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29 martie 2012                                                                  mun. Chişinău 
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Preşedinte de şedinţă, judecătorul                       Grigore Zubati 

Grefierul                                                               Ina Pruteanu 

Translator                                                             Valentina Zlagoda 

A judecat în şedinţă deschisă cererea lui Şceriţa Olga către Uniunea 

Chinologică din Moldova privind apărarea drepturilor la marca comercială 

protejată şi la cererea reconvenţională depusă de Uniunea Chinologică din 

Moldova către Şceriţa Olga şi Agenţia de protecţie a Proprietăţii Intelectuale 

privind nulitatea mărcii. 

Audiind participanţii în cauză, instanţa de judecată 

constată 

La 12 iulie 2011 Şceriţa Olga a depus în Curtea de Apel Chişinău cerere către 

Uniunea Chinologică din Moldova privind apărarea drepturilor la marca 

comercială. 

În motivarea cererii a indicat, că la 28.10.2008 în conformitate cu certificatul 

de înregistrare a mărcii nr. 19037, reclamanta a devenit titular a mărcii înregistrate, 

bucurîndu-se de toate drepturile prevăzute de legislaţia RM. Suplimentar prin 

Certificatul de înregistrare a obiectelor ocrotite de dreptul de autor şi drepturile 

conexe seria AP nr. 2585/2069 din 27.10.2008 reclamanta a devenit titular a operei 

de artă plastică „Фамильный герб «Unmatched Champions Matiash» (UChM)”, 

protejat de legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 293 din 

23.11.1994. 



Susţine reclamanta că Uniunea Chinologică din Moldova, foloseşte obiectele 

indicate mai sus pe certificatele de înregistrare a căţeilor, carnetele de membru, 

paşapoarte pentru animale de companie, invitaţii la concursuri, etc, fără a avea 

careva permisiuni din partea titularului acestora. 

La data de 03.11.2010 în adresa Uniunii Chinologice din Moldova a fost 

expediată o cerere conform căreia reclamanta Şceriţa Olga a solicitat încetarea 

utilizării mărcii şi a operei de artă plastică indicată mai sus, cerere care a rămas 

fără răspuns şi îndeplinire. 

Solicitată reclamanta obligarea Uniunii Chinologice din Moldova de a nu 

folosi marca comercială protejată prin certificatul de înregistrare a mărcii nr. 19037 

din 27.10.2008 şi de a nu folosi opera de artă plastică „Фамильный герб « 

Unmatched Champions Matiash» (UChM)»”, protejat prin Certificatul de 

înregistrare a obiectelor ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe seria AP 

nr. 2585/2069 din 27.10.2008, încasarea de la reclamant a tuturor cheltuielilor 

legate de examinarea cauzei. 

Uniunea Chinologică din Moldova a depus cerere reconvenţionaşă către 

Şceriţa Olga şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală prin care solicit să 

fie declarată nulă marca înregistrată la Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

intelectuală cu nr. 19037 pe numele pârâtei Şceriţa Olga ca fiind înregistrată 

contrar prevederilor legii, să fie încasate de la pârâtă în beneficiul Uniunii 

Chinologice din Moldova (UChM) cheltuielile legate de actualul proces. 

În motivarea cererii reconvenţionale, UChM consideră acţiunea reclamantei 

Şceriţa  ca fiind neîntemeiată, pasibilă respingerii cu admiterea cererii 

reconvenţionale în baza următoarelor motive: nu corespund cu prevederile art. 

5,7,21 din Legea nr.38/2008 privind protecţia mărcilor : Semnele prezentate de 

către Şceriţa O. la AGEPI nu întruneau condiţiile stipulate de 5 din Legea 

nr.38/2011 şi nu puteau servi la deosebirea produselor şi/sau serviciilor persoane 

fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice deoarece aceste 

semen erau folosite de Uniunea Chinologică din Moldova mai mulţi ani la rând, 



fiind imprimate utilizate pe toate actele Asociaţiei obşteşti inclusiv pe actele 

înregistrării de stat şi pe ştampile organizaţiei. 

Se susţine în cererea reconvenţională că această marcă este lipsită şi de 

caracter distinctiv deoare momentul înregistrării, şi după, acest semn era identic cu 

cel utilizat de UChM. Dovadă a acestor afirmaţii constituie actele alăturate la 

prezenta cerere, perfectate cu mult înainte de înregistrarea, la 28.10.2008, de către 

Şceriţa O. a mărcii contestate. 

Reprezentantul prin procură a Agenţiei de Protecţiei a Proprietăţii Intelectuale 

a solicitat respingerea cererii reconvenţionale ca netemeinică. 

Audiind participanţii în cauză, studiind materialele cauzei civile, instanţa de 

judecată consideră cererea de bază ca întemeiată şi urmează a fi admisă, iar cererea 

reconvenţionaşă ca netemeinică şi urmează a fi respinsă din următoarele 

considerente. 

1. Ce ţine de cererea de bază. 

Din actele cauzei rezultă că la 28.10.2008 reclamanta ŞCERIŢA Olga a depus 

cererea de înregistrare a mărcii verbale cu numărul depozitului 024484 pentru 

produsele şi serviciile claselor: 31 – produse agricole, horticole, forestiere şi 

cereale, necuprinse în alte clase; animale vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, 

plante şi flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 35 – publicitate; gestiunea 

afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea 

produselor din clasa 31; 41 – educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi 

culturale; 44 – servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă şi de 

îngrijire a frumuseţii pentru oameni; servicii de horticultura şi de silvicultură, 

conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării 

mărcilor. 

De către AGEPI nu au fost depistate careva drepturi anterioare înregistrate pe 

teritoriul Republicii Moldova, la fel, după publicarea cererii în buletinul Oficial de 

Proprietate Industrială (BOPI) nr. 1/2009 nici o persoană terţă nu a contestat 

înregistrarea mărcii. 



La data de 23.07.2009 a fost emisă decizia de înregistrare a mărcii, iar la data 

de 06.10.2009 a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii nr. 19037 pentru 

produsele şi serviciile claselor 31, 35, 41 şi 44, pe numele reclamantei ŞCERIŢA 

Olga. 

Instanţa de judecată reţine că înregistrarea mărcii după reclamantă au fost 

realizate în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2008 privind protecţia 

mărcii (în continuare - Legea nr. 38/2008). 

În consecinţă cererea reclamantei Şceriţa fiind întemeiată urmează a fi admisă. 

2. Ce ţine de cererea reconvenţională să fie declarată nulă marca nr. 19037 pe 

numele ŞCERIŢA Olga. 

Astfel în cererea reconvenţională se solicită declararea nulă a mărcii nr. 19037, 

ca fiind înregistra contrar prevederilor legii. 

Instanţa de judecată reţine că motivele de nulitate a unei mărci sunt prevăzute la 

art.21 şi 22 al Legii nr.38/2008. Art.21(1) al legii nr.38/2008 prevede următoarele 

temeiuri de nulitate a unei mărci: marca a fost înregistrată contrar prevederilor 

art.7; solicitantul cu rea-credinţă la momentul depunerii cererii de înregistrare a 

mărcii. 

În conformitate cu prevederile art.7 al legii nr. 38/2008 se refuză înregistrarea: 

semnelor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.5; mărcilor care sunt lipsite 

de caracter distinctiv; mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicaţii ce 

pot servi în comerţ pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, 

valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, 

alte caracteristici ale acestora; mărcilor constituite exclusiv din semne ori din 

indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile loiale şi constante; 

semnelor constituite exclusiv din forma impusă de însăşi natura produselor sau di 

forma produsului necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic, sau din forma care 

conferă valoare esenţială produsului; mărcilor care sunt contrare ordinii publice 

sau bunelor moravuri ori prejudiciază imaginea şi interesele statului; mărcilor care 

pot induce în eroare consumatorul în ceea ce priveşte originea geografică, calitatea 

ori natura produsului şi/sau a serviciului; mărcilor care conţin reproduceri sau 



imitaţii de steme, drapele şi embleme de stat, denumiri oficiale sau istorice de state 

ori abrevierea lor, denumiri depline sau abreviate de organizaţii internaţionale şi 

interguvernamentale, semne, sigilii oficiale de control, de garanţie şi de marcare, 

decoraţii şi alte semne de distincţie care, în lipsa autorizaţiei autorităţilor 

competente, trebuie refuzate în conformitate cu art.6 ter din Convenţia de la Paris 

pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883, denumită în continuare 

Convenţia de la Paris; mărcilor care conţin reproduceri de insigne, de embleme sau 

de ecusoane, altele decît cele protejate conform art.6 ter din Convenţia de la Paris, 

şi care prezintă un interes public deosebit, cu excepţia cazurilor cînd înregistrarea 

este autorizată de autorităţile competente; mărcilor care conţin semne de înaltă 

valoare simbolică, în special simboluri religioase; k) mărcilor care conţin ori sunt 

constituite: dintr-o indicaţie geografică menită să identifice vinuri sau alte produse 

alcoolice; sau dintr-o desemnare identică ori similară cu o indicaţie geografică sau 

cu o denumire de origine protejată pe teritoriul Republicii Moldova. 

Se reţine că în cazurile cînd produsele nu au originea corespunzătoare indicaţiei 

geografice sau denumirii de origine, chiar dacă originea adevărată a produsului 

este indicată, ori dacă indicaţia geografică sau denumirea de origine este utilizată 

în traducere ori este însoţită de expresii cum ar fi „de genul”, „de tipul”, „de stilul”, 

„imitaţie” sau de o expresie similară, precum şi în cazul cînd mărcile sunt solicitate 

pentru produse neacoperite de indicaţia geografică sau de denumirea de origine 

protejată în măsura în care aceste produse sunt comparabile cu cele pentru care 

indicaţia geografică sau denumirea de origine este protejată ori în măsura în care 

utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar permite să se obţină un profit 

nemeritat din reputaţia indicaţiei geografice sau a denumirii de origine protejate. 

Instanţa de judecată reţine că în cererea reconvenţională Uniunea Chinologică 

nu arată temeiul de nulitate prevăzut la art. 7 al. 7 al Legii nr. 38/2008 şi nici nu 

aduce probele corespunzătoare. 

Argumentul din cererea reconvenţională precum că Şceriţa Olga a acţionat cu 

rea credinţă la înregistrarea mărcii nu a fost probat. 



În drept, conform art. 21 (1) b) al Legii nr. 38/2008, „Marca este declarată nulă 

dacă solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de 

înregistrare a mărcii, 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 ei cu rea-credinţă se va ţine cont în special de faptul dacă 

marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu altă 

marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj. 

Ce ţine de argumentul că marca nr. 19037 este lipsită de caracter distinctive, 

instanţa de judecată consider că şi acest argument al reclamantului este lipsit de 

temeiuri juridice şi urmează a fi respins din următoarele considerente. 

Norma legii prevede că distinctivitatea este o condiţie esenţială pentru 

înregistrarea ca marcă a unui semn, care rezultă din chiar definiţia dată mărcii în 

art. 2 al Legii nr.38/2008: „marcă – orice semn susceptibil de reprezentare grafică, 

care serveşte la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau 

juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice”. 

Prevederi similare se conţin şi în art. 15(1) din Acordul privind aspectele 

drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (încheiat la Marrakech la 15 

aprilie 1994), la care Republica Moldova a aderat prin Legea Republicii Moldova 

nr. 218-XV din 01 iunie 2000. 

Pentru a fi distinct, semnul trebuie să aibă aptitudinea de a individualiza 

produsul (serviciul) în cadrul aceleiaşi categorii de produse (servicii), de a-l 

deosebi de produsele (serviciile) identice sau similare aparţinând altor comercianţi. 

Astfel, de către AGEPI în urma examinării semnului, nu au fost depistate 

motive de refuz a înregistrării a acestuia (inclusiv, lipsa caracterului distinctiv) şi s-

a constatat îndeplinirea condiţiilor legale pentru înregistrarea mărcii nr. 19037. 

La caz, Uniunea Chinologică nu a prezentat nici o probă în susţinerea 

ilegalităţii derulării procedurilor la AGEPI privind înregistrarea mărcii nr. 19037. 

În consecinţă, instanţa de judecată consideră acţiunea reconvenţională ca lipsită 

de temeiuri juridice şi urmează a fi respinsă. 



Ţinînd cont de cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 238-241 Cod de 

procedură civilă, instanţa de judecată 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Se admite în parte cererea de bază depusă de Şceriţa Olga. 

Se obligă Uniunea Chinologică din Moldova de a nu folosi marca comercială 

protejată prin certificatul de înregistrare a mărcii nr. 19037 din 27.10.2008 şi de a 

nu folosi opera de artă plastică „Фамильный герб «Unmatched Champions 

Matiash» (UChM)”, protejat prin Certificatul de înregistrare a obiectelor ocrotite 

de dreptul de autor şi drepturile conexe seria AP nr. 2585/2069 din 27.10.2008, 

În rest cerinţele lui Şceriţa Olga se resping. 

Se respinge integral cererea reconvenţională depusă de Uniunea Chinologică 

din Moldova către Şceriţa Olga şi Agenţia de Protecţie a Proprietăţii Intelectuale 

privind nulitatea mărcii ca netemeinică. 

Hotărîre cu drept de recurs în termen de 20 zile în Curtea Supremă de Justiţie. 

 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                             Grigore Zubati 

 

 


