni nu poate cere ca titularul să
fie decăzut din drepturi dacă, În perioada de la expirarea termenului indicat pînă Ia
depunerea cererii de decădere din drept{lI'isau a cereriireconvenţionale, marca a făcut
obiectul unui contract de cesiune sau de licenţă ori obiectul unei Începeri sau a unei
reluări de utilizare reală; cu toate acestea, dacă începerea sau reluarea utilizării mărcii
a avut loc cu 3 luni Înainte de depunerea cererii de decădere sau a cererii
reconvenţionale, termenul respectiv Începînd cel mai devreme la expirarea perioadei
neîntrerupte de 5 ani de neutilizare, utilizarea nu este luată În considerare în cazul cînd
pregătirile pentru Începerea sau pentru reluarea utilizării au intervenit numai după ce
titularul a aflat că cererea de decădere sau cererea reconvenţională ar putea fi depusă.

În aceiaşi ordine de idei instanţa menţionează că potrivit art. 14 alin.(I) al Legii nr.
38-XVI din 29.02.2008 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 condiţiile prezentei legi, cu excepţia cazurilor
cînd există motive Întemeiate pentru neutilizare.

Din sensul normelor legale sus-menţionate, instanţa conchide că decăderea este o
sancţiune civilă constînd În pierderea dreptului la marcă pentru neexercitarea acestui
drept o anumita perioada de timp, care nu poate fi mai mică de 5 ani.

Suplimentar, normele de drept internaţional prevăzute de art. 5 lit. c) din Convenţia
de la Paris din 20.03.1883 pentru protecţia proprietăţii industriale, precum şi art. art.
15, 19 din Acordul TRIPS reglementează obligaţia de folosire a mărcii Înregistrate.

În acest sens, instanţa menţionează că potrivit art. 19 din Acordul TRIPS, dacă
folosirea unei mărci de fabrică sau de comerţ este obligatorie pentru menţinerea unei
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Înregistrări, Înregistrarea nu va putea fi radiata decît după o perioadă neîntreruptă de
nefolosire de cel puţin trei ani, cu excepţia cazului În care titularul mărcii prezintă
motive valabile referitoare la existenţa unor obstacole la o astfel de folosire.
Circumstanţele independente de voinţa titularului mărcii, care constituie un obstacol
la folosirea mărcii, de exemplu restricţii la import sau alte prescripţii guvernamentale
vizînd produsele sau serviciile protejate prin marcă, vor fi recunoscute ca motive
valabile ale nef610sirii.

Astfel, instanţa de judecată menţionează că legislaţia naţională şi internaţională În
domeniul proprietăţii industriale impune obligaţia utilizării mărcii din momentul
Înregistrării acesteia, pentru a nu crea, În aşa mod, impedimente altor agenţi
economici 'şi a nu folosi Înregistrările În scop de blocaj. In acest din urmă caz, este
condamnabil că solicitantul Înregistrării deturnează dreptul rezultat din Înregistrare de
la scopul său, folosindu-l altfel decît ca mijloc care serveşte la deosebirea produselor
şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau
juridice (art.2 Legea nr.38/29.02.2008). Totodată, sancţiunea pentru deturnarea mărcii
de la scopul pentru care se acordă şi i se recunoaşte protecţia este decăderea.

Conform celor stabilite În instanţa de judecată, pentru lărgirea gamei de produse
tradiţionale, SA "Orhei Vit" a decis constituirea unei mărci comerciale noi, şi anume
marca "Bonus/EoHYC".

Potrivit art.39 alin.(I) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din
29.02.2008, în termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii,
orice persoană fizică sau juridică, precum şi orice grup de fabricanţi, producători,
prestatori de servicii, comercianţi sau consumatori poate prezenta În scris la AGEPI
observaţii motivate privind necesitatea de a refuza Înregistrarea mărcii, şi anume În
baza art.7. Persoanele care prezintă obs0n'aţii nu dobîndesc calitatea de parte În cadrul
procedurilor desfăşurate la AGEPI. ° •

Instanţa de judecată reţine că În perioada de după publicarea informaţiei privind
depozitul mărcii "Bonus/EoHYc" de către SA "Orhei Vit", nici o persoană terţă nu şi-a
prezentat observaţiile motivate şi nu a formulat opoziţie la înregistrarea mărcii
respective, prin invocarea propriilor drepturi asupra acesteia.

Cu toate acestea, în urma examinării cererii de Înregistrare a mărcii, AGEPI a
constatat, În temeiul art.8 alin.(I) lit. b) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-
XVI din 29.02.2008, că la înregistrarea depozitului nr. 031250 se opune marca
naţională "Bonus/EoHYC", nr. 12104 din 06.04.2005, titular "SPM Group" SA ŞP,
Înregistrată pentru toate produsele din clasa 32.

În acest sens, instanţa de apel menţionează că precum a fost stabilit, marca
"Bonus/EoHYC", nr.12104 din 06.04.2005, titular "SPM Group" SA ŞP, în perioada de
după înregistrare şi pînă În prezent, adică mai bine de 8 ani, nu a fost prezentă În
Republica Moldova pentru nici unul din tipurile de produse indicate în clasa 32 CIPS.

Concomitent, instanţa reţine că potrivit răspunsului ÎS "Centrul de Metrologie
Aplicată ° şi Certificare" nr. 16-01/17 din 03.01.2014, în perioada 01.12.2008-
01.12.2013, Organul de Certificare Produse din cadrul IS "Centrul de Metrologie
Aplicată şi Certificare" nu a emis nici un certificat de conformitate pentru produsele:
bere, apă minerală şi gazoasă, alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor, cu denumirea
"Bonus/EoHYC", producător "SPM Grmip" SA ŞP.

Potrivit răspunsului Centrului Naţional de Sănătate Publică nr. 062-3/3634 din
27.12.2013, În perioada 01.12.2008-01.12.2013, instituţia În cauză nu a avizat sanitar
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produsele: bere, apă minerală şi gazoasă, alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor, cu denumirea
"Bonusf];oHYC", producător "SPM Group" SA ŞP.

Ca urmare, instanţa de judecată co~sideră că probele prezentate dovedesc cu
certitudine condiţia impusă de art.20 alin.(l) lit.a) din Legea privind protecţia mărcilor
nr. 38-XVI din 29.02.2008, pentru decăderea din drepturile asupra mărcii, şi anume
neutilizarea, mai mult de 5 ani neîntrerupt, de către "SPM Group" SA ŞP a
mărcii "Bonusf];oHYC", nr. 12104 din 06.04.2005, pentru identificarea produselor:
bere, apă minerală gazoasă, alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor, ÎnCÎt să poată fi
Îndeplinită'funcţia acesteia, mai mult ca atît, precum a fost stabilit, orice tentative de a
depista existenţa pe piaţa internă a mărfurilor din clasa 32 CIPS, produse de "SPM
Group" SA ŞP şi individualizate prin marca "Bonus/EoHYC", nu a dat nici un rezultat.

Totodată, instanţa menţionează că sancţiunea decăderii din drepturile asupra mărcii
intervine numai atunci CÎnd, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective, fără
motive justificate, or, nu poate exista un motiv just pentru menţinerea dreptului la
marca, În absenţa unei folosiri serioase a acesteia, deCÎt În situaţia În care există fapte
şi Împrejurări cu privire la care titularul mărcii nu are nici o putere, care nu fac parte
din riscurile normale ale Întreprinderii şi care au făcut imposibilă folosirea normală a
mărcii sau, cel puţin, au constituit o asemenea piedică În calea folosirii sale, Încît,
după criteriile obişnuite ale vieţii afacerilor, nu ar putea fi rezonabil pretinse
titularului mărcii.

Suplimentar, instanţa menţionează că precum a fost stabilit, prin răspunsul nr.lOO
din 27.01.2014, Agenţia Naţională pentru Proprietate Intelectuală atestă faptul că
referitar'la' mărca În cauză' nu au ro~t depuse spre Înregistrare 'şi nici' nu sunt
Înregistrate contracte privind cesionarea dreptului de dispoziţie şi/sau de folosinţă
asupra mărcii vizate.

Prin urmare, instanţa conchide că potrivit celor stabilite, "SPM Group" SA ŞP nu a
folosit marca "Bonus/EoHYC" o perioadă mai mare de 5 ani, iar careva motive sau
circumstanţe justificative care ar determina imposibilitatea utilizării mărcii
"Bonusf];oHYC" În decursul acestui termen, nu au fost stabilite, ar, avînd În vedere că
prin probele prezentate se confirmă cu certitudine faptul neutilizării efective, rară
motive justificate, conform destinaţiei, reale şi publice, de către titularul SPM Group"
SA ŞP a mărcii "Bonusf];oHYC", nr. 12104 din 06.04.2005, instanţa ajunge la
concluzia că sunt Întrunite toate condiţiile cerute de lege pentru ca titularul mărcii
respective să fie decăzut din drepturile sale.

Mai mult ca atît, luînd În consideraţie că funcţia de bază a mărcii comerciale
constituie identificarea produselor şi/sau serviciilor pentru a căror Înregistrare este
cerută, instanţa consideră că conservarea unei mărci şi nefolosirea acesteia pentru
produsele solicitate, constituie un abuz de drept şi o ocupare nejustificată a unui drept
al cărui protecţie este subordonată condiţiei folosirii.

Instanţa de judecată, reţine că o practică similară este constatată pe cazurile (Dosar
2-80/10 din 09-06-2010 referitor la marca R4054 şi R4059 şi Dosar 2-12/13 din
13.03.2013, referitor la marca internaţională 694649, Pure Life la care Curtea de Apel
Chişinău a dispus decăderea din drepturile asupra mărcilor Înregistrate şi neutilizate o
perioadă neîntreruptă de 5 ani) hotărîri care de altfel au devenit irevocabile.

Instanţa de judecată apreciază ca neîntemeiate argumentele reprezentantului
pîrîtului privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală or, sancţiunea
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instituită de art.20din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008,
constituie excepţia de la prevederile art.9 alin.(2) CC, potrivit căruia neexercitarea de
către persoanele fizice şi juridice a drepturilor civile ce le revin nu duce la stingerea
acestora, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

În context, instanţa apreciază ca eronat argumentul pîrîtului referitor la prevederile
art.5 lit. c) din Convenţia de la Paris din 20.03.1883, conform cărora dacă într-o ţară,
folosirea mărcii înregistrate este obligatorie, înregistrarea nu va putea fi anulată decît
după un termen echitabil şi numai dacă cel interesat nu justifică motivele lipsei sale de
acţiune, or, în speţa dată, SA "Orhei Vit" a demonstrat cu certitudine că marca
"Bonus/EoHYC" nu a fost utilizată pe teritoriul Republicii Moldova pentru produsele
din Clasa 32, de la Înregistrare şi pînă În prezent, adică timp de 9 ani de zile, astfel
Încît termenul echitabil de 5 ani de zile, prevăzut de legislaţia naţională, a fost cu mult
depăşit.

Instanţa menţionează că În cadrul examinării În fond a litigiului, "SPM Group" SA
ŞP nu a prezentat careva probe concludente şi pertinente referitor la justificarea
motivelor neutilizării mărcii "Bonus/EoHYC" pentru Clasa de produse 32.

Sunt lipsite de suport şi declaraţiile pÎntului privind intenţia SA "Orhei Vit" de a
expropria "SPM Group" SA ŞP, deoarece atît normele de drept naţional invocate cît şi
cele internaţionale, reglementează posibilitatea decăderii din drepturile asupra mărcii
În caz de neutilizare o perioadă Îndelungată de timp, fapt ce a fost demonstrat prin
probe pertinente şi concludente de către SA "Orhei Vit" În instanţa de judecată.

Suplimentar, instanţa de judecată nu poate reţine drept Întemeiate argumentele
"SPM Group" SA ŞP referitor la contractul de licenţă din 02.05.2012, potrivit căruia
"SPM Group" SA ŞP a transmis ÎM "Glorinal Grup" SRL drepturile de utilizare a
mărcii "BOllus/EoHYC", certificat m:1:2104 din 06.04.2005, concomitent fiind
prezentate şi probe care atestă importul de către ÎM "Glorinal Grup" SRL a băuturilor
ne alcoolice (sucuri) sub marca "Bonus/EOli)'C" şi comercializarea ulterioară a acestora
.pe teritoriul Republicii Moldova, or, Încheierea Contractului de licenţă din 02.05.2012
şi importul/comercializarea de produse sub marca respectivă de către IM "Glorinal
Grup" SRL, nu poate fi apreciată drept utilizare a mărciÎ pentru produsele din Clasa
32.

În acest sens, instanţa menţionează că potrivit împrejurărilor pricinii, Contractul de
licenţă din 02.05.2012 nu a fost Înregistrat la AGEPI, prin urmare instanţa conchide că
acesta nu produce efecte faţă de terţi şi nu poate influenţa statutul mărcii
"Bonus/EoHYC".

Potrivit prevederilor art.25 alin.(3) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI
din 29.02.2008 (În redacţia În vigoare la data Încheierii Contractului de licenţă),
drepturile ce rezultă din aplicarea prevederilor alin.(I) şi (2) produc efecte pentru terţi
şi 'condiţionează modificarea statutului juridic al mărcii din momentul Înscrierii
datelor respective În Registrul naţional al cererilor de Înregistrare a mărcilor sau În
Registrul naţional al mărcilor, cu condiţia achitării taxelor stabilite. Datele privind
transmiterea drepturilor se publică În Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială.

Totodată, potrivit art.25 alin.(3) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI
din 29.02.2008 (În redacţia actuală, În vigoare din 08.11.2014), alte drepturi asupra
mărcilor se Înregistrează În Registrul-naţional al cererilor de Înregistrare a mărcilor
sau Registrul naţional al mărcilor l ŞI devin opozabile faţă de terţi din momentul
Înregistrării, iar datele despre aceste drepturi se publică În Buletinele Oficiale de
Proprietate Industrială.
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Astfel, instanţa de judecată conchide că importul şi comercializarea de către ÎM
"Glorinal Grup" SRL a produselor sub marca "Bonus/EoHYC" nu poate fi luat În
consideraţie la soluţionarea cererii depuse de SA "Orhei Vit", deoarece Contractul de
licenţă din 02.05.2012, nefiind Înregistrat la AGEPI, nu poate condiţiona modificarea
statutului juridic al mărcii respective, şi anume din marcă neutilizată În marcă
utilizată.

De asemenea, instanţa de judecată consideră eronată referirea "SPM Group" SA
ŞP la contractul sus-menţionat, or, potrivit celor stabilite, marca "Bonus/EoHYC" a fost
folosită de ÎM "Glorinal Grup" SRL pentru o altă clasă decît cea pentru care a fost
Înregistrată În mod real.
În aceşt sens, instanţa menţionează că .conform certificatului nr. 12104 din

06.04.2005, "SPM Group" SA ŞP este titularul mărcii "Bonus/EoHYC" pentru
produsele din clasele 32, 33 În conformitate cu Claşificarea internaţională a
produselor şi serviciilor de la Nisa. .

În Republica Moldova, pentru clasificarea înregistrării mărcilor, AGEPI utilizează
Clasificarea Internaţională a Produselor şi Serviciilor În scopul Înregistrării mărcilor
(CIPS), în continuare Clasificarea Nisa. Această clasificare este utilizată la nivel
internaţional şi primite autorităţii naţionale, responsabile de protecţia drepturilor de
proprietate intelectuală, să stabilească produsele şi serviciile pentru înregistrarea
mărcilor.

Potrivit Clasificării Nisa (Ediţiile 9,10) clasele de la Olpină la 34 se atribuie pentru
domeniile de activitatea care se ocupă de producere, iar clasele de la 35 pînă la 45 se
atribuie pentru domeniile de activitate care se ocupă de acordarea şerviciilor.

Această clasificare este valabilă la nivel internaţional, aştfel că explicaţiile oferite
de experţii din Federaţia Rusi, precum .~:.icOlnentariile "POCnaTeHY"privind Clasa 35,
sunt de o potrivă aplicabile şi pentru Republica Moldova, mai ales că se referă la
practica internaţională a Biroului internaţional al Organizaţiei Mondiale de Proprietate
Intelectuală, or, potrivit informaţiilor prezentate "comercializarea produselor" se
referă la Servicii şi se atribuie la Clasa 35.

De asemenea, conform Listei serviciilor În ordinea claselor, Clasificarea Nisa -
Ediţia 10, partea Il (pag. 153), anexată la materialele cauzei, importul-exportul se
referă la serviciile incluse în Clasa 35 (I0002).

Este de reiterat că În speţa dată, "SPM Group" SA ŞP este titularul mărcii
"Bonus/EoHYC" pentru produsele din Clasele 32, 33 conform Clasificării Nisa, În
acelaşi timp, utilizarea mărcii "Bonus/EoHYC"de către ÎM "Glorinal Grup" SRL a fost
probată exclusiv pentru importul şi comercializarea băuturilor nealcoolice (sucuri),
activitate care se Încadrează la Clasa 35 servicii şi nicidecum nu demonstrează
utilizarea mărcii conform Clasei 32, care se referă la producerea sucurilor.

În asemenea circumstanţe, instanţa de judecată consideră că argumentele pÎrÎtului
privind faptul că marca a fost utilizată de către ÎM "Glorinal Grup" SRL, În baza
Contractului de licenţă din 02.05.2012, nu pot fi reţinute, deoarece de facto ÎM
"Glorinal Grup" SRL a utilizat marca, la prestarea serviciilor (Clasa 35) şi nu la
producerea sucurilor (Clasa 32), ar, litigiul În cauză se referă la decăderea din drepturi
a titularului pentru neutilizarea mărcii "Bonus/EoHYC" anume conform Clasei 32 de
Înregistrare.

Astfel, luînd În consideraţie cele constatate şi elucidate, fiind stabilit cu certitudine
faptul că "SPM Group" SA ŞP nu a folosit marca "Bonus/EoHYC" o perioadă mai
mare de 5 ani, iar careva motive sau circumstanţe justificative care ar determina
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'. imposibilitatea utilizării mărcii "Bonus/EoHYC" În decursul acestui termen, nu au fost
stabilite, or, avînd În vedere că prin probele prezentate se confirmă cu certitudine
faptul neutilizării efective, fără motive justificate, conform destinaţiei, reale şi publice,
de către titularul SPM Group" SA ŞP a mărcii "Bonus/EoHYC", nr. 12104 din
06.04.2005, instanţa ajunge la concluzia de a admite integral acţiunea Înaintată de SA
"Orhei Vit", a recunoaşte faptul neutilizării efective, reale şi continue pentru o
perioadă ce depăşeşte 5 ani de către "SPM Group" SA ŞP a mărcii naţionale verbale
"Bonus/EoHYC" nr.12104 din 06.04.2005, titular "SPM Group" SA ŞP, pe teritoriul
RM pentru produsele din clasa 32 şi a decade "SPM Group" SA ŞP, parţial din
drepturile asupra mărcii naţionale "Bonus/EoHYC" nr.12104 din 06.04.2005 titular
"SPM Group" SA ŞP, pentru toate produsele din clasa 32.

În conformitate cu art. art.238-241 CPC, instanţa de judecată

hotărăşte

Se admite integral acţiunea Înaintată de SA "Orhei Vit".
Se recunoaşte faptul neutilizării efective, reale şi continue pentru o perioadă ce

depăşeşte 5 ani de către "SPM Group" SA ŞP a mărcii naţionale verbale
"Bonus/EoHYC" nr.l2104 din 06.04.2005, titular "SPM Group" SA ŞP, pe teritoriul
RM pentru produsele din clasa 32.

Se decade "SPM Group" SA ŞP, parţial din drepturile asupra mărcii naţionale
"Bonus/EoHYC" nr.12104 din 06.04.2005 titular "SPM Group" SA ŞP, pentru toate
produsele din clasa 32.

Hotărîrea cu drept de recurs În termen de două luni la Curtea Supremă de Justiţie
.' d' 1C .. ci A. 1"h' . -. prin"Interme lU -.. urţu- e - pe '-' ...IŞh""'lUU.''''''

j

I
I

1
i,

Preşedintele şedinţei, judecătorul
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