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• Colegiul Civil,Comercial şi de Contencios administrativ al Curţii de Apel
Chişinău .•
în componenţă:
Preşedintele şedinţei, judecător Nicolae CRAIU
Grefier . Elena ClllCU
Cuparticiparea reprezentantul reclamantului Jigău Radu şi reprezentantul AGEPI-
Dadu Elena a examinat în şedinţă publică cererea de chemare în judecată înaintată

CI de. Astelles Pharma Europe BV împotriva A2IENDE CHIMICHE RIUNITE
ANGELINI FRANCESCO A.C.RA.F.S.P.A, intervenient accesoriu AGEPI cu
privire la decăd~rea din drepturile a.~llnramilrc~iiinternaţionale, instanţa,

a constatat: .

.J'

Argumentele participanţilor la proces~
1.La data de 27 octoplbrie 2014, reclamantul Astelles Pharma Europe BV. s-a
adresat cu cerere chemare în judecată către AZIENDE cHiMICHE RIUNITE
ANGELINI FRANCESCO A.C.RA.F.S.P.A, intervenient accesoriu AGEPI
cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii internaţionale.

.2. În motivarea acţiunii s-a indicat că, Compania Astellas Pharma Europe B.V. a
depus o cerere de desemnare posterioară a mărcii internaţionale IR 370187
UNIDOX în Republica Moldova. Prin Notificarea din 23.01.2013, Agenţia de
Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), a respins
această marcă la înregistrare în Republica Moldova, temei fiind' coliziunea cu
marca internaţională IR 761228 UNIDROX, care dispune deja de desemnare
posterioară în Moldova (Anexa 4).Compania AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
ANGELINI FRANCESCO A.G.R.A.F. S.P.A. nu utilizează în Moldova marca
sa internaţională IR 761228 UNIDROX o perioadă ce depăşeşte 5 $ (din
. 01.01.2008 până în 31.08.2014). De asemenea reclamantul,menţionează că în
Moldova lipsesc motivele întemeiate pentru neutilizarea de către compania
AZIENDE CHIMICHE RlUNlTE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F.
S.P.A. a mărcii internaţionale IR 761228 UNIDROX. Neutilizarea de către
compania AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO
A.C.R.A.F. S.P.A. a mărcii sale internaţionale IR 761228 UNIDROX este
confirIp.atăprintr-un şir de probe. Potrivit informaţiei Serviciului Vamal cu
privire la introducerea produselor «Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicina; substanţe şi alimente di sau
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plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, erbicide» cu denumirea "UNIDROX" în Republica
Moldova se menţionează că asemenea produse nu au fost introduse.

3. În şedinţa de judecată, reprezentantul reclamantului a susţinut cerereasolicitând
admiterea acesteia integral.

4. Reprezentantul pârâtului nu s-a prezentat fiind înştiinţat în mod legal, conform
art.105CPC.

5. În şedinţa de judecată, reprezentantul AGEPI a lăsat la discreţia instanţei
chestiunea privind admiterea sau respingerea afţiunii.
Aprecierea instanţei.

6. Audiind explicaţiile părţilor, verificând şi analizând materialele cauzei, instanţa
de judecată ajunge la concluzia de a admite acţiunea reieşind din următoarele
considerente.

7. Conform art. 20 alin.(l) lit. a) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia
mărcilor, orice persoană este în drept să depună la Curtea de Apel Chişinău o
cerere de decâdere a titularului din dreptuTI asupra mărcii, dacă marca în
decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani nu a' fost utilizată.

8. Astfel, în cadrul şedinţei de judecată s~a constatat c;u certitudine că, compania
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.RA.F.
S.P.A. nu utilizează în Moldova marca ~a internaţională IR 761228 UNIDROX,
care are desemnare posterioară în Republica Moldova, pentru produse «Produse .
farmaceutice şi veterinare; produse igi~nice pentru, medicina; substanţe şi
alimente dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru sugari;
suplimente dietetice pentru oameni şi animale;plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru-plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pent:rildistrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
erbicide» din clasa 05 CIPS, pe o perioadă ce depăşeşte 5 ani, şi anume din
01.01.2008 până în 31.08.2014. ..

9. Instanţa menţionează că, la materialele cauzei lipsesc careva motive întemeiate
privind neutilizarea de către compania AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
ANGELINI FRANCESCO A.C.RA.F. S.PA a mărcii internaţionale IR
761228 UNIDROX, pe teritoriul Republicii Moldova, or, 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 drepturi asupra ei.

10. Art. 14 alin.(l) din această Lege prevede, că «dacă în decurs de 5 ani după
înregistrare marca nu a Tacut 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 prezentei legi, cu
excepţia cazurilor când există motive întemeiate pentru neutilizare».

Il. Totodată, instanţa reiterează faptul că, potrivit informaţiei Serviciul Vamal cu
privire la introducerea produselor «Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicina; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale;
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plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi'
pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea anÎn1alelor
dăunătoare; fungicide, erbicide» cu denumirea "UNIDROX" în Republica
Moldova nu au fost introduse (Anexe 2, 3).

12.Astfel, instanţa de judecată, conform normelor de drept enunţate, ajunge la
concluzia de a admite acţiunea şi a decade compania AZIENDE CHIMICHE
RIUNITE ANGELINI FRANCESCO AC.R.AF. S.P.A din drepturile asupra
mărcii internaţionale IR 761228 UNIDROX.

13. în temeiul celor expuse, conducându-se de prevederile art. art. 14,20,83 din nr.
38 din 29.02.2008, art. art. 238-241 CPC, instanţa de judecată,

•
hotărăşte:

Se admite cererea de chemare înjudecată depusă de Astelles Pharma Europe BV .
În1potriva AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO
A.C.R.A.F.S.P.A , intervenient accesoriu AGEPI cu privire la decăderea din
drepturile asup'ramărcii internaţionale.
Se decade,' compania AZIENDE CIllMICHE RIUNI1E ANGELINI

FRANCESCO AC.R.AF. S.P.A. din drepturile asupra mărcii internaţionale IR
761228 UNIDROX.

Hotărârea cu drept de recurs îti Curtea Supremă de Justiţie în termen de două
luni de la pronunţare.
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Preşedintele şedinţei,
Judecător
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Nicolae CRAIU
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