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H O T Ă R Î R E 
În numele legii 

 
27 aprilie 2012                                                                       mun. Chişinău 

Colegiul civil şi de contencios administrativ a Curţii de Apel Chişinău 

Avînd în componenţa sa pe: 

Preşedintele şedinţei                                                  N. Traciuc 

Grefierul                                                                    D. Talpa 

Judecînd în şedinţă publică în prima instanţă cererea de chemare în judecată 

depusă de compania Société des Produits Nestlé S.A. către FOCUS MAGAZIN 

VERLAG GMBH, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală (AGEPI) cu privire la decăderea companiei FOCUS MAGAZIN 

VERLAG GMBH din drepturile asupra mărcii internaţionale IR 625861 

ESPRESSO pentru produsele din clasa 16, conform Clasificării Internaţionale a 

produselor şi Serviciilor (CIPS), pentru care aceasta este înregistrată, 

C O N S T A T Ă: 

Compania Société des Produits Nestlé S.A., la data de 10.02.2012, a depus 

cerere de chemare în judecată către FOCUS MAGAZIN VERLAG GMBH, 

intervenient accesoriu Agenţia de stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) cu 

privire la decăderea companiei FOCUS MAGAZIN VERLAG GMBH din 

drepturile asupra mărcii internaţionale IR 625861 ESPRESSO pentru produsele din 

clasa 16, conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS), 

pentru care aceasta este înregistrată. 

În motivarea acţiunii se invocă că, Compania Société des Produits Nestlé 

S.A., a depus pe cale internaţională o cerere de desemnare posterioară a mărcii 

internaţionale IR 1054554 „NESPRESSO” în Republica Moldova. 

Prin notificarea sa din 18.07.2011, AGEPI a respins marca internaţională IR 

1054554 „NESPRESSO” de la înregistrare în Republica Moldova pentru produsele 

din clasa 16 conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi serviciilor (CIPS) – 

„Broşuri, cataloage, carduri, materiale imprimate, ziare, cărţi, reviste, manuale, 



ediţii periodice, publicaţii, jurnale”, temei fiind coliziunea cu marca internaţională 

IR 625861 „ESPRESSO”, înregistrată pe numele companiei FOCUS MAGAZIN 

VERLAG GMBH, care dispune deja de desemnare posterioară în Republica 

Moldova. 

Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor stipulează, că titularul 

mărcii este obligat să utilizeze această marcă, în caz contrar el este decăzut din 

drepturile asupra ei. Astfel, art. 14 al. (1) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 

stipulează că „dacă în decurs de 5 ani după înregistrare marca nu a făcut obiectul 

unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele şi/sau serviciile 

pentru care este înregistrată sau dacă utilizarea mărcii a fost suspendată pe o 

perioadă neîntreruptă de 5 ani, titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra 

mărcii în condiţiile legii menţionate”. 

Reclamantul susţine că pîrîtul, compania FOCUS MAGAZIN VERLAG 

GMBH, nu utilizează în Republica Moldova marca sa internaţională IR 625861 

ESPRESSO pentru produsele din clasa 16 CIPS o perioadă ce depăşeşte 5 ani (din 

01.01.2006 până în 09.01.2012). Totodată, reclamantul consideră că lipsesc careva 

motivele întemeiate pentru neutilizarea de către compania FOCUS MAGAZIN 

VERLAG GMBH a mărcii internaţionale IR 625861 ESPRESSO pe teritoriul 

Republicii Moldova. Neutilizarea de către compania FOCUS MAGAZIN 

VERLAG GMBH a mărcii sale internaţionale IR 625861 ESPRESSO pentru 

produsele din clasa 16 CIPS este confirmată de răspunsurile companiilor de 

distribuţie a ziarelor şi revistelor din Republica Moldova. 

Compania Société des Produits Nestlé S.A., prin Biroul de mandatari 

autorizaţi „BrevetMarcService” S.R.L., s-a adresat cu cereri în adresa companiei 

„Moldpresa” S.A., a Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei” şi Camerei Naţională 

a Cărţii din Republica Moldova pe lângă Ministerul Culturii cu privire la 

răspândirea şi importul în Republica Moldova a ediţiilor periodice cu denumirea 

„ESPRESSO”. 

La aceste cereri au fost recepţionate răspunsuri care au fost anexate la 

materialele dosarului şi, anume, Compania „Moldpresa” S.A. a comunicat, că prin 



subdiviziunile ei comerciale ediţii periodice (reviste, ziare, cărţi şi alte produse 

tipografice) cu denumirea „ESPRESSO” nu au fost şi nu sunt difuzate. De 

asemenea, se comunică, că „Moldpresa” S.A. nu are relaţii contractuale cu 

compania FOCUS MAGAZIN VERLAG GMBH. 

Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” a comunicat, că nu importă şi nu 

realizează reviste, ziare, cărţi şi alte produse de imprimerie de la compania FOCUS 

MAGAZIN VERLAG GMBH cu denumirea „ESPRESSO”.Camera Naţională a 

Cărţii din Republica Moldova a comunicat, că din anul 2006 nu a înregistrat şi nu a 

importat în Republica Moldova cărţi, broşuri, publicaţii periodice în denumirea 

cărora se conţine cuvântul „ESPRESSO”. 

Astfel, din informaţiile disponibile se atestă, că compania FOCUS MAGAZIN 

VERLAG GMBH nu utilizează în Republica Moldova marca sa internaţională IR 

625861 ESPRESSO pentru produsele din clasa 16 CIPS o perioadă ce depăşeşte 5 

ani (din 01.01.2006 până în 09.01.2012). 

Reclamantul mai menţionează că, situaţia cînd există nişte mărci înregistrate, 

dar care nu sunt efectiv folosite poate fi privită şi sub aspectul Legii cu privire la 

Protecţia Concurenţei ca concurenţă neloială. Conform art. 6 al acestei legi, sunt 

interzise acţiunile agentului economic, care duc sau care pot duce la limitarea 

concurenţei şi (sau) la lezarea unor alţi agenţi economici, precum şi ale persoanelor 

fizice, inclusiv, prin crearea de obstacole în calea pătrunderii pe piaţă (ieşirii de pe 

piaţă) a unor alţi agenţi economici. 

Reclamantul indică că în conformitate cu art.10 bis din Convenţia de la Paris 

pentru Protecţia Proprietăţii Industriale se interzice orice act de concurenţă contrar 

uzanţelor cinstite în materie industrială sau comercială. 

În şedinţa de judecată reprezentantul reclamantului Radu Jigău a prezentat 

scrisoarea pîrîtului, FOCUS MAGAZIN VERLAG GMBH din data de 22.04.2012, 

adresată Biroul de mandatari autorizaţi „BrevetMarcService” S.R.L., prin care 

acesta a informat că a luat cunoştinţă de cererea de chemare în judecată depusă de 

către reclamant privind decăderea sa din drepturile asupra mărcii internaţionale IR 

625861 ESPRESSO pentru produsele din clasa 16, conform Clasificării 



Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS) şi că la data de 20.04.2012 a depus 

o cerere pe cale internaţională de limitare a protecţiei a mărcii internaţionale IR 

625861 ESPRESSO pe teritoriul Republicii Moldova, recunoscînd, astfel, 

dezinteresul său de protecţie a mărcii internaţionale IR 625861 ESPRESSO pe 

teritoriul Republicii Moldova. 

Reclamantul solicită admiterea integrală a cererii de chemare în judecată şi 

decăderea companiei FOCUS MAGAZIN VERLAG GMBH din drepturile asupra 

mărcii internaţionale IR 625861 ESPRESSO pentru produsele din clasa 16, 

conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS) pentru care 

aceasta este înregistrată. 

Pîrîtul, fiind legal citat, în instanţa de judecată nu s-a prezentat, motivul 

neprezentării nu a fost adus la cunoştinţă instanţei. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu AGEPI nu şi-a format o poziţie 

fermă asupra obiectului litigiului, invocînd că admiterea sau respingerea cerinţelor 

reclamantului rămîne la decizia instanţei judecătoreşti, în dependenţă de probele 

prezentate de părţi. 

Audiind părţile şi analizând motivele invocate în acţiune în cumul cu 

materialele pricinii, instanţa consideră acţiunea întemeiată şi pasibilă de admis 

integral din următoarele considerente: 

Art.118 alin.(1) din Codul de procedură civilă stipulează expres, că fiecare 

parte trebuie să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al 

pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu dispune altfel. Reieşind din aceste 

prevederi a legii, instanţa a stabilit cu certitudine că reclamantul a prezentat probe 

incontestabile, pertinente şi admisibile, în sensul cerinţelor art. 121, 122 din Codul 

de procedură civilă a Republicii Moldova care în cumul confirmă pretenţiile 

reclamantului. 

Instanţa a stabilit că, Compania Société des Produits Nestlé S.A., a depus pe 

cale internaţională o cerere de desemnare posterioară a mărcii internaţionale IR 

1054554 „NESPRESSO” în Republica Moldova. 



Prin notificarea sa din 18.07.2011, AGEPI, a respins marca internaţională IR 

1054554 „NESPRESSO” de la înregistrare în Republica Moldova pentru produse 

din clasa 16 conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS) – 

„Broşuri, cataloage, carduri, materiale imprimante, ziare, cărţi, reviste, manuale, 

ediţii periodice, publicaţii, jurnale”, temei fiind coliziunea cu marca internaţională 

IR 625861 „ESPRESSO”, înregistrată pe nume companiei FOCUS MAGAZIN 

VERLAG GMBH, care dispune deja de desemnare posterioară în Republica 

Moldova. 

Prin acţiunea înaintată, reclamantul solicită decăderea companiei FOCUS 

MAGAZIN VERLAG GMBH din drepturile asupra mărcii internaţionale IR 

625861 ESPRESSO pentru produsele din clasa 16, conform Clasificării 

Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS). 

În art. 14 al.(1) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 se stipulează că dacă în 

decurs de 5 ani după înregistrare marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în 

Republica Moldova pentru produsele şi/sau serviciile pentru care este înregistrată 

sau dacă utilizarea mărcii a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani, 

titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în condiţiile legii 

menţionate. 

Conform informaţiilor disponibile rezultă că, compania FOCUS MAGAZIN 

VERLAG GMBH, nu utilizează în Republica Moldova marca sa internaţională IR 

625861 ESPRESSO pentru produsele din clasa 16 CIPS o perioadă ce depăşeşte 5 

ani (din 01.01.2006 până în 09.01.2012) şi instanţa consideră că lipsesc careva 

motive întemeiate pentru neutralizarea de către compania FOCUS MAGAZIN 

VERLAG GMBH a mărcii internaţionale IR 615861 ESPRESSO pe teritoriul 

Republicii Moldova. 

Faptul nefolosirii de către pîrît a mărcii internaţionale IR 625861 ESPRESSO 

pentru produsele din clasa 16 CIPS este confirmată de răspunsurile companiilor de 

distribuţie a ziarelor şi revistelor din Republica Moldova, compania „Moldpresa” 

S.A., Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”, precum şi a Camerei Naţionale a 

Cărţii din Republica Moldova pe lângă Ministerul Culturii. 



Instanţa consideră că, prin scrisoarea pîrîtului din data de 22.04.2012, adresată 

Biroului de mandatari autorizaţi „BrevetMarcService” S.R.L., prin care acesta a 

informat că a luat cunoştinţă de cererea de chemare în judecată depusă de către 

reclamant privind decăderea sa din drepturile asupra mărcii internaţionale IR 

625861 ESPRESSO şi că la data de 20.04.2012 a depus o cerere pe cale 

internaţională de limitare a protecţiei a mărcii internaţionale IR 625861 

ESPRESSO pe teritoriul Republicii Moldova, pîrîtul a recunoscut faptul nefolosirii 

a mărcii pe teritoriul Republicii Moldova şi că nu se opune decăderii din drepturi 

asupra mărcii internaţionale IR 625861 ESPRESSO. 

În conformitate cu art. 20 alin.(1) a) al Legii nr.38 din 29.02.2008 privind 

protecţia mărcilor, orice persoană are dreptul să depună la Curtea de Apel Chişinău 

o cerere de decădere a titularului din drepturi asupra mărcii, dacă marca în decursul 

unei perioade neîntrerupte de 5 ani nu a fost utilizată. 

Reclamantul este considerat în decăderea reclamantului din drepturi asupra 

mărcii internaţională IR 625861 „ESPRESSO” pentru produsele din clasa 16, 

conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS) pentru care 

aceasta este înregistrată din motivul că reclamantul intenţionează să extindă 

acţiunea mărcii internaţionale IR 1054554 „NESPRESSO” prin desemnare 

posterioară în Republica Moldova pentru produsele din clasa 16, conform 

Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS) „Broşuri”, cataloage, 

carduri, materiale imprimate, ziare, cărţi, reviste, manuale, ediţii periodice, 

publicaţii, jurnale”, prin care fapt acţiunea se admite integral, prin decăderea 

companiei FOCUS MAGAZIN VERLAG GMBH din drepturile asupra mărcii 

internaţionale IR 625861 ESPRESSO pentru produsele din clasa 16, conform 

Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS) pentru care aceasta 

este înregistrată în Republica Moldova. 

În conformitate cu art. art.237-241 CPC, instanţa de judecată, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Se admite acţiunea companiei Société des Produits Nestlé S.A. integral. 



Se decade companiei FOCUS MAGAZIN VERLAG GMBH din drepturile 

asupra mărcii internaţionale IR 625861 ESPRESSO pentru produsele din clasa 16, 

conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS), pentru care 

aceasta este înregistrată în Republica Moldova. 

Hotărîrea cu drept de recurs în termen de 20 zile la Curtea Supremă de 

Justiţie. 

 

 

Preşedintele şedinţei, 
Judecătorul  
 


