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H O T Ă R Î R E 

În numele legii 

10 mai 2012                                                                               mun. Chişinău 

Colegiul civil al Curţii de Apel Chişinău 

În componenţa: 

Preşedintele şedinţei                                                   Anatolie Minciuna 

Grefiera                                                                       Croitor Olesea 

Examinînd în şedinţa publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată a 

B.O.V.O.N.A „Tekstil Gida Kofeksiyon Insaat Turizm Uluslararasi Nakliyat 

Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi” către Ceaicobschi Angela, intervenient 

accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind declararea nulă a 

mărcii, instanţa 

A  C O N S T A T A T: 

Reclamantul B.O.V.O.N.A „Tekstil Gida Kofeksiyon Insaat Turizm 

Uluslararasi Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi” s-a adresat în instanţa de 

contencios administrativ a Curţii de Apel Chişinău cu o acţiune către Ceaicovschi 

Angela, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

privind: 

- recunoaşterea înregistrării mărcii BOVONA nr. 14903 pe numele 

Ceaicovschi Angela drept act de concurenţă neloială şi înregistrare cu rea-credinţă; 

- anularea înregistrării mărcii BOVONA nr. 14903 pe numele Angelei 

Ceaicovschi pentru produsele şi serviciile din clasa 25 şi 35; 

- obligarea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să înregistreze 

marca BOVONA după compania B.O.V.O.N.A „Tekstil Gida Kofeksiyon Insaat 

Turizm Uluslararasi Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi”, 

- încasarea cheltuielilor de judecată din contul pîrîtului. 

În motivarea acţiunii a indicat că, compania B.O.V.O.N.A „Tekstil Gida 

Kofeksiyon Insaat Turizm Uluslararasi Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited 



Sirketi” desfăşoară activitate economică pe teritoriul Republicii Turcia în domeniul 

producerii produselor textile. 

Reprezentantul reclamantului a explicat că, compania B.O.V.O.N.A. a fost 

înfiinţată de către familia Uzun, iar denumirea mărcii BOVONA corespunde 

literelor iniţiale din prenumele fiecărui frate, astfel B – Bulent Uzun, O – Osman 

Uzun, V – Vahit Uzun, O – Ogun Uzun, N – Nuraz Uzun, A – Afan Uzun. Astfel, 

activitatea economică a companiei B.O.V.O.N.A. este o afacere de familie, fiind 

un producător important de textile din Turcia. 

A explicat că, pe teritoriul anilor, marca BOVONA a devenit o marcă 

recunoscută şi renumită ca urmare a calităţii ridicate a produselor comercializate de 

compania B.O.V.O.N.A. nu doar în Republica Turcia, dar şi în ţări precum 

Germania, Spania, Franţa, Italia, Polonia, Serbia, Federaţia Rusă, Ucraina, 

Republica Moldova. 

La 05 iulie 2001, compania B.O.V.O.N.A. a înregistrat pe teritoriul Republicii 

Turcia marca BOVONA nr. 13093 pentru clasa 18, 25, 35 conform sistemului de 

clasificare stabilit prin Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a 

produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor. 

Ulterior, la data de 18 octombrie 2005 compania B.O.V.O.N.A. a înregistrat la 

nivel internaţional marca BOVONA cu nr. 889376 în baza de date ROMARIN, 

fiind solicitată protecţia acesteia pe teritoriul Germaniei, Spaniei, Franţei, Italiei, 

Poloniei, Serbiei, Federaţiei Ruse, Ucrainei, Republicii Moldova. 

La data de 18.02.2010 a fost refuzată acordarea protecţiei mărcii BOVONA 

pe teritoriul Republicii Moldova. Iar la data de 03.03.2011, companiei 

B.O.V.O.N.A. i s-a fost refuzat definitiv protecţia mărcii pe teritoriul Republicii 

Moldova. 

Din informaţia de pe site-ul www.agepi.md reclamantul a aflat că pe teritoriul 

Republicii Moldova marca BOVONA este înregistrată din 21.05.2007 după pîrîta 

Ceaicovschi Angela. 

Consideră reclamantul că, înregistrarea mărcii BOVONA nr. 14903 pe numele 

pîrîtei Angela Ceaicovschi pentru clasa 25 (îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de 



acoperit capul) şi clasa 35 (publicitate, gestionarea afacerilor comerciale, 

administrare comercială, lucrări de birou, organizarea expoziţiilor cu vînzări, 

vînzări angro şi cu amănuntul, operaţii de export-import, comercializarea 

mărfurilor, în special a îmbrăcămintei, încălţămintei şi a articolelor de acoperit 

capul, servicii prestate de magazine specializate), urmează a fi anulată, deoarece 

reprezintă o parte componentă a denumirii firmei B.O.V.O.N.A „Tekstil Gida 

Kofeksiyon Insaat Turizm Uluslararasi Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited 

Sirketi”, care activează din anul 1992, fiind un producător renumit de textile din 

Turcia, iar existenţa pe piaţa din Republica Moldova a produselor acestei companii 

sub marca BOVONA pînă la depunerea cererii de chemare în judecată, 

demonstrează că marca este promovată pe teritoriul Republicii Moldova. 

Reprezentantul reclamantului a explicat că, pîrîta Angela Ceaicovschi importă 

aceste textile din Turcia, producîndu-le de la reclamant, fapt ce demonstrează că 

pîrîta Angela Ceaicovschi a acţionat cu rea-credinţă, deoarece la momentul 

depunerii cererii de înregistrare a mărcii BOVONA, ştia despre existenţa în 

străinătate a acestei mărci. 

A mai menţionată că, înregistrarea mărcii BOVONA pe numele pârâtului 

produce daune materiale companiei B.O.V.O.N.A „Tekstil Gida Kofeksiyon Insaat 

Turizm Uluslararasi Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi”, poate avea 

consecinţe negative asupra consumatorilor, inducîndu-i în eroare, deoarece 

produsele mărcii BOVONA sunt asociate cu un garant al calităţii. 

Prin cererea de completare a acţiunii din 10 mai 2012, reclamantul a solicitat 

anularea certificatului de înregistrare a mărcii BOVONA nr. 14903 pe numele 

Angelei Ceaicovschi. 

Reprezentantul reclamantului, în şedinţa de judecată a susţinut integral 

cererea, conform cerinţelor înaintate, solicitînd anularea certificatului de 

înregistrare a mărcii BOVONA nr. 14903 pe numele Angelei Ceaicovschi. 

Reprezentantul pîrîtului Angela Ceaicovschi, în şedinţa de judecată a solicitat 

respingerea acţiunii, ca neîntemeiată. 



Reprezentantul intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală, în şedinţa de judecată a lăsat soluţionarea litigiului la discreţia 

instanţei. 

Analizînd argumentele invocate în cererea de chemare în judecată, 

argumentele reclamantului şi materialele dosarului, instanţa consideră acţiunea 

întemeiată şi pasibilă de admis. 

Instanţa a stabilit cu certitudine, că pîrîtul nu a prezentat instanţei probe 

incontestabile, pertinente şi admisibile în sensul prevederilor art. 121-122 din CPC 

a R. Moldova, ce ar respinge integral pretenţiile invocate de reclamant, de aceea 

instanţa a pus la baza adoptării hotărârii argumentele şi înscrisurile prezentate de 

reclamant. 

În şedinţa de judecată cu certitudine s-a constatat că, la data de 29.12.2005 

solicitantul Angela Ceaicovschi a depus cererea de înregistrare a mărcii verbale 

BOVONA cu numărul depozitului 018428 pentru produsele clasei 25 

(îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul) şi clasa 35 (publicitate, 

gestionarea afacerilor comerciale, administrare comercială, lucrări de birou, 

organizarea expoziţiilor cu vînzări, vînzări angro şi cu amănuntul, operaţii de 

export-import, comercializarea mărfurilor, în special a îmbrăcămintei, 

încălţămintei şi a articolelor de acoperit capul, servicii prestate de magazine 

specializate), conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în 

scopul înregistrării mărcilor (CIPS). 

După publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) 

nr. 1/2007, nici o persoană terţă nu a contestat înregistrarea mărcii. 

Ca urmare, la 21.05.2007 a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii 

BOVONA nr.14903 pentru produsele şi serviciile claselor 25 şi 32, pe numele 

titularului Ceaicovschi Angela. 

Ulterior, reclamantului i s-a refuzat în înregistrarea mărcii, din motiv că 

aceasta este înregistrată după Ceaicovschi Angela. 

Potrivit prevederilor art. 6-bis al Convenţiei de la Paris pentru protecţia 

proprietăţii industriale din 20.03.1983, la care republica Moldova a aderat în baza 



hotărârii Parlamentului RM nr.1328-XII din 11.03.1993, ţările uniunii se obligă, fie 

din oficiu dacă legislaţia ţării o îngăduie, fie la cererea celui interesat, să refuze sau 

să invalideze înregistrarea şi să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de 

comerţ care constituie o reproducere, imitaţie sau traducere putând crea confuzie, a 

unei mărci pe care autoritatea competentă a ţării de înregistrare sau de folosire o va 

considera că este notoriu cunoscută ca fiind deja marca unei persoane admise să 

beneficieze de prezenta convenţie şi ca fiind folosită pentru produse identice sau 

similare. 

Nici un termen nu va fi stabilit pentru depunerea cererilor de radiere sau de 

interzicere a folosirii mărcilor înregistrate, sau folosite cu rea-credinţă. 

În conformitate cu art. 6-septies al Convenţiei de la Paris pentru protecţia 

proprietăţii industriale din 20.03.1983, dacă agentul sau reprezentantul celui care 

este titularul unei mărci într-una dintre ţările uniunii va cere, fără autorizaţia 

acestui titular, înregistrarea pe propriul său nume a mărcii respective în una sau 

mai multe din aceste ţări, titularul va avea dreptul să se opună înregistrării cerute 

sau să reclame radierea ei sau, dacă legea ţării îngăduie aceasta, să ceară transferul 

înregistrării în favoarea sa, afară de cazul în care agentul sau reprezentantul va 

aduce o justificare faptelor sale. 

Articolul 8 al Convenţiei date, prevede că, numele comercial va fi protejat în 

toate ţările uniunii, fără obligaţia de depunere sau de înregistrare, indiferent de 

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

Conform art. 21 al.(1) lit.b) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la 

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

apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi instanţă, 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. 

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 o altă marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează 

marca doar în scop de blocaj. 

În conformitate cu art.10-bis al Convenţiei de la Paris pentru protecţia 

proprietăţii industriale din 20.03.1983, ţările uniunii sunt obligate să asigure 

cetăţenilor uniunii o protecţie efectivă împotriva concurenţei neloiale. Constituie 

un act de concurenţă neloială orice act de concurenţă contrar practicilor cinstite în 

materie industrială sau comercială. 

În corespundere cu prevederile art. 8 al(1) lit. D) al legii cu privire la 

protecţiei concurenţei, agentului economic i se interzice să efectueze acte de 

concurenţă neloială, inclusiv să folosească neautorizat, integral sau parţial, marca 

comercială, emblema de deservire a altor obiecte ale proprietăţii industriale, firma 

unui alt agent economic, să copieze forma, ambalajul exterior al mărfii unui alt 

agent economic. 

Potrivit art. 61 alin. (1) al legii privind protecţia mărcilor, orice persoană 

fizică sau juridică, alte entităţi interesate care au pretenţii faţă de utilizarea unei 

mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare sunt în drept să iniţieze acţiune în 

instanţa judecătorească pentru a-şi apăra drepturile şi interesele legitime. 

Obligaţia de a acţiona cu bună credinţă reiese din prevederile art. 9 al Codului 

Civil al Republicii Moldova. 

Conform prevederilor legislaţiei naţionale, art. 6 al legii nr. 38/2008 privind 

protecţia mărcilor, precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova 

este parte, dreptul la marcă poate fi dobîndit de orice persoană fizică şi juridică 

naţională sau străină. 

Conform art. 22 alin. (1) lit. c) al Legii privind protecţia mărcilor, marca este 

declarată nulă şi în cazul cînd există un drept anterior menţionat la art.8 alin.(4) lit. 

a) şi se îndeplinesc condiţiile prevăzute la alineatul respectiv, şi anume, drepturile, 



decurgînd dintr-un semn folosit în circuitul comercial, au fost dobîndite pînă la 

data de depozit na cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, pînă la data 

priorităţii invocate în sprijinul cererii, în cazul în care acest semn conferă 

proprietarului dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare. 

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 declarat decăzut din drepturi numai pentru produsele şi/sau serviciile 

respective. 

Potrivit explicaţiilor părţilor şi materialelor cauzei, reclamantul deţinea 

dreptul asupra mărcii BOVONA, pînă la data de depozit a cererii de înregistrare a 

mărcii de către pîrîta Ceaicovschi Angela. 

Mai mult decît atît, după cum rezultă din materialele informaţionale 

prezentate în cadrul şedinţei de judecată, pîrîta importa haine cu marca BOVONA 

din Turcia, fapt ce duce la concluzia că aceasta cunoştea despre marca dată, 

precum şi cunoştea faptul că aceasta aparţine unei alte companii. 

Astfel, se constată că, pîrîta a acţionat cu rea-credinţă la depunerea cererii de 

înregistrare a mărcii „BOVONA”, deoarece la momentul depunerii cererii la 

AGEPI, pîrîta cunoştea despre existenţa mărcii „BOVONA”, titularul legal al 

căreia este B.O.V.O.N.A „Tekstil Gida Kofeksiyon Insaat Turizm Uluslararasi 

Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi” (Turcia). 

Din cele enunţate mai sus, rezultă că marca „BOVONA” este bine cunoscută 

pe teritoriul Republicii Moldova, aceasta există pe piaţă, în Republica Moldova, 

fapt ce exclude buna-credinţă a pîrîtului, la înregistrarea mărcii. 

În partea ce ţine de încasarea cheltuielilor de judecată, instanţa reţine că, 

conform art. 94 alin. (1) CPC RM, instanţa judecătorească obligă partea care a 

pierdut procesul să plătească părţii care a avut cîştig de cauză toate cheltuielile de 

judecată. Dacă acţiunea reclamantului a fost admisă parţial, acestuia i se 

compensează cheltuielile de judecată proporţional părţii admise din pretenţii, iar 

pîrîtului – proporţional părţii respinse din pretenţiile reclamantului. 



În situaţia în speţă, reclamantul a probat suportarea cheltuielilor de judecată în 

mărime de 5000 lei, sumă ce urmează a fi încasată de la pîrîtă. 

Astfel, instanţa de judecată, ţinând cont de circumstanţele pricinii, de 

înscrisurile prezentate şi de prevederile legii materiale, consideră necesar de a 

admite acţiunea B.O.V.O.N.A „Tekstil Gida Kofeksiyon Insaat Turizm 

Uluslararasi Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi” (Turcia) către 

Ceaicovschi Angela, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală privind anularea mărcii „BOVONA” înregistrată pe numele pîrîtului. 

Conducîndu-se de prevederile art. 238-241 CPC a R. Moldova, instanţa  

Hotărăşte : 

Acţiunea B.O.V.O.N.A „Tekstil Gida Kofeksiyon Insaat Turizm Uluslararasi 

Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi” – a admite. 

A recunoaşte înregistrarea mărcii „BOVONA” nr. 14903 pe numele Angelei 

Ceaicovschi drept act de concurenţă neloială şi înregistrată cu rea-credinţă. 

A obliga AGEPI să anuleze înregistrarea pe numele Angelei Ceaicovschi a 

mărcii „BOVONA” pentru produsele şi serviciile de clasele 25 şi 35, conform 

aranjamentului de la Nisa. 

A obliga AGEPI să înregistreze marca „BOVONA” după reclamant pentru 

clasele 25 şi 35 pentru produse şi servicii. 

A încasa de la Angela Ceaicovschi în folosul reclamantului cheltuieli de 

asistenţă juridică în mărime de 5000 lei. 

Hotărîrea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 

20 zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

 

Preşedintele şedinţei 
Judecătorul                                                                     A. Minciuna 
 

 

 

 



 

 


