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05.10.2011 
Colegiul Civil şi de Contencios Administrativ 

al Curţii de Apel Chişinău 
 

în componenţă: 
Preşedinte de şedinţă      PanovAna 
Grefier         Ojoga Andrei 

 
A examinat în şedinţă publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată a 

lui Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Bellakt” către KVARTIUK 

Pavel şi inlrvenientul accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

(AGEPI) privind anularea integrală a mărcii, instanţa, 

constată: 

Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Bellakt” a depus cerere de 

chemare în iudecată privind recunoaşterea mărcii БЕЛЛAKT nr. 17191, titular 

KVARTIUK Pavel, ca fiind înregistrată cu rea-credinţă, şi anularea integrală a 

acestei mărci. 

În motivarea acţiunii reclamantul, a indicat că, marca БЕЛЛAKT nr. 17191 a 

fost înregistrată pe 24 octombrie 2008 de către KVARTIUK Pavel pentru 

produsele şi serviciile din clasele 05 şi 35, conform Clasificării Internaţionale a 

Produselor şi Serviciilor (CIPS). 

Conform prevederilor Art. 8 al Convenţiei de la Paris pentru Protecţia 

Proprietăţii Industriale numele comercial este protejat în toate ţările Uniunii, adică 

care sunt parte a Convenţiei, fără obligaţia de depunere sau de înregistrare, 

indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marcă. 

Compania Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe obshchestvo «Bellakt» şi-a 

început activitatea încă în anul 1970, fiind Volkovysskii molocino-konservnîi 

kombinat detskogo pitania, denumirea prezentă de «Bellakt» fiind primită în anul 

1991. 

Numele comercial «Bellakt», care este de asemenea şi marcă, graţie calităţii 

produselor precum şi livr ărilor lor, devine cunoscut atât în Republica Belarus, cât 

şi într-un şir de alte ţări, inclusiv şi în Republica Moldova. 
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Există un şir de confirmări documentare privind furnizările de produse de 

către compania Volkovysskoe otkrytoe aktsionemoe obshchestvo «Bellakt» în 

Moldova încă din anul 2006 adică cei puţin din acest an numele comercial 

«Bellakt» este protejat în Republica Moldova. Aceste afirmări vor fi menţionate şi 

în continuare şi sunt alăturate la prezenta Cerere de chemare în judecată. 

Cererea de înregistrare a mărcii БЕЛЛAKT nr. 17191 a fost depusă la Agenţia 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) de către KVARTIUK Pavel pe 

18.06.2007, adică posterior datei la care a început protecţia numelui comercial 

«Bellakt». 

Astfel înregistrarea mărcii БЕЛЛAKT nr. 17191 s-a produs cu încălcarea 

prevederilor Art. 8 al Convenţiei de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii 

Industriale. 

În conformitate cu Art. 21(l)b) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia 

mărcilor marca este declarată nulă 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. Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe obshchestvo «Bellakt», este 

unul din cei mai mari producători de produse lactate praf în Europa şi în ţările CSI. 

în Republica Belarus întreprinderea este singurul producător de produse lactate 

praf pentru alimentarea copiilor. 

Compania Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe obshchestvo «Bellakt» şi-a 

început activitatea încă în anul 1970, fiind Volkovysskii molocino-konservnîi 

kombinat detskogo. pitania, denumirea prezentă de «Bellakt» fiind primită în anul 

1991. 

Din acel moment produsele întreprinderii sunt marcate cu însemnarea 

«Bellakt». În prezent compania Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
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«Bellakt» produce aşa produse, cum ar fi produse pentru gravide, alimente pentru 

copii, produse lactate, , produse pentru sportivi şi alte produse lactate praf.: 

Produsele sunt fabricate folosind instalaţii moderne, corespunzând celor mai 

rigente cerinţe privind calitatea, drept consecinţă produsele «Bellakt» au fost 

remarcate în radrul expoziţiilor din Republica Belarus şi internaţionale, fiind 

deţinătoare ale numeroase ostincţii. 

Cele menţionate sunt confirmate de informaţia de pe siteul oficial al 

companiei Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe obshchestvo «Bellakt». 

Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe obshchestvo «Bellakt» este titular al 

mărcii «BEJIJIAKT», înregistrată atât în Republica Belarus, cât şi într-un şir de 

alte ţări. 

În anul 2010 compania Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 

«Bellakt» a eakzat desemnarea posterioară a mărcii sale internaţionale IR 1049376 

«BEJIJIAKT» pentru produsele din clasele 05, 29 şi 30 CIPS în Republica 

Moldova. 

În prezent la AGEPI se examinează cererea de desemnare posterioară a acestei 

mărci în Republica Moldova. 

Produsele «Bellakt» , ale companiei Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe 

obshchestvo «Bellakt», cum ar fi diverse produse lactate praf, inclusiv pentru 

alimentarea copiilor, care se referă la clasa 05, sunt furnizate în Republica 

Moldova din anul 2006. 

Furnizările acestor produse sunt confirmate de diferite contracte cu privire la 

furnizări şi de colaborare, de declaraţii vamale, specificări ale produsului şi de 

facturi de expediţie. 

Produsele «Bellakt» începând cu anul 2006 au fost prezente pe piaţa din 

Republica Moldova, chiar şi până la 18.06.2007 - data depunerii de către 

KVARTIUK Pavel a cererii de înregistrare a mărcii BEJIJIAKT nr. 17191. 

Consideră că, KVARTIUK Pavel la momentul depunerii cererii de 

înregistrare a mărcii sale ştia şi putea şti despre existenţa mărcii, «BEJIJIAKT», 

care aparţine companiei Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
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«Beliakt», cunoscute atât în Republica Belarus, ţara de origine, cât şi în alte 

ţări, inclusiv şi în Republica Moldova. 

Acţiunile lui KVARTIUK Pavel în ce priveşte înregistrarea mărcii 

BEJIJIAKT nr. 17191 au fost de rea-credinţă şi, deci, această marcă urmează a fi 

declarată nulă. 

Reprezentantul reclamantului, „BrevetMarcService” S.R.L., Nekliudov 

Valentin, în şedinţa de judecată, a susţinut acţiunea şi a cerut admiterea acesteia. 

Reprezentantul pârâtului, Florea Roman, în şedinţa de judecată, n-a 

recunoscut acţiunea şi a cerut respingerea acesteia. 

Reprezentantul AGEPI, Ciuş Doina, în şedinţa de judecată a depus referinţă 

f.d., şi a arătat că este de competenţa instanţei de judecată de a aprecia gradul de 

credinţă a solicitantului. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, instanţa de judecată acţiunea 

întemeiată şi care urmează a fi admisă din următoarele considerente. 

Potrivit art. 16 al.1 a Legii RM „contenciosului administrativ” persoana care 

se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act 

administrativ şi nu este mulţumită de răspunsul primit la cererea prealabilă sau nu a 

primit nici un răspuns în termenul prevăzut de lege, este în drept să sesizeze 

instanţa de contencios administrativ competentă pentru anularea, în tot sau în parte, 

a actului respectiv şi repararea pagubei cauzate, inclusiv a pagubei morale. 

Potrivit 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 ai 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 motivul 

înregistrării ei cu rea-credinţă se va ţine cont în special de faptul dat că marca 

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

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

Conform prevederilor Art. 8 al Convenţiei de la Paris pentru Protecţia 

Proprietăţii Industriale, numele comercial este protejat în toate ţările Uniunii adică 
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care sunt parte a Convenţiei, fără obligaţia de depunere sau de înregistrare, 

indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marcă. 

Republica Moldova a devenit parte a acestei Convenţii din 25 decembrie 

1991. 

Marca BEJIJIAKT nr. 17191 completamente identică cu numele comercial al 

Reclamantului, şi anume „Bellakt” (Беллакт) Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe 

obshchestvo. 

Compania Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe obshchestvo «Bellakt» şi-a 

început activitatea încă în anul 1970, fiind Volkovysskii molocino-konservnîi 

kombinat detskogo pitania, denumirea prezentă de «Bellakt» fiind primită în anul 

1991. 

Din acest an numele comercial «Bellakt», care este de asemenea şi marcă, 

graţie calităţii produselor, precum şi livrărilor lor, devine cunoscut atât în 

Republica Belarus cât şi într-un şir de alte ţări, inclusiv şi în Republica Moldova. 

Există un şir de confirmări documentare privind furnizările de produse de 

către compania Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe obshchestvo «Bellakt» în 

Moldova încă din anul 2006, adică cei puţin din acest an numele comercial 

«Bellakt» este protejat în Republica Moldova. Aceste afirmări vor fi menţionate şi 

în continuare şi sunt alăturate la prezenta Cerere de chemare în judecată. 

Instanţa a constat că cererea de înregistrare a mărcii BEJIJIAKT nr. 17191 a 

fost depusă la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) de către 

KVARTIUK Pavel pe 18.06.2007, posterior datei la care a început protecţia 

numelui comercial «Bellakt». 

Astfel, înregistrarea mărcii BEJIJIAKT nr. 17191 s-a produs cu încălcarea 

prevederilor Art. 8 al Convenţiei de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii 

Industriale. 

În conformitate cu Art. 21(l)b) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia 

mărcilor, marca este declarată nulă dacă solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în 

momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. 
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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. 

Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe obshchestvo «Bellakt», este unul din cei 

mai mari producători de produse lactate praf în Europa şi în ţările CSI. În 

Republica Belarus întreprinderea este singurul producător de produse lactate praf 

pentru alimentarea copiilor. 

Compania Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe obshchestvo «Bellakt» şi-a 

început activitatea încă în anul 1970, fiind Volkovysskii molocino-konservnîi 

kombinat detskogo pitania, denumirea prezentă de «Beilakt» fiind primită în anul 

1991. 

Din acel moment produsele întreprinderii sunt marcate cu însemnarea 

«Bellakt». În prezent compania Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 

«Bellakt» produce aşa produse, cum ar fi produse pentru gravide, alimente pentru 

copii, produse lactate, produse pentru sportivi şi alte produse lactate praf. 

Produsele sunt fabricate folosind instalaţii moderne, corespunzând celor mai 

rigente cerinţe privind calitatea, drept consecinţă produsele «Bellakt» au fost 

remarcate în radrul expoziţiilor din Republica Belarus, şi internaţionale, fiind 

deţinătoare ale numeroase distincţii. 

Cele menţionate sunt confirmate de informaţia de pe siteul oficial al 

companiei Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe obshchestvo «Beilakt». 

Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe obshchestvo «Beilakt» este titular al 

mărcii «BEJIJIAKT», înregistrată atât în Republica Belarus, cât şi într-un şir de 

alte ţări. 

În anul 2010 compania Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 

«Bellakt» a realizat desemnarea posterioară a mărcii sale internaţionale IR 

1049376 «BEJIJIAKT» pentru produsele din clasele 05, 29 şi 30 CIPS în 

Republica Moldova. 
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În prezent la AGEPI se examinează cererea de desemnare posterioară a acestei 

mărci în Republica Moldova. 

Produsele «Beilakt» ale companiei Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe 

obshchestvo «Bellakt», cum ar fi diverse produse, lactate praf,: inclusiv pentru 

alimentarea copiilor, care se referă la clasa 05, sunt furnizate în Republica 

Moldova din anul 2006. 

Furnizările acestor produse sunt confirmate de diferite contracte cu privire la 

furnizări şi de colaborare, de declaraţii vamale, specificări ale produsului şi de 

facturi de expediţie. 

Adică, produsele «Bellakt», începând cu anul 2006 au fost prezente pe piaţa 

din Republica Moldova, chiar şi până la 18.06.2007 - data depunerii de către 

KVARTIUK Pavel a cererii de înregistrare a mărcii BEJIJIAKT nr. 17191. 

Astfel, instanţa de contencios consideră, că KVARTIUK Pavel la momentul 

depunerii cererii de înregistrare a mărcii sale ştia şi putea şti despre existenţa 

mărcii «BEJIJIAKT», care aparţine companiei Volkovysskoe otkrytoe 

aktsionernoe obshchestvo «Bellakt», cunoscute atât în Republica Belarus, ţara de 

origine, cât şi în alte ţări, inclusiv şi în Republica Moldova. 

Înregistrarea mărcii se efectuează reieşind din buna credinţă a solicitantului. 

Însă, orice persoană interesele căreia sunt afectate de înregistrare este în drept 

de a solicita în instanţa de judecată anularea înregistrării inclusiv din motivul 

înregistrării acesteia cu rea-credinţă. 

Astfel, acţiunile d-lui KVARTIUK Pavel în ce priveşte înregistrarea mărcii 

BEJIJIAKT nr. 17191 au fost de rea-credinţă şi, deci, această marcă urmează a fi 

declarată nulă. 

Conform art. 16, 25 al Legii RM „contenciosului administrativ” art. 238-240, 

CPC, instanţa de contencios, a 

Hotărât: 

A admite acţiunea depusă de către Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe 

obshchestvo „Bellakt”. 
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A anula integral marca BEJIJIAKT nr. 17191, titular KVARTIUK Pavel, 

înregistrată de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) la 24 

octombrie 2008 în Republica Moldova. 

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

zile prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 


