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Dosarul Nr. 2-81/09 
Hotărâre 

în numele legii 
 

12 iunie 2009-09-14           mun. Chişinău  
 
Colegiul civil şi de  contencios administrativ a Curţii de Apel Chişinău 
Având în componenţa sa: 
Preşedintele şedinţei:       A. Minciuna 
Grefierul:         S. Zubco  
 

Judecând în şedinţă deschisă cererea de chemare în judecată a plus 

Warenhandelsgesellschaft mbH către Enny Pelletterie SRL,  intervenient Agenţia 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la decăderea din drepturi a  

firmei Enny Pelletterie SRL asupra   mărcii nr. 429779, instanţa, 

C O N S T A TĂ : 

Întreprinderea Warenhandelsgesellschaft mbH a depus spre înregistrare în 

Republica Moldova marca combinată nr. 933821 la clasele 25 şi 28. 

AFEPI a emis un aviz provizoriu de refuz al mărcii privitor  la clasa 25 pe motiv 

de asemănare  cu marca anterioară  nr. 429779 ENNY, înregistrată la clasele 18 şi 

25. 

La data de 12 ianuarie a fost depus la AGEPI un răspuns la avizul provizoriu 

(opoziţie) prin care reclamantul şi-a exprimat  dezacordul cu refuzul. 

Mai mult ca atât, reclamantul a solicitat pârâtului o scrisoare de consimţământ în 

conformitate cu art. 8 alin(5) al Legii, dar nu a putut obţine un asemenea 

document. 

În motivarea acţiunii a invocat că,  marca pârâtului – nr. 429779 ENNY a fost 

înregistrată, în afară de clasa 18, la clasa 25 pentru următoarele  bunuri : articole de 

îmbrăcăminte confecţionate pentru bărbaţi şi femei, inclusiv pardesiuri şi bluze, în 

particular din piele; cizme, pantofi, curele. 

Marca reclamantului  nr. 933821 a fost solicitată pentru următoarele produse din 

clasa 25: Haine, îmbrăcăminte, acoperăminte de cap. 
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În urma cercetării pieţii şi conform informaţiilor oferite de Reclamant, s-a 

constatat că în perioada de după înregistrarea mărcii nr. 429779, sau  cel puţin în 

ultimii 5 ani consecutivi premergători, marca nr. 429779  nu a fost prezentă în 

Republica Moldova cu nici unul din produsele ce se   referă la clasa 25.  

Menţionează că, situaţia când  există  nişte mărci înregistrate, dar care nu sunt 

efectiv folosite poate fi privită şi sub aspectul Legii cu privire la Protecţia 

Concurenţei. Conform Articolului 6 al acestei legi, sunt interzise acţiunile 

agentului  economic, care duc sau care pot duce la limitarea concurenţei şi (sau) la 

lezarea intereselor unor alţi agenţi economici, precum şi ale persoanelor fizice, 

inclusiv prin crearea de  obstacole în calea pătrunderii pe piaţă (ieşirii de pe piaţă) 

a unor  alţi agenţi economici.   

În şedinţa judiciară reprezentantul reclamantului a susţinut integral pretenţiile  

invocate în acţiune şi a solicitat decăderea din drepturi a companiei Enny 

Pelletterie S.R.L. asupra mărcii nr. 429779 referitor la clasa 25 pe motivul 

neutilizării acesteia pe parcursul ultimilor 5 ani neîntrerupţi. 

Pârâtul, Enny Pelletterie S.R.L., fiind înştiinţat legal de  mai multe ori (f.d. 30-

31, 53-54, 66), despre locul, data şi ora  şedinţei de judecată, nu s-a prezentat şi 

nici  nu a comunicat instanţei motivul  neprezentării, nu a  solicitat examinarea 

pricinii în lipsa sa, din care considerente, cu  referire la art. 206 alin. 3 CPC al RM,  

instanţa a apreciat  ca fiind posibilă examinarea pricinii în lipsa  acestuia. 

Reprezentantul intervenientului, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 

în şedinţa de judecată, a solicitat respingerea pretenţiilor invocate în acţiune şi a 

explicat că, decăderea din drepturi asupra mărcii din motivul neutilizării efective în 

decursul unei perioade neîntrerupte de cel puţin 5 ani reprezintă o procedură 

specială  care nu este legată de procedura de înregistrare a mărcii, implică 

participarea tuturor persoanelor interesate, care sunt în drept să prezinte probe 

privind utilizarea sau neutilizarea mărcii. 

Conform Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală 

legale de comerţ (TRIPs), la care este parte şi Republica Moldova, proprietatea 
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intelectuală este recunoscută drept proprietate privată. Corespunzător, orice acţiune 

nejustificată poate fi interpretată drept expropriere, ţinând cont şi de investiţiile  

făcute de titularul mărcii în scopul înregistrării şi promovării acesteia în teritoriul 

RM. 

Art.  20 al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor , prevede că 

marca poate fi anulată dacă în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, fără  

motive justificate, această marcă nu a făcut obiectul unei utilizări efective în 

Republica Moldova pentru produsele şi/sau serviciile pentru care a fost 

înregistrată.   

Conform art. 8 alin. (5) al Legii nr. 38 din 29.02.2008, mu poate fi  refuzată 

înregistrarea unei semn în calitate de marcă, în cazul în care titularul mărcii 

anterioare îşi exprimă consimţământul expres pentru înregistrarea semnului 

posterior, cu excepţia mărcilor identice solicitate pentru produse şi/sau servicii 

identice. Respectiv, până la depunerea cererii de decădere din drepturi, reclamantul 

urmează să prezinte probe precum că a epuizat orice posibilităţi reale de a obţine 

consimţământul de la titularul de drepturi asupra mărcilor opuse la înregistrare. 

Mai mult ca atât, titularul mărcii „ENNY” nr. 429779 a reînnoit în anul 2007 

înregistrarea mărcii nr. 429779 pentru Republica Moldova. Acest fapt indică la 

intenţia titularului de a păstra înregistrarea mărcii pe numele său. Corespunzător, 

consideră oportun de a fi audiat  titularului mărcii  nr. 429779 în cadrul cărora 

acesta poate prezenta sau nu probe privind  utilizarea mărcii. 

Reprezentantul AGEPI, nu s-a expus în privinţa admiterii sau respingerii 

acţiunii, acestea  din urma lăsând la decizia instanţei judecătoreşti, în dependenţă 

de probele prezentate de părţile interesate. 

Audiind părţile, ascultând argumentele reprezentantului reclamantului şi a  

reprezentantului intervenientului, şi analizând motivele  invocate în acţiune în 

cumul cu materiale pricinii, instanţa consideră acţiunea întemeiată şi posibilă de 

admis din următoarele motive. 
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Art. 24 al. 3 din Legea Contenciosului Administrativ a Republicii Moldova  

nr. 793-XIV de la 10.02.2000 stipulează expres, că la examinarea în instanţa de 

contencios administrativ a cererii în anulare, sarcina probaţiunii este pusă pe seama 

pârâtului. Reieşind din aceste prevederi a legii, instanţa a stabilit cu certitudine, că 

pârâtul nu a prezentat probe incontestabile, pertinente şi admisibile în sensul 

cerinţelor art. 121-122 din CPC a Republicii Moldova, ce ar respinge integral 

pretenţiile invocate de reclamant, de aceea a pus la baza adoptării hotărârii 

argumentele şi probele prezentate de reprezentantul reclamantului, care în cumul 

confirmă pretenţiile reclamantului. 

Întreprinderea Plus Warenhandelsgesellschaft  mbH a depus spre înregistrare în 

Republica Moldova marca  combinată nr. 933821 la clasele 25 şi 28. 

AGEPI a emis  un aviz provizoriu de refuz al mărcii privitor la clasa 25 pe motiv 

de asemănare cu marca anterioară nr. 429779 ENNY, înregistrată la clasele 18 şi 

25. 

În şedinţa instanţei de judecată s-a stabilit, că marca internaţională „ENNY”  

nr. 429779, titular Enny Pelleterie SRL, Italia, a fost înregistrată pe cale 

internaţională la 29.03.1977 pentru totalitatea produselor din clasa 18 şi o parte din 

produsele clasei 25 şi este valabilă până la 29.03.2017, fiind reînnoită pentru 

Republica Moldova în anii 1997 şi 2007. 

Reclamantul a solicitat protecţia mărcii internaţionale nr. 933821 în Republica 

Moldova începând cu data de 03.07.2007 pentru produsele din clasele 25 şi 28. 

În urma documentării în bazele4 de date „Mărci naţionale” şi Romarin pentru 

mărci internaţionale s-a constatat că marca reclamantului nr. 933821 este similară 

cu marca verbală „ENNY” nr. 429779, înregistrată pe numele Enny Pelleterie 

SRL, Italia, fiind emis un Aviz provizoriu de refuz de acordare a protecţiei pentru 

o parte din produsele clasei 25. 

La momen procedura  referitor  la înregistrarea mărcii nr. 933821 a fost 

suspendată în baza încheierii Curţii de Apel Chişinău din 05.02.2009. 
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Prin acţiunea înaintată reclamantul solicită anularea înregistrării mărcii  

nr. 429779 pentru produsele  clasei 25 în temeiul art. 20(1) lit. a) al Legii nr. 38-

XIV din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor. 

Conform articolului  14 alin. (1) al Legii nr. 38 privind   Protecţia Mărcilor, 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. 

De asemenea, art. 20(1) al Legii nr. 38 privind  Protecţia Mărcilor stipulează că 

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

decădere din drepturi, depuse la Curtea de Apel Chişinău, 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, iar conform articolului 20 alin. (2) a aceleiaşi legi 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 din drepturi numai pentru produsele şi/sau serviciile  respective. 

Dat fiind faptul că, în perioada de după înregistrarea mărcii nr. 429779 

„ENNY”, sau cel  puţin în ultimii 5 ani consecutivi premergători, marca nr. 429779 

„ENNY” nu a fost prezentă în Republica Moldova cu niciunul din produsele numai 

pentru produsele şi/sau serviciile  respective. 

Analizând înscrisurile nominalizate în cumul cu argumentele reprezentantului 

reclamantului şi intervenientului, în baza art. 26 din Legea Contenciosului 

Administrativ a Republicii Moldova nr. 793-XIV de  la 10.02.2000 instanţa 

consideră  necesar a admite integral acţiunea Plus Warenhandelsgesellschaft  mbH 

către Enny Pelletterie SRL, intervenient Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
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Intelectuală cu privire la decăderea din drepturi a firmei Enny Pelletterie SRL 

asupra mărcii  nr. 429779, ca întemeiată. 

Conducându-se de prevederile art. 25-26 din LCA a Republicii Moldova nr. 

793-XIV de la 10.02.2000 şi art. 238-240, 242 din CPC a Republicii Moldova, 

instanţa 

Hotărăşte: 

Acţiunea firmei Plus Warenhandelsgesellschaft  mbH a admite. 

A decădea  din drepturi   firma Enny Pelletterie SRL, Italia, asupra mărcii nr. 

429779, privitor la clasa 25 B Clasificarea Internaţională de la Nisa. 

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

Justiţie a Republicii Moldova. 

 

Judecătorul    A. Minciuna   

     

  

 


