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Dosarul nr. 2-165/10 
HOTĂRÂRE 

în numele Legii 
 

26 aprilie 2010         mun. Chişinău  
 
Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău  
În componenţa: 
Preşedintele şedinţei  judecător  Ludmila Popova 
Grefierul  Darii Diana 
Interpretul  Sergiu Dulghescu 
 

Judecând în şedinţa publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă 

de „Euro-Link Marketing Limited” împotriva ÎM „Boncom” SRL, intervenient 

accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) privind protecţia 

mărcii 

CONTESTATĂ: 

La 17 martie 2010 „Euro-Link Marketing Limited” a acţionat în judecată ÎM 

„Boncom” SRL, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală (AGEPI), solicitând anularea înregistrării mărcii comerciale „Topas”  

nr. 16864. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat, că ÎM „Boncom” SRL în baza cererii 

depuse la 04.04.2007 a primit de la AGEPI certificatul de înregistrare a mărcii 

comerciale „Topas” nr. 16864 pentru produsele şi serviciile claselor 11 şi 35. 

Consideră acţiunile pârâtului în vederea înregistrării mărcii ca fiind contrare legii, 

inclusiv peste hotarele republicii, a mărcii comerciale „Topas”, care este bine 

cunoscută în ţara de origine şi care este promovată pentru aplicare în Republica 

Moldova, sau despre promovarea cărei se duc negocieri şi anume înregistrarea 

internaţională 88552 „Topas”-M. Acţiunile de promovarea mărcii în Republica 

Moldova sunt conformitate prin încheierea contractului de dealer nr. TH/D 17-012-06 

din 28.02.2006 între OGN „Topol-Eco” şi Masteco-grup SRL, participarea la 

expoziţie din Chişinău „CITI Build 2006” a dealerului Grup SRL la 22-25 martie 

2006, unde au fost prezentate staţii de aeraţie cu marca comercială „Topas”, 

anunţurile publicitare din publicaţia „Новый Дом” care conţin informaţii despre 
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utilajul cu marca comercială „Topas” din 18.10.2006, contractul de livrare  

nr. TH/358-09-06 din 27.09.2006, în urma căruia utilajul cu marca comercială 

„Topas” a fost livrat în Republica Moldova şi a întrat în circuitul civil. Toate aceste 

acţiuni au fost efectuate până la data depunerii de către pârât a cererii cu privire la 

înregistrarea mărcii naţionale. Reclamantul şi-a întemeiat pretenţiile din acţiune pe 

prevederile art. 21(1) lit. b) al Legii cu privire la protecţia mărcilor comerciale nr. 38-

XVI din 29.02.2008. 

În şedinţa instanţei reprezentantului S. Colivaşco a susţinut cererea de chemare în 

judecată pe motivele invocate, solicitând anularea înregistrării mărcii pe numele 

pârâtului. 

Reprezentantul ÎM „Boncom” SRL D. Conea a solicitat respingerea acţiuni a 

fiind neîntemeiată şi a explicat, că ÎM „Boncom”este unicul reprezentant în 

Republica Moldova a companiei cehă TOPOL WATER s.r.o. în baza contractului de 

reprezentare din 06.05.2005. Compania „Boncom” este producătorul tehnologiilor de 

epurare a apelor tip „Topas” pe teritoriul Republicii Moldova în baza patentei Euro-

Asiatice nr. 004338/24.01.2002 obţinută de către Topol Jan intensive dintre compania 

cehă TOPOL  WATER  s.r.o.  şi  ÎM  „Boncom”  SRL,  încă din  anul  2002,  ÎM  

„Boncom” SRL a înregistrat marca comercială „Topas” şi a obţinut de la AGEPI 

Certificatul de înregistrare a mărcii nr. 16864 din 14.08.2008. Directorul companiei 

TOPOL WATER s.r.o. Topol Jan nu a avut careva pretenţii privind înregistrarea 

mărcii şi în vederea acestuia a eliberat un acord oficial. Întru respingerea acţiunii 

reclamantului reprezentantul pârâtului a mai invocat, că întreprinderea la înregistrarea 

mărcii nu acţionat cu rea-credinţă, deoarece marca a fost înregistrată nu în scop de 

blocaj, ci a-şi promova propriile produse şi pentru a executa contractul de 

reprezentare cu TOPOL WATER s.r.o. Mai mult ca atât, primul care a înregistrat 

marca pe teritoriul Republicii Moldova Cehă a fost Topol Jan. La fel ÎM „Boncom” 

SRL, având încheiat contractul de dealer cu Topol Eco la data de 06.06.2005, a 

promovat marca anterior reclamantului. Ultimul nu a contestat în modul stabilit 

decizia AGEPI privind înregistrarea mărcii. 
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Reprezentantul AGEPI D. Ciuş s-a expus întru respingerea acţiunii în partea ce 

ţine de anularea înregistrării mărcii verbale „Topas” nr. 16864 pe motivul, că la data 

de 04.04.2007 solicitantul ÎM „Boncom” SRL a depus cerere de înregistrare a mărcii 

verbale individuale TOPAS cu nr. depozit 020956 pentru produse şi serviciile din 

clasa 11 şi 35 conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor. În urma 

examinării semnului depus spre înregistrare nu au fost depistate careva drepturi 

anterioare înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. La fel după publicarea cererii 

în Buletinul Oficial de Proprietate nr. 2/2008 nici o persoană terţă nu a contestat 

înregistrarea mărcii. Astfel, AGEPI nu avea temei de a refuza înregistrarea mărcii pe 

numele solicitantului cu eliberarea certificatului de înregistrare. Legislaţia în 

domeniul mărcilor nu impune condiţia desfăşurării activităţii de producţie, de comerţ 

sau de prestare a serviciilor, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii, iar 

AGEPI nu este în drept să solicite prezentarea astfel de informaţii în scopul 

înregistrării, toate acţiunile solicitantului fiind admise reieşind din principiile bunei-

credinţe. La înregistrarea mărcii AGEPI s-a condus de Tratatele privind dreptul 

mărcilor de la Geneva (adoptat la 27.10.1994) şi de la Singapore (adoptat în 2006), la 

care a aderat Republica Moldova. Referitor la motivele reclamantului privind 

înregistrarea de către pârât a mărcii cu rea-credinţă, această ţine de decizia instanţei 

judecătoreşti în dependenţa de probele prezentate de reclamant. 

Audiind participanţii la proces, verificând materialele pricinii, instanţa consideră 

cererea reclamantului pasibilă admiterii din următoarele. 

S-a stabilit, că pe numele Asociaţiei de producţie „Topol-Eco” SRL, Federaţia 

Rusă sunt înregistrate la 14.04.2006 marca comercială „Topas” nr. 30085 pentru 

produsele şi serviciile de clasa 11 şi 35 CIPS şi 27..11.2002 marca „Topas-M” nr. de 

depozit 229299 (f.d. 13, 38, 42). „Topol-Eco” SRL este deţinătorul înregistrării 

internaţionale nr. 885552 „Topas-M”. În baza contractelor din 07.05.2008 şi 

01.09.2008 drepturile asupra mărcilor comerciale „Topas” şi „Topas-M” au fost 

cesionate „Euro-Link Marketing Limited” (f.d. 45-61). 

La data de 04.04.2007 solicitantul ÎM „Boncom” SRL a depus cerere de 

înregistrare a mărcii verbale individuale TOPAS cu nr. de depozit 020956 pentru 
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produse şi serviciile din clasa 11 şi 35 conform Clasificării internaţionale a 

produselor şi serviciilor. prin decizia AGEPI din 14.08,2008 s-a decis înregistrarea 

mărcii solicitate pe numele titularului pentru toate produsele şi serviciile din clasele 

11 şi 35. 

Conform art. 9(1) CC persoanele fizice şi juridice participante la raporturile 

juridice civile trebuie să îşi execute drepturile şi să îşi execute obligaţiile cu bună-

credinţă, în acord cu legea, cu contractul, cu ordinea publică şi bunele moravuri. 

Buna-credinţă se prezumă până şa proba contrară. 

Conform art. 21(1) lit.b) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 

29.02.2008 marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea 

de Apel Chişinău, sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a 

drepturilor, depuse la aceeaşi instanţă, dacă solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în 

momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Marca se consideră ca fiind 

înregistrată cu rea-credinţă în cazul în care, la momentul depunerii cererii de 

înregistrare a ei, solicitantul ştia sau putea şti despre existenţa, inclusiv în străinătate, 

a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în ţara de origine şi este promovată în 

Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare. La anularea mărcii pe 

motivul înregistrării eu cu rea-credinţă se va ţine cont în special de faptul dacă marca 

înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu o altă marcă sau 

dacă mărcii înregistrate utilizată marca doar în scop de blocaj. 

Cum rezultă din materialele pricinii, SRL „Boncom” întru executarea condiţiilor 

de reprezentare şi colaborare cu Topol Water s.r.o. a procurat şi a introdus în 

Republica Moldova produse şi utilaje de marca „Topas”, începând cu anul 2005 (f.d. 

64, 66). Promovarea mărcii în Republica Moldova de către reclamant este confirmată 

prin contractului de dealer nr. TH/D 17-02-06 din 28.02.2006 între OGN „Topol-

Eco” şi Masteco-Grup SRL, participarea la expoziţie din Chişinău „CITI Build 2006” 

a dealerului Grup SRL la 22-25 martie 2006, unde au fost prezentate utilaje cu marca 

comercială „Topas”, anunţurile din publicaţia „Новый Дом”, care conţin informaţii 

despre utilajul cu marca comercială „Topas” din 18.10.2006, contractul de livrare  

nr. TH/358-09-06 din 27.09.2006 (f.d. 14-23). 
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Deci, la momentul depunerii cererii de înregistrare pârâtul ştia cu certitudine 

despre existenţa în străinătate a mărcii comerciale „Topas” care se bucură de renume 

în ţară şi este promovată în Republica Moldova. Aceste acţiuni se îndrează în 

acţiunile de rea-credinţă şi servesc temei pentru anularea mărcii înregistrate pe 

numele ÎM „Boncom” SRL. 

La judecarea pricinii, instanţa mai reţine, că acţiunile de reprezentare şi 

colaborarea a Topol Water s.r.o. şi SRL „Boncom” nu constituie temei pentru 

înregistrarea mărcii sub condiţia protecţiei naţionale. 

În contextul celor expuse, conform art. 21(1) lit.b) Legii privind protecţia 

mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, art. 238, 241 CPC, instanţa 

HOTĂRĂŞTE: 

Admite acţiunea înaintată de „Euro-Link Marketing Limited”. Anulează 

înregistrarea mărcii „Topas” pe numele ÎM „Boncom” SRL conform certificatului de 

înregistrare nr. 16864 pentru produsele din clasa 11 şi serviciile din clasa 35 CIPS. 

Hotărârea cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 15 zile. 

  

 Judecător   L. Popova 

  

  


