
Dosarul nr. 2-33/13 

21 octombrie 2013 

HOTARÎRE 
În numele Legii 

Instanţa de judecată a CUl1ii de Apel Chişin[tu 
AVClnd În componenţa sa: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul 

Grefier 

mun. Chişinău 

['vI. Ciugureanu 
E. Ţurcan 

examinând În şedinţă publică cererea de chemare în judecată depusă de 3AO «UHT» 
împotriva lui Kuşnirenco Serghei şi intervenientul accesoriu Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală privind declararea nulă a Înregistrării mărcii nr. 22147 din 08.12.20 II 
"NA VITEL", titular Kuşnirenco Serghei, instanţa, 

con sta t ă: 

La data de 28.02.2013, reclamantuJ 3AO «IJ,HT» s-a adresat cu cerere de chemare în 
judecată către Kuşnircnco Serghei şi intervenientul accesoriu Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală privind privind declararea nulă a înregistrării mărcii nr. 22147 din 
08.12.2011 "NA VITEL", titular Kuşnirenco Serghei. 

În motivarea acţiunii, reclamantul a indicat că drepturile exclusive asupra mărcii 
combinate, individuale "NA VITEL" cu elementul gratie sub forma unei sfere inelată apm1ine 
companiei ruse 3AO «UHT». Acest fapt se confirmă prin certificatele de înregistrare nr. 381025 
şi 357369 din ţara de origine şi nr. IR 1034001 înregistrare internaţională. 

Indică reclamantul că marca comercială În litigiu identifică compania 3AO «IJ,HT» şi 
compania fiică NA VITEL s.r.o. Cehia şi produsele acestora în special programele pentru 
calculator - programul de navigare cartogratic "Navitel Navigator", hăt1i geografice digitale ale 
diferitelor teritorii din întreaga lume etc. Astfel, de programe le putem găsi practic în !(jate 
sistemele electronicc care dispun de sisteme de navigare. 

Menţionează reclamantul că, a depus cererea internaţională nr. 103400 I către Organizaţia 
Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), privind înregistrarea mărcii "NA VITEL". Această 
cerere se extinde şi pentru teritoriul Republicii Moldova. 

La data de 26.1l.2012 Agell~ia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale din R. 
Moldova a emis decizia de respingere a cererii şi i-a informat despre faptul că, la moment marca 
depusă de noi spre Înregistrare este deja înregistrată pentru produsele clasei 42 (conform 
Clasi ficării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor CIPS) pe 
teritoriul R. Moldova. Semnul înregistrat ca Marcă (nr. 22147 din 12.08.20 II) ele către pîrît 
coincide exact cu semnul pe CArC': îl utilizează Compania reclallluntă. Acest semn este utilizat de 
către "UeHTp HaBIIraUHoHHblX TeXHOJIOfl1H" (3AO "IJ,HT") RU mai bine de 5 ani, pentru a-şi 
desemna produsele. 

Marca comerciAlă "NA VITEL" cste înregistrată de U'lLre Compania reclamantă în peste 40 
de ţări, la fel indicăm faptul că acest semn comereinl se bucură de BUCCCS pl: plal1 illtertla~ional. 
Reputaţia şi imaginea bună a denumirii respective în rîndul consullwtorilor este datorită 
investiţiilor companiei reclamante şi il produselor de calitMe pe care le promovează sub 
denumirea "NAV II'EL" în toată IUlllea. 

Consideră, reclamantul că înregistrarea mărcii combinate, individuale "NAVITEL" pe 
numele lui Kuşnirenco Serghei încalcă în mod llagrant drepturile exclusive ale companiei 
"Uel-lTp HaBHfaUlloHHblX TeXHOJlOfHH" (3AO "IJ,HT") RU asupra mărcii comerciale combinate 



"NA VITEL" cu elementul gratic sub forma unei sfere inelată. 
Declară reclamantul că compania "UeHTp HaBHrauHoHHhIX TeXHOJlOrH!1" (3AO ,·tU-IT") 

RU a înregistrat dreptul exclusiv asupra mărcii În litigiu În 40 de ţări ale lumii, care denotă 
caracterul renumit al mărcii date şi dorinţa altora cum ar ti pîrî'tul de a beneiicia de reputaţia 
producătorului în scopurile sale nelegitime. 

Mai mult decît atît, atirmă reclamantul că Kuşnirenco Serghei este reprezentantul 
companiei fiice a Reclamantului NA VITEL s.r.o. Cehia pe teritoriul Republicii Moldova, căruia 
nu i s-a acordat nici o permisiune privind înregistrarea mărcii combinate, individuale 
,.NA VITEL" pe teritoriul Republicii Moldova. 

Astfel. pîrîtul tiind distribuitor al companiei fiice a Reclamantului NA VITEL s.r.o. Cehia 
ştia cu certitudine despre faptul că marca în litigiu aparţine cu drept exclusiv reclal11antului, 
precum şi se bucură de renume atît în ţara de origine, cît şi În străinătate. 

În şedinţa de judecată reprezentantul reclamantului 3AO «IJ,HT» - Jigău Radu, a solicitat 
declararea nulităţii Înregistrării mărcii comerciale, combinate, individuale nr. 22147 din 
08.12.2011 "NA VITEL" pe numele Kuşnirenco Serghei. 

Reprezentantul pîrîtului Kuşnirenco Serghei - Chetraru Dragoş, În şedinţa de judecată, 
cererea de chemare în judecată nu a recunoscut-o şi a solicitat respingerea acesteia. 

Menţionează pîrîtul, că marca a fost solicitată spre înregistrare de Kuşnirenco Serghei la 
21.01.2011, mai mult de 2 ani în urmă, cînd reclamantul sau o altă persoană nu a avut intenţii de 
a promova marca pe teritoriul Republicii Moldova, ce şi a fost motivul înregistrării. În unul 
2011 Kuşnirenco Sergheişi tirma care îi aparţine erau unica entitate din Republica Moldova, 
care acorda servicii de instalare SOFT-ului mobil de navigare. Kuşnirenco Sergheiîn anul 2010 
a încheiat contractul cu tirma NA VITEL s.r.o. Cehia pentru instalare În aparatele mobile a 
SOFT-ului pentru navigare. Dat tiind faptul că acest SOFT a fost legat cu navigare şi telefoane 
mobile este evident că denumirea aleasă urma să conţină, aceste elemente şi cea mai potrivită 
era NA VI-TEL. Firma NA VITEL s.r.o. Cehia nu a avut intenţii de a promova produsul În 
cauză. În anul 2010 pîrîtul a început promovarea acestei mărci, reclamantul nu a avut intenţii 
de a promova această marcă În Republica Moldova şi nici nu a beneficiat de protecţie astfelllLL 
poate ti vorba despre careva blocaj. Pîrîtul a activat şi folosit această marcă şi pentru a-şi apăra 
interesele sale a înregistrat-o. În susţinerea poziţiei privind netemeinicia acţiunii a invocat 
prevederile art.21 din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor şi allLlme că la 
anularea mărcii pe motivul înregistrării ei cu rea-credinţă se va ţine cont în special de faptul 
dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează cont1ict cu o altă marcă sau 
dacă titularul mărcii Înregistrate utilizează marca doar În scop de blocaj. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
- Rău Maria, în cadrul şedinţei de judecată, a invocat că reieşind din faptul că părţile nu au 
înaintat careva pretenţii faţă de AGEPI, respectiv şi nici Agenţia nu invocă careva pretenţii hlţă 
de părţile implicate În proces, nu poate să se expună în privinţa admiterii sau respingerii cererii, 
lăsînd la discreţia instanţei de jlldecată. 

Analizînd argumentele invocate în cererea de chemare în judecată, argumentele părţilor şi 
participanţilor în proces şi materialele dosarului, instanţa consideră ilcţiunea întemciată şi 

pasibilă de admis pal1ial şi de a anula marca comercială, combinată, individll:llil nr. 22147 din 
08.12.2011 "NAVITEL", titular Kuşnirenco Serghei cu element1l1 figurativ pentru clCl~a ,12 
ClPS, deoarece la momentul depunerii cererii la AGEPI privind înregistrarea mărciiln litigiu, 
recurentul a acţionatcLl rea-credinţă elin urrn[itoarele considerente. 

în corespundere cu prevederile art.130 Cod de procedură civilă instanţa judecătorească 
apreciază probele după intima ci convingere, bazată pe cercetarea multiaspcctuală, complet[(. 
nep[lrtinitoare şi nemijocită a tuturor probelor din dosar în ansamblu şi interconexiunea lor, 
călăuzindu-se ele lege. 

Materialele pricinii atestă t~lptul că la 08.11.2010 Între compania pîrÎtului şi compania 



NA VITEL 3.r.O. Cehia au fost încheiate contractele nr. 101 08-KSN/OEM şi nr. JOII 08-
KSN/RTL privind utilizarea produselor software care includ software de navigare !!\Iavitel 
Navigator, manualul utilizatorului, cheie master pentru program. Compania NA VITEL s.r.o . 
. Cehia acţiona din numele Reclamantului ce se confirmă prin contractul de licenţă din 
08.04.2010 încheiat între "UeHTp HaBUraUi'IOHHbIX TeXHOJlOrHH" (3AO "l{HT") RU şi 
NA VITEL s.r.o. Cehia privind transmiterea licenţei pentru produsele software. 

Mai mult ca atît compania "l{eHTp HaBuraUHoHHbIX TeXHOJlOrHH" (3AO "UHT") RU a 
înregistrat marca în litigiu nr. IR 1034001 "Navitel" în mai bine de 40 de ţări pentru produsele 
din clasa 09 3542 CIPs. 

Conform contractelor menţionate, companiei SC KSN Inter SRL, administrator 
Kuşnirenco Serghei i-a fost oferită licenţa neexclusivă de distribuire a Produsului Software prin 
intermediul unităţilor de distribuire ale sale pe teritoriul Republicii Moldova, fără drept de 
Înregistrare a mărcii Produsului Sofhvare pe teritoriul Republicii Moldova. 

Marca în litigiu a fost solicitată spre înregistrare de Kuşnirenco Serghei la 21.01.20 II 
imediat după ce au fost încheiate contractele nr. 10108-KSN/OEM şi nr. 101108-KSN/RTL 
privind utilizarea produselor software. Instanţa mai reţine că pîrîtul a solicitat spre înregistrare 
şi simbolul Reclamantului. Astfel, marca combinată, individuală nr. 22147 din 08.12.2011 
"NA VITEL", titular Kuşnirenco Serghei este identică cu marca comercială a reclamantului. 

Prin urmare, la materialele cauzei au fost anexate suficiente probe concludente şi 
pertinente prin care se confirmă faptul că compania "UeHTp HaBHraUHoHHbIX TeXHOJlOrHH" 
(3AO "UHT") dispune de dreptul exclusiv asupra mărcii comerciale combinate "NA VITEL" cu 
elementul figurativ. 

în conformitate cu art.6 scptics al Convenţiei de la Paris din 20.03.1883 pentru protecţia 
proprietăţii industriale, dacă agentul sau reprezentantul celui care este titularul unei mărci Într
una dintre ţările uniunii va cere, fără autorizaţia acestui titular, înregistrarea pe propriul său 
nume a mărcii respective în una sau mai multe din aceste ţări, titularul va avea dreptul să se 
opună înregistrării cerute sau să reclame radierea ei sau, dacă legea ţării Îngăduie aceasta, să 
ceară transferul Înregistrării în favoarea sa, afară de cazul În care agentul sau reprezentantul va 
aduce o justificare faptelor sale. Titularul mărcii va avea dreptul, sub rezerva aliniatului 1 de 
mai sus, să se opună folosirii mărcii de către agentul sau reprezentatul său, dacă el nu a autorizat 
această folosire. Legislaţiile naţionale pot să prevadă un termen echitabil în care titularul unei 
mărci va trebui să valorifice drepturile prevăzute de prezentul articol. 

Conform art. ·8 alin.(3) al Legii privind protecţia mărcilor nr.38 din 29.02.2008, o marcă 
este refuzată la Înregistrare În cazul În care agentul sau reprezentantul celui care este titularul 
mărcii respective în Una din ţările Uniunii solicită înregistrarea acesteia pe propriul său nume, 
fără autorizaţia titularului, cu excepţia cazului cînd agentul sau reprezentatul îşi justifică 
acţiun ile. 

Or, potrivit mt.12 al Legii sus-nominalizate, în cazul În care marca a fost înregistrată pe 
numele agentului sau al reprezentantului celui care este titularul mărcii respective În una din 
ţările Uniunii fără autorizaţia titularului, acesta are dreptul să se opună utilizării mărcii sale de 
către agentul sau reprezentantul său, dacă el nu a autorizat această uti I izare, cu excepţia cazului 
cînd agentul sau reprezentantul îşi justifică acţiunile. 

Reieşind din prevederile art,21 alin.( 1) lit,b) al Legi privind protecţia mărcilor, marca este 
declarată nulă În urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea ele Apel Chişiniitl, sau a unei 
cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi instanţ[l dacă 
solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în cazul în care, la momeI1tul depunerii cererii ele 
Înregistrare a mărcii. l'vlarca se consideră ca tiind înregistrată cu rea-credinţă în cazul în care, la 
momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul ştia sau putea şti despre existe.nţa, 
inclusiv În străinătate, a unei astfel ele mărci ce se bucură de renume în ţara ele origine şi este 
promovată În Republ iea Moldova sau se negociază o asttel de promovare. La anularea mărcii pe 



motivul înregistrării ei cu rea-credinţă se va ţine cont în special de faptul dacă marca înregistrată 
este utilizată pentru produse care generează conf1ict cu o altă marcă sau dacă. titul'arul mărcii 
înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj. 

Totodată, rea-credinţa a pîrîtului se manifestă prin aceea că solicitantul ştia cu certitudine 
. că dreptul exclusiv asupra mărcii comerciale "NA VITEL" cu elementul figurativ aparţine 
companiei "UeH'rp HaBl1ralJ,HOHHbIX TeXHOJIOrHH" (3AO "LJ,HT") şi că marca dată se bucură de 
renume atît În ţara de origine, cît şi În străinătate. Cu atît mai mult cu cit, produsele companiei 
"UeHTp HaBHralJ,HOHHblX TeXHOJIOmH" (3AO "LJ,HT") sub marca comercială "NA VITEL" au 
fost promovate pe teritoriul Republicii Moldova anume de Pîrît. Astfel, recurentul, protitlnd de 
situaţia că produsele create de compania "IJ,eHTp HaBHramloHHblX TeXHOJIOmH" (3AO "l(HT') 
sub marca comercială "NA VITEL" se bucură de renume pe plan mondial, a decis cu rea
credinţă de a beneficia de reputaţia producătorului In scopurile sale nelegitime. Astfel, marca 
comercială, combinată,individuală "NA VITEL" cu elementul tigurativ înregistrată de AGEPI 
sub nr. 22147 din 08.12.2011 pe numele Kuşnirenco Serghei pentru clasa 42 CIPS generează 
conflict cu marca comercială "NA VITEL" înregistrată pe numele companiei "l(eHTp 
HaBHraUHoHHblX TeXHOJIOmH" (3AO "IJ,HT") pentru clasele 09 35 42 CIPs. 

Instanţa de judecată, reţine că, atît din cererea de chemare în judecată, cît şi din 
declaraţiile reprezentantului intimatului, rezultă că compania "l(eHTp HasHraUHoHHblX 
TexHoJIorHH" (3AO "URT") nu a autorizat pîrîtul privind Înregistrarea mărcii "NA VITEL" pe 
teritoriul RM. 

Reaua - credinţă reprezintă; aşa dar, un viciu inerent al cererii de înregistrare (mai degrabă 
decât un defect al mărcii), care afectează fundamental înregistrarea indiferent. de alte 
împrejurări. Aproximativ aceeaşi schemă generală se regăseşte în Directiva 2008/95/CE A 
Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislaţiilor 
statelor membre cu privire la mărci. . 

Deci, rea -credinţă poate fi asimilată unui comportament care nu este "conform practicilor 
loiale în domeniul industrial sau comercial" din care un exemplu ar fi intenţia de a împiedica 
accesul terţilor pe piaţă. Aceste constatări sunt confirmate de aprecierile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene, reflectate în decizia pronunţată la Il iunie 2009, în cauza C-529/07 
(Chocoladefabriken Lindt & Spurungli AG contra Franz Hauswilih GmbH). 

Cît priveşte cerinţa reclamantului de încasare de la pîrît a cheltuielilor aferente soluţionării 
litigiului în mărime de 3 000 dolari SUA, cît şi ale altor cheltuieli ele judecată pe carc le-a 
suportat Îll procesul examinării cauzei instanţa ajunge la concluzia că urmează a ti respinsă 
deoarece nu au fost prezentate careva probe privind suportarea acestora. 

în conformitate cu articolul 238-241 CPC, conform prevederilor art. 26, 27, 30 a Legii 
contenciosului administrative, instanţa de judecată, 

hot ă r ă Ş te: 

Se admite acţiunea "l(eHTp HaSHraUHOHHblX TeXHOJIOmH" (3AO "UHT") pat1ial. 
Se declară nulă Înregistrarea mărcii nr. 22147 elin 08.12.2011 "NAVITEL", titular 

Kuşnirenco Serghei, iar În rest acţiunea se respinge. 
Hotărîrea este definitivă Însă poate ti contestată cu recurs la Cl/lica SU!Jn.::rnă de Justiţie in 

termen de două luni, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

Preşedintele şedinţei, 

Judecătorul 

l 


