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D E C I Z I E 

 

 

21 iulie 2010                                                                      mun.Chişinău 

 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul   Svetlana Novac  

Judecătorii                                         Galina Stratulat  şi Valeriu Arhip   

               

 

Cu participarea interpretului Viorel Vasilachi 

examinînd în şedinţă publică recursul declarat de The Procter & Gamble 

Company 

 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de „Berlin Chemie 

AG" împotriva The Procter & Gamble Company, intervenientului  accesoriu  de partea 

pîrîtului Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind decăderea din dreptul la 

marcă împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 19 aprilie 2010, prin care acţiunea a 

fost admisă 

c o n s t a t ă 

 

La 06.08.2009, „Berlin Chemie AG" a depus cerere de chemare în judecată 

împotriva The Procter & Gamble Company, intervenientului accesoriu de partea pîrîtului 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare A.G.E.P.I.) privind 

decăderea din dreptul la marcă. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că, în baza avizului provizoriu al 

A.G.E.P.I din 24.04.2009, întreprinderii „Berlin Chemie AG" i s-a refuzat înregistrarea 

mărcii „Квикс" pe motivul similitudinii mărcii solicitate cu alte două mărci „Викc" nr. R 

1632 şi „Viks" nr.R 163 1 înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova în  numele The 

Procter & Gamble Company.  

Reclamantul menţionează că, de la data înregistrării acestor mărci, pîrîtul nu 

desfăşoară activităţi pe teritoriul Republicii Moldova  şi nu le foloseşte în ceea ce priveşte 

produsele din clasa 05 (produse farmaceutice, medicamente, substanţe dietice de uz 

medical).  

Conform art. 20 al. (1) lit. a) din  Legea privind protecţia mărcilor nr. 38/29.02. 

presupune că deţinătorul mărcii pierde drepturile sale asupra mărcii în condiţiile în care 

marca respectivă nu a făcut obiectul unei utilizări efective timp de cinci ani fără întreruperi.  



 

Astfel, existenţa mărcii înregistrate nu-i permite reclamantului înregistrarea 

mărcii solicitate, fapt care a determinat adresarea  lui în judecată cu prezenta cerere. 

Cere reclamantul „Berlin Chemie AG" decăderea The Procter & Gamble 

Company din dreptul asupra mărcilor „Викc" nr. R 1632 şi „Viks" nr.R 1631 pentru  

produsele din clasa 05 conform clasificaţiei internaţionale de produse şi servicii.  

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 19.04.2010, acţiunea a fost admisă 

conform pretenţiilor formulate de reclamant. 

La 08.06.2010, The Procter & Gamble Company  a declarat recurs împotriva 

hotărârii primei instanţe, cerând admiterea recursului, casarea hotărârii primei instanţe şi 

emiterea unei noi hotărâri cu privire la respingerea acţiunii.  

Recurentul în motivarea amplă a recursului declarat a invocat că concluziile 

primei instanţei contravin circumstanţelor pricinii, în plus ele rezultă din interpretarea 

eronată a normelor de drept material şi internaţional.  

Reprezentantul recurentului, The Procter & Gamble Company,                            

V. Necliudov în şedinţa în şedinţa instanţei de recurs a cerut admiterea recursului declarat,  

casarea hotărârii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărâri cu privire la respingerea 

acţiunii. 

Reprezentantul intimatului „Berlin Chemie AG", N. Glazunov  în şedinţa în 

şedinţa instanţei de recurs a cerut respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii judecătoreşti 

pe care o consideră legală şi întemeiată.  

Reprezentantul intimatului A.G.E.P.I,  M. Matveev a lăsat soluţia la opinia 

instanţei.   

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră că recursul urmează a fi respins din 

următoarele considerente.  

În conformitate cu art. 417 alin. (1) lit.a) CPC, instanţa de recurs, după ce judecă 

recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină hotărîrea primei instanţe. 

Analizînd temeinicia şi legalitatea hotărîrii contestate, contrar motivelor de 

recurs formulate, instanţa de recurs consideră legală soluţia primei instanţe. 

Astfel, s-a stabilit că, mărcile verbale „Викc" nr. R 1632 şi „Viks" nr.R 163I  

pentru toate produsele din clasa 5 au fost înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova la 

data de 21.09.1994 pe numele The Procter & Gamble Company. 

În baza avizului provizoriu al A.G.E.P.I din 24.04.2009, întreprinderii „Berlin 

Chemie AG" i s-a refuzat înregistrarea mărcii „Квикс" pe motivul similitudinii mărcii 

solicitate cu alte două mărci „Викc" nr. R 1632 şi „Viks" nr.R 1631 înregistrate pe teritoriul 

Republicii Moldova în  numele The Procter & Gamble Company.  

Conform art. 20 al. (1) din  Legea privind protecţia mărcilor nr. 38/29.08.2008, 

titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în urma unei cereri de decădere din 

drepturi, depuse la Curtea de Apel Chişinău, sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune 

de apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi instanţă, dacă în decursul unei perioade 

neîntrerupte de 5 ani, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective 

în Republica Moldova pentru produsele şi/sau serviciile pentru care a fost înregistrată. 

S-a stabilit cu certitudine faptul că în perioada de după înregistrarea mărcilor, 

pentru produsele înregistrate aceste mărci nu au fost utilizate efectiv în Republica Moldova. 

În contradictoriu cu cele sus enunţate, recurentul nu a prezentat dovezi privitor la 

faptul utilizării lor în perioada invocată, ba mai mult acest fapt a şi fost  recunoscut de către 

recurent. 



 

Argumentele recurentului în vederea motivării neutilizării mărcii cu referire la 

cercetarea şi aprobarea clinică a preparatelor farmaceutice, au fost apreciate corect de către 

prima instanţa ca fiind nefondate. 

Or, din anul 1994 pînă în prezent, mărcile nu au făcut obiectul unei utilizări 

efective. 

În ceea ce priveşte nesolicitarea consimţămîntului titularului mărcilor pentru 

înregistrarea mărcii solicitate, cît şi intenţia părţilor de a încheia o tranzacţie de împăcare, 

aceste circumstanţe nu constituie temei pentru respingerea cererii reclamantului cu 

decăderea pîrîtului din drepturile asupra mărcilor verbale înregistrate, ci pentru tranşarea 

litigiului pe cale amiabilă. 

La caz, întrucît recurentul nu a prezentat dovezi privind derularea procedurii  de 

soluţionare amiabilă a litigiului şi acordul părţilor la încheierea unei tranzacţii, instanţa de 

recurs consideră că recursul declarat urmează a fi respins cu menţinerea hotărîrii primei 

instanţe.  

Din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că, hotărârea primei 
instanţe este întemeiată şi legală, iar temeiurile invocate de către recurent sunt neîntemeiate, 
Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la 
concluzia de a respinge recursul şi de a menţine hotărârea primei instanţe. 

În conformitate cu art. 417 al.(1) lit.a), art.419 CPC, Colegiul civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

 

d e c i d e 

 

Se respinge recursul declarat de The Procter & Gamble Company, 

 Se menţine hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 19 aprilie 2010 în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată depusă de „Berlin Chemie AG" împotriva The 

Procter & Gamble Company, intervenientului  accesoriu  de partea pîrîtului Agenţiei de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală privind decăderea din dreptul la marcă.  

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

    Preşedintele şedinţei, judecătorul                          Svetlana Novac  

     Judecătorii                                                                 Galina Stratulat  

                                                                               Valeriu Arhip 


