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12 iulie 2013 

HOTĂRÎRE 
În numele Legii 

Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău, 
având în componenţa sa: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul 

grefier 

mun.Chişinău 

examinând în şedinţă publică pricina civilă Ia cererea de chemare în judecată depusă de 
Societatea pe acţiuni de tip deschis "Horoliskii molocinokonservnîi kombinat detskih 
productov" către S.C. "Numex & Co" S.R.L, S.A. "Exiton-Fin", Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea înregistrării mărcilor, 

con sta t ă: 

Societatea pe acţiuni de tip deschis ,,Horoliskii molocinokonservnîi kombinat detskih 
productov" a depus cerere de chemare în judecată împotriva S.C; "Numex & Co" S.R.L 
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În motivarea acţiunii reclamanta a indicat că S.A "Horoliskii molocikonservnîi 
kombinat detskih productov" a fost fondată în Ucraina în anii 70 ai secolului trecut. şi este 
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c~mbinatului me~ţionat sunt' distribuite sub brandurile ,,MALÎŞ + fig", ,,MALÎŞ", 
,,MALÎŞKA". ,,MALITKA" încă din anii 70 ai secolului trecut. Combinatul deţine poziţia de 
lider Ia realizarea producţiei sale pe piaţa CSI. 

Menţionează reclamanta că mărcile ,,MALÎŞ", ,,MALÎŞKA", ,,MALIUTKA" sunt bine
cunoscute consumatorilor din Republica Moldova şi CSIşi se bu~ură de o reputaţie înaltă. 
Reclamanta face referinţă la Studiul de notorietate a mărcii ,,MALIŞ" în Republica Moldova 
efectuat de către S.R.L ,,BisarGrup", conform căruia din cei circa 1000 de respondenţi 
chestionaţi, majoritatea absolută a menţionat că cunoaşte această marcă şi ati folosit acest 
produs personal pentru alimentaţia copiilor. Majoritatea absolută dintre respondenţi cunoaşte 
că Ucraina este ţara de origine a produsului vizat şi chiar se indică la concret producătorul de 
la Horo!. La fel, majoritatea respondenţilorau subliniat că marca este bine cunoscută şi este 
utilizată încă până în anul 1990. 

Reclamanta indică că este titular pe teritoriul Ucrainei al mărcilor "MALÎŞ", 
"MALÎŞKA", "MALIUTKA" , fapt confirmat prin certificatele de înregistrare a mărcilor cu 
nr. 25487 (MALÎŞ), 67483 (MALÎŞKA) , 67480 (MALIUTKA) şi 57005 (MALÎŞ). " 

Mai mult decât atât, se susţine că prin hotărîrea irevocabilă a Judecătoriei Economice a 
or. Kiev nr. 12/329 din 29.09.2004 denumirea "Malîş" a fost recunoscută ca fiind bine
cunoscută în Ucraina şi fiind marcă comercială a reclamantei la situaţia din 01.01.1998. 

Mai indică reclamanta că în conţinutul hotărîrii Judecătoriei Economice a or. Kiev din 
29.09.2004 se constată faptul că Societatea pe acţiuni de tip deschis "Horoliskii 
molocinokonservnîi kombinat detskih productov" a efectuat etalarea mărfurilor sub 
denumirea de "MALÎŞ" încă la expoziţia realizărilor economiei naţionale din anul 1982, fapt 
confirmat prin diplomă, precum şi la alte multiple expoziţii unde întreprinderea a fost titularul 
diferitor titluri onorifice pentru calitatea produselor sale. 

Menţionează rec1amanta că cererea de înregistrare în Republica Moldova a mărcilor 
vizate a fost depusă din numele S.A "Exiton-Fin" întreprindere cu sediul pe str. Alecu Russo . 



1, mun. Chişinău, iar la data de 22.03.1996-a fost înregistrată marca "MALÎŞ + fig.", 1 
07;02.2003 marca "MALÎŞKA", la 10.03.2004 marca "MALIUTKA" şi marca "MALÎŞ" la 
02.04.2004. Ulterior, în anul 2008 drepturile asupra mărcilor au fost cesionate de S.A "Exiton
Fin" către S.R.L "Numex & Co", a cărei sediu se află la fel pe str. Alecu Russo, nr. 1, mun. 
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, Mentionează că titularul actual al mărcilor din litigiu S.R.L "Numex & Co" nu este 
producăto~1 produselor marcate. Înregistrarea mărcii pe numele altei persoane, care nu este 
producătorul produselor marcate, conferă dreptul acesteia de a interzice utilizarea unei mărci 
comerciale, drepturi reglementate de capitolul XII al Codului Vamal. 

Astfel Ia data de 20.05.2011 de către Serviciu Vamal a fost introdusă interdicţia 
respectivă în Registrul obiectelor de proprietate intelectuală în privinţa cărora se aplică măsuri 
de protecţie la frontieră sub nr.l97 şi 198, din care cauză s-a ajuns Ia situaţia în care 
producătorul produsului nu poate să introducă marfa sa spre comercializare pe teritoriul R. 
Moldova. 

Consideră recI amanta că anume prin aceste acţiuni de concurenţă neloială se explică 
comportamentul S.A "Exiton-Fin" în vederea înregistrării mărcilor în cauză realizate în 
vederea creării unui blocaj de ordin economicreclamantei. 

Susţine reclamanta că mărcile comerciale, anularea înregistrării cărora se soli cită, aparţin 
de drept anume S.A ,,Horoliskii molocikonservnii kombinat detskih productov", iar 
popularitatea acestor mărci se datorează contribuţiei reclamantei, popularitate de care Ia 
moment încearcă să profite întreprinderile, care nu au nimic comun cu procesul de producere. 
Consideră că pârâţii, Ia momentul înre istrăriiicesionării mărcilor vizate cun 

La fel, reclamanta face trimitere Ia concluzia mandatarului autorizat din 05.07.2013, prin 
care se constată faptul că desemnările "MALÎŞ + fig.", "MALÎŞKA", "MALIUTKA", 
,,MALÎŞ" înregistrate iniţial de S.A ,,Exiton-Fin;' sunt identice cu desemnările cu care 
reclama..'1tul li"T~ produse _ până ia depozitul cererilor de către firma S.A "Horoliskii 
molocinokonservnii kombinat detskih productov". Respectiv, înregistrarea şi utilizarea de către 
S.A "Exiton-Fin" şi S.R.L "Numex & Co" a mărcilor din litigiu, crează situaţia falsă în 
conştiinţa consmnatorului de rând şi se crează o asociere cu producătorul mărfurilor bine
cunoscute. Prin înregistrarea acestei mărci pe nmnele pârâtei, consmnatorii din Republica 
Moldova sunt induşi în eroare privitor la natura, modul de fabricaţie, caracteristicile, 
. aptitudinea la întrebuinţare a produsului vizat. În felul respectiv consideră că la speţa litigiului 
este aplicabil temeiul de anulare a înregistrării mărcii prevăzut la art. 26 al.(l) lit. b) din Legea 
privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr.588cXIII din 22.09J995şi anmne, 
folosirea tnărcii induce în eroare consmnatorul. 

Suplimentar susţine că la materialele dosarului sunt anexate o multitudine de contracte de 
vânzare-cumpărare a produsului marcat, în conţinutul cărora în calitate de vânzător figurează 
S.A ,,Horoliskii molocikonservnii kombinat detskih productov", iar în calitate de cmnpărător 
S.A ,,Exiton-Fin" sau S.R.L "Nmnex & Co" . 

. Astfel, drept urmare a încheierii acestor contracte, cmnpărătorii au obţinut posi~itatea 
de a importa pe teritoriul R. Moldova în scopul distribuirii ulterioare a produselor marcate. 

Deşi aceste contracte de vânzare-cmnpărare nu constituie în sensul strict al cuvântului 
nişte contracte de agent sau de reprezentare, or, sensul atribuit de art.6 septies din Convenţia de 
la Paris se referă, inclusiv, şi la situaţia din speţă, motiv pentru care această prevedere 
normativă acordă dreptul reclamantei să reclame radierea mărcilor vizate. ar, aceste prevederi 
normative urmează a fi interpretate în sens extins, dat fiind faptul că pânăla urmă, atât S.A 
"Exiton-Fin", cât şi S.R.L "Numex & Co", prin comercializarea produselor în Republica 
Moldova nu au făcut alt ceva decât să profite, în cele din urmă, de popularitatea mărcii şi 
calitatea ridicată a acestor produse pentru alimentaţia sugarilor. 

Mai indică recIamanta că prin înregistrarea ilicită a mărcilor din litigiu, precum şi prin 
blocajul instituit la comercializarea produselor, pârâţii au săvârşit acţiuni de concurenţă 



neloială. 
Solicită Societatea pe acţiuni de tip deschis "Horoliskii molocinokonservnîi kombinat 

detskih productov", inclusiv, prin cererea cu privire la concretizarea cerinţelor din acţiune, 
instanţei de judecată: . '. ... .. .' . .. . 

- anularea înregistrării mărcilor nr. R4784 "MALÎŞ + fig.", l1I.12330 "MALÎŞ", nr.10578 
"MALÎŞKA", nr.12175 "MALIUTKA", înregistrate pe numele S.R.L "Numex and 
Co", pentru toate produsele/serviciile din clase 05 şi 35 conform clasificării de la Nisa. 
Reprezentantul reclamantei Societatea pe acţiuni de tip deschis "Horoliskii 

molocinokonservnîi kombinat detskih productov", avocatul Barbăscumpă Dumitru, în 
şedinţă de judecată a susţinut acţiunea şi a solicitat admiterea acesteia. 

Reprezentantul pârâtei S.A "Exiton-Fin", avocatul Bordeniuc Iurie, în şedinţa de 
judecată nu a recunoscut acţiunea şi a solicitat respingerea acesteia ca fiind neîntemeiată. 

Reprezentantul pârâtei Agenţia de Stat pentru Proprietatea lntelectuală, Dadu Elena, în 
şedinţa de judecată nu a recunoscut acţiunea şi a solicitat respingerea acesteia ca fiind 
neîntemeiată. 

Reprezentimtul pârâtei S.R.L "Numex & Co", Banari Alexandru, în şedinţele anterioare 
de examinare a pricinii în fond' a solicitat respingerea acţiunii ca fiind neîntemeiată, iar 
pentru şedinţa din 12.07.2013 în calitate de reprezentant al S.R.L "Numex & Co" s-a 
prezentat avocatul Mîrzîncu Aurelia, care a solicitat amânarea procesului pentru acordarea 
unui termen de pregătire pentru a participa în susţinerile orale din considerentele încheierii 
recente a contractului de asistenţă şi cu referire la prevederile art.208 CPC în coroborare cu 
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poziţiei sale procedurale, reprezentanţii pârâţilor S.A "Exiton-Fin", S.R.L 

"Numex & Co" şi AGEPI au menţionat că mărcile comerciale "MALÎŞ" nr.4784, 
"MALÎŞKA" nr.10578, ,;rv1ALITJTKA" nr.12175 şi "MA.LÎŞ" I1r.12330 au fostînregistrate.1a . 
AGEPI pe numele titularului S.A "Exiton-Fin". 

Ulterior, la data de 23.01.2008 la AGEPI a fost depusă cererea de înregistrare a 
contractului de cesiune, încheiat între S.A "Exiton-Fin" şi S;R.L "Numex &Co", conform 
căruia drepturile asupra mărcilor vizate au trecut către S.R.L "Numex & Co". 

Pârâţii au indicat că înregistrarea mărcilor contestate s-a efectuat că bună-credinţă. 
Concomitent, reprezentanţii pârâţiIor S.A "Exiton-Fin", S.R.L "Numex & Co" şi 

AGEPI au calificat ca fiind neîntemeiată afirmaţia reclamantei privind inducerea în eroare a 
consumatorilor, dat fiindcă gradul de confuzie urmează a fi realizat cu implicarea 
consumatorilor prin intermediul unui sondaj de. opinie realizat de către o instituţie 
specializată în acest domeniu. Astfel, studiul de notorietate a mărcii "MALÎŞ" şi concluzia 
mandatarului autorizat, prezentate de reclamantă nu corespund procedurii prevăzute de 
legislaţia RM. 

Cu referire la invocarea de către reclamantă a prevederilor art. 6 septies din Convenţia 
de la Paris,pârâţii au menţionat că aceste dispoziţii legale se referă doar la contractele de 
agent sau reprezentare, pe când în situaţia din speţă Societatea pe acţiuni de tip deschis 

. "HoroIiskii molocinokonservnîi kombinat detskih productov" a prezentat doar contracte de 
vânzare-cumpărare a producţiei marcate, situaţie, care nu cade sub incidenţa prevederilor 
enunţate. 

Consideră pârâţii S.A "Exiton-Fin" şi S.R.L "Numex & Co" că nici depunerea cererii 
de înregistrare a unei mărci, nici înregistrarea propriu-zisă a mărcii nu formează obiectUl 
actelor de concurenţă neloială. 

Audiind reprezentanţii părţilor, verificând argumentele invocate şi studiind materialele 
pricinii, instanţa de judecată ajunge la concluzia că acţiunea este întem~iâtă şi urmează Il fi 
admisă din următoarele considerente. 

În conformitate cu art.83 al.(3) al Legii privind protecţia mărcii, Curtea de Apel Chişinău 
soluţionează litigiile privind: 



a) dreptul de proprietate asupra unei mărci; 
b) licenţierea mărcilor; 
c) acţiunile de apărare a drepturilor asupra mărcii; 
d) anularea mărcilor; 

. ·e)acţiunile referitoare la declaraţia de neîncălcare a drepturilor; 
f) măsurile de asigurare a probelor până la intentarea acţiunii; 
g) măsurile, prevăzute la art. 68, de asigurare a acţiunii privind încălcarea drepturilor; 
h) măsurile ce decurg din examinarea pricinii în fond în judecată; 
i) examinarea contestaţiilor depuse împotriva hotărârilor Comisiei de contestaţii a 

AGEPI; 
j) decăderea din drepturile asupra mărcii; 
k) constatarea notorietăţii mărcii. 
Conform prevederilor art. 239 CPC, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală şi 

întemeiată. Instanţa îşi întemeiază hotărârea numai pe circumstanţele constatate nemijlocit de 
instanţă şi pe probele cercetate în şedinţă de judecată. 

Potrivit dispoziţiilor art. Il8 al.(l) CPC, fiecare parte trebuie să dovedească 

circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu 
dispune altfel. 

Instanţa de judecată reţine că prin decizia Colegiului civil, comercial şi de contencios 
administrativ al Curţii Supreme de Justiţie din 30 noiembrie 2012, emisă pe marginea 
prezentului litigiu, instanţa de recurs a statuat că materialul probatoriu administrat în pricina 
dată denotă că procedura înregistrării mărcilor menţionate de către S.A ,,Exiton-Fin" a fost 
'eg]e'j'cntat'l_JeT! 588.lj 220919957 iiigiHieJawwJ.'Il''1I'ent 

Astfel;=iIlstanţa=d€i'ecUrs a identificat cadIullegaI .aphcabIl Ia eXaIlllllaieaprtCll111 in tond 
privind înregistrarea mărcilor "MALÎŞ + fig", ,,MALÎŞ", "MALÎŞKA" şi "MALIUTKA" cu 
nr. R4784, 10578, 12175 şi 12330 după titularul S.A "Exiton-Fin", prin prisma prevederilor 
Legii privind mărcile. şi denumirile de origine aproduselot llr. 588-XIII din 22.09.1995.' 

Conform art. 26 al.(l) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 
588-XIII din 22.09.1995, înregistrarea mărcii sau a denumirii de origine a produsului poate fi 
recunoscută nulă, integral sau parţial, în perioada termenului de valabilitate a acesteia, dacă: 

- a) a fost efectuată cu încălcarea prezentei legi; 
- b) folosirea mărcii induce în eroare consumatorul; 
- c) s-au schimbat factorii naturali într-o zonă geografică; 
- d) produsul pentru care este folosită o denumire de origine nu mai posedă calităţile 

deosebite specificate; 
- e) au apărut alte motive întemeiate. 

Societatea pe acţiuni de tip deschis "Horoliskii molocinokonservnîi kombinat· detskih 
productov" s-a adresat cu cerere de chemare în judecată către S.C. "Numex & Co" S.R.L, S.A. 
"Exiton-Fin", Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea 
înregistrării mărcilor nr. R4784 "MALÎŞ + fig.", nr.l2330 "MALÎŞ", nr.10578 ,,MALÎŞKA", 
nr.l2175 "MALIUTKA". 

În şedinţă de judecată s-a constatat că marca combinată individuală "MALÎŞ:' nr.1R4784 
din 22.03.1996, marca verbală individuală "MALÎŞKA" nr.10578 din 07.02.2003, marca 
verbală individuală "MALIUTKA" nr.12175 din 10.03.2004, marca verbală individuală 
,,MALÎŞ" nr.12330 din 02.04.2004, înregistrate pentru produsele din clasa OS şi serviciile din 
clasa 35 conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor pe numele toate au fost 
înregistrate la AGEPI pe numele titularului S.A "Exiton-Fin". 

Ulterior, la data de 23.01.2008 la AGEPI a fost depusă cererea de înregistrare a 
contractului de cesiune, încheiat între S.A "Exiton-Fin" şi S.RoL "Numex & Co", conform 
căruia drepturile asupra mărcilor vizate au trecut către S.R.L "Numex &C6". . 

După cum rezultă din materialele pricinii, reclamanta Societatea pe acţiuni de tip deschis 
"Horoliskii molocinokonservnîi kombinat detskih productov" este societate comercială fondată 



·. în Ucraina în anii 70 ai secolului trecut specializată în producerea şi comercializarea 
alimentaţiei pentru sug ari. Produsele acestei Societăţi sunt realizate pe pieţele statelor CSI, în 
special Ucraina, Federaţia Rusă, Azerbaidjan, Kazahstan şi, până nu demult, Republica 
Moldova. 

Instanţa de judecată ii constat cu certitudine că titularul acestor mărci, începând cu anii 70 
ai secolului trecut, este anume întreprinderea-reclamantă, fapt care se confirmă prin actele 
anexate la materialele pricinii, şi anume, Standardul în Industrie din anul 1978, jurnalul 
"Tehnologii Alimentare" din anul 1988, Instrucţiunea tehnologică pentru producerea 
amestecului pentru sugari "MALIUTKA", web-informaţia privind istoria şi activitatea 
reclamantei, corespondenţa între conducerea întreprinderii şi organele de ramură ale 
administraţiei publice centrale a fostei URSS, actele de planificare economică, publicaţiile 
periodice. 

Instanţa retine că reclamanta la momentul de faţă este titular pe teritoriul Ucrainei a 
;" " 

mărcilor "MAI.JŞ + fig", ,,MALIŞKA", ,,MALIUTKA" şi ,,MALIŞ", fapt care se confirmă 
prin certificatele respective de înregistrare a mărcilor la Departamentul de Stat a Proprietăţii 
Intelectuale din Ucraina sub nr.25487, 67483, 67480 şi respectiv 57005. 

Mai mult decât atât, conform prevederilor art.123 aL (2) CPC faptele stabilite printr-o 
hotărâre judecătorească irevocabilă într-o pricină civilă soluţionată anterior în instanţă de drept 
comun sau în instanţă specializată sunt obligatorii pentru instanţa care judecă pricina şi nu se 
cer a fi dovedite din nou şi nici nu pot fi contestate la judecarea unei alte pricini civile la care· 
participă aceleaşi persoane. . . 

În acest context, institutul de 

marcă 

deschis ,,Horoliskii molocinokonservnîi detskih productov". 
Instanţa reţine în această privinţă că în conformitate cu capitolul VII din Tratatul între . 

Republica :Moldova şi Ucraiila privind asistenţa ju..-idică şi relaţiiie juridice în materie civiiă.şi 
penală din 13.12.1993, ratificat prin hotărârea Parlamentului RM nr. 261-XIll din 04.11.1994, 
hotărârile definitive adoptate de instanţele judecătoreşti ale uneia dintre Părţile Contractante în 
materie civilă nepatrimonială sunt recunoscute pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără a 
opera acţiuni de recunoaştere. 

Din aceste considerente, instanţa respinge argumentele pârâţilor cu trimitere la faptul că 
reclamanta nu a solicitat recunoaşterea acestei hotărâri judecătoreşti pe teritoriul R. Moldova, 
or, aceştia confundă procedurile de recunoaştere a unei hotărâri judecătoreşti străine cu 
măsurile de protecţie aplicabile în sensul Convenţiei de la Paris şi a tratatului menţionat, ce 
oferă protecţie fără necesitatea întreprinderii unor proceduri suplimentare, protecţia drepturilor 
fiind oferită de drept prin însăşi textul Convenţiei. 

Prin urmare, privind în l!?samblu probele sus-enunţate, instanţa de judecată ajunge la 
concluzia că mărcile ,,MALIŞ + fig.", ,,MALÎŞ", ,,MALÎŞKA", ,,MALIUTKA" sunt 
indispensabile anume producţiei Societăţii pe acţiuni de tip deschis "Horoliskii 
molocinokonservnîi kombinat detskih productov", instanţa constatând că mărcile respective 
au devenit bine-cunoscute anume ca mărci ale intreprinderii-reclamante şi întituh:ază 

. producţia acesteia cu mult înaintea depunerii de către S.A "Exiton-Fin" a cererii pentru 
înregistrarea pe teritoriul Republicii Moldova a mărcilor vizate. 

În consecinţă, instanţa de judecată consideră că mărcile înregistrate pe numele 
Societăţilor pârâte sunt capabile să inducă in eroare consumatorul referitor la producătorul şi 
originea acestor mărci. 

Conform prevederilor art.26 a1.(I) lit.b) al Legii privind mărcile şi denumirile de 
origine a produselor, inregistrarea mărcii sau a denumirii de origine a produsului poate fi 
recunoscută nulă, integral sau parţial, în perioada termenului de valabilitate a acesteia, dacă 
folosirea mărcii induce în eroare consumatorul. 

La rândul său, art.2 al.(l) al aceleiaşi Legi statuează expres că marca de produs şi marca 
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de serviciu constituie orice semn sau orice combinaţie de semne, susceptibile de reprezenta/ "1 
grafică, ce serveşte la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice ~ 
de produsele sau serviciile altei persoane fizice sau juridice. 

Dispoziţiile artA al. (1 ) al Legi citate mai sus stipulează că protecţia juridică a mărcii şi 
a dertumirii de origine a produsului se asigură în temeiul înregistrării lor, în modul stabilit de 
prezenta lege, la Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, cu excepţia mărcilor notorii 
protejate fără înregistrare în conformitate cu art. 6-bis al Convenţiei de la Paris pentru 
Protecţia Proprietăţii Industriale. 

Conform art.l0 bis par.(3) lit.a) al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii 
industriale, la care Republica Moldova a aderat în baza hotărârii Parlamentului RM nr.1328-
XII din 11.03.1993, vor trebui să fie interzise mai ales orice fapte care sunt de natură să creeze, 
prin oricare mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau 
comercială a unui concurent. 

Potrivit dispoziţiilor art.22 al.(I) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 
produselor, mărcile şi denumirile de origine a .produsului se consideră folosite în cazurile 
când sunt aplicate pe produsele pentru care a fost înregistrată marca sau denumirea de origine 
a produsului, pe ambalaj şi/sau ca ambalaj de către titularul lor sau de către persoana care are 
acest drept în baza contractului de licenţă. 

Instanţa reţine că la momentul de faţă pe piaţa Republicii Moldova este interzis accesul 
producţiei întreprinderii-reclamante marcate cu mărcile din litigiu pe motiv că la data de 
20.05.2011 de către Serviciu Vamal a fost instituită interdicţia respectivă în Registrul 
obiectelor de~rietate intelectuală în privinţa cărora se aplică măsuri de protectie la frontieră 
!@:illr I iL! jb§g, lfIterâl6ţîa timei aplreatâ4ft S ohettaieatiittlarului aettiat al fuău:H('J! SM.b 
"NUlIlex &COi,. ~ ~.. ~ ~ . . ~~ ~ ~ ~ 

Totodată, după cum rezultă din materialele pricinii, la moment pe piaţa Republicii 
Moldova se află în vânzare liberă produsele marcate cu mărcile din litigiu, a căror titular este 
S.R.L "Numex & Co", dar care sunt produse de către un alt agent economic decât reclamanta~ 

De către reprezentanţii reclamantei a fost prezentat studiul de notorietate a mărcii 
"MALÎŞ" în Republica Moldova efectuat de către SC "Bisar Grup" S.R.L în anul 2012. 
(:onform concluziilor generalizate a datelor sondajului sociologic efectuat pe un eşantion de 
1009 respondenţi, s-a constat că mărcile ,,MALÎŞ", "MALIUTKA" ocupă respectiv locurile 
4 şi 3 printre cinci mărci mai bine-cunoscute în Republica Moldova pentru alimentaţia 
copiilor. Dintre respondenţii chestionaţi, 89,79% au menţionat că cunosc marca "MALÎŞ" 
pentru produsele de alimentare pentru copii. Dintre aceştia inclusiv: 

- 65,11 % cunosc că Ucraina este ţara de origine a produselor ,,MALÎŞ"; 
- 57,18% au numit cu încredere "Combinatul de produse pentru copii din Horol" ca 

fiind producător a acestor produse; 
- 82,45% au menţionat că cunosc că marca "MALÎŞ" a devenit cunoscută până în anul 

1990; 
- 74,92% au folosit produsele pentru alimentaţia copiilor cu marca ,,MALÎŞ". 
Instanţa de judecată reţine că pârâţii S.A "Exiton-Fin", S.R.L "Numex & Co" şi 4:GEPI 

. nu au prezentat, contrar prevederilor art. 118 al.(l) CPC, probe pertinente şi admisibile în 

. temeiul art. 121 şi 122 CPC, prin care concluziile expuse în înscrisul susmenţionat să fi fost 
combătute, din care considerente instanţa admite acest înscris în calitate de probă. Totodată 
instanţa reţine că deşi studiul vizat se referă la notorietatea mărcii, constatările expuse în 
conţinutul acestuia au relevanţă şi asupra prezentului litigiu. 

Mai mult decât atât, în şedinţă de judecată reprezentantul reclamantei a prezentat 
concluzia mandatarului autorizat Glazunov Nicolai conform căreia desemnările "MALÎŞ & 
fugurativă" "MALÎŞKA", "MALIUTKA", "MALÎŞ", înregistrate deS.A "Exiton"Fin", 
prezintă similitudine susceptibilă de a produce confuzie, sau sunt practic identice cu 
desemnările cu care Societatea pe acţiuni de tip deschis "Horoliskii molocinokonservnîi 
kombinat detskih productov" livra produse până la depozitul cererilor de către firma S.A 



"Exiton-Fin", concluzie pe care instanţa o admite în calitate de probă în condiţiile în care 
concluziile date nu au fost combătute de pârâţi prin alte mijloace de probaţiune. 

În consecinţă, instanţa de judecată respinge argumentele pârâţilor referitoare la faptul că 
studiile susmenţionate nu corespund cerinţelor stabilite pentru un sondaj de opinie, or, 
acestea denotă cert că produsele reclamantei sunt recunoscute de consumatorii naţionali, 
inclusiv referitor la producător şi la origine, acestea nefiind combătute de pârâţi în ordinea 
stabilită de art.118 al.(I) CPC. 

În acest context, instanţa reţine că constatările expuse în studiul de notorietate a mărcii 
"MALÎŞ" pe teritoriul Republicii Moldova, coroborate cu concluziile mandatarului autorizat 
Glazunov Nicolai, denotă cert posibilitatea induceriiîn eroare a consumatorilor vis-a-vis de 
provenienţa şi calităţile produsului marcat. Or, ţinând cont de faptul că decizia 
consumatorului de procurare a unui, de regulă, este luată după operarea cu concepte mai uşor 
de accesat, iar calitatea produsului este asociată conţinutului semantic, se constată că decizia 
de a procura unul din produsele vizate cu denumirea practic identică este puţin diferenţiată. 
În consecinţă, calităţile unui produs, popularitatea producătorului, pot fi atribuite asociativ 
altuia. 

În această ordine de idei, instanţa invocă recomandările OMPI care menţionează că chiar 
dacă este posibil să nu fie confundate cuvintele în scris sau în pronunţare, mărcile în întregime 
pot fi similare până la confuzie sub aspectul figurativ al acestora. 

Totodată, art.16 al.(1) al Acordului TRIPS privind aspectele drepturilor de proprietate 
intelectuală legate de comerţ stipulează că titularul unei mărci de fabrică sau de comerţ 

~~~~III~iiiill~ exclusiv de a orice rară 
sau servicii identice sau celor pentru care marca sau a 
înregistrată, in cazul in care o astfel de utilizare ar genera un risc de confuzie. În caz de 
folosinţă a unui semn identic pentru produse sau servicii identice, existenta riscului de confuzie 
va .fi prezumata. 

Mai mult decât atât, dispoziţiile art. IO-bis al Convenţiei de la Paris pentru protecţia 
proprietăţii industriale statuează că ţările uniunii sunt obligate să asigure cetăţenilor uniunii o 
protecţie efectivă împotriva concurenţei neloiale. 

Constituie un act de concurenţă neloială orice act de concurenţă contrar practicilor 
. cinstite în materie industrială sau comercială. 

Vor trebui să fie interzise mai ales: 
a) orice fapte care sunt de natură să creeze, prin oricare mijloc, o confuzie cu 
întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent; 
b) afirmaţiile false, în exercitarea comerţului,· care sunt de natură a discredita 
întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent; 
c) indicaţiile sau afirmaţiile a căror folosire, în exercitarea comerţului, este susceptibilă să 
inducă publicul în eroare cu privire la natura, modul de fabricaţie, caracteristicile, 
aptitudinea la întrebuinţare sau cantitatea mărfurilor. 
Exigenţa in aprecierea similitudinii mărcilor este sporită în cazul în care subiectele cate

şi dispută dreptul de a folosi o anumită marcă îşi desfăşoară activitatea pe aceeaş~piaţă, 
aflându-se in raporturi concurenţiale, orice act de concurenţă .contrar practicilor cinstite 
urmând a fi interzis. 

În consecinţă, utilizarea mărcilor comerciale identice urmează a fi sancţionată cu anularea 
înregistrărilor, deoarece practicile cinstite exclud aproprierea unui semn de altul dacă se 
conştientizează sau ar trebui să se conştientizeze că în urma unei asemenea preluări 
concurentul existent sau potenţial ar fi incomodat în activitatea sa comercială. 

Marca comercială în sine, fie verbală sau grafică, este un nume comercial ce aparţine cu 
drept de dispoziţie, folosinţă şi posesie unui subiect de drept ce generează dreptul de 
proprietate şi, din finalitatea utilizării domeniului, se prezumă că acest drept are semnificaţii 
speciale şi este o proprietate intelectuală/industrială. 



Cu", OI, ·la data imegîsttâiîlacestora pe pIaţa Republicii Moldova erau realizate produsele 
reclamantei, in timp ce mărcile inregistrate pe numele pârâtei creau confuzie în rândtIl 
consumatorilor, cumpărătorii fiind posibil de indus în eroare prin caracterul similar sau identic 
al mărcilor înregistrate cu produsele realizate de reclamantă. 

Instanţa consideră că declararea nulităţii inregistrării mărcilor vizate reprezintă unicul 
procedeu. de restabilire a drepturilor încălcate ale. reclamantei, precum şi de interzicere a 
oricăror fapte care sunt de natură să creeze o confuzie cu întreprinderea, produsele sau 
activitatea industrială sau comercială a concurentului. 

În acest sens, instanţa conchide că în speţa dată au fost încălcate nu doar drepturile 
reclamantei garantate de Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, dar şi 
drepturile acesteia garantate de art.I al Primului Protocol la Convenţia pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. 

Din aceste considerente instanţa de judecată califică drept întemeiată acţiunea şi pasibil 
de a dispune anularea înregistrării mărcilor nr. R4784 ,,MALîş + fig.", nr.I2330 "MALîş", nr. 
10578 ,,MALîşKA", nr.12175 ,,MALIUTKA" înregistrate la moment pe numele S.R.L 
"Numex & Co" pentru toate produsele/serviciile din clase 05 şi 35 conform clasificării de la 
Nisa . 

. Totodată, însă, instanţa de judecată respinge argumentul reclamantei cu trimitere la art.6 
septies din Convenţia de Ia Paris, or, în opinia instanţei, sub incidenţa art.6 sept~s din 

. Convenţia de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, cad doar acele situaţii juridice, 
ce permit titularului unei mărci să reclame radierea mărcii vis-a-vis de agentul sau 
reprezentantul său, pe când contractele invocate de reclamantă şi încheiate cu contragenţii din 
Republica Moldova în perioada anilor 1995-2009, sunt contracte de vânzare-cumpărare a 
producţiei şi nu de reprezentare sau agent, instanţa de judecată stabilind întrunirea în prezenta 
speţă a temeiurilor de anulare a mărcilor contestate în ordinea expusă mai sus. 

De asemenea, instanţa va respinge argumentul invocat de pârâţi, precum că SA ,,Exiton
Fin", Ia momentul înregistrării mărcilor vizate, a acţionat cu bună-credinţă, deoarece acest 
argument nu are relevanţă asupra litigiului în condiţiile în care temeiul de nulitate aI mărcilor 
este cel expus Ia art.26 al.(I) lit.b) din Legea privind mărcile şi denumirile de origine a 



produselor nr.588-XIII din 22.09.1995 şi anume, pentru faptul că folosirea mărcii induce în 
eroare consumatorul. 

Reieşind din cele expuse mai sus, având în vedere că instanţa a constatat temeinicia 
pretenţiilor reclamantei şi netemeinicia argumentelor invocate de pârâţi, instanţa de judecată 
ajunge la concluzia că cererea de chemare în judecată urmează a fi admisă. 

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

hot ă r ă s t e: , 

Cererea de chemare în judecată depusă de Societatea pe acţiuni de tip deschis ,,Horoliskii 
molocinokonservnii kombinat detskih productov" către S.C "Numex&Co" S.R.L, S.A "Exiton 
Fin", Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea înregistrării 
mărcilor comerciale se admite. 

. Se anulează înregistrarea mărcilor nr.R4784 "Malîş + fig", nr.12330 "Malîş", nr.l0578 
"Malîşka", nr.12175 "Maliutka" înregistrate pe numele S.C "Numex&Co" S.R.L pentru toate 
produsele / serviciile din clase 05 şi 35 conform clasificării de la Nisa, titularul căror este S.C 
"Numex&Co" S.R.L. 

Hotărârea este definitivă, însă cu drept de recurs în termen de 2 luni la Curtea Supremă 
de Justiţie, prin intermediul Curţii Supreme de Justiţie. 

Preie. dintele şe .. dinţei, 
jud earorlii ....• '. 

Marina Anton 


