
 1 

Dosarulnr.2-242/10 

H O T Ă R Î R E  

în numele legii 

09 decembrie 2010          mun. Chişinău 

Colegiul civil şi de contencios administrativ a Curţii de Apel Chişinău având în componenţa 

sa: 

Preşedintele şedinţei N. Traciuc 

Grefierul N. Arapu 

Judecând în şedinţă publică în prima instanţă cererea de chemare în judecată depusă de LuK 

Lamellen Kupplungsbau Beteiligungs KG către Munteanu Victor şi intervenientul accesoriu AGEPI 

privind decăderea titularului din drepturi asupra mărcii, 

C O N S T A T Ă :  

Reclamantul LuK Lamellen Kupplungsbau Beteiligungs KG, la data de 05.03.2009, a depus o 

acţiune în Curtea de Apel Chişinău către Munteanu Victor şi intervenientul accesoriu AGEPI 

privind decăderea titularului din drepturi asupra mărcii. 

în motivarea acţiunii reclamantul a invocat că, marca XPERT, conform înregistrării naţionale 

nr. 10256, este înregistrată pe 11.02.2004 la AGEPI de către Munteanu Victor pentru serviciile din 

clasele 35, 36 şi 42 CîPS (clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor) 

Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor prevede folosirea obligatorie a mărcii 

de către titular, în caz contrar titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în condiţiile 

prezentei legi. 

în art. 14 (1) al Legii nr. 38 privind protecţia mărcilor se stipulează că, dacă în decurs de cinci 

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 

pentru o perioadă neîntreruptă de cinci ani, titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii 

în condiţiile prezentei legi, cu excepţia cazurilor când există motive întemeiate pentru neutilizare. 

în art. 20 (2) al Legii nr. 38 privind protecţia mărcilor se prevede că, în cazul în care motivul 

decăderii din drepturi este valabil numai pentru o parte din produsele şi /sau serviciile pentru care 

marca a fost înregistrată, titularul este decăzut din drepturi numai pentru produsele şi/sau serviciile 

respective. 

Munteanu Victor nu utilizează în Republica Moldova marca XPERT, conform înregistrării 

naţionale nr. 10256, pentru totalitatea produselor şi serviciilor revendicate în clasa 42 CIPS timp de 

mai mult de 5 ani, din 11.02.2004 până pe 11.06.2009. De asemenea, nu există motive întemeiate 

pentru neutilizarea de către pârât a mărcii XPERT, conform înregistrării naţionale nr. 10256. 
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În conformitate cu art.20 (l)a) al Legii nr. 38 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 interesat în decăderea lui Munteanu Victor din drepturile asupra mărcii 

XPERT, conform înregistrării naţionale nr. 10256, pentru totalitatea produselor şi serviciilor 

revendicate în clasa 42 CIPS, deoarece a depus cererea internaţională nr. 878686 din 11 03 2005 de 

înregistrare a mărcii RepXpert pentru produsele din clasele 04, 07, 08 09 12 16 şi serviciile din 

clasele 35, 37, 38, 39, 40, 41 şi 42 CIPS cu desemnare posterioară în numeroase ţări ale lumii, 

inclusiv în Republica Moldova, unde AGEPI, pentru serviciile din clasa 42 CIPS a opus 

înregistrarea naţională nr. 10256. 

Solicită reclamantul admiterea cererii, decăderea lui Munteanu Victor din drepturile asupra 

mărcii XPERT, conform înregistrării naţionale nr. 10256 din 11.02.2004, pentru totalitatea 

produselor şi serviciilor revendicate în clasa 42 CJPS, cu excepţia serviciilor juridice şi obligarea 

AGEPI să execute, în acest context, toate acţiunile necesare pentru introducerea în registrul 

Naţional al Mărcilor a datelor modificate privind înregistrarea naţională nr. 10256. 

În şedinţa de judecată reprezentantul reclamantului Radu Jigău a susţinut acţiunea integral în 

partea privind decăderea lui Munteanu Victor din drepturile asupra mărcii XPERT, conform 

înregistrării naţionale nr. 10256 din 11.02.2004, pentru totalitatea produselor şi serviciilor 

revendicate în clasa 42 CJPS, cu excepţia serviciilor juridice, iar în partea obligării AGEPI să 

execute, în acest context, toate acţiunile necesare pentru introducerea în registrul Naţional al 

Mărcilor a datelor modificate privind înregistrarea naţională nr. 10256, a renunţat la acţiune, cerând 

încetarea procesului pe acest capăt de cerere, renunţul de la acest capăt de cerere fiind admis de 

către instanţă prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 09.12.2010 

Reprezentantul pârâtului Munteanu Victor- Munteanu Petru nu a recunoscut acţiunea integral 

şi a solicitat respingerea ei ca nefondată, explicând că, marca a fost folosită efectiv pentru produsele 

şi serviciile pentru care a fost înregistrată, şi anume din data de 23.12.2002, când titularul mărcii a 

înregistrat la Ministerul Justiţiei Biroul Individual de Avocaţi (BJA)'"XPERT" şi până pe data de 

7.05.2005, când activitatea biroului a fost suspendată în legătură cu angajarea temporară a 

titularului mărcii în calitate de jurist la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO), 

Strasbourg, Franţa. 

Susţine că, reclamantul nu a prezentat nici o proba întru justificarea poziţiei sale privind 

neutilizarea de către titular a mărcii XPERT, reclamantul nu a anexat la cererea sa de chemare în 

judecată probe care ar indica data ultimei utilizări efective in Republica Moldova pentru produsele 

şi/sau serviciile pentru care a fost înregistrată marca XPERT. 
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Reprezentantul AGEPI Liviu Sibov la fel nu a recunoscut acţiunea, solicitând respingerea ei 

ca nefondată şi a explicat că, compania LuK LamellenKupplungsbau Beteiligungs KG Ia 

13.04.2006 a solicitat acordarea protecţiei pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii internaţionale 

„RepXpert" nr. 878686, pentru produsele şi serviciile din clasele 04, 07, 08, 09, 12, 16, 35, 37, 38, 

39, 40, 41 şi 42.  

În urma expertizei efectuate de AGEPI, s-a stabilit că, la înregistrarea acesteia pentru clasele 

35 şi 42 se opun mărcii naţionale anterioare similare cu marca internaţională solicitată, şi anume, 

marca „XPERT" nr. 10256 din 2002.09.23, înregistrată pentru o parte din serviciile clasei 35 şi 

pentru toate serviciile claselor 36 şi 42 pe numele Munteanu Victor- marca „XPERT" nr. 10256A 

din 2002.09.23 (litera A simbolizează că dreptul asupra acestei mărci a fost obţinut în conformitate 

cu contractul de cesiune încheiat cu titularul mărcii nr. 10256) înregistrată pentru o parte din 

serviciile clasei 35, pe numele ZAO Expert-Retail" Federaţia Rusă. 

Marca reclamantului LuK Lamellen Kupplungsbau Beteiligungs KG, a fost refuzată pentru 

clasele 35, 36 şi 42. Legalitatea deciziei respective a fost confirmată şi de instanţa de judecată prin 

decizia CSJ din 29.04.2009. 

Ulterior, reclamantul a depus cerere de chemare în judecată, solicitând instanţei de judecată 

decăderea titularului Munteanu Victor din drepturile asupra mărcii nr. 10256 „XPERT" pentru 

totalitatea produselor şi serviciilor revendicate in clasa 42, cu excepţia serviciilor juridice pe motiv 

că în decurs de 5 ani după înregistrare marca nu a fost utilizată pe teritoriul Republicii Moldova. 

La 11 septembrie 2006 marca „XPERT" a fost cesionată pentru o parte din produsele clasei 

35 pe numele ZAO " Expert-Retail", RU, Zheleznodorozhniy pr-d, d. 7-a, str. 4 RU-113623 

Moscow, Federaţia Rusă, ultimului fiindu-i eliberat certificatul de înregistrare a mărcii nr. l0256A. 

Informaţia cu privire la cesiune parţială a drepturilor a fost publicată în BOPI nr 10/2006. 

Audiind părţile, ascultând argumentele reclamantului, pârâtului şi a reprezentantului 

intervenientului accesoriu şi, analizând motivele invocate în acţiune în cumul cu materialele 

pricinii, instanţa consideră acţiunea reclamantului neîntemeiată şi pasibilă de respins integral din 

următoarele motive: 

Potrivit art. 118 alin.(l) CPC, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanţele pe care le 

invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu dispune altfel, iar potrivit art. 122 

alin. (1) CPC, circumstanţele care, conform legii, trebuie confirmate prin anumite mijloace de 

probaţiune nu pot fi dovedite cu nici un fel de alte mijloace probante 

Reieşind din prevederile legale, instanţa nu a stabilit probe incontestabile, pertinente şi 

admisibile în sensul cerinţelor art. 121 - 122 din CPC, ce ar permite admiterea pretenţiilor invocate 

de reclamant, deaceea, acţiunea se respinge integral ca nefondată. 
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Din materialele cauzei rezultă că, marca XPERT, conform înregistrării naţionale nr 10256 

este înregistrată pe 11.02.2004 la AGEPI de către Munteanu Victor pentru serviciile din clasele 35, 

36 şi 42 CÎPS (clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor). 

Instanţa a stabilit că, compania LuK Lamellen Kupplungsbau Beteiligungs KG la 13.04.2006 

a solicitat acordarea protecţiei pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii internaţionale „RepXpert" 

nr. 878686, pentru produsele şi serviciile din clasele 04, 07, 08, 09, 12, 16, 35, 37, 38, 39, 40,41 şi 

42. 

În urma expertizei efectuate de AGEPI, s-a constatat că, la înregistrarea acesteia pentru 

clasele 35 şi 42 se opun mărcii naţionale anterioare similare cu marca internaţională solicitată şi 

anume, marca „XPERT" nr. 10256 din 2002.09.23, înregistrată pentru o parte din serviciile clasei 

35 şi pentru toate serviciile claselor 36 şi 42 pe numele Munteanu Victor; marca XPERT"  

nr. 10256A din 2002.09.23, litera A simbolizează că dreptul asupra acestei mărci a fost "obţinut în 

conformitate cu contractul de cesiune încheiat cu titularul mărcii nr 10256 înregistrată pentru o 

parte din serviciile clasei 35, pe numele ZAO „Expert-Retail", Federaţia Rusă. 

Marca reclamantului LuK Lamellen Kupplungsbau Beteiligungs KG a fost refuzată pentru 

clasele 35, 36 şi 42. Legalitatea deciziei respective a fost confirmată prin decizia Curţii Supreme de 

Justiţie din 29.04.2009. 

Decăderea din drepturi a titularului asupra mărcii din motivul nefolosirii este prevăzută la art. 

14 al Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor care prevede 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 prezentei legi, cu excepţia cazurilor când există motive întemeiate pentru neutilizare. Prin 

utilizare efectivă se va înţelege orice utilizare în scop comercial 

Art. 20(l)a) al Legii nr. 38/2008 stabileşte situaţia când titularul nu poate fi decăzut din 

drepturi, şi anume, nimeni nu poate cere ca titularul să fie decăzut din drepturi dacă în perioada de 

la expirarea termenului indicat până la depunerea cererii de decădere din drepturi sau a cererii 

reconvenţionale, marca a făcut obiectul unui contract de cesiune sau de licenţă ori obiectul unei 

începeri sau a unei reluări de utilizare reală. 

La 11 septembrie 2006, marca „XPERT" a fost cesionată pentru o parte din produsele clasei 

35 pe numele ZAO "Expert-Retail", RU, Zheleznodorozhniy pr-d, d. 7-a, str. 4, RU-113623 

Moscow,, Federaţia Rusă, ultimului fiindu-i eliberat certificatul de înregistrare a mărcii 

nr. 10256A. Informaţia cu privire la cesiune parţială a drepturilor a fost publicată în BOPI nr. 

10/2006.  
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Din materialele cauzei rezultă că, marca XPERT a fost folosită efectiv de către pârâtul 

Munteanu Victor pentru produsele şi/sau serviciile pentru care a fost înregistrată 

La 23.12.2002, titularul mărcii XPERT Munteanu Victor a înregistrat la Ministerul Justiţiei 

Biroul Individual de Avocaţi (BJA) "XPERT", iar la data de 7.05.2005, activitatea biroului a fost 

suspendată în legătură cu angajarea temporară a titularului mărcii în calitate de jurist la Curtea 

Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO), Strasbourg, Franţa. Pe toată durata activităţii В IA 

"XPERT", marca XPERT a fost pe larg utilizată pentru produsele şi/sau serviciile pentru care a fost 

înregistrată, această utilizare efectivă exprimându-se prin imprimarea mărcii ne antet-ul tuturor 

documentelor de ieşire de la BIA (cereri de chemare în judecată referinţe demersuri, etc. prezentate 

tuturor instanţelor de judecată din Republica Moldova); cărţi de vizită; materiale publicitare 

(agende, calendare, pixuri); documente (facturi, invoice-uri, dări de seama prezentate clienţilor, acte 

de primire-predare); site internet, denumirea domain-ului www.xpert.md fiind rezervat până în 

prezent pe numele titularului mărcii XPERT. ( f.d. 55-61). 

Din aceste considerente şi din lipsa oricăror probe din partea reclamantului privind 

neutilizarea în ultimii 5 ani a mărcii XPERT pentru produsele şi/sau serviciile pentru care a fost 

înregistrată, cerinţa de decădere din drepturi asupra acestei mărci a titularului este nejustificată. In 

situaţia în care ultima utilizare a mărcii a avut loc în luna mai 2005- data suspendării activităţii BIA 

XPERT în Republica Moldova, cererea reclamantului este depusă prematur, deoarece 5 ani de 

suspendare a activităţii şi de neutilizare se împlinesc în luna mai 2010, acţiunea fiind depusă încă la 

05.03.2009. 

Titularul mărcii XPERT si-a suspendat activitatea pe teritoriul Republicii Moldova din luna 

mai 2005 în legătură cu angajarea în calitate de funcţionar al Consiliului Europei pentru perioada 

exercitării funcţiilor în cadrul unei organizaţii internaţionale. 

Instanţa consideră că, statutul pârâtului actual ca funcţionar temporar al unei organizaţii 

internaţionale, statut ce nu permite desfăşurarea unei activităţi remunerate pe perioada exercitării 

atribuţiilor, inclusiv prestarea serviciilor pentru care a fost înregistrată marca XPERT, constituie un 

motiv obiectiv, întemeiat şi temporar, pentru neutilizare a mărcii XPERT pentru produsele şi/sau 

serviciile pentru care a fost înregistrată. 

În conformitate cu art. 33 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova, dreptul cetăţenilor la 

proprietatea intelectuală, interesele lor materiale şi morale ce apar în legătură cu diverse genuri de 

creaţie intelectuală sânt apărate de lege, acest drept este garantat şi de art. 1 Protocol al Convenţiei 

Europene pentru apărarea Drepturilor Omului. 

Cele relatate dau dovadă de a respinge acţiunea reclamantului integral ca nefondată. 

În conformitate cu art.art. 239- 240 CPC, instanţa judecătorească, 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
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Se respinge acţiunea înaintată de LuK Lamellen Kupplungsbau Beteiligungs KG către 

Munteanu Victor şi intervenientul accesoriu AGEPI privind decăderea lui Munteanu Victor din 

drepturile asupra mărcii XPERT, conform înregistrării naţionale nr. 10256 din 11 02 2004 pentru 

totalitatea produselor şi serviciilor revendicate în clasa 42 CJPS, cu excepţia serviciilor juridice ca 

nefondată. 

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

 

 

Preşedintele şedinţei 
judecătorul        
 


