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Curtea de Apel Chişinău

HOTĂRÎRE
05 decembrie 2014 mun. Chişinău

Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ
:avândîn componenţă:
.Preşedintele şedinţei, "
~judecătorul Ala Nogai
•grefier Alexandrina Rotam
• examinînd în şedinţă publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată
~idepusă de SRL"Geamgiu Grup" către SRL"Tacero", intervenient accesoriu Agentia de

ii Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind decăderea parţială din drepturi în Rep~blica
Moldova asupra mărcii naţionale Nr. 16960 din 04.05.2007, înregistrată pentru
produsele .din clasa 19 şi la cererea reconvenţională depusă de SRL"Tacero" către
SRL"Geamgiu Grup", intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală privind interzicerea SRL"Geamgiu Grup" utilizarea în activitatea sa
comercială, sub orice formă a semnelor identice şi/sau similare cu marca comercială
"Geamgiu", pentru serviciile care au fost înregistrate, obligarea SRL"Geamgiu Grup"
din contul său de a demonta, dezinstala şi distruge orice obiecte informaţionale şi
sau/publicitare, care conţine marca "Geamgiu" şi care sunt destinate pentru servicii
pentru care a fost înregistrată marca comercială "Geamgiu",

a con sta t a t:

Argumentele participanţilor la proces:
La 26.02.2014, SRL"Geamgiu Grup" s-a adresat în instanţa de judecată cu cerere

de chemare în judecată împotriva SRL"Tacero", intervenient accesoriu Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală privind decăderea parţială din drepturi în Republica
Moldova asupra mărcii llaţionale Nr. 16960 din 04.05.2007, înregistrată pentru
produsele din clasa 19

În motivarea acţiunii reclamantul SRL"Geamgiu Grup" invocă că, este un agent
economic cunoscut cu genuri de activitate din domeniul construcţiilor, specializat în
special în produse de sticlărie,cum sunt specificate "sticlă, sticlă călită, sticlă armată,
sticlă în straturi, sticlă cu acoperire de protecţie, sticlă pentru ferestre ,ecrane şi panouri
,placaje din sticlă,pereţi despărţitori din sticlă,sticlă izolantă, vitralii, sticlă pentru vitralii,
sticlă de siguranţă, sticlă mată, sticlă reflectoare, sticlă colorată, sticlă duplex, sticlă
triplex, sticlă fibroasă, articole, elemente de garnitură pentru aceste produse" în
condiţiile dezvoltării investiţiilor pe piaţă, lărgirii ariei de desfăşurare a activităţii
întreprinderii, s-a decis a proteja emblema comercială şi denumirea întreprinderii în
calitate de marcă comercială.

Pentru a asigura protecţia, Reclamantul a depus la 11.02.2013 cerere de
înregistrare a mărcii Geamgiu combinate Grup pentru produsele nominalizate din clasa
19 şi serviciile aferente din clasa 35. Cererea de înregistrare a fost publicată în Buletinul
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"Oficial de Proprietate Industrială nr. 4/2013. Pe perioada publicării, nici o persoană terţă
Inu s:.aopus acest~i .înregistrări: în ~i~tea ~xercitării drepturil~r ?~~,:ăzute prin art. 40 ~l
il Legl1 38/2008 pnvmd protecţia marcllor. Insa, la etapa exammarl1 m fond a semnulUi,
expertiza AGEPI a opus înregistrării, depozitului 032617, marca naţionala 16960, titular
. Tacero SRL, înregistrată pentru toate produsele din c1.19, pe motive relative stabilite în
art. 8 (1), lit. b), crearea riscului de confuzie pentru consumator. Opunerea a fost
notificată prin Avizul provizoriu Nr. ieşire 13068 din 28.10.2013.

Reclamantul nu poate fi de acord cu invocarea riscului de confuzie pentru
consumator din simplul motiv, că consumatorul nu are în faţă marca opusă folosită
pentru produse identice, ea nefiind efectivă şi utilizată pe teritoriul R. Moldova pentru
totalitatea categoriilor de produse inregistrate de către reclamat în clasa 19 ~"Materiale
de construcţie nemetalice; conducte rigide 'nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală
şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice."

Conform informaţiilor accesibile Reclamantului, cît si celor primite de la
organele competente, pe piaţa din R. Moldova nu sunt notificate cazuri de utilizare
efectivă a mărcii, înregistrare naţională 116960, pentru partea produselor din clasa 19,
care se raportă la activitatea economică a Reclamantului" - sticlă, sticlă călită, sticlă
armată, sticlă în straturi, sticlă cu acoperire de protecţie, sticlă pentru ferestre (geamuri),
ecrane şi panouri, placaje din sticlă, pereţi despărţitori din sticlă, sticlă izolantă, vitralii,
vitrajuri, sticlă pentru vitralii, sticlă de siguranţă, sticlă mată, sticlă reflectoare, sticlă
colorată, sticlă duplex, sticlă triplex, sticlă fibroasă, articole, elemente de garnitură
pentru aceste produse încât să poată fi îndeplinită funcţia acesteia, astfel cum este-
reglementata prin dispoziţiile art. 2 Legii nr. 38/2008, de "semn susceptibil de
reprezentare grafica, care serveşte la deosebirea reduselor şi/sau a serviciilor unei
persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane".

În conformitate cu alineatul 2 al art. 9 din Codul civil "Neexercitarea de către
persoanele fizice sau juridice a drepturilor civile ce le aparţin nu duce la stingerea
acestora, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege." Actul normativ, care urmează a fi luat
în considerare, Legea 38/2008 privind protecţia mărcilor, prevede, conform art. 20, ca o
condiţie de decădere din drepturi - lipsa probelor de utilizare a mărcii, care ar satisface
cerinţelor alineatului 1 (a). În acelaşi timp, activitatea de producere şi comercializare a
produselor de sticlărie, cum sunt cele, care constituie obiectul depozitului reclamantului,
este reglementată printr-o serie de acte normative speciale, instituţii specializate de stat
abilitate monitorizează piaţa respecivă , deci in lipsa acţiunii titularului, unele informaţii
despre produsele cu marca nominalizată se fac accesibile. Chiar dacă în acţiunea de
decădere din drepturi, reieşind din prevederile art. 20 al Legii 38/2008, sarcina
probaţiunii este pe seama Pîrîtului, Reclamantul totuşi a depistat şi a documentat unele
probe de neutilizare.

În aşa, mod, ÎS "Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie" , în răspunsul
Nr. Ieşire 16- 1/363 din 07.11.2013 , confirmă, că în perioada 01.11.2008-01.11.2013
Organismul de Certificare Produse din cadrul Institutului Naţional de Standardizare şi
Metrologie, nu a emis certificate de conformitate pentru produse din sticlă, sticlă călită,
sticlă armată, sticlă în straturi, sticlă cu acoperire de protecţie, sticlă pentru ferestre
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il (geamuri), ecrane şi panouri, placaje din sticlă, pereţi despărţitori. din siiclă, sticlă
l izolantă, vitralii, vitrajuri, sticlă pentru vitralii, sticlă de siguranţă, sticlă mată, sticlă
1 reflectoare, sticlă colorată, sticlă duplex, sticlă triplex, sticlă fibroasă, articole, elemente
de garnitură pentru aceste produse" cu denumirea comerciala "GEAMGIU", producător
TACERO S.R.L. Întreprinderea de stat ICŞC INCERCOM prin intermediul
corespondenţei electronice i-a infirmat la 06.11.2013, că în perioada 01.11.2008-
01.11.2013, nu a eliberat nici un certificat de conformitate firmei S.R.L "TACERO".

În ipoteza excluderii utilizării mărcii 16960 prin intermediul unei alte persoane,
cu care titularul ar fi Încheiat raporturi juridice, reclamantul menţionează, că extrasul
reglementar din REGISTRUL NATIONAL AL MĂRCILOR AGEPI, referitor la marca
16960 nu identifică careva contracte de cesiune, licenţă, franchising sau gaj referitor la
marca.

În acelaşi timp, Legea 38/2008 privind protecţia mărcilor, în cazurile refuzului În
baza art. art. 8 lit.b), nu exclude posibilitatea prezentării unui acord din partea titularului
mărcii opuse, fapt menţionat şi În avizul emis de agenţie.

Susţine reci amantul că, practica eliberării scrisorilor de acord este una pe 15
acceptată În domeniul mărcilor comerciale, permiţind titularilor să-şi protejeze
drepturile şi În acelaşi timp să controleze efectiv piaţa. În acest sens, la 24 decembrie
2013 reclamantul s-a adresat, prin scrisoare recomandată, solicitarea respectivă către
Tacero SRL. Scrisoarea Însă nu a fost recepţionată de Pîrît, ea fiind restituită după
expirarea unei luni de oficiul poştal. Dealtfel, căutarea În reţeaua Internet la denumirea
Tacero S.R.L. conţine link-uri la alte genuri de activitate, deosebite de domeniul.
construcţiilor. Legislaţia internaţională, europeană şi naţionala în domeniul proprietăţii
industriale impun obligaţia utilizării mărcii din momentul înregitrarii acesteiea, pentru a
nu crea în asa mod impedimente altor agenţi economici şi a nu folosi înregistrările în
scop de blocaj. În asa mod, art 5 (c) al Convenţiei de la Paris, articolele 15,19 ale
Acordului TRIPS consacră Obligaţia defolosinţă a mărcii, prevazÎnd (în art. 19 TRlPS)

Menţionează reclamantul deasemenea, că În perioada anterioară de referinţă, 5
ani, pe teritoriul Republicii Moldova nu au existat careva condiţii ce nu depind de voinţa
reclamatului cum ar fi: conâiţii de forţă majoră, riscuri de afaceri (recesiune, insolvenţă,
faliment), intervenţii guvernamentale (restricţii, iterdicţii, monopol), ce ar putea
constitui o justificare a neutilizării mărcii. Rezumată din punct de vedere juridic,
obligaţia de utilizare prezintă două aspecte: pe avers - sarcina impusă ex lege titularului
recent al unui drept de proprietate intelectuală (marcă), iar pe reverso - remiterea şi
dreptul terţilor În cazul, În care această obligaţie nu este respectată. În aşa mod, cum
funcţia mărcii este aceea de a permite identificarea serviciilor şi produselor pentru a
căror Înregistrare a fost cerută, Reclamantul consideră, că păstrarea unei mărci
nefolosite pentru produsele solicitate constituie un abuz de drept, o ocupaţie
nejustificată a unui drept al cărui protective este subordonată condiţiei folosirii.

Se mai indică În acţiune, că art. 20 alin. (3) prevede "În cazul in care motivul
decăderii din drepturi vizează numai 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." .• .,.
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Reclamantul solicită:

recunoaşterea neutilizării efective, reale şi continue pentru o perioadă ce
depăşeşte 5 ani a mărcii naţionale 16960 pe teritoriul Republicii Moldova,
pentru produsele :"sticlă, sticlă călită, sticlă armată, sticlă în straturi, sticlă cu
acoperire de protecţie, sticlă pentru ferestre (geamuri), ecrane şi panouri,
placaje din sticlă, pereţi despărţitori din sticlă, sticlă izolantă, vitralii, vitrajuri,
sticlă pentru vitralii, sticlă de siguranţă, sticlă mată, sticlă reflectoare, sticlă
colorată, sticlă duplex, sticlă triplex, jsticlă fibroasă, articole, elemente de
garnitură pentru aceste produse" din clasa 19;
decăderea parţială din drepturi cu excluderea produselor:"sticlă, sticlă călită,

sticlă armată, sticlă în straturi, sticlă cu acoperire de protecţie, sticlă pentru
ferestre (geamuri), ecrane şi panouri, placaje din sticlă, pereţi despărţitori din
sticlă, sticlă izolantă, vitralii, vitrajuri, sticlă pentru vitralii, sticlă de siguranţă,
sticlă mată, sticlă reflectoare, sticlă colorată, sticlă duplex, sticlă triplex, jsticlă
fibroasă, articole, elemente de garnitură pentru aceste produse" din clasa 19,
marca 16960, titular SRL"Tacero".

Pe parcursul judecării pricinii SRL"Tacero" depune cerere reconvenţională
la cererea de chemare în judecată depusă de SRL"Geamgiu Grup'" solicitînd
interzicerea "Geamgiu Grup" SRL utilizarea, în activitatea sa comercială, sub orice
formă, a semnelor identice şi/sau similare cu marca comercială "Geamgiu", pentru.
serviciile care au fost înregistrate, şi anume: materiale de construcţii nemetalice;_
conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt; smoală şi bitum; construcţii
nemetalice transportabile: monumente nemetalice,a obliga "Geamgiu Grup" S.R.L din
contul său de a demonta, dezinstala şi distruge orice obiecte informaţionale şi/sau
publicitare, care conţine marca "Geamgiu" şi care sunt destinate pentru servicii pentru
care a fost înregistrată marca comercială "Geamgiu" şi în calitate de măsură de asigurare
a acţiunii, pînă la examinarea fondului cauzei, a interzice "Geamgiu Grup" S.R.L orice
acţiune ce constituie încălcarea a drepturilor asupra mărcii "Geamgiu", titularul căreia
este "Tacero" SRL, inclusiv de a interzice utilizarea "Geamgiu" în acţiuni de publicitate,
pe ambalaje, pe documente contabile şi comerciale precum şi pe toate documentele
interne şi cele destinate terţilor persoane, indiferent de suport şi formă perfectării lor,
precum şi acţiunile de către terţele persoane beneficiarul căruia este "Geamgiu Grup"

SRL. Ca motive de fapt, în susţinerea cererii reconvenţionale invocă ca motive de drept
prevederile art. 2; art. 9; art. 61 alin. (1) din legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din

29.02.2008.
În motivarea acţiunii reconvenţionale "Tacero" SRL invocă că, este titularul

mărcii comerciale "Geamgiu", înregistrată în Registrul Naţional al Mărcilor, în temeiul
Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2012 şi certificatul nr. 16960

din04.05.2007.
Marca "Geamgiu" proprietarul căreia este. "Tacero" SRL este înregistrată pentru

un şir de servicii conform clasificării NISA clasa 19 şi anume: materiale de construcţii
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Prin prisma celor nominalizate SRL"Tacero" consideră că încălcarea admisă

de căţre Pîrît asupra dreptului exclusiv al Reclamantului este una eminentă şi la vedere,
căci Pârâtul utilizează zi de zi în activitatea sa comercială, în publicitate marca
"Geamgiu" titularul exclusiv al căruia este "Tacero" SRL.

În şedinţa de judecată reprezentantul reclamantului SRL"GEAMGIU GRUP"
_ Ciubuc Grigore, mandat seria MA,nr. 0233337 din 07.04.2014 s solicitat admiterea
cererii de chemare în judecată cu: - recunoaşterea neutilizării efective, reale şi continue
pentru o perioadă ce depăşeşte 5 anjam~cii naţionale 16960 pe teritoriu1.Republicii
Moldova, pentru produsele :"sticlă, sticfă dilită, sticlă armată, sticlă în straturi, sticlă cU-
acoperire de protecţie, sticlă pentru ferestre (geamuri), ecrane şi panouri, placaje din
sticlă, pereţi despărţitori din sticlă, sticiă izolantă, vitralii, vitrajuri, sticlă pentru vitralii,
sticlă de siguranţă, sticlă mată, sticlă reflectoare, sticlă colorată, sticlă duplex, sticlă
triplex, sticlă fibroasă, articole, elemente de garnitură pentru aceste produse" din clasa
19; _decăderea parţială din drepturi cu excluderea produselor:"sticlă, sticlă călită, sticlă
armată, sticlă în straturi, sticlă cu acoperire de protecţie, sticlă pentru ferestre (geamuri),
ecrane şi panouri, placaje ,!lin sticlă, pereţi despărţitori din sticlă, sticlă izolantă, vitralii,
vitrajuri, sticlă pentru vitralii, sticlă de siguranţă, sticlă mată, sticlă reflectoare, stielă
colorată, sticlă duplex, sticlă triplex, sticlă fibroasă, articole, elemente de garnitură
pentru aceste produse" din clasa 19, marca 16960, titular' SRL"Tacero". A depus
referinţa la cererea reconvenţională depusă de SRL"Tacero", solicifmd respingerea
cererii reconventionale ca fiind neîntemeiată

, . -
La judecarea cauzei SRL"Tacero" prin intermediul reprezentantului

Rusanovschi Radu, mandat seria MA,nr. 0478940 din 19.089.2014 a solicitat admiterea
, acţiuni reconvenţionale cu: interzicerea "Geamgiu Grup" SRL utilizarea, în activitatea
sa cOqlercială, sub orice formă, a semnelor identice şi/sau similare cu marca comercială
"Geamgiu", pentru serviciile care au fost înregistrate, şi anume: materiale de construcţii
nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt; smoală şi bitum;
construcţii nemetalice transportabile: monumente nemetalice şi a obliga "Geamgiu
Grup" S.R.L din contul său de a demonta, dezinstala şi distruge orice obiecte

" informaţionale şi/sau publicitare, care conţine marca "Geamgiu" şi care sunt destinate

nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt; smoală şi bitum;
construcţii nemetalice transportabile: monumente nemetalice.

La data depunerii acţiunii civile "Tacero" SRL a aflat că Pîrîtul utilizează
~ neautorizat cuvîntul "Geamgiu" în calitate de semn succeptibil de reprezentare grafică.
ţ Este evident că utilizarea de către Pîrît a denumirii mărcii "Geamgiu" pentru activitatea
I 'i' . sa comercială există o similitudine pronunţată, care genereaZă un risc de confuzie în .

percepţia consumatorului. "
Informaţia cu privire la marca "Geamgiu" proprietar a cărei este "Tacero"

SRL, a fost publicată în -Buletinul de Proprietate Industrială în luna septembrie 2008
ceia ce înseamnă, că de la acel moment marca produce efecte pentru toţi terţii.

În rezultatul celor menţionate, susţine SRL"Tacero" că, se constată faptul că
dreptul exclusiv asupra măr6iJ "Gearngiu'; titularul căruia este reclamantul este gflW
încălcat.
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pentru servicii pentru care a fost înregistrată marc~comercială "Geamgiu". În privinţa
acţiunii depuse "Geamgiu Grup" SRL, solicită resp~gerea acesteia ca fiind nefondată.

Reprezentantul intervenientului accesoriW'AGEPI Rău Maria în şedinţa de
judecată şi în referinţa depusă a invocat că întrucît în acţiunea depusă de SRL"Geamgiu
Grup" nu sunt invocate careva pretenţii faţă de AGEPI şi corespunzător AGEPI nu
invocă pretenţii faţă de părţile implicate în litigiu, AGEPI nu poate să se expună în
privinţa admiterii sau respingerii acţiunii. Prin urmare admiterea sau respingerea
cerinţelor reclamantului rămîne la decizia instanţei judecătoreşti, în dependenţă de
,probele prezentate de părţi.

Cu referire la acţiunea' reconvenţională depusă de SRL"Tacero", AGEPI
indică că, AGEPI în calitatea sa de autoritate de stat împuternicită cu acordarea
protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală confirmă în faţa instanţei de judecată
înregistrarea mărcii nr. 16960 din 04.05.2007 conform CIPS pe numele titularului
SRL"Tacero" pentru produsele din cala 19. Corespunzător admiterea sau respingerea
cerinţelor reclamantului rămîne la decizia instanţei judecătoreşti, în dependenţă de
probele prezentate de părţi.

Audiind părţile şi reprezentanţii acestora, examinînd probele administrate
'pentru dovedirea celor invocate şi raportându-Ie, per ansamblu, la prevederile legale ce
guvernează speţa, instanţa de judecată consideră necesar de a respinge ambele acţiuni,
reieşind din următoarele considerente.

Raporturile juridice ce apar în procesul înregistrării, protecţiei juridice şi
utilizării mărcilor sunt reglementate în mod special de Legea nr. 38' din 29.02.2008
privind protecţia mărcilor (în continuare Legea nr. 38).

În sensul art. 2 din Legea nominalizată noţiunea de "marcă" semnifică orice'
.1". semn susceptibil de reprezentare grafică, care serveşte la deosebirea produselor şi/sau

serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau
juridice.

Conform art. 6 din Legea 38, "titular al mărcii este persoana fizică sau
juridică ori grupul de persqane fizice şi/sau juridice în numele căreia/căruia marca este
protejată în conformitate cu prezenta lege. Drepturile dobîndite prin fnregistrarea
mărcii în Registrul naţional al mărcilor se confirmă prin titlul de protecţie - certificatul
de înregistrare a mărcii. Drepturile asupra mărcii pot fi dobîndite individual sau în
coproprietate în indiviziune. Modul de utilizare a drepturilor în coproprietate asupra
mărcii se stabileşte prin acordul încheiat întrecoproprietari. În caz contrar, litigiul se
soluţionează de instanţa dejudecată competentă '!.

În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 38, alin. (1) lit. a)
1.(4 .•\,-,,, Inregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul

mărcii este în drept să interzică terţilor să utilizeze în activitatea lor comercială, fără
consimţămîntul său: a) un semn identic cu marca pentru produse şi/sau servicii identice
cu cele pentru care marca este înregistrată; b) un semn care, din cauza identităţii ori
similitudinii cu marca înregistrată şi identităţii ori similitudinii produselor sau
serviciilor acoperite de semn şi de marcă, generează riscul de confuzie în percepţia
consumatorului; riscul de confuzie include şi riscul de asociere între semn şi marcă;
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Alin (2) În aplicarea alin. (1), titularul mărcii poate cere să fie interzise următoarele
lacţiuni ale terţilor: a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum. şi
Iutilizarea lui În calitate de ambalaj, În cazul mărcilor tridimensionale;b) oferirea
l:produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor În aceste scopuri
..sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn;c) importul sau exportul
{produselor sub acest semn;d) utilizarea semnului pe documentele de afaceri şi În
;publicitate;
: e) multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului În scopurile menţionate la
. lit.a)-d). (3) Dreptul exclusiv asupra mărcii produce efecte pentru terţi Începînd cu data
publicării În BOPI sau cu data Înscrierii În Registrul internaţional a datelor referitoare
la Înregistrarea mărcii. Totodată, poate fi cerută o despăgubire rezonabilă, În limita
prejudiciului cauzat, pentru acele fapte, . săvîrşite după publicarea cererii de
Înregistrare a mărcii, care vor fi interzise după publicarea Înregistrării mărcii. Instanţa
judecătorească sesizată să se ocupe de cazul respectiv nu poate să decidă Înfond atîta
timp, CÎtdatele referitoare la Înregistrarea mărcii nu au fost publicate. (4) Titularul
mărcii poate plasa alături de marcă un marcaj de avertizare În formă de litera R,
Înscrisă Într-un cerc, sau un text care indică faptul că marca este protejată În
Republica Moldova.

Conform art. 14 alin. (1) din aceiaşi lege, "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
cînd există motive Întemeiate pentru neutilizare ".

După cum prevede art. 20 alin. (1) lit. a) din aceiaşi Lege nr. 38, 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; b) prin activitatea sau prin inactivitatea titularului, marca a devenit
denumire uzuală În comerţul cu un produs şi/sau cu un serviciu pentru care a fost
Înregistrată; c) În urma utilizării mărcii de către titularul acesteia sau cu
consimţămîntul lui, marca poate induce În eroare consumatorul, În special În ceea ce
priveşte natura, calitatea sau provenienţa geografică a produselor şi/sau a serviciilor
pentru care a fost înregistrată. (2) 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.

Conform art. 61 alin. (1) din Legea nr. 38, orice persoană fizică sau juridică,
alte entităţi interesate care au pretenţii faţă de utilizarea unei mărci Înregistrate ori
solicitate spre Înregistrare sînt în drept să iniţieze acţiune În instanţa judecătorească
pentru a-şi apăra drepturile şi interesele legitime.
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Potrivit actelor cauzei SRL"Tacero" a fost înregistrată în Registrul de Stat al
persoanelor juridice la 15.02.1995, unul din obiectele principale de activitate
constituind construcţiile de clădiri şi/sau construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele
tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările.

La 04.05.2007 a fost înregistrată marca naţională combinată Geamgiu nr.
16960 pe numele titularului SRL"Tacero" pentru produsele din clasa 19 "materiale de
construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt; smoală şi

.~ bitum, construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice" conform
l' Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor

(CIPS). Culorile revendicate: alb-negru.
Marca respectivă dispune de protecţie conform reproducerii din certificatul de

înregistrare a mărcii în limita produselor oin clasa 19 pentru care aceasta a fost
înregistrată.

La 03.03.2011 în Registrul de Stat al persoanelor juridice a fost înregistrată
SRL"Geamgiu Grup", avînd ca obiect principal de activitate inclusiv fabricarea sticlei şi
a articolelor din sticlă, comerţul cu ridicata al sticlei: în foi, pentru geamuri şi oglinzi.

Actele cauzei atestă că SRL"Geamgiu Grup" a solicitat protecţie pe teritoriul
Republicii Moldova a mărcii combinate Geamgiu Grup nr. depozit 032617 din
11.02.2013, pentru produsele şi serviciile din clasa 19 şi 35 conform Clasificării
internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS).

În urma examinării semnului, s-a constatat că acesta nu poate beneficia de
protecţie pentru toate produsele şi serviciile soiicitate, deoarece este similar inclusiv cu:
- marca naţională combinată Geamgiu nr. 16960 din 04.05.2007, înregistrată pentru
toate produsele din clasa 19 conform CIPS, titular - SRL"Tacero", bd. Dacia nr. 51/1
ap. 178, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova, din care motive AGEPI a emis
Avizul provizoriu de refuz parţial a cererii de înregistrare a mărcii solicitate de
Geamgiu Grup SRL.

La caz reclamantul pe cererea iniţială SRL"Gearngiu Grup" pretinde că
SRL"Tacero" nu utilizează marca înregistrată la 05.05.2007 nr. 16960 mai mult de 5 ani
şi solicită decăderea parţială din drepturi cu excluderea produselor :"sticlă, sticlă călită,
sticlă armată, sticlă în straturi, sticlă cu acoperire de protecţie, sticlă pentru ferestre
(geamuri), ecrane şi panouri, placaje din sticlă, pereţi despărţitori din sticlă, sticlă
izolantă, vitralii, vitrajuri, sticlă pentru vitralii, sticlă de siguranţă, sticlă mată, sticlă
reflectoare, sticlă colorată, sticlă duplex, sticlă triplex, sticlă fibroasă, articole, elemente
de garnitură pentru aceste produse" din clasa 19, marca 16960, titular SRL"Tacero".

La judecarea pricinii s-a constatat că circumstanţele pricinii nu întrunesc
condiţiile prevăzute de art. 14 alin. (1), art. 20 din Legea nr. 38 pentru decăderea
SRL"Tacero" din drepturile asupra mărcii nr. 16960 din 2007.05.04 şi temeiuri pentru
admiterea cererii de chemare în judecată înaintată de SRL"Geamgiu Grup" lipsesc.

Conform art. 118 alin. (1) CPC, " Fiecare parte trebuie să dovedească
circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea
nu dispune altfel ".
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"1"JÎn conformitate cu prevederile art. 121 CPC, "Instanţa judecătorească r~Jrinespre
examinare şi cercetare numai probele pertinente care corifirmă, combat o"h pun la
Îndoială concluziile referitoare la existenţa sau inexistenţa de circumstanţe, importante
pentru soluţionarea justă a cazului. "

În speţă SRL"Geamgiu Grup" nu a probat prin acte justificative argumentele
invocate În cererea de chemare În judecată privind epuizarea drepturilor SRL"Tacero"
pe faptul neutilizării efective şi reale, a mărcii pentru o perioadă consecutivă de mai
mult de 5 ani.

În acest sens instanţa de judecată reţine că răspunsul INSM nr. 16-01/363 din
07.11.2013, anexat la cererea de chemare În judecată (f.d.12) nu poate fi reţinut ca o
astfel de probă, fiind În contradicţie cu actele anexate la materialele cauzei de către
SRL"Tacero" (f.d.57-72), care confirmă desfăşurarea activităţii pÎrÎtului pe cererea
iniţială de producere, comercializare şi instalare a uşilor şi ferestrelor cu geam termopan
şi utilizarea mărcii În litigiu şi anume: certificate de conformitate cu termen de
valabilitate de pînă la 24 septembrie 2011, factura fiscală din 31 iulie 2014, licenţa
eliberată pentru desfăşurarea activităţii În domeniul construcţiilor de clădiri,
reconstrucţii, etc., raportul de evaluare periodică a produselor certificate.

În circumstanţele relatate cererea de chemare În judecată depusă de
SRL"Geamgiu Grup" către SRL"Tacero~', intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală privind decăderea parţială din drepturi În Republica Moldova
asupra mărcii naţionale Nr. 16960 gin04.95.2007, Înregistrată pentru produsele din
clasa 19 ui111eazăsă fie respinsă ca neîntemeiată.

Concomitent instanţa de judecată ajunge la concluzia de oa respinge ca
neîntemeiată şi cererea reconvenţională depusă de SRL"Tacero" către SRL"Geamgiu
Grup", intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind
interzicerea SRL"Geamgiu Grup" utilizarea În activitatea sa comercială, sub orice formă
a semnelor identice şi/sau similare cu marca comercială "Geamgiu", pentru serviciile
care au fost Înregistrate, obligarea SRL"Geamgiu. Grup" din contul său de a demonta,
dezinstala şi distruge orice obiecte informaţionale şi sau/publicitare, care conţine marca
"Geamgiu" şi care sunt destinate pentru servicii pentru care a fost Înregistrată marca
comercială "Geamgiu".

În acest sens instanţa va reţine că SRL"Tacero" la rîndul său n-a Îndeplinit sarcina
probaţiunii argumentelor invocate prin prisma prevederilor art. 118 alin. (1) CPC şi n-a
dovedit prin probe pertinente şi admisibile Încălcarea de către SRL"Geamgiu Grup" a
drepturilor asupra mărcii nr. 16960 din 04.05.2007, inclusiv utilizarea În activitatea sa
comercială, În publicitate marca "Geamgiu", noţiunea respectivă făcând parte din
denumirea persoanei juridice SRL"Geamgiu Grup".

Reieşind din cele expuse supra şi În conformitate cu prevederile art. art. 238-241
CPC, instanţa de judecată

,.

Hotărăşte:

Se respinge cererea de chemare În judecată Înaintată de SRL"Geamgiu Grup" I

către SRL"Tacero", intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea

I I
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Intelectuală privind decăderea parţială din drepturi în Republica Moldova asupra mărcii
naţionale Nr. 16960 din 04.05.2007, înregistrată pentru produsele din clasa 19.

Se respinge cererea reconvenţională depusă de SRL"Tacero" către SRL"Geamgiu
Grup", intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind
interzicerea SRL"Geamgiu Grup" utilizarea în activitatea sa comercială, sub orice formă
a semnelor identice şi/sau similare cu marca comercială "Geamgiu", pentru serviciile
care au fost înregistrate, obligarea SRL"Geamgiu Grup" din contul său de a demonta,
dezinstala şi distruge orice obiecte informaţionale şi sau/publicitare, care conţine marca
"Geamgiu" şi care sunt destinate pentru servicii pentru care a fost înregistrată marca
comercială "Geamgiu".

Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 30
zile, de la pronunţarea dispozitivului, prin iritermediul Curţii de Apel Chişinău.

În baza art. 236 alin. (5) CPC se explică participanţilor la proces dreptul de a
solicita în termen de 30 zile textul integral al hotărîrii, termenul de 30 zile fiind un
termen de decădere.
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