
HOTĂRÂRE 

Civil a Curţii de Apel Chişinău 
în componenţa sa: 

,şedirrte:le şedinţei de judecată 

mun. Chişinău 

Nina Vascan 
Adrian Balan 

Examinănd în şedinţă publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată a 
ONO Pawel Antezak şi SC"RASNA-PLUS"SRL împotriva pîriteî ÎM"Hendrix 

intervenienţi accesorii Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale ~î 
Vamal al RM, privind anularea mărcii "BABY ONO" înregistrată după pîrîta 

Bail"SRL, conform certificatului de înregistrare a mărcîi nr. 17351 din 
.11.2008, eliberat de Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale pentru 

şi serviciilc la clasele, conform clasificării de la Nisa 20; 21; 28; 35 şi anularea 
"BABY ONO" înregistrată după pîrîta ÎM"Hendrix Ball"SRL, conform certificatului de 

registrru'e a mărcii nr. 22544 din 22.03.2011, eliberat de Agenţia de Stat pentru Protecţia 
op:rietaţii Intelectuale pentru produsele şi serviciile la clasele, conform clasificării de la 

10; 25, Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău,-

CONSTATĂ: 

La data de 10.07.2012 reclamantele ONO Pawel Antezak şi SC"RASNA-PLUS"SRL s
adresat cu cerere de. chemare în judecată împotriva pîritei ÎM"Hendrix Bail"SRL, 

:eI"/erlienţi accesorii Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprie taţii Intelectuale şi Serviciul 
prin care a solicitat aplicarea masurilor de asigurare a acţiunii prin anularea 

de intervenţie, dispuse prin decizia Serviciului Vamal cu privire la reţinerea 
susceptibile .de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala si 

operaţiunilor de vămuire a mărfurilor importate cu marca Baby Ono; 
dispoziţiei Serviciului Vamal al RM Nr. 294-d din 07.06.2012 înscrisa în 

obiectelor de proprietate intelectuala, în privlnţa cărora se aplica masuri de 
pte,::ţievamala, conform prevederilor Capitolului XII din Codul Vamal al RM sub nr. 459 

(marca comerciala BABY ONO); încetarea protecţie! solicitate de îM »Hendrix Bail" 
si dispuse a,supra mărcii comerciale verbale, cara,ctere standarde, individuala nr. 

1, data înregistrării 25.11.2008 (BABY ONO)şi mărcii comerciale verbale, caractere 
3.Ilclarde, individuala nr. 22544, data înregistrării 23.03.2012 (BABY ONO) prin Dispoziţia 

Vam.al al RM Nr. 294-d din 07.06.2012 înscrisa, în Registrul obiectelor de 
'OnrietaÎ'e intelectuala, în privinţa cărora se aplica masuri de protecţie vamala, conform 

Capitolului XII dîn Codul Vamal al RM sub nr. 459 si 460 (marca comerciala 
ONO); radierea din Registrul obiectelor de proprietate intelectuala, în privinţa cărora 

ap,lica măsuri de protecţie vamala conform prevederilor Capitolului XII din Codul Vamal 
a menţiunilor înscrise sub nr, 459 si 469 (marca comercialaBABY ONO) în temeiul 

~pc)zi1iei Serviciului Vamal al RM Nr. 294-d din 07.06.2012; stabilirea interdicţiei pîrîtei 
"tfelld:rîx BaiI" S.R.L. de a întreprinde oriCe acţiuni de interzicere sau blocaj a folosirii 

BABY ONO pe teritoriul Republicii Moldova de către .rec1amantele ONO Pawel 
şi SC"RASNA-PLUS"SRL sau de. partenerii comerciali ai ace:>tora, care s-ar referi, 

ne1.imitîndu-se la comercializarea/vlnzarea en-gross sau cu amănuntul, promovarea, 
Jli(;it<~te:a sub orice forma" cît si interzicerea solicitării distrugerii .mărfurilor cum marca 

ONO; anularea măreii BABY ONO înregistrata dupa îM »Hendrix: BaiI" S.R.L. la da,ta 
11.2008 pl'in Certificatul de înregistrare nr ,17357 elibera,t de AGEPT. 
în motivarea acţiunRr.eprezentanţii rec1amantelor ONO Pawel Antezak şi SC"RASNA

au indicat căj,ONOPawel Antczak" este un producător renumit al mărfurilor 
copii, care activea,ză Începîndcj.1.anuI1990 pe piaţa polone~ şi mondială, 



şi comercializîndu-şi mărfurile şi imaginea sub denumirea "BABY 
JIDIOaIlIa este pe larg cunoscută în Polonia, în Uniunea Europeană, avînd 

exclusivă cu distribuitori din Cehia, Slovacia, Letonia, Cauca,2, Ucrainil 
Rusă, cît şi din Republica Moldova. Marca "BABY ONO" a fost înregistraU'! 

primind certificat de înregistrare, cu dreptul de. protecţie începînd cu data 
.10.1998. La momentul înregistrării, marca "BABY ONO" deja bucurîndu-se de remlHl" 
• piaţa poloneză şi în cea de peste hotare. 

Reprezentanţii reclamantelor ONO Pawel Antezak şi SC"RASNA-PLUS"SRL au In"i 
că pe piaţa Republicii Moldova, marca "BABY ONO"a început afi promovati. 

;eţ)înd cu anul 2005, în acest sens, la data de 22.03.2005 între "ONO Pawel Antczak', 
al mărcii de comerţ "BABY ONO" pe de oparte, şi "RASNA-PLUS" S.RL 

pr~:zent;~nt exclusiv al mărcii comerciale menţionate în Republica Moldova, a fost încheial 
contract Nr. 03/2005 de livrare a jucăriilor pentru copii şi accesoriilor. La data <1,' 

.03.2010 între părţi fiind încheiat Contractul nr. 04/2010, avînd acelaşi obiect, respectiv, 
contract fiind în vigoare si pînă în prezent. 
Reprezentanţii rec1amantelor ONO Pawel Antezak şi SC"RASNA-PLUS"SRL nl! 

enl:ioIlat că la data de 14.06.2012 în adresa "ONO Pawel Antczak" a parvenit o pretenlit· 
partea pîrîtului Î.M. "Hendrix BaiI" S.R.L, din care a aflat că pîrîta a înregistrat in 

:p1:lblica Moldova marca "BABY ONO". De asemenea, reprezentanţii reclamantelor ON() 
Antezak şi SC"RASNA-PLUS"SRL menţionează că în pretenţia respectivă se solicită, ÎI1. 

imperativ acordarea de drepturi exclusive de distr:ibuţie a mărfurilor companiei pc .. 
:r;r,w;"l Republicii Moldova sau, dacă acest drept nu va fi acordat, achitarea a 5% din 

facturilor pentru bunurile exportate în RM pentru perioada cuprinsă într\' 
1.2007 - 31.12.2011, sau 15% din valoarea facturilor pentru întreaga perioadă ele 

în Republica Moldova, sau, obligarea partenerului comercial din RM, S.c. 
'A''''''-f'l.I ,:-;" S.R.L. la achitarea acestor sume. Ladata de 17.04.2012 pîrîtul ÎM "Hendrix 

S.R.L a expediat în adresa reclamantului "RASNA-PLUS" S.RL., care este partenerul 
exclusiv "BABY ONO", o pretenţie prin care se solicita stoparea importului, 

publicităţii si vînzării mărfurilor cu marca comercială "BABY ONO". Din 
respectivă, .rec1amanta S.C. "RASNA-PLUS" S.R.L. a aflat ca, la data cle 

11,.2008 pîrîtul îM "Hendrix. BaiI" S.R.L. a inregistrat marca "BABY ONO" la Agenţii! 
Protecţia Proprietarii Intelectuale AGEPI, în acest sens fiindu-i eliberat un Certifica I 

înregistrare nr. 17357. De asemenea, reprezentanţii rec1amantelor ONO Pawel Antezak şi 
l<P,,", ,'", .. C. PLUS"SRL menţionează că pe lîngă acestea, în adresa distr:ibuitorilor cu care 

rec1arnanta SC"RASNA-PLUS"SRL de asemenea aU fost expediate înştiinţări 
care se solicita încetarea folosirii mărcii comerciale "BABY ONO" şi anume înştiinţarea 

din 20.06 .. 2012 experuată către îM "Vinamex" S.RL .. Mai mult de. atît, reprezentm;lii 4~ 
ONO Pawel Antezak şi SC"RASNA-PLUS"SRL au inclicat că pîrîtul IM\i;;# 

tenanx BaiI" S.R.L. a expediat către Serviciul Vamal al Ministerului de Finanţe a RM o 
de intervenţie conform capitolului XII din Codul Vamal al RM. Iar, Serviciul Vamal, 

'te:meiul art.304 Cap. XII Cod Vamal a emis o decizie de reţinere a mărfurilotsusceptibilc 
a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală şi a suspendat operaţiunea de 

a mărfurilor importate cu marca "BABY ONO". În acest s.ens fiind făcute 
tmtiUIlile respective în Registrul obiectelor de proprietate intelectuală, în privinţa cărora 

apJLIca masuri de protecţie vamală. Reprezentanţii rec1amantelor ONO Pawel Antezak şi 
l< p,;-.>,"". PLUS"SRL consideră că prin acest fapt au fost lezate atît drepturile patrimoniale 
rec1amantei oNo Pawel Antezak, posibilităţile de export ale căruia către Republica 

au fost blocate, cît şi cele ale rec1amantei SC"RASNA-PLUS"SRL, activitatea 
iffie,rCl.ata normală a căruia, la fel, a fost periclitată. 

Reprezentanţii rec1amantelor ONO Pawel Antezak şi SC"RASNA-PLUS"SRL consideră 
f,,,,t,,,· acţ:iunile întreprinse depîrita lM "Henddx BaiI" S.RL .. au lJn caracter meschin, 

se ridică la standardele unei activităţi comerciale oneste. scopul fiind blocarea 
de export a rec1amantului, a activităţii comerciale a coreclamantului, cît s.i 

)ogăţi:rea făr·ă justă cauză. pe searr;a comercianţilor loiali şi oneşti. 
>niinr"susţinereaacţiunii reprezentanţii.reclamantelor ONO Pawel Antezak şi SC"RASNA

au invo.cat următoarele prevederi legale. 



Conform art. 9 alin (1) Cod Civil al RM, persoanele fizice şi juridice participante la 
uU"lLlIllejuridice civile trebuie sa-şi exercite drepturile şi să-şi execute obligaţiile cu bună" 
edinţi'i, în acord cu legea, cu contractul, cu ordinea publică şi bunele moraVllri. Buna
ediJ:rţă se prezuma până la proba contrară. 

Conform art. 21(1)lit.b) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, 
este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel 

liş:in~iu, sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor, depuse 
aceeaşi instanţă, dacă solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii 

de înregistrare a mărcii. Marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credinţă în 
în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul ştia sau putea 

despre existenta, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume 
tara de origine şi este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de 

La anularea mărciipe motivul înregistrării ei cu rea-credinţă se va tine cont în 
de faptul dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează 
cu o altă marca sau dacă titularul mărcii înregistrate utiliza marca doar în scop de 

Reprezentanţii reclamantelor ONO Pawel Antezak şi SC"RASNAcPLUS"SRL consideră 
pirîta ÎM "Hendrix BalI" S.R.L. cu certitudine cunoştea despre existenţa mărcii "BABY 

tara de origine Polonia, cît şi despre faptul că ea este promovată pe piaţa din 
Moldova de către S.C."RASNA-PLUS"SRL, fapt confirmat prin apariţia la 
şi în prospecte de publicitate a mărcii "BABY ONO" alături de mărcile pîrîtului, 

mult înainte de înregistrarea acestei mărci după pîrît, cît şi prin alte probe concludente. 
'~r,ţ>f'ti", marca "BABY ONO", la momentul înregistrării acesteia de către pîrlta îM 
!endrix BaiI" S.R.L, era bine cunoscută în tara de origine, pe piaţa mondială, cît şi pe piaţa 
"P"lU1J1t:1l Moldova şi se bucura de renume. 

În cererea de chemare în judecată, reprezentanţii reclamantelor ONO Pawel Antezak 
RA.S]\!A-PL,U;~""SF~l invocă că acţiunile întreprinse de pirita ÎM "Hendrix BaiI" S.R.L. se 

ca fiind acţiuni de rea-credinţă şi servesc temei pentru anularea mărcii înregistrate 
numele ÎM "Hendrix BaiI" SRLreieşind din prevederile art.21 alin. (1) 1ît b) a Legii nr.38 
29.02.2008 privind protecţia mărcilor. 
Înafară de aceasta, reprezentanţii reclamantelor ONO Pawel Antezak şi SC"RASNA

"SRL au indicat că reieşind din datele conţinute in certificatul de înregistrare a mărcii 
17351, eliberat pe numele pîrîtei ÎM "Hendrix Bai!" S.R.L. de către AGEPI cU certitudine 

.c.ă asupra elementului "BABY" a mărcii înregistrare nu se extinde dreptul exclusiv, 
fiind rezervat în exclusivitate asupra elementului "ONO". Respectiv, marca conţine 

'"lt:In.t: care, dobîndind dreptul exclusiv in urma înregistrării, prejudiciază drepturile şi 
:erf~sele altor persoane, în special, în cazul unde aceste elemente sînt utilizate frecvent şi 

relaţiile comerciale pentru produsele şi serviciile pentru care sesolicită 

De asemenea, reprezentanţii reclamantelor ONO Pawel Antezak şi SC"RASNA
SRL au indicat că. este cert că elementul "ONO" face parte din denumirea oficială a 

"ONO Pawel. Al1tezak" şi este frecvent şi loial utilizat în relaţiile comerciale pe 
internaţională pentru produsele, asupra cărora, inclusiv a fost solicitată înregistrarea 

·.·~"'+rp pîrît. Iar, în acest sens, art. 8 al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprîetăţii 
din 20.03.1983, la care Republica Moldova a aderat în baza HotărâiÎi 

RM nr. 1328-XII din 11.03.1993, prevede că numele comerdal va fi protejat 
ţările Uniunii, fără obligaţia de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul 

el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerţ. 
Conform art. 6-bispunctual 3 al Convenţiei de la Paris, nici un termen nu va fi stabilit 

depunerea cererilo.r de radiere sau de interzicere a folosirii mărcilor înregistrate, sau 

R~~;~~~~;i,l~~"~:~~ de judecată reprezentanţii reclamantelor ONO Pawe1. Antezak şi 
ş1-au cOl1c,retizat cerinţele din acţiune ,so1îcitind declararea nulităţii 

"BABY ONO", înregistrată, după LM,"Hendrix BaiI" la data de 25.11.2008 prin 
ific,,,f111 de înregistrare nr.l73Ş·leliberat de AGEPI pentru produsele şi serviciile la 

conform clasificării de. la Ni.s.a2.0; 21; 28; 35 .şi deGlarateanulîtăţii .mărci! ."BABY 



înregistrată după Î.M."Hendrix Bail" la data de 23.03.2012 prin certificatul de 
'efli"trmre nr. 22544 eliberat de AGEPI pentru produsele şi serviciile la clasele, conform 
,sificăl:ii de la Nisa 10; 25. 

în motivarea pretenţiilor invocate reprezentanţii reclamantelor ONO Pawel Antezak şi 
xV·''''''·Ln.-PLUS''SRL au indicat că prin acţiunea înaintată a fost solicitată anularea, ca 
înregistrată cu reaccredinţă după pîrît, a mărcii "BABY ONO", înregistrare confirmată 
Certificatul de înregi:strare a mărcii nr.· 17351 din 25,11.2008, eliberat de AGEPI, 

fiind efectuată pentru produsele şi serviciile de la clasele 20; 21; 28; şi 35 
nform clasificării de la Nk;a. Ulterior,s~a constatat şi faptul că pîrîtul LM. "Hendrix 

S.R.L. a mai solicitat inregistrarea mărci! "BABY ONO" şi pentru mărfurile şi serviciile 
la clasele 10 şi 15 conform clasificării de la Nisa, respectiv, pîrîtul I.M. "Hendrix 

primind dreptul de protecţie la data de 23.03.2012 sub numărul 22544. 
~spec1:iv, reprezentanţii reclamantelor ONO P4wel Antezak şi SC"RASNA-PLUS"SRL au 

că înregistrarea şi pentru aceste clase a fostsoHcitată cu rea-credinţă, în 
'HU.a.U''-'''' cu prevederile art.21 alin.llit.b) a Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia 

, deoarece la momentul depunerii cererii ~ data de 10.03.2011 solicitantul ştia sau 
şti despre existenţa, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de 

""'.Ul" în ţara de origine şi este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel 
promovare. Probele în acest sens fiind anexate la materialele dosarului. 

Mai mult de atit, reprezentanţii reclamantelor ONO Pawel Antezak şi SC"RASNA
au invocat că în particular, art. 8 alin. (4) lit.b) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 

protecţia mărcilor menţionate prevede că, o marcă este refuzată Ia înregistrare şi în 
cînd, (marca ce urmează a fi înregistrată) .aduce atingere unui drept anterior, altul 
cele menţionate la Iit.a) din prezentul alineat şi Ia aIin.(2), în special dreptului la 

dreptului la imagine, unui drept de autor, dreptului la o indicaţie geografică sau la o 
!nclmire de origine protejată, la un desen sau la un model industrial protejat, unui alt 

de proprietate industrială protejat conform legii. 
Reprezentanţii reclamantelor ONO Pawel Antezak şi SC"RASNA-PLUS"SRL consideră 

. la momentul depunerii ambelor cereri de înregistrare a mărcii "BABY ONO" pentru 
invocate, autoritatea competentă AGEPI ar fi putut refuza Înregistrarea pe motiv că 

înregistrare prejudiciază dreptul la nume. a rec1amantului ONO Pawel Antezak, 
neajungindu-se, în consecinţă, la o situaţie litigioasă. Reprezentanţii reclamantelor 
Pawel )~nlezak şi SC"RASNA-PLUS"SRL menţionează că, dreptul Ia nume în sensul 

l1mtAt . mai sus, este protejat. de prevederile art. 8 al Convenţiei de la Paris pentru 
'ote!cţlaproprietăţii industriale din 20.03.1983 la care Republica Moldova a aderat în baza 

Parlamentului RM nr. 1328-XII din 11.03.1993, şi care prevede că numele 
Jm,~rc:ial va .fi protejat în toate ţările uniunii, fără obligaţia de depunere sau de 
relds:tra.re. indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr"o marcă de fabrică sau de 'O 

Respectiv, obligaţia de protejare a num.elui comercial, pentru toate persoanele fizice 
JUllUI<X, cît şi autorităţile de stat, rezidă direct din prevederile art. 8 al Convenţiei de la 

pentru protecţia proprietăţii industriale, normă care face parte din dreptul intern al 
"""c, .. Moldova .. 
în acţiunea rec1amantelor ONO Pawel Antezak şi SC"RASNA-PLUS"SRL aiost solicitată 

Jlican!a masurilor de asigurare a acţiunii prin anularea masurilor de intervenţie, dispuse 
decizia Serviciului Vamal. cu privire la reţinerea mărfunIor susceptibile de a adUc.e 

mgere unui drept de proprietate intelectuală şi :suspendarea operaţiunilor de vâmuire a 
OUi"'ULVL importate cu marca "BABY ONO"; suspendarea dispoziţiei Serviciului Vamal al 

Nr. 294-d din 07.06.2012 inscri.să în Registrul obiectelor de proprietate intelectuală,. în 
'Îvirlta cărora se aplică .masuri de protec:ţie vamaiă, conform prevederilor Capitolului XII 

Codul Vamal al RM sub nr. 459 şi 460 (marca comercială "BABY ONO"); încetarea 
otecţi'~l' solicitate de. ÎM "Hendrix .BaiI" S.R.L. şi dispuse asupra mărcii comerciale vetbale, 
r"rh"'r'p standarde, individuala nI'. 17$51, data inregistrarii 25.11.200& ("BABY ONO") şi 

comerciale verbale, caractere standarde, individuală nr. 22544, data înregistrării 
("BABY . ONO") prin Dispoziţia Serviciului Vamal al RM NI'. 294-d din 
î.nscrisă În. Registr1,11obiecteldr de proprietate intelectuală, în privinţa cărdtase 

masuri de protecţie vamală, conform prevederilor Capitolului XII din Codul Vamal.al 



nr. 459 si 460 (marca comerciala "BABY ONO"); radierea.din Registrul obiectelor de 
""""-Le intelectuală, în privinţa cărora se aplică măsuri de protecţie vamală,conform 

""rl,/erflnT Capitolului XII din Codul Vamal al RM a menţiunilor înscrise sub nr. 459 şi 
(marca comercială "BABY ONO") în temeiul dispoziţiei Serviciului Vamal al RM Nr. 294~ 

07.06.2012; stabilirea interdicţiei pîrîtei IM "Hendrix BaiI" S,RL. de a intreprinde 
acţiuni de interzicere sau blocaj a folosirii mărcll "BABY ONO" pe teritoriul Republicii 

de către reclamanteleONO Pawel Antezak şi SC"RASNA-PLUS"SRL sau de 
comerciali ai acestora, care s-ar referi, dar nelimitîndu-se la 

lerci,tli,:area/vîm~ar'ea en-gross sau CU amănuntul, promovarea, publicitatea sub orice 
cît si interzicerea solicitării distrugerii mărfurilor cu marca "EABY ONO". 

Astfel, prin incheierea Colegiului Civil al Curţii de Apel Chişinău din 13.07.2012, a 
admisă cererea de asigurare a acţiunii a reclamanţilor ONO Pawel Antezak şi S.C. SNA

S.R.L. şi s-au aplicat pînă la examinarea cauzei în fond, următoarele măsuri de. 
a acţiunii: s-a suspendat Dispoziţia Serviciu,lui Vamal al RM Nr. 294-d din 

vu,,"'\J,~2, înscrisă Registrul obiectelor de proprietate intelectuală, în privinţa cărora se 
masuri de protecţie vamală, conform prevederilor Capitolului XII din Codul Vamal al 

sub nr. 459 si 460 (marca comerciala "BABY ONO"); s-a suspendat masurile de 
dispuse prin decizia Serviciului Vamal cu privire la reţinerea mărfurilor 

SCt!ptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală şi suspendarea 
de vâmuire a mărfurilor importate cu marca "BABY ONO"; s-a radiat 

înscrise sub nr. 459 si 460 (marca comercială "BABY ONO") din Registrul 
de proprietate intelectuală, în privinţa cărora se aplică măsuri de protecţie 

conform prevederilor Capitolului XII dm Codul Vamal al RM, aplicate în temeiul 
mn7.itipi Serviciului Vamal al RM Nr. 294-d din 07.06.2012; s-a interzis pirîtu11.li ÎM 

Bail" S.RL. de a întreprinde orice acţiuni de blocaj a folosirii mărcii .BABY 
teritoriul Republicii Moldova de către reclamanţii ONO Pawel Antezak şi S.C. 

",,,,n-PLUS" S.RL. 
Iar, prin decizia Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii 

.lpreITle de Justiţie din 21.11.2012 s-a respins recursul declarat de LM. "Hendrix BaiI" 
şi s-a menţinut încheierea Curţii d.e Apel Chişinău din 13 iulie 20!2,în pricina civilă la 

de chemare in judecată depusă de ONO Pawel Antezak şi SC "Rasna-Plus" 
ICÎetal:ea cu răspundere limitată împotriva ÎM "Hendrix BaiI" societate cu răspundere 

şi intervenienţilor accesorii Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 
ltel.ect)1.l3.1e Serviciul Vamal al RM privind declararea nulităţii înregistrării mărcii. 

încheierea Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii 
up:rerne de Justiţie din 06.03.2013 s-a respins ca fUnd inadmisibilă cererea de. revizuite 
0}lUl';'" de către LM. "Hendrix BaiI" SRL împotriva de.ciziei Curţii Supreme de Justiţie din. 

noiembrie 2012, in pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de ONO 
Antezak şi SC "Rasna-Plus" societatea cu răspundere limitată împotriva ÎM "Henddx 

societate cu răspundere limitată şi intervenienţilor accesorii Agenţia de Stat pentru 
Proprietăţii Intelectuale şi Serviciul Vamal al RM privind declararea nulităţii 

rel~istră:rii mărcii. 

Reprezentantul pîrîtei ÎM "Hendrix BaU" S.RL. în referinţa anexată la materialele 
şi-a exprimat dezac.ord1.l1 cU cerere de chemare în judecată a reclamantelor ONO 

Antezak şi SC"RASNA-PLUS"SRL privind anularea înregistrării mărcii "BABY NO"nr. 
1 din 17.07.2007 şi nr. 22544 din 23.03.2012, înregistrate pe nUmele SRL « Hendrix 
SRL », invocînd că cererea de chem.are este nefondată, .solicitînd respingerea acesteia 

menţinerea în vigoare a Certificatelor de înregistrare a mărcilor cu nr. 17351 şi 22544. 
Reprezentantul pîrîtei ÎM "Hendrix BaiI" S.RL. a indicat că cererea de înregistrare a 

"BABY ONO" nr. 17351 a fost depusă la AGEPI de către "Hendrix. BaiI» la data 
în conformitate cu prevederile Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

vU.U~,"'''J! nr. 588. din 22 septembrie 1995. Iar, cererea de înregistrare a mărcii "BABY 
nr. 22544 a fost depusă la AGEPI de către «Hendri:x Bail. Jadata 22.03.201L 

'mforrn art. 4 al Legii nr. 58$ .din .'2'2 septembrie 1995, prevede, că protecţia juridică a 
ărc:ilclr şi a denumirii de origine a.produsului se asigură în temeiul inregistrăriilor;. în 

stabilit de prezenta lege, la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (in 



tin,UElTe - AGEPI), Cl] excepţia miirdlor notorii protejate fără înregistrare în conformitate 
al Convenţiei de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale. 

Reprezentantul pîrîtci !M "Hcndrix Baii" S.RL. a indicat că conform prevederilor Legii 
588 din 22 septembrie 1995 de către compania ÎM "Hendrix Bail" S.R.L. au fost 

toate cerinţele normative pentru depunerea cererii şi obţinerea Certificatului de 
"ri,ltnlre a mărcii nr. n1'. 17351 şi nr. 22544"BABY ONO". Iar, în rezultatul examinării 

de către AGEPI a fost constatată, că nu sunt temeiuri pentru refuzul de înregistrare 
cereri şi au fost eliberate Certificatele de înregistrare a mărcilor. 

Reprezentantul piritei ÎM "Hendrix Bail" S.RL. a mai indicat că la dataexaminării 
la AGEPI nu au fost găsite mărcile identice sau similare de confuzie, care ar face 
respingerea acestei inregistrări. Mai mult ca atît, pîrita a menţionat că nici o 

'soana terţă nu s-a opus înregistrării acestei mărci, necătînd la faptul existenţei art. 
din Legea privind protecţia mărcilor, care oferă aşa posibilitate. De asemenea, 

Jre:zerltantlJ.l piritei ÎM "Hendrix Bai!" S.RL. a indicat că reclamanta ONO Pawel Antezak 
în prezent nici nu a inceput procedura de înregistrare a mărcii pe teritoriul Republicii 

JlUUVi"-. Astfel, reprezentantul piritei ÎM "Hendrix Bail" S.RL. consideră că prin acest fapt 
CU.lllllIl'la lipsa intereselor persoanelor terţe, inclusiv şi a reclamantei ONO Pawel Antezak 

inregistrarea mărcii "BABY ONO" pe teritoriul Republicii Moldova. 
În referinţă, reprezentantul piritei ÎM "Hendrix Bai!" S.RL. a indicat că conform art. 3 
din Legea privind protecţia mărcii nr. 38 din 29.02.2008 înregistrarea mărcii are un_J 

me1:er teritorial de protecţie. Asta înseamnă, că protecţia mărcii se efectuează in limita 
ito:riului in care a fost înregistrată o marcă. în legătura cu acest fapt pentru anularea 

mărcii pe teritoriul Republicii Moldova nu are valoare juridică faptul 
mărcii pe teritoriul Poloniei. 

asemenea, reprezentantul pîdtei ÎM "Rendrix Baii" S.R.L. a menţionat că în cererea 
chemate în judecată reclamantul face trimitere la art. 6 bis din Convenţia de la Paris şi 

faptul că se obligă, fie din oficiu dacă legislaţia ţării o îngăduie, fie la cererea celui 
·pr",,,,t sa refuze sau să. invalideze înregistrarea şi să interzică folosirea unei mărci de 

sau de comerţ care constituie o reproducere, iniţiaţie sau traducere, putind crea 
UIl''''''_, a unei mărci pe care autoritatea competentă a ţării de înregistrare sau de folosire 

considera că este notoriu cunoscută ca fiind d~a marca unei persoane admise să 
me'llC:le,:e de prezenta Convenţie şi ca fiind folosită pentru produse identice sau similare. 

170preZentantul pidtei ÎM "Rendrix Bail" S.R.L. a indicat că la aceasta reclamanţiinu 
luat în consideraţie faptul, marca "BABY ONO" nu a fost emisă deelzia privind 

notorietăţii mărciL Or, procedura de recunoaştere a notorietăţii mărcii se 
în procedura specială, în rezultatul căreia se emite hotărîrea organu1ui competent. De 

:enlerleel, pirîta a menţionat că în prezent, in legătura cu adoptarea Legii privind protecţia 
nr. 83 din 29.02.2008, recunoaşterea notorietăţii mărcii se efectuează în baza '.:, 

hit"r;; hotărîrii privind notorietatea mărcii de către Curtea de Apel Chi~inău - procedură 
·eVi3.z1:ltă conform art. 83 k) al Legii nr. 38 privind protecţia mărcilor. . 

Pentru recunoaşterea notorietăţii mărcii există o procedură specială, stabilită prin art. 
al Legii nr. 38 privind protecţia mărcilor, prin Recomandările Generale ale Organizaţiei 

de Proprietatea Intelectuală (OMPI) la Care Republica Moldova 11 aderat prin 
Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993. Această procedură prevede 

prezentării probelor. Ori, reprezentantul reclamantului nu a confirmat faptul 
;oC:len~.de către. consumatorii din Republica Moldova a mărci! "BABYONO" cu numele de 

a reclamantului şi nu a prezentat careva probe, Care at confirma acest temei al 

în afară de aceasta, reprezentantul pîrîtei îM "Rendrix BaiI" .8.R.L. a indicat că volumul 
'entUl,i!CJr la marcă este specificat prin Certificatul de .înregistrare a. mărciL Astfel, ma.rca 
înregistrează pentru teritoriulRM pentru anumite produsejservic:ii grupate. în 

hfc)rnliul.te cu Clasificarea dela Nisa. Fie.care grupă. fiind precedată de numărul clas.ei În 
se încadrează şi se prezintă în ordinea respectivei clasificării. Reprezentantul pîrîtei ÎM 

;n<irix: BaiI" S.R.L. menţionează că Certificatul de înregistrare a mărcii .• BABY ONO" nr. 
conţine lista produselor/serviciilor pentru care marca a fost înregistrată. Această 

este grupată în clase: 20"mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în alte clase) din 



plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, 
de mare, înlocuitori al tuturor acestor materiale sau din materiale plastice; 21-

şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
~ul:el<)r); material pentru perii; material pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută 
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă 

llDnrIS[~ în alte clase; 28-jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de sport necuprinse în 
decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de Crăciun; 35-publicitate; gestiunea 

comerciale; administrare comercială; lucrări de birou. 
Certificatul de înregistrare a mărcii "BABY ONO" nr. 22544 la fel conţine lista 

:!u13el()r/serviciiIor: 10- aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi 

lllGl~". membre, ochi şi dinţi artificiali, articole ortopedice; material de sutură; 25-
lrăcămint('!, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului. 

Astfel, reprezentantul pîrîtei ÎM "Hendrix Baii" S.R.L. a indicat că conform prevederilor 
17, 18, 19 al Hotărîrii Guvernului RM Nr. 488 din 13.08.2009 pentru aprobarea 

privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor, 
IIlc;ar'ea produselor şi serviciilor pentru care se solicită inregistrarea mărcii se realizează 

:on.f01:mitate cu Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor 
;""V"<';l11\)l, în scopul înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, prevăzut şi modificat (în 
.Lll:lUeU c - Clasificarea de la Nisa); Produsele şi serviciile se' grupează în conformitate cu 

de la Nisa, fiecare grupă fiind precedată de numărul clasei în care se 
,ad're8Iză şi se prezintă în ordinea respectivei clasificări; Lista produselor şi serviciilor 

care este solicitată protecţia mărcii trebuie să fie expusă în termeni precişi, necesari 
identificarea denumirii produselor şi serviciilor, de preferinţă, termeni acceptaţi în 

l"lllCclTCa de la Nisa şi trebuie astfel stabilită, încit să se distingă clar natura produselor 
;erviciilc.r revendicate şi să nu permită clasificarea unui produs sau serviciu decît într-o 

clasă a Clasificării de la Nisa. 
De asemepea, reprezentantul pîrîtei ÎM "Hendrix. BaiI" S.R.L. a indicat că conform 

rtificatuJlui de înregistrare a mărcii nr. 136996 prezentat de reclamant este evident, că 
produselor/serviciilor este prezentată, dar nu este grupată în modul prevăzut de 

de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor. 
ale compa.niei SRL "fIendrix Bai!» prezentate conţin lista produselor şi 

în volumul mai mare decît cele prezentate de către reclamant, astfel luînd în 
cele sus-menţionate este evident, că volumul de protecţie din Certificatul 

;la:rnanL1~ILll .. este mai mic decit volumul de protecţie din Certificatele. pîtîtului, nefiind clar 
poate ' solicitată anularea înregistrării mărcii pe baza protecţiei cu volumul mult mai 

decît volumul mărcilor pentru care se solicită anularea. 
Reprezentantul pîritei ÎM .Hendrix BaiI" S.R.L. mai invoc,ăcă reclama.ntele ONO Pawel 

şi SC"RASNA-PLUS"SRL îşi întemeiază cerinţele. sale pe art. 21 ( 1) (b) al Legii 
protecţia mărcilor Nr.38 In 29 februarie 2008, care preved, că marca este declarată 

in urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chişinău, sau a unei cereri 
:on've:nţionale într-o a.cţiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi instanţă, dacă: 

a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a 
Marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credinţă în cazul în care, la 

mt,nl:u! depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul ştia sau putea şti despre 
stenţ({, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci, ce se bucură de renume în ţara de 

şi este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovate. La 
mărcii pe motivul înregistrării ei cu rea-credinţă se va. ţine cont în special de 

dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu o 
marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj. 
Reprezentantul pirîtei îM "Hendrix. BaiI" S.R.L. menţionew:ă, că pe teritor11l1 Republicii 

au toritatea publică care asigură aplicarea şi respectarea legislaţiei din domeniul 
cu:rerLţel este Consiliul Concurenţei.Or, conform art. 32 (2) din Legea concurenţei nr; 

din 11.07.2012 Consiliul Concurenţei este învestit cu putere de decil':ie, de 
tCI1r1elrmlre, ele interdicţie, de intervenţie, sancţionare, în limitele stabilite de legislaţie, 

atribuţii funcţionale în baza art. 41 alin. (1) Ilt. h) şi 41 alin. (1) Iit.q} şi anume Plenul 
Concurenţei: h) ia decizii de constatare a încălc$r.ii legIi, de impunere a 



corective, de aplicare a sancţiunilor, .de aplicare a politicii de clemenţă şi 
prevăzute de prezent competenţei sale, în urma investigaţiilor efectuate; 

ma.rei3tc aplicarea dispoziţiilor legale şi a altor aete normative din domeniul concurenţei 
lLU.IUJ,Ul de stat şi publicităţii, in limitele competenţei sale, conform legislaţiei în vigoare. 

aceste considerente, reprezentantul pîrltei lM "Hendrix Baii" S.R.L. invocă,. că 
litigiului baz.at pe concurenţa neloială fără existenţa deciziei Consiliului 
şi atragerea la proces a reprezentanţilor ai Consiliului Concurenţei ar ·fi 

referinţa la cererţa d.e chemare în judecată. reprezentantul pîrîtei ÎM »Hendrix BaiI" 
L. a menţionat că reclamantele ONO Pawel Antezak şi. SC"RASNA-PLUS"SRL confirmă 

concurenţei neloiale prin faptul existenţei la vamă a cererii titularului drepturilor 
mărcii privind interzicerea exportului pe teritoriul RM a producţiei marcate C11 
»BABY ONO". În acest sens, reprezentantul pîrîtei ÎM »Hendrix Bail" S;R.L. 

:nţiorleelZă faptul, că art. 9 al Legii privind protecţia mărcii nr. 38 stipulează volumul 
prezentate prin înregistrare a mărcii. De asemenea, menţionează faptul, că 

nform Capitolul XII din Codul Vamal, titularul unui drept de proprietate intelectuală, 
LUllilU că în cazul trecerii de mărfuri (produse) peste frontiera vamală pot fi încălcate 

lui de proprietate intelectuală, poate solicita asistenţă organelor vamale, 
eZf:nfj[nd o cerere, in aşa mod, faptul existenţei la vamă a cererii de protecţie vamală nu 

fi utilizată pentru confirmarea faptului concurenţei neloiale, dar este un drept, care 
prevăzut şi garantat de către legislaţia Republicii Moldova. . ....• 

Reprezentantul intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate~ 
Itelec·tUluă în referinţa anexată la materialele dosarului a indicat că la data de 15.08.2007 
il"""'".''''' HENDRIX BAIL S.R.L., întreprindere mixtă, bd.Negruzzi nr. 2, of. 3, MD-2001, 
Llşlna'u, Republica Moldova a depus cerere de inregistrare a mărci verbale "BABY ONO" 
numărul depozitului 021710 pentru serviciile cla~elor: 20 " mobile, oglinzi, rame; 

UU,"',"" (necuprinse în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, 
de balenă, solzi, ambră, sidef, spumă de mare, inlocuitori ai tuturor acestor 

sau din materiale plastice; 2.1 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau 
"""'.leu ''', piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); material pentru perii; material 

curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de 
str" ,,,,i ,,!; sticlărie, porţelan şi faianţe necuprinse in alte clase; 28 ~ jocuri, jucăriî; 

de gimn<).stică şi de sport necuprinse in alte clase; decoraţiuni (ornamente pentru 
de Crăciun; 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare 

lml"re,i8ili'i'lucrăride birou, conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în 
mărcilor (în continuare CIPS). 

Reprezentantul intervenientului acceşoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate 
,tf'lF:('·"",li'i a menţionat c.ă in urma examinării semnului depus spre inregistrare nu au fost 

careva drepturi anterioare inI'egistrate pe teritoriul Republicii Moldova, la fel, /> 
publicarea cererii in Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOP!) nr. 7 /2008~ 

. , un terţ nu a contestat înregistrarea mărcii. CorespUrlZător, la data de. 25.11.2008 a fost 
certificatul de înregistrare a mărcii verbale "BABY ONO" nI'. 17351 pentru 

şi serviciile claselor 20, 21,28, 35 pe numele titularului HENDRIX BAIL 
Ltrc:prin,:lel:e mixtă, MD. Iar, toate acţiunile AGEPI ce ţin de examinarea cererii şi 

mărcii au fost realizate .În. strictă conformitate cu prevederile Legii nI'. 
1995 privind denumirile de origlne a produselor (in vigoare la. etapa examinării mărcii) 

nr38/2008 privind protecţia mărcilor. . 
Referitor la obiectul acţiunii şi anume pretenţia reclamantului precum că 

marc11 nI'. 17351 din 25.11.2007 a fost efectuată cu rea-q:edinţă, 
Jre~zent;ill·tul intervenientului accţşoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 
,nţiorleelZă că obligaţia de a acţiona C11 bună credinţă reiese din prevederile Codului Civil 

Moldova. 
conform prevederilorart (5 al Legii nr. 38/200S, precum şi tratatelor 

:enlal:101"we la. cate Republica Moldova este parte, dreptul la marcă poate fi dobândit de 
persoană fi2;ieă sau juridică n.aţională sau străină. Astfel, reprezentantul 

tervelQ.ie:ntull.li accesoriu Agenţia qestat pentru. Proprietate Intelectuală menţionează că 



.'"''+''' în domeniul mărcilor riu impune condiţia desfăşurării activităţii de ţ>n~dLic~fe;; 
sau de prestare a serviciilor, la data depunerii cererii de înregistrare a mEl:t'2ifo' 

ca atît, AGEPlnu este în drept să ceară solicitantului prezentarea informaţiei referitoiii 
,cttvttat:ea acestuia, la scopul înregistrării, toate aCţiunile solicitantului fiind admis~; 

din. pdncipiile bunei-credinţe. Iar, în aCest seris reprezentantul intervenientului 
;esoriu AGEPI a indicat că Tratatul privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 

1994, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului614-XIII din 
octombrie 1995 şi Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor (adoptat la 

in martie 2006), Ia care. Republica Moldova a aderat prin Legea Republicii 
old,wa nr. 214-XVI din 23 octombrie 2008, care prevăd in art. 3 alin. (7) şi corespunzător 

3 alin. (4) că nici o parte contractantă nu poate cere ca alte condiţii decît cele care 
enunţate la alin. (1)-(4) şi (6) să fie îndeplinite in ceea ce priveşte cererea. În mod 

condiţiile unnătoare nu pot fi pretinse atîta timp cît cererea este in curs de 
'UI-'IU1J."-' 'o .... - indicaţia conform căreia solicitantul exercită o activitate industrială sau 
:nerClaHl. cît şi prezentarea dovezii corespunzătoare. 

Respectiv, reprezentantul intervenientului accesoriu AGEPI menţionează că 
'cgiistJ:area mărcii se efectuează reieşind din buna credinţă a solicitantului. Însă, orice 
rsoan.ă interesele căreia îi sunt afectate de inregistrare este În drept de a solicita in 
.talnta de judecată anularea înregistrării mărcii, inclusiv din motivul înregistrării acesteia 
rea-credinţă, în temeiul art. 21 alin. (1) Iit. b) al Legii nr. 38/2008. 

Respectiv, reprezentantul intervenîentului accesoriu AGEPlinvocă că instanţa de 
!eci;ttă Unnează să constate împrejurările menţionate în baza probelor prezentate de 
~Ialnant, pentru a decide anularea mărcii în temeiul înregistrării acesteia cu rea-credinţă. 

Referitor la art. 8 din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţiUndustriale din 
1883, reprezentantul intervenientului accesoriu AGEPI menţionează că numele 

va fi protejat în toate ţările Uniunii, fără obligaţia de depunere sau de 
,,,i.:tr'lr,,_ indiferent de faptul dacă el face sau nu parte. dintr-o marcă. de fabrică sau 

De asemenea, art. 1 (2) al Convenţiei de la Paris menţionează numele comercial în 
de obiect de proprietate industrială. Totodată, numele comercial este protejat diferit 

ţară membră la Convenţia de la Paris, neexistind un sistem internaţional 
iQnjzelt in acest sens. În Republica Moldova numele comercial nu beneficiază de un 

de p,otecţie special precum mărcile. 
Reprc~ze:ntantul intervenÎentului accesoriu AGEPI a indicat că în cazul unei denumiri 

înregistrate în RepUblica Moldova, protecţiajuridică va fi asigurată în conformitate 
66 al Codului Civil al RM, care prevede că persoana juridică a cărei denumire este 

are dreptul să o utilizeze. Cel care foloseşte denumirea unei alte persoane 
este obligat, la cererea ei, să înceteze utilizarea denumirii şi să îi repare prejudiciul. 

analogică se conţine în art. 26 al Legii nr. 845 din 03.01.1992 "Cu pl'ivire la 
Tm~ncma şi întreprinderi". 

asemenea, reprezentantul intervenientului accesoriu AGEPI a indicat că în cazul 
,et·enunlir,ea de finnă nu are inregistrare în Republica Moldova, conform prevederilor 

Convenţiei d.e la Paris, protecţia acesteia va fi asigurată prin prisma Legii nr. 
şi anume a ari. 8 alin. (4) Iit. b) care prevede că, o marcă este refuzată la 

!ltr:"re şi în cazul cînd aduce atingere unui drept anterior, altul decÎt cele menţionate 
din prezentul alineat şi la alin. (2), în specia:! dreptului la nume, dreptului la 
unui drept de autor, dreptului la o indicaţie geografică sau la o denumire de 

protejată, la un desen sau la un model industrial protejat, unui. alt drept de 
industrială protejat conform legii. Corespunzător,reprezerih:mtul 

"U""lLUlUl accesoriu AGEPI invocă că rec1amantul urmează să prezinte probe care 
protecţia numelui său comercial pe teritoriul Republicii Moldova pînă la data de 

fi mărcii BABYONO nt. - adică 15,08.2007, sau să prezinte constatarea instanţei 
i'it<1!l'cs:ti, in care reclamantul îşi întemeiază cerinţele pe existenţa unei denumiri 

anterior datei de depozit a mărcii menţionate. . 
ttsemenea, în şedinţă de judecată a prezentat refeririţăşi reprezentantul Servi9iul 

al RM, in care a indicat că la data de 30.05.2012, SRL "Hel'idrix Bail", în temeiul 
1 Cod Vamal, a depus cerere de intervenţie pentru protecţia la frontieră a:rnătcii 



ONO", la care s-au anexat: certificatele de înregistrare a mărcii la Agenţia de Stat 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI), declaraţia privind asumarea responsabilităţii in 

in care. mărfurile importate nu aduc atingere dreptului său, fotografii ale mărfurilor 
Respcctiv, Serviciul Vamal, în conformitate cu pr'evederile Capitolului XII al 

vamal, a acceptat cererea depusă şi la 07.06.2012 a emis dispoziţia nr.294-d "cu 
la intervenţia vamală in vederea protecţiei proprietăţii intelectuale.", valabilă pînă la 

de 07.06.2013. Reprezentantul Serviciul Vamal al RM menţionează că in prezent 
po:~iţia nomÎnalizată nu mai este valabilă .. Totodată, SRL "Hendrix BaiI" nu a mai depus 

celrere de intervenţie. Reprezentantul Serviciul Vamal al RM mai menţionează că 
~.:,.:,,1 Vamala emis dispoziţia nr.294-d din 07.06.2012 în scopul protecţiei clreptului de 
JfJ"KC'WO intelectuală certificat de către AGEPI, indicînd că conform art.307 Cod Vamal, 

nu poartă responsabilitate pentru acţiunile titularului de drept în cazul în care 
sunt ilegale, inclusiv pentru înregistrarea mărcii cu rea-credinţă. De asemenea, 

pn!zent,".ntul Serviciul Vamal al RM a menţionat că Serviciul Vamal nu are competenţa să 
legalitatea certificatelor eliberate de AGEPI şi prin urmare nu se poate expune în 
legalităţii eliberării acestora. 

În şedinţa instanţei de judecată, reprezentanţii reclamantelor SC"RASNA-PLUS"SRL ŞI 
Pawel Antezak - Şcerbatii Ion, Pleşca Alexandr şi Curmeli Vladimir, au solicitat 

'mit",r"R integrală a cererii de chemare în judecată a reclamantelor ONO Pawel Antezakşi 
SRL împotriva pîrîtei ÎM"Hendrix Bail"SRL, intervenienţi accesorii Agenţia~ 

pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale şi Serviciul Vamal al RM, privind anularea 
"BABY ONO" înregistrată după pirita ÎM ""HendrÎX Bail" SRL, conform certificatului 

înregistrate a mărcii nr. 17351 din 25.11.2008, eliberat de Agenţia de Stat pentru 
Proprietăţii Intelectuale pentru produsele. şi serviciile la clasele, conform 

asi:ficiirÎÎ de la Nisa 20; 21; 28; 35 şi anularea .mărcii "BABY ONO" înregistrată după pirita 
"Hendtix Bail" SRL, conform certificatului de inregistrar'e a mărcii nr. 22544 din 

'.V.e>.":P"1, eliberat de Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale pentru 
UUU""H; şi serviciile la. clasele, conform clasificării de la Nisa 10;25. 

Reprezentantul piritei ÎM "Hendrix BaiI" S .. R.L. - Ştirbu Natalia, a solicitat respingerea 
a cererii de chemare în judecată a reclamantelor ONO Pawel Antezak şi 

ca fiind nefondată şi nemotivată, cU menţinerea in vigoare a 
de înregistrare a mărcii nr. 17351 şi 22544 "BABY ONO" pentru toate 

serviciile solicitate din cI. 10, 20, 21, 25, 28 şi 35 conform clasificării de la 

Reprezentantul intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate 
e<'!'C"'.""U"- - Dadu Elena, a lăsat la discreţia instanţei ap.recierea faptului dacă părâta 

Com"SA a acţionat cu rea-credinţă la momentul depunerii cererilor de inregistrare.a,~ 
ărc!ik,r respective, anexînd la materialele dosarului referinţa respectivă.. . W 

Reprezentantul Serviciul Vama! al RM- Pascaru Dorin a depus referinţă la cererea de 
le,,!,,!t;; în judecată a reclamantelor ONO Pawel Antezak şi SC"RASNAcpLUS"SRL şi în 

instanţei de judecată a menţionat că admiterea sau respingerea cererii de chemate 
udeccltă a reclamantelor este la discreţia instanţei de judecată, deoar'ece reclamantele 

:a~:!,l!.pea respectivă nu au înaintat careva pretenţii faţă de Servich:!1 Vama! ai republicii 

Audiind expliCaţiile participanţilor la proces, analizând. probele administrate la 
'l.telriaJ.ele dosarului în raport cu circumstanţele pricinii, Colegiul Civil a! Curţii de Apel 

consideră ca legitimă şi întemeÎatăcererea de chemar'e în judecată a 
ONO Pawel Antezak şi SC"RASNA- PLUSi'SRL împotriva pintei ÎM"Hendrix 

cu partîciparea intervenienţilor accesorii Agenţia de Stat pentru Protecţia 
oprietilţii Intelectuale şi Serviciul Vamal al RM şi conchide de a declara nulă mar'ca 

ONO",inregistrată dupăpîrîta ÎM"Hendrix BaiFSRL, conform certificatului de 
re!tistlrar'eamărciinr. 17351 din 25 . .11.2008,eliberatde Agenţia de Stat pentru Protecţia. 
"p,m"",.\.," Inte1ec.tualepentru produsele şi serviciile la clasele, eonform clasiITcării de la 

20; 21; 28; 35 şi a declara nulă marca "BABY ONO", îi'lregistrată după plrîta 
Hendrix. BaifSRL, conform certificatului de înregistrare a mărciinr. 22S44 din 



V.:l"",,ull, eliberat de Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale pentru 
"'-I"ee"<o şi serviciile la clasele, conform clasificării de la Nisa 10; 25, din următoarele 

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) !it. a) CPC al RM, ca instanţe de drept 
curţile de apel judecă în primă instanţă pricinile civile privind apărarea drepturilor 
şi drepturilor conexe, dreptului asupra invenţiilor, mărcilor de produs şi mărcilor 

indicaţiilor geografice (inclusiv a denumirilor de origine), desenelor şi modelelor 
soiurilor de plante, topografiilor circuitelor integrate, numelor comerciale, 

concurenţei neloiale, indiferent de calitatea persoanei. 
În şedinţa de judecată s-a stabilit că, la data de 10.07.2012 reclamantele ONO Pawel 

şi SC"RASNA-PLUS"SRL s-au adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva 
ÎM"Hendrix Bail"SRL, intervenienţi accesorii Agenţia de Stat pentru Protecţia 

rin1-if"ri'itii Intelectuale şi Serviciul Vamal al RM prin care a solicitat aplicarea masurilor de 
a acţiunii prin anularea masurilor de intervenţie, dispuse prin decizia Serviciului 

cu privire la reţinerea mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de 
on,riefa!" intelectuală si suspendarea operaţiunilor de vămuire a mărfurilor importate cu 

"BABY ONO"; suspendarea dispoziţiei Serviciului Vamal al RM Nr. 294-d din 
.ve,.4v12 înscrisă în Registrul obiectelor de proprietate intelectuală, în privinţa cărora se 

măsuri de protecţie vamală, conform prevederilor Capitolului XII din Codul Vamal al 
sub nr. 459 si 460 (marca comercială "BABY ONO"); încetarea protecţiei solicitate de îM 

Bai!" S.R.L. şi dispuse asupra mărcii comerciale verbale, caractere standarde, 
tdlv'ldl1ala nr. 17351, data înregistrării 25.11.2008 ("BABY ONO") şi mărcii comerciale 

caractere standarde, individuală nr. 22544, data Înregistrării 23.03.2012 ("BABY 
prin Dispoziţia Serviciului Vamal al RM Nr. 294-d din 07.06.2012 înscrisă în 

obiectelor de proprietate intelectuală, în privinţa cărora se aplică măsuri de 
'otc:cţJ,e vamală, conform prevederilor Capitolului XII din Codul Vamal al RM sub nr. 459 

(marca comercială "BABY ONO"); radie rea din Registrul obiectelor de proprietate 
L<01OO<CL,ualCL, in privinţa cărora se aplică măsuri de protecţie vamală conform prevederilor 
'p,eWUlLH XII din Codul Vamal al RM a menţiunilor înscrise sub nr. 459 şi 469 (marca 
ImerCÎ;stlă "BABY ONO") in temeiul dispoziţiei Serviciului Vamal al RM Nr. 294-d din 

.2012; stabilirea interdicţiei piritei ÎM "Hendrix BaiI" S.R.L. de a întreprinde orice 
de interzicere sau blocaj a folosirii mărci! BABY ONO pe teritoriul Republicii 

de către reclamantele ONO pawel Antezak şi SC"RASNA-PLUS"SRL SaU de 
comerciali ai acestora, care s-ar referi, dar nelimitîndu-se la 

lmer(:ializ,an:a en-gross sau cu amănuntul, promovarea, publicitatea sub orice 
cît si interzicerea solicitării distrugerii mărIurilor cu marca "BABY ONO"; anularea, 
"BABY ONO" înregistrată dupăIM "Hendrix BaiI" S.R.L. Ia data de 25.11.2008. prin 

:rti.ficat<ll de înregistrare nr. 17357 eliberat de AGEPI. 
De asemenea, instanţa de judecată reţine că în <l,cţiunea reclamanteIor ONO Pawel 

UlC;;"GtA şi SC"RASNA-PLUS"SRL a fost solicitată aplicarea masurilor de asigurare a acţiunii 
anularea masurilor de intervenţie, dispuse prin decizia Serviciului Vamal cu privire la 

:Uller,,," mărfurilQr susceptibile de a. aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală 
suspendarea operaţiunilor de vămuire a mărfurilor importate cu marca "BABY ONO"; 

lsp,en,dru'ea dispoziţiei Serviciului Vamal al RM Nr. 294-d din 07.06.2012 înscrisă. în 
obiectelor de proprietate intelectuală, în privinţa cărora se aplică masuri de 

rot(~ctile vamal.ă, conform prevederilor Capitolului XlI din Codul Vamal al RM !lub nr. 459 
460 (marca comercială "BABY ONO"); încetarea protecţiei solicitate de ÎM "Hendrix Bail" 

L. şi dispuse asupra mărcii comerciale verbale, caractere standarde, individuală nr. 
1, data înregistrării 25.11.2008 ("BABY ONO") şi mărcH comerciale verbale,caractere 

individuală nr.. 22544, data înregistrării 23.03.2012 ("BABY ONO") prin. 
Serviciului Vamal al RM Ni". 294"d din 07.06.2012, înscrisă in Registrul 
de proprietate intelectuală, în, privinţa cărora se aplică măsuri de protecţie 

conform prevederilor Capitolului XII din Codul Vamal al RM sub nI'. 459 si 460 
comercială"BABY ONO"); radierea din Registrul obiectelor de proprietate 

tel,ectlua:lă, în privinţa cărora se aplica măsuri de protecţie vamală. conform prevederilor 
din Codul Vamal al RM a rn.enţiuni1or înscrise sub nr. 459 si 469 (marca 



ONO") în temeiul dispoziţiei Serviciului Vamal al RM Nr. 294-d din 
stabilirea interdicţiei pîrîtei ÎM "Hendrix Baii" S.R.L. de a întreprinde orice 

de interzicere sau blocaj a folosirii mărcii "BABY ONO" pe teritoriul Republicii 
de către rec1amantele ONO Pawel Antezak şi SC"RASNA-PLUS"SRL sau de 

comerciali ai acestora, care s-ar referi, dar nelimitîndu-se la 
neJrcializaJ:eeljvînzarea en-gross sau cu amănuntul, promovarea, publicitatea sub orice 

cît si interzicerea solicitării distrugerii mărfurilor CUm marca "BABY ONO". 
Astfel, prin încheierea Colegiului Civil al Curţii de Apel Chişinău din 13.07.2012, a 
admisă cererea de asigurare a acţiunii a rec1amanţilor ONO Pawel Antezak şi S.C. SNA

S.R.L. şi s-au aplicat pînă la examinarea cauzei în fond, următoarele măsuri de 
a acţiunii: s-a suspendat Dispoziţia Serviciului Vamal al RM Nr. 294-d din 

:-v'o.LO,v"2, înscrisă Registrul obiectelor de proprietate intelectuală, în privinţa cărora se 
masuri de protecţie vamală, conform prevederilor Capitolului XII din Codul Vamal al 

sub nr. 459 si 460 (marca comerciala "BABY ONO"); s-a suspendat masurile de 
dispuse prin decizia Serviciului V amal cu privire la reţinerea mărfurilor 

.sc(~ptibil.e de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală şi suspendarea 
de vărnuire a mărfurilor importate cu marca "BABY ONO"; s-a radiat 

1ţilLtnile înscrise sub nr. 459 si 460 (marca comercială "BABY ONO") din Registrul 
de proprietate inteleetuală, în privinţa cărora se aplică măsuri de protecţie 

conform prevederilor Capitolului XII din Codul Vamal al RM, aplicate în temeiul 
spc)ziliei Serviciului Vamal al RM Nr. 294-d din 07.06.2012; s-a interzis pîrîtului ÎM 
"I!>Dr1X Bail" S.R.L. de a întreprinde orice acţiuni de blocaj a folosirii mărcii "BABY 

teritoriul Republicii Moldova de către rec1amanţii ONO Pawel Antezak şi S.C. 
n,,,,,-,.-PLUS" S.R.L. 

Iar, prin decizia Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii 
nn~mlF. de Justiţie din 21.11.2012 s-a respins recursul declarat de LM. "HendrixBail" 

şi s-a menţinut încheierea Curţii de Apel Chişinău din 13 iulie 2012, în pricina civilă la 
de chemare în judecată depusă de ONO Pawel Antezak şi SC "Rasna-Plus" 

,i"1·",t.,,,, cu răspundere limitată împotriva ÎM "Hendrix Baii" societate cu răspundere 
şi intervenienţilor accesorii Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 

.,;"t;C;U",CU.t: şi Serviciul V amal al RM privind declararea nu1ităţii înregistrării mărciL 
Prin încheierea Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii 

mrf'mlf' de",Justiţie elin 06.03.2013 s-a respins ca fiind inadmisibilă cererea de revizuire 
de către LM. "Hendrix Baii" SRL împotriva deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 

noiembrie 2012, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de ONO 
Arttezak şi SC "Rasna-Plus" societatea cu răspundere limitată împotriva ÎM "Hendrix 

societate cu răspundere limitată şi intervemenţi10r accesorii Agenţia d.e Stat pentru 
ţ>te1cţia Proprietăţii Intelectuale şi Serviciul Vamal al RM privind declararea nulităţii 
egiLsbrăr'Îi mărcii. 

Colegiul Civil reţine că ulterior, în şedinţă de judecată reprezentanţii reclamantelor 
Pawel Antezak şi SC"RASNA-PLUS"SRL şi-au concretizat cerinţele din acţiune, 

ieitind declararea rtulităţii mărcii "BABY ONO", înregistrată după I.M."Hendrix Baii" la 
de25d 1.2008 prin certiflcatul de înregistrare nr. 17351 eliberat de AOEPI pentru 
sele şi serviciile la clasele, conform clasificării dela Nisa 20; 21; 28; 35 şi declararea 

mărcii BABY ONO înregistrată după Î-M."Hendrix BaiI" la data de 23.03;2012 prin 
tifi(;atl:t! de inregistrare nr. 22544 eliberat de AGEPI pentru produsele şiserVicille la 

conform clasificării de la Nisa 10; 25. 
Astfel, din acţiunea rec1amantelor ONO Pawel Antezak şi SC"RASNA-PLUS."SRL, 

de judecată reţine că rec1aJhantele solicită, în temeiul Legii privind protecţia 
declarareanulităţii rnărcii BABY ONO, înregistrată dUpă Î.M."Hendrix Baii" la. data 

11.2008 prin certificatul de înregistrare nr, 17351 şi declararea nulităţii mărcii BABY 
înregistrată după Î.M."Hendrix BaiV' la data de 23 . .o3.2012priil certiflcatulde 

'ai"tr",,!> nr. 22544,. ca fiind înregistrate. cu. rea-credirtţă. 
Conform prevederilor art. 118 alin. (1) cpe fiecare parte trebuie sa dovedească 

3UInstaJ1.ţe:le pe care le invocă drept temei al pretenţiilor si obiecţiilor sale. daca legea nu 

Ci 



în şedinţele de judecată s-a stabilit cu certitudine că "ONO Pawel Antezak" este un 
,ducă1:or renumit al mărfurilor pentru copii, care activează incepînd cu anul 1990 pe 

din Polonia şi piaţa mondială, promovindu~şi şi comercializîndu-şi mărfurile şi 

\girlea sub denumirea. "BABY ONO". 
Instanţa de judecată reţine că Compania "ONO Pawel Antezak" este pe larg 

în Polonia, în Uniunea Europeană, avînd contracte de distribUţie exclusivă cu 
din Cehia, Slovacia, Letonia, Caucaz, Ucraina şi Federaţia Rusă, cît şi din 

Moldova. Marca "BABY ONO" a fost înregistrată in Polonia, primind certificat de 
eQ'istI·ar,e. cu dreptul de protecţie începînd cu data de 26.10.1998. La momentul 

marca "BABY ONO" deja bucurîndu-se de renume pe piaţa poloneză şi în cea 
peste hotare. 

De asemenea, din probele prezentate instanţa de judecată reţine că pe piaţa 
blicii Moldova, marca "BABY ONO" a început a fi promovată începînd cu anul 2005, în 
sens, la data de 22.03.2005 între "ONO Pawel Antezak", producător al mărcii de 

"BABY ONO" pe de o parte, şi "RASN:A-Pt,US" S.R.L. reprezentant exclusiv al mărcii 
Imf~rc:jaJe menţionate în Republica Moldova, a fost încheiat un contract Nr. 03/2005 de 

a jucăriilor pentru copii şi accesoriilor .. La data de 01.03.2010 intre părţi fiind 
,,,',,.oec Contractul nr. 04/2010, avînd acelaşi obie<;t, respectiv, acest contract fiind in 

şi pină în prezent. 
Instanţa de judecată a constatat cu certitudine că la data de 14.06.2012, în adresa 
Pawel Antczak" a parvenit o pretenţie din partea pîrîtuIui. Î.M. "Hendrix BaiI" S.R.L. 

care reclamanta a aflat că pirîta a înregistrat în Republica Moldova marca "BABY ONO". 
in pretenţia respectivă se solicita, în mod imperativ acordarea de drepturi exclusive de 

gtribl:ltie a mărfurilor companiei Î.M. "Hendrix BaiI" S.R.L. pe teritoriul RM sau, dacă 
drept nu va fi acordat, achitarea a 5% din valoarea facturilor pentru bunurile 

,oolrta'te în Republica Moldova pentru perioada cuprinsă între 01.01.2007 - 31.12.2011 
15% din valoarea facturilor pentru intreaga perioadă de exporturi in Republica 

sau, obligarea partenerului comercial din RM, S.C. "RASNA-PLUS" S.RL. la 
:hiltarea acestor sume. 

De asemenea,. din probele prezentate instanţa de judecată reţine că la data de 
012 pîrîtul îM "Hendrix BaiI" S.Rt. a expediat in adresa reclamantei "RASNA-PLUS" 

,care!"stepartenerul şi distribuitorul exclusiv "BABY ONO", o pretenţie prin carese 
b.licita stoparea importului, producerii, publicităţii şi vînzării mărfurilor cu marca 
)ml~rc:ială "BAB\' ONO". 

Instanţa de judecată rejine că din pretenţia respectivă, reclamanta S.C. "RASNA
"S.RL. a aflat ca, la data de 25.11.2008 pîrîtul ÎM "Hendrix Bai!" S.R.L. a înregistrat 

"BABY ONO" la Agenţia pentru Protecţia Proprîetarii Intelectuale AGEPI, în acest 
fiindu-i eliberat Certificatul de înregistrare cu nr, 17357. 
De asemenea, instanţa de judecată reţine din explicaţiile reprezentanţilor 

~clclTIH~nt:e1c.r ONO Pawel Antezak şi .SC"RASNA-PLUS"SRL că in adresa distribuitorilor cu 
colaborează reclamanta SC"RASNA-PLUS"SRL de aserneneaau fost expediate 

lştiinţări prin care se solicita încetarea folosirii mărcii comerciale "BABY ONO" şi anume 
lstiinţ:3.rea nr,95 din 20.06.2012 expediată către Îlv1 "Vinamex" S.R.L .. 

Inştanţa de jUclecată a constatat cu certitudine că pîrîtul ÎM "Hendrix BaiI" S.R.L. a 
>PCU1"" către Serviciul Vamal al Ministerului de Finanţe a RM o cerere de intervenjie 
JlllUIlll capitolului XII din Codul Vamal al RM. Iar, Serviciul Vamal, în temeiul art.304 

XII Cod Vamal a emis o de.cizie de reţinere a mărfurilor susceptibile de a adu.ce 
mi<er'e unui drept de proprietate intelectuală şi a suspendat operaţiunea de vămuire a 

importate. cu marca "BABY ONO". În acest sens fiind făcute menţiuni1e 
:pe.cti,ve în Registrul obiectelor de proprietate intelectuală, in privinţa cărora se aplică 

de protecţie vamală. 
În conforrrritatecu prevcderileart. 9 alin (1) Cod Civil ai RM, persoanele fizice şi 

participante la raporturile juridice civile trebuie si'i-§i exercite d,epturile şi să-şi 
obligaţiile cu bună _ credinţă, în acord cu legea, cu contractul, cu ordinea publică şi 

moravUri. Buna-ct~diriţă se prezuma până la proba contrară. 



Conform prevederilor art. 21(1) lit.b) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 
2008, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de 

Chişinău, sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor, 
la aceeaşi instanţă, dacă: al marca a fost înregistrată contrar prevederilor art.7; bl 

icitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a 

Marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credinţă în cazul în care, la momentul 
'UI.leIll· cererii de înregistrare a ei, solicitantul .ştia sau putea şti despre existenţa, 

în străinătate, a unei astfel de .mărci ce se bucură de renume în ţara de origine şi 
promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare. 
La anularea mărcii pe motivul înregistrării ei cu rea-credinţă se va ţine cont în special 

dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu o 
marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utiliz.ează marca doar în scop de blocaj. 

Astfel, reieşind din prevederile legale nominalizate coroborat cu circumstanţele 
instanţa de judecată conchide că în speţă se constată cu certitudine faptul că 

"BABY ONO", înregistrată după pîrîta ÎM "Hendrix BaiI" S.R.L, conform certificatului 
înregistrare a mărcii nr. 17351 din 25.11.2008, eliberat de Agenţia de Stat. pentru 

Jl:eq:l'a Proprietăţii Intelectuale pentru produsele şi serviciile la clasele, conform 
de la Nisa 20; 21; 28; 35 şi marca "BABY ONO", înregistrată după pirita ÎM 

BaiI" S.R.L, conform certificatului de înregistrare a mărcii nr, 22544 din 
,v".4\.,~1, eliberat de Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectualepentru~ 
.uuu"",c şi serviciile la clasele, conform clasificării de la Nisa 10; 25, a fost înregistrată de 

pirîta ÎM "Hendrix Bail" S.R.L cu rea-credinţă, întrucît marca' înregistrată este 
pentru produse care generează conflict cu o altă marcă, iar titularul mărcii 

reg,istrai;e ÎM "i:Iendrix BaiI" S.R.L utilizează. marca doar în scop de blocaj, deoarece din 
anexate la materialele dosarului s-a constatat că pirita ÎM "Hendrix Baii" S,R.L, cu 

LIUAUJ.IIC cunoştea despre existenţa mărcii "BABY ONO" în ţara de origine Polonia, cît şi 
faptul că ea este promovată pe piaţa din Republica Moldova de către S,C."RASNA

fapt confirmat prin apariţia la iarmaroace şi în prospecte de publicitate a mărcii 
ONO" alături·de mărcile pirîtului cu mult înainte de inregistrarea acestei mărci după 

ÎM "Hendrix BaiI" S.R.L. Prin urmare, fiind cert că marca "BABY ONO", la momentul 
egiistrăx'ii acesteia de către pîrita ÎM "Hendrix BaiI" S.R.L. era bine cunoscută în tara de 

pe piaţa mondială, cît şi pe piaţa Republicii Moldova şi se bucura de renume. 
Reieşind din cele enunţate, instanţa de judecată conchide că înregistrarea pentru 
clase a fost solicitată de către pîrîta IM "Hendrix BaiI" S.R.L, cu rea-credintă. şi 
serveşte drept temei pentru anularea mărcii înregistrate pe numele lM "Hendrix 

SRL, reieşind din prevederile art.21 alin. (1) Iitbl a Legii nr.38 din 29,02.2008 privind 
'ote:cţia mărcilor, deoarece la momentul depunerii cererii de către pirita ÎM "Hendrix Bai!"c;;' 

adică la data de 10.03.2011, solicitantul ştia sau putea şti despre existenţa, inclusiv'~ 
străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în ţara de origine. şi este 

rODlo"ată in Republica Moldova sau se negociază O astfel de promovare, ţinilld cont de 
luI1it1.!dine;a probelor care au fost anexate la materialele dosarului, în acest sens, Ori, pe 
lrc'unml examinări! cauzei a fost stabilit cu certitudine că pîrîta ÎM "Hendrix BaiI" S,R.L" 
mC)m,enlt.Ul depuneri): cererii în d.a.ta de 15.08.2007 şi .10.03.2011, a încălcat principiul 

de exercitare a drepturilor şi obligaţiilor c1J bună credinţă, instit1Jit de arL <;1 al 
Jdului Civil, întrucît cunoştea despre· faptul că reclamanta S,C .. "RASNA-PLUS"SRL 
Ime:rdializă pe piaţa Republicii Moldova produse cu .marca "BABY ONO", acest fapt fiind 
mfi,rrrlat prin publicaţii, precum Catalogul Varo din 2007, publicaţia care apărea anual, în 

ianuarie, în care pe pagini adiacente se conţine publicitatea reclamantului "Rasna 
S,R.L. unde este IndiCat că acesta este disttibuitorul oficial al mărcii"BABY ONO" şi 

.bli.cit:at,eapîrîtuluiî.M: "Hendrix BaiI" S,R.L. Mai mult de atît, instanţa de judecată reţine 
."'"JeUll comercianţiactivaupe acelaşi segment de piaţă, adiCă produse pentru copii şi, cu 
·(1uJ.Ql.ne pîrîta ÎM "Hendrix BaiI" S.R.L.. cunoştea despre aşa un agent economic ca 

Plus"S.RL, .carepromovează o astfel .de marcă comercială. La fel, in~tanţA de 
uel;"',:", reţine ca probecOÎ1<5Judente In acest sens şi publicaţiile "Aquarelle" . din ianuarie 

, în care apare publicita.tea ."BABY ONO", iarăşi, :P1nă la depunerea cererii de 



,gh,tn:u:e de către pirita ÎM "Hendrix BaiI" S.R.L. De asemenea,. sunt probe pertinente şi 
Jlic:aţ.iile "Odoraş" din 2007, "Ţeni 1 Tovari" din august 2006 şi septembrie 2006, "Baby 

din martie 2007. 
Mai mult ca atit, instanţa de judecată reţine că prin cererea de intervenţie Înaintată 

capitolului XII din Codul Vamal al RM, se constată cu certitudine că pirita ÎM 
BaiI" S.R.L. a acţionat in vederea blocării activitătii reclamantelor ONO Pawe1 

şi SC'RASNAc PLUS"SRL, iar acţiunile întreprinse de pîrîta ÎM "Hendrix Bai!" S.R.L. 
un caracter de rea credinţă, scopul fiind blocarea activităţii de export a rec1amantei 
Pawel Antezak, a activităţii comerciale a corec1amanteiSC'RASNA- PLUS"SRL, cît si 

bOlgăţire,a fără justă cauză. Ori, prin decizia de reţinere a mărfurilor susceptibile de a 
atingere unui drept de proprietate intelectuală şi suspendarea operaţiunii de vămuire 

importate de către SC'RASNA- PLUS"SRL cu marca "BABY ONO", emisă de 
Serviciul Vamal al Ministerului de Finanţe Ia cererea de intervenţie a pîritei ÎM 

BaiI" S;R.L. incontestabil au fost lezate atît drepturile patrimoniale ale reclamantei 
Pawel Antezak, posibilităţile de export ale căruia către .Republica Moldova au fost 

cît şi cele ale rec1amantei SC"RASNA-PLUS"SRL, activitatea comerciala normală a 
la fel, a fost periclitată. 

De asemenea, din probele prezentate instanţa de judecată reline ca fiind cert faptul 
elementul "ONO" face parte din denumirea oficială a rec1amantului ONO Pawel Antezak 
este frecvent şi loial utilizat în relaţiile comerciale pe piaţa internaţională pentru 

·oaW:H"le, asupra cărora, inclusiv a fast solicitată inregistrarea de către pirita ÎM "Hendrix 
S.R.L .. 

în acest sens, art. 8 al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii 
du:,tri:ale din 20.03.1983, la care Republica Moldova a aderat in baza Hotărârii 

RM nr. 1328:XII din 11.03.1993, prevede, ca numele comercial va fi protejat 
toate ţădle Uniunii, fără obligaţia de depUnere şau de inregistrare, indiferent de faptul 

el face şau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerţ. 
Conform art. 6-biş punctul 3 al Convenţiei de la Pariş, nici un termen nu va fi stabilit 

depunerea cererilor de radiere sau de interzicere a folosidi mâreilor înregistrate, sau 
cu rea-credinţă. 

de momentul depunerii 

pe motiv că această 

de pn:vederile ;3,[t, .. I':L 
rrdu.striale din 20.03.1983, la 

care comercial va :fi 
rot.ej"t în toate ţările Uniunii, fără obligaţia de depunere sau de înregistrare a numelui, 
,oiferf,nt de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică. sau de comerţ. In 

sens, instanţa de judecată reţine prevederile Hotăririi Curţii Constituţionale a RM nr. 
din 14.10.1999, unde Curtea Constituţională a I<M, in punctul 3 al hotărîrii menţionate, 

up',uc,=.,,- direct că principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional, 
internaţionale ratificate. şi cele la care Republica Moldova a aderat sint parte 

~mpOl:lerltă a cadrului legal al Republicii Moldova şi devin norme. ale dreptului ei intern. 
Urmare, obligaţia de protejare a. numelui comercial, pentru toate Persoanele fizice şi 

cît şi autorităţile de stat, rezidă direct di!). prevederile art. 8 al Convenţiei de la 
pentru protecţia proprietăţii industriale, normă care face parte din dreptul intern al 

epl.lblicii Moldova. Mai mult de atît, art. 12 alin. (1) al Codului de Procedură. Civilă a 
epllblicii Moldova, reglementează că instanţa judecătorească soluţionează pricinile civile 

Constituţiei Republicii Moldova, al tratatelor internaţionale la care Republica 
este parte, al legilor constituţionale, organice şi ordinare, al hotărîrilor 

rla.:in,~nltului, al actelor normative ale Preşedintelui Republicii MQldova, al ordonanţelor şi 
Guvernului, al actelor normative ale ministerelor, ale altor- autorităţi 

mi.ni:strative centrale şi ale autorităţilor administra.ţieipublice locale ... Iar conform 
IUeltU.1U.1 4) al aceluiaşi articol dacă în tr"tatLlI internaţional fa care Republica M()ldova 



parte sînt stabilite alte reglementări decît cele prevăzute de legislaţia internă, instanţa, 
udec,,,n~a pricinii, aplică reglementările tratatului internaţional. 

Prin urmare, reieşind din cele enunţate, instanţa de judecată reţine că obligaţia de 
a numclui comercial, pentru toate persoanele fizice şi juridice, cît şi autorităţile de 

rezidă direct din prevederile art. 8 al Convenţiei de la Paris pentru protecţia 

)prlenl.ţ1l industriale, nonnă care face parte din dreptul intern al Republicii Moldova. în 
de aceasta, instanţa de judecată reţine că reieşind din datele conţinute în certificatul 

a niărcii nr.17351, eliberat pe numele pirîtei ÎM "Hendrix Bail"S.R.L. de 
AGEPI cu certitudine rezultă că asupra clementului "BABY" a marcii inregistrare nu 

xtinde dreptul exclusiv, acesta fiind rezervat în exclusivitate asupra elementului "ONO", 
urmare marca conţine elemente care, dobindind dreptul exclusiv in urma înregistrării, 

drepturile şi interesele altor persoane, în special, în cazul unde aceste 
~m,mi:e sînt utilizate frecvent şi loial in relaţiile comerciale pentru produsele şi serviciile 

care se solicita inregistrarea. Or, în particular, art. 8 alin. (4) lit.b) al Legii nr. 38 din 
.2008 privind protecţia mărcilor menţionate prevede că, o marcă este refuzată la 

'euj"trar'e şi în cazul cînd (marca ce unnează a fi înregistrată) aduce atingere unui drept 
t,,,·j,yr. altul decît cele menţionate la Iit.a) din prezentul alineat şi la alin.(2), în special 

la nume, dreptului la imagine, unui drept de autor, dreptului la o indicaţie 
"",mfidi sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un model industrial 
~otj"j"t. unui alt drept de proprietate industrială protejat conform legii. Astfel, instanţa de 

critic argumentele pîrîtei ÎM "Hendrix BaiI" S.R.L., că conform (~i 
:rti.ficatllh:li asupra mărcii nr. 22544 a fost obţinută inregistrarea fără careva excluderi din '. 

şi că reclamantul induce în eroare prin argumentele că marca este înregistrată 
pentru elementul "ONO" ceea ce după spusele reclamanţilor încalcă drepturi 

"tE:rh,ar'e asupra cuvintului care este parte a denumirii "ONO .Pawel Antezak" , ori, din 
lat,,,ri,,lelle dosarului instanţa de judecată a stabilit cu certitudine că, "ONO Pawel Antezak" 

numele sub care reclamanta îşi desfăşoară activitatea sa comercială, identificîndu-se 
faţa partenerilor săi comerciali şi în faţa autorităţilor de stat din Polonia şi alte state, 

MU".V Republica Moldova, fapt confirmat prin certificatul de înregistrare a mărcii "BABY 
în Polonia, contractul ce distribuţie din 01.03.2010. Confonn punctului (526) din 

,rtific:atuhli de înregistrare a mărcii nr. 17351 din 2.5.11.2008 rezultă că elementele mărcii 
cărora nu se extinde dreptul exclusiv este "BABY", respectiv, rezultă că pîrîtul 

dreptul exclusiv asupra elementului "ONO" reieşind din copia certificatului anexat la 
,at'eri,jlelle 'dosarului. În aşa mod, pîtita ÎM "Hendrix BaiI" S.R.L. a căpătat un drept 

asupra elementului de bază din numele comercial al reclamantei ONO Pawel 
nt<:zak pe o perioadă de 10 ani pînă la 15.08.2017, astfel încă1cîndu-Î dreptul la nume, 

instanţa de judecată a stabilit cu certitudine că conform certificatului de 
1fegiE,tI'llre nr. 22544 din 23.03.2012, dreptul exclusiv se extinde asupra, ambelor /, 
emente: "BABY" şi "ONO", fapt ce de semenea încalcă dreptul la nume a redamantei ONO • 

Antezak. Astfel, obligaţia de protecţie a numelui comercial pe teritoriul Republicii 
foldova. pentru toate persoanele fizice şi juridice, cît şi autorităţile de stat, rezidă direct 

prevederile ari. 8 al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţiî industriale, 
care face parte din dreptul intern al Republicii Moldova, considerente din care nu 

necesară nici o probă suplimentară pentru a demonstra protecţia numelui comercial 
Pawel Antezak pe teritoriul Republicii Moldova, 
Conform prevederilor alin. (1) art. 10 Cod Civil al RM, apărarea drepturilor civile 

:nc'~lcate se face pe cale judiciară, iar conform art. 11 Cod Civil se stabilesc modalităţile 
:b!Jlcnete de apărare a drepturilor. 

Reieşind din acest considerent, coroborat cu normele legale enunţate, instanţa de 
I.ld,eC<ltă conchide că marca comercială "BABY ONO" înregistrată după pitita ÎM "ffendrix 

S.R.L., confo!'m certificatelor de inregistrare nr. 17351 din 25.11.2008 şi nr.22544 
23.03.2012, urmează afi anulată şi pe motivul încălcării dreptului la nume comercial. 

Instanţa de judecată consideră neJegitime şi neintemeiate argUmentele pîritei îlVl 
nCllUUJ< Baii" $.R,L. precum că confonn prevederilo!' Legii nr. 588 din 22:09.1995 de .către 

fost îndeplinite toate cerinţele normative pentru depunerea cererii şi obţinerea 
:er1:111,~atUll.l1 de înregistrare a mărcii nr. 17351 şirir. 22544 .BABY ONO" întrucît instanţa 



udec<,tă constată că, pirita a depus prima cerere de inregistrare a mărcii comerciale 
ONO" la data de 15.08.2007, respectiv, în urma examinării cererii AGEPI, la. data de 

.h"-VVU a eliberat pîrîtei certificat de înregistrare a mărcii nr. 1735 1. 
Conform prevederilor alin. (1) al art. 86 din Legea nr. 38 din 29.02.2008, această lege 

în vigoare la 3 luni de la data publicării. Respectiv, Legea nr; 38 a intrat în vigoare la 
de 06.09.2008. 

Conform prevederilor alin. (2) al art. 86 al Legii nominalizate, la data intrării în 
pn~zent(~i legi se abrogă Legea nr.588-XIII din 22 septembrie 1995 privind mărcile 

lenurmrlle de origine a produselor, în partea ce se referă la mărci". Iar, conform alin. (3) 
cererile de înregistrare a mărcilor ale caror proceduri de examinare nu s-au încheiat 
la data intrării în vigoare a prezentei legi se. examinează în modul stabilit de prezenta 

Mai mult de atit, conform alin. (2) al art. 6 Cod Civil RM, legea nouă este aplicabilă 
~4\.HH.Jl juridice in curs de realizare la data intrării sale în vigoare. 

Prin urmare, instanţa de judecată conchide că cererea de inregistrare a mărcii"BABY 
depusă de către pitita ÎM "Hendrix Baii" S.R.L. la data de 15.08.2007 este guvernată 

nr. 38 din 29.02.2008, dat fiind faptJ.lI că procedura de înregistrare a fost 
;ne14l« la data de 25.11.2008, prin emiterea certificatului de înregistrare nr. 17351, 

după intrarea în vigoare a Legii nr. 38 din 29.02.2008, considerente din care 
justificat au solicitat anularea mărcii "BABY ONO" înregistrată conform 
de înregistrare nr.17351 din 25.11.2008 şi nr. 22544 din 23.03.2012, 

,ve;;",u motivele absolute de nulitate prevăzute de dispoziţiile art. 21 alin. (1) din Legea. hr. 
din 29.02.2008. Astfel, marca comercială "BABY ONO" înregistrată conform certificatelor 
înregistrare nr.17351 din 25.11.2008 şi nr.22544 din 23.03.2012 urmează afianulată 
fiind înregistrată de către pirita ÎM "Hendrix Bail"S.R.L. cu rea-credinţă. 

Instanţa de judecată consideră că sunt nelegitime şi neintemeiate ~i argumentele 
ÎM "Hendrix BaiI" S.R.L. precum că rec1amantele ONO Pawel Antezak şi SC"RASNA

pînă în prezent nu au început procedura de înregistrare a mărcii "Baby ONO", 
ce c'Onfirmă lipsa interesului pentru inregistrarea mărcii "Baby ONO" pe teritoriul 
blicii Mold'Ova, deoarece c'Onform art. 8 din Legea nr. 38 din 29.02.2008 se refuză 

rteP,j"iTR'n",,' dacă marca: a) este identică cu o marcă anterioară înregistrată pentru 
odl1se şi/sau servicii identice; b) este identică ori similară cu o marcă anterioară şi, din 

identităţii ori similitudinii produselor şi/ sau serviciilor pe care le desemnează. cele 
mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu 
anteri'Oară; c) este identică ori similară cu 'O marcă anterioară şi este solicitată spre 

regjstrru-e pentru produse şi/sau servicii care nu sînt similarecl.l cele pentnl care marca 
este înregistrată, In cazul cînd marca anterioară se bucură de renume in 

Mold'Ova şi dacă utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar aduce un 
nemeritat din caracterul distinctiv ori din renJ.lmele mărcHanteri'Oare saJ.lle-ar aduce 

acestora. 
Astfel, instanţa de judecată. consideră că depunerea unei cereri de inregistrare a 
"Baby ONO" de. către reclamantele ONO Pawel Antezak şi SC"RASNA-PLUS"SRL în 

"""1"'" in care această marcă este înregistrată după un alt subiect de drept şi nu este 
',,"'ua printr-o hotărîrea judecătorească definitivă şi irevocabilă ar fi contrară prevederilor 
gis]laţi,eÎ in vigoare. 

De asemenea, instanţa de judecş,tă consideră că sJ.lnt nelegitime şi neintemeiate şi 
rgllrrlerlte.le pirîtei ÎM "Hendrix BaiI" S.R.L. precum că înregistrarea mărcii are un caracter 

de protecţie şi că protecţia se efect].lează în limita teritoriului În Care. a fost 
lregi~ltr<,tă marca şi că nu are valos,te juridică faptul înregistrării mărciipe teritoriul 

întrucît aceste argumente nu sunt relevante şi nu au tangenţă cu obiectul 
lcţilurlii. Iar, faptul că protecţia poartă un caracter ţeritorlal nu se c'Ontestă, însă obiectul 
)te~,enLtei acţiuni este anularea unei marci înregistrate cu încălcareş, principiulUi buneie 
redlin.1;e în temeiul art. 9 Cod Civil şi art. 21 alin. (al din nr. 38 din .29.02.2008 cît şi 

acesteia pe motivul încălcării dreptului la nUme, protejat prin .prisma art. Sal 
onveleIţi'ei de la Paris privind protecţia propi'ietăţîiindustriale. 

La fel, instanţa de judecată consideră că nu sunt relevante şi argumentele pîriteitM 
'leltldrix BaiI" S.R.L. precUm că nu este clar cl.lmpoate fi solicitată anularea înregistrării 



pe baza protecţiei cu volumul mult mai mic decît volumul mărcilor pentru care se 
anularea, întrucît de asemenea acestea nu se referă la obiectul prezentei acţiuni. 

Legea nr. 38 din 29.02.2008, in arL 21 aiin (1) prevede motive absolute de nulitate 
cauza înregistră.rii unei mărci cu rea-credinţă. Iar, legiuitorul nu specifică faptul dacă 

GUltWtied. mărcii pe motiv de înregistrare cu rea-credinţ8. are o careva relevanţă 
de clase conform clasificatorului de la Nisa atribuite mărcii anularea căreia se 

în instanţă. Mal mult, mult de atit, acest fapt nu este indicat nici de art. 8 din 
nv'on1tia de la Paris. În afară de aceasta, instanţa de judecată consideră neintemeiate şi 
;Ulnentlele reprezentantului pîrîtei ÎM "Hendrix Ball" S.R.L. precum că reclamantele la 
punel:ea cererii de inregistrare a mărcii de către ÎM "Hendrix BaiI" S.R.L. nu au depus o 
nh!stalie, opoziţie, deoarece reclamantele s-au adresat nemijlocit în instanţa de judecată 
o acţiune privind declararea nulă a mărcii în temeiul prevederilor art. 21 al Legii nr. 38 
29.02.2008. 

De asemenea, instanţa de judecată reţine că nici unul din coreclamanţi nu şi-a 
;errlel'U vre-un capăt de cerere, cît şi nu a făcut nici o trimitere la prevederile ari. 6 bis 

1), iar trimiterea în cererea de chemare în judecată iniţială fiind făcută accidentar la 
llW.LUl 3) al art. 6 bis fapt corectat prin cererea de modificare şi concretizaTe a pretenţiilor 

de către reclamantele ONO· Pawel Antezak şi SC'RASNA- PLUS"SRL. Respectiv, 
IWIGl\JIHt: reprezentantului pîritei ÎM "Hendrix Bair S.R.L. precum că pentru marca "BABY 

nua fost emisă o hotărîre judeătorească sau o altă decizie privind recunoaşterea!,,,,:, 
ItOliet:ăţii, nu au relevanţă şi nu. au nici o tangenţă cu temeiurile de drept de anulare a '--.Y. 

- art. 21 alin.l lit.b) a Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor şi art. 8 
Convenţiei de la Paris înaintate de către reclamantele. ONO Pawel Antezak şi SC'RASNA-

, în cererea de chemare în judecată respectivă. 
Totodată, instanţa de judecată reţine ca juste argumentele pirîtei îM "Hendrix BaiI" 
referitoare la faptul că. conform art. 32 alin. (2) din Legea Concurenţei nr. 138 din 

.07.2012 autoritatea publică care asigură aplicarea şi respectarea legislaţiei din 
,mcniul concurenţei este Consiliul Concurenţei şi că acesta este investit cu putere de 

de reglementare, de interdicţie, de intervenţie, de inspecţie şi de sancţionare. Însă, 
stElUta de judecată consideră. că atribuţiile funcţionale enunţate ale Consiliului 
)ll(:uT'entei nu au tangenţă cu obiectul litigiului respectiv şi cerinţele reclamantelor ONO 

Antezakşl SC"RASNA-PLUS"SRL, care invocă încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) 
LegiLnr;.38 din 29.02.2008 privinc\ protecţia mărcilor şi art. 8 al Convenţiei de la Paris. 
în acest sens instanţa de judecată reţine că Agenţia Consiliul Concurenţei a examinat 

""I.t:ctCU nr. de intrare 849 din 19.07.2012 depusă decăfre SC "RASNA PLUS" SRL, prin 
se solicita de a. constata acţiunile anticoncurenţiale din partea agentul economic IM " 

BAIL " SRL, realizate prin folosirea neautorizată a mărcii comerciale "BABY 
şi în raportul asupra. investigaţiei referitoare la semnele încălcării art. 8 alin. (1), Iit. 

din Legea nr. 1103/2000 cu privire la protecţia concurenţei, de către ÎM "HENDRIX 
" SRL prin folosirea neautorizată a mărcii comerciale "BABY ONO" ANPC aindicat că 

rot)!elrneltic:a modului de înregistrare a mărcii comerciale şi determinarea bunei- credinţe 
a reacctedinţei titularului nu ţine de competenţa ANPC, acţiunea de folosire 

reglementată de ar1. 8 alin. (1), lit. d), din Legeanr.- 1103, decade din 
lotrlenltul prezentării şi/sau existenţei actului ce autorizează folosirea mărcii comerciale. 

ONO" - şi anume certificatul de înregistrare. Or, în atare situaţie, intervenţia ANPC 
constatarea unui act de concurenţă neloială ar însemna limitarea unui drept exclusiv 

mărci! comerciale respective, ce aparţine companii IM "HENDRIXBAIL"SRL, drept 
UH1UlL ca urmare a înregistrării mărcii comerciale. Astfel, instanţa de judecată reţine că 

a cOnstatat imposibilitatea examinării cazului şi callfiţării acestuia conform 
ev(~.d(:rilor Legii nr. 1103 cu privire la protecţIa concurenţei, prin prisma faptului că toate 

negative invocate rezultă dintr-o acţiune, în speţă înregistrarea rnărcii comerciale 
care în conformitate cu art. 21 alin. (1) Iit. b) din Legea nr. 38.xvI diIl 

20Q8privind protecţia mărcilor, presupune un motiv absolut de Ilulitatea unei 
comeroiale, iar competent de examinarea unol' astfel de litigii fÎÎnd Curtea de Apel 

işillăll, care intervine şi examinează, în rezultatul unei cereri de anulare a mărcîi, saLt a 
cereri reconvenţionale într-o acţÎ\ll.1.e de apărare a drepturilor, depuse la această 
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"<U'\<;;' de judecată reprezentantul pidtci ÎM "Hendrix BaiI" S.RL. a confirmat faptul că i 
suspendate relaţiile contractuale cu compania off shore O'GEM TRADING LP. Mai 

de atit, instanţa de judecată reţine că pirîta ÎM "Hendrix BaiI" S.RL. nu a prezentat 
veridice, admisibile şi pertinente de utilizare reală a dreptului asupra mărcii "BABY 
după cum ar fi producţia finită cu această marcă comercială, declaraţii vamale de 

contracte de furnizare a producţiei, considerente din care, instanţa de judecată 
,,,a,uc; ca marca a fost utilizată de către pîrîta ÎM "Hendrix BaiI" S.R.L. doar în scop de 

Iar, reprezentantl.lJ pidtei ÎM "Hendrix BaiI"· S.RL. a confirmat faptul că marca 
ONO" nu a fost utilizată efectiv. 

Reieşind din considerentele enunţate, analizând cererea de chemare în judecată .În 
probele prezentate, instanţa de judecată concluzionează că este legitimă şi 
cererea de chemare In judecată a reclamantelor ONO Pawel Antezak şi 

PLUS"SRL împotriva pidtei ÎM"Hendrix Bail"SRL, cu participarea 
tel'Veni<~n1;i1c)r accesorii Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale şi 
:1VlCHH Vamai ai RM şi urmează a declara nulă marca "BABY ONO", înregistrată după 

ÎM"Hendrix BaiFSRL, conform certificatului de înregistrare a mărcii nr. 17351 din 
11.2008, eliberat de Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale pentr1.] 

vu1.1""'" şi serviciile la clasele, conform clasificării de la Nisa 20; 21; 28; 35 şi a declara 
marea "BABY ONO", înregistrată după pîrita ÎM"Hendrix Bail'SRL, conform 

Irti,fic'l.tului· de înregistrare a mărcii nr. 22544 din 22.03.20J J, eliberat de Agenţia de Stat 
Protecţia Proprietăţii Intelectuale pentru produsele şi serviciile la. clasele, conform 

.. CI."UlC;CUll de la Nisa 10; 25. 
În conformitate cu prevederile art. art. 83 al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 

.02.2008 şi art.238-241 CPC, Colegiul Civil a Curţii de Apel Chişinău,-

HOT ĂRĂŞTE: 

Se admite integral acţiunea reclamantelor ONO Pawel Antezak şi SC"RASNA
împotriva pidtei ÎM"Hendrix Bail"SRL, cu participarea intervenienţilor accesorii 

de Stat pentru proteCţia Proprietăţii Intelectuale şi Serviciul Vamal al RM, privind 
mărcii "BABY ONO" înregistrată după pirîta îM"Hendrix Bail"SRL, conform 

rtil1ccltului de înregistrare a mărcii nr. 17351. din 25 noiembrie 2008, eliberat de Agenţia 
Stat pentru ProteCţia Proprietăţii Intelectuale pentru produsele şi serviclile la clasele, 

mforrn clasificării de la Nisa 20, 21, 28, 35 şi anularea mărcii "BABY ONO" înregistrată 
pîtita ÎM"Hendrix Bail"SRL, conform certificatului de înregistrare a mărcii nr, 22544 

23 martie 2012, eliberat de Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Inte1ectuaie 
produsele şi serviciile la clasele, conform clasificării de la Nisa 10, 25. 

Se declară nulă marca "BABY ONO", înregistrată dupăpîdta ÎM"Hendrix Bail"SRL, 
mfiorrn certificatului de înregistrarea mărcii nr. 17351 din 25.11.2008, eliber!l.t de Agenţia ey 

Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale pentru produsele şi serviciile la clasele, ,. 
lT1fnrTTI clasificării de la Nisa 20; 21; 28; 35. 

Se declară nulă marca "BABY ONO", înregistrată după pirîta ÎM"Hendrix Bail"SRL, 
HWJllU certificatului de înregistrare a mărcii nr, 22;;44 din 22.03,2011, eliberat de Agenţia 

Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale pentru produsele şi serviciile lac1asele, 
mf,orrn clasificării de la Nisa 10; 25. 

Hotătărea cu drept de recurs la. Cllrtea Supl'emă de Justiţie Î11 termen de 30 de zile, 
intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

Judecătol'1l1 Nina.Vascan 
de Apel Chişinău 


