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Nr. dosar 2-115/09 
 

HOTĂRÂRE 
în numele legii 

 
19 noiembrie 2010         mun. Chişinău 
 
Instanţa de contencios administrativ a Curţii de Apel Chişinău 
în componenţă: 
Preşedintele şedinţei de  judecată:  Valeriu Bogoroş 
Cu participarea translatorului   A. Primenciuc 
Grefier      Svetlana Sorocan 
 

examinând în şedinţa publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată a 

reclamantului „Sela Europe Distributers Limited” împotriva „Seyit Gaddah dis Ticaret 

Sirkett”, persoană terţă Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind declararea 

pierderii drepturilor de proprietate asupra mărcii, instanţa de contencios administrativ a 

Curţii de Apel Chişinău, - 

CONSTATĂ: 

Reclamantul „Sela Europe Distributers Limited” s-a adresat în instanţa de judecată cu 

acţiune împotriva „Seyit Gaddah dis Ticaret Sirkett”, persoană terţă Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală privind declararea pierderii drepturilor de proprietate 

asupra mărcii. 

În motivarea acţiunii reclamantul „Sela Europe Distributers Limited” a invocat, că pe 

data de 12 iulie 2008 reprezentantul reclamantului, al firmei „Sela Europe Distributers 

Limited” a primit un refuz provizoriu (Anexa 1) în înregistrarea mărcii „SELA” nr. 

IR929935 (Anexa 2). Hotărâre a fost luată pe baza similarităţii desemnării declarate 

„SELA”, care face parte şi din denumire de firmă, cu o marca existentă înregistrată pe 

data de 13 februarie 2002, şi anume „SEGA fig.”. nr. IR784790 pe numele „Seyit 

Gaddah dis Ticaret Sirkett” (Anexa 3). „Seyit Gaddah dis Ticaret Sirkett” nu desfăşoară 

activităţi pe teritoriul Republicii Moldova sub marca „SEGA fig.” în aceea ce priveşte 

produsele din clasa 03, şi anume produsele cosmetic, parfumerie, detergente etc. Legea 

privind protecţia mărcilor, presupune că deţinătorul mărcii poate pierde drepturile sale 

asupra mărcii în condiţiile în care marca respectivă nu a făcut obiectul unei utilizări 

efective timp de o perioadă de 5 ani fără întreruperi art. 20(1) a) Legea nr. 38-XVI/2008). 

Ţinând cont de faptul că pârâtul nu a  folosit  marca „SEGA fig.” timp de 7 ani de la 

momentul înregistrări, iar  existenţa mărcii înregistrate nu-i permite reclamantului să 
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înregistreze marca „SELA” pe care a început deja să-o folosească pe teritoriul Republicii 

Moldova pe baza art.20(1) a) Legea nr. 38-XVI/2008) privind protecţia mărcilor, 

art.30 166-167 Codul de Procedură Civilă al R;. Reclamantul „Sela Europe Distributers 

Limited”  solicită de a prelua spre abordare prezenta reclamaţie, de a declara pierderea 

parţială a drepturilor pârâtului asupra  mărcii „SEGA fig.” nr. IR784790 în ceea ce 

priveşte produsele, înregistrate în clasa 03 conform clasificaţiei Internaţionale de produse 

şi servicii. 

În şedinţa instanţei de judecată, reclamantul „Sela Europe Distributers Limited”  a 

susţinut integral acţiunea a solicitat admiterea ei. 

Pârâtului a fost citat legal cu privire la data, locul  şi ora examinării pricinii civilă, 

însă nu s-a prezentat în şedinţa de judecată şi nu a comunicat instanţei motivele 

neprezentării, din  aceste considerente  instanţa de judecată a stabilit de a examina pricina 

în lipsa lui. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a conchis de a 

lăsa la decizia instanţei de judecată cerinţele indicate în cererea de chemare a  

reclamantului. 

Audiind explicaţiile părţilor raportate la circumstanţele pricinii, verificând 

probele anexate la materialele dosarului, analizând temeinicia pretenţiilor înaintate, 

instanţa de contencios administrativ conchide de a admite cererea de chemare în 

judecată a reclamantului „Sela Europe Distributers Limited” din următoarele motive. 

În cadrul şedinţei de judecată reclamantul „Sela Europe Distributers Limited” a 

susţinut cerinţele de cererea de chemare în judecată şi a solicitat de a prelua spre abordare 

prezenta reclamaţie, de a declara pierderea parţială a drepturilor pârâtului asupra mărcii 

„SEGA fig.” nr. IR78470 în ceea ce priveşte produsele, înregistrate în clasa 03 conform 

clasificaţiei Internaţionale de produse şi servicii. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în şedinţa de 

judecată a indicat că „Sela Europe Distributers Limited” a solicitat protecţia mărcii 

internaţionale „SELA” nr. 929935 în Republica Moldova începând cu data de 05.02.2007 

pentru produsele şi serviciile claselor 03, 14 şi 18. 

În urma documentării în Bazele de date „Mărci  naţionale” şi Romarin pentru mărci 

internaţionale s-a constatat că mărcii reclamantului i se opune marca verbală SEGA fig.” 

nr. IR78470, înregistrată la data de 2005.01.13 pentru produsele claselor 01, 02, 03, 04 şi 
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17 pe numele titularului „Seyit Gaddah dis Tiracet Sirkett” Inebey Mahallesi, Kiiqiik 

Langa Caddies No: 49 SEGA Is Merkezi Aksaray – INSTANBUL (TR), TR-34300. 

În temeiul art. 7(1)a) al Legii  nr. 588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor, la data de 29.05.2008 a fost emis Avizul provizoriu de refuz al mărcii 

reclamantului pentru produsele clasei 03. 

Prin acţiunea înaintată reclamantul solicită decăderea din drepturile asupra mărcii nr. 

784790, pentru produsele clasei 03 în temeiul art. 20(1)a) al Legii nr. 388-XVI din 

29.02.2008 privind protecţia mărcilor, pe motivul că marca nu a făcut obiectul unei 

utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele clasei respective. Referitor la 

esenţa litigiului, a  menţionat că decăderea din drepturi asupra  mărcii din motivul 

neutilizării efective în decursul unei perioade neîntrerupte de cel puţin 5 ani reprezintă o 

procedură specială, care implică participarea tuturor persoanelor interesate, care sunt în 

drept să prezinte probe privind utilizarea sau neutilizarea mărcii. 

Mai mult ca atât, conform Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate 

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

proprietatea intelectuală este recunoscută drept proprietate privată. Corespunzător, orice 

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

făcute de titularul mărcii în scopul înregistrării şi promovării acesteia în teritoriul RM. 

Art. 20 al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor (în continuare Legea  

nr. 38 din 29.02.2008) prevede că marca poate fi anulată în cazul în care există probe 

suficiente care confirmă faptul că în decursul unei perioade neîntrerupte de  5 ani, fără 

motive justificate, această marcă nu a făcut obiectul unei utilizări  efective în Republica 

Moldova pentru produsele şi sau serviciile pentru care a fost înregistrată. 

Este important să  menţionăm că până la depunerea cererii de decădere din drepturi, 

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

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

Conform avizului provizoriu din 2008.05.29, reclamantului u s-a acordat un termen 

suplimentar pentru a prezenta acordul titularului mărcii opuse de a înregistra marca 

„SELA” pe numele său, însă în termenul acordat nu a fost prezentat nici un răspuns în 

acest sens. 

Aceasta posibilitate a solicitantului se conţine şi în prevederile art. 8 alin. (5) al Legii  

nr. 38 din 20.02.2008, care stipulează că „nu poate fi refuzată înregistrarea unui semn în 



 4

calitate de marcă, în cazul în care titularul mărcii interioare îşi exprimă consimţământul 

expres pentru înregistrarea semnului posterior, cu excepţia mărcilor identice solicitate 

pentru produse  şi sau servicii  identice”. Reieşind din cele menţionate, ţinând cont de 

faptul că nu este de competenta AGEPI soluţionarea cazurilor de anulare a mărcii, 

AGEPI nu se va expune în privinţa admiterii  sau respingerii acţiunii, acesta din urmă 

rămânând la decizia instanţei judecătoreşti, în dependenţă de probele prezentate de părţile 

interesate. 

Luând în consideraţie cumulul de probe administrare la materialele dosarului, ţinând  

cont de fapt că au  fost elucidate toate circumstanţele pricinii, instanţa de contencios 

administrativ concluzionează de a admite  cererea de  chemare în judecată a „Sela Europe 

Distributers Limited”. 

În conformitate cu art.art. 22-27 a Legii contenciosului administrativ şi articolele 

236-242 a CPC, instanţa de contencios administrativ a Curţii de Apel Chişinău, - 

HOTĂRĂŞTE: 

Se admite cererea de chemare în judecată a reclamantului „Sela Europe Distributers 

Limited”. 

Se  declară pierderea parţială a drepturilor „Seyit Gaddah dis Tiracet Sirkett” asupra 

mărcii „SEGA fig.” nr. IR784790 în ceea ce  priveşte produsele, înregistrate în clasa 03 

conform clasificaţiei Internaţionale de produse şi servicii. 

Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 20 

zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

Judecătorul 
Curţii de Apel Chişinău   Valeriu Bogoroş 
   

    

    

 

      

  


