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Dosarul nr. 2/85&10 
HOTĂRÂRE 

în numele Legii  
 

19 aprilie 2010        mun. Chişinău 
 
Colegiul Civil şi contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău 
În componenţa: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul   Liudmila Popova 
Grefierul      Natalia Mînzarari 
Interpreţii      Zinaida, Carp, Sergiu Dulghescu 
 

Judecând în şedinţa publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată 

depusă de „Berlin Chemie AG” împotriva, intervenient accesoriu Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI privind declararea pierderii drepturilor 

asupra mărcii 

CONSTATĂ: 

La 06 august 2008 „Berlin Chemie AG” a acţionat în judecată The Procter & 

Gamble Company, solicitând declararea pierderii drepturilor asupra mărcii. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat, că în baza avizului provizoriu din 

24.04.2009 a AGEPI firmei „Berlin Chemie AG” i s-a refuzat în înregistrarea 

mărcii „Квикс” pe motivul similititudinei mărcii solicitate cu alte două mărci 

„Викс” nr. R 1632 şi „Viks” nr. R 1631 înregistrate pe teritoriul Republicii 

Moldova pe numele The Procter & Gamble Company. Menţionează, că pârâtul de 

la data înregistrării nu desfăşoară activităţi pe teritoriul Republicii Moldova sub 

aceste mărci în ceea ce priveşte produsele din clasa 05 (produse farmaceutice, 

medicamente, substanţe dietice de uz medical). Art. 20(1) lit.a) al Legii privind 

protecţia mărcilor presupune că deţinătorul mărcii pierde drepturile sale asupra 

mărcii în condiţiile în care marca respectivă nu a făcut obiectul unei utilizări 

efective timp de cinci ani fără întreruperi. Existenţa mărcii înregistrate nu-i permite 

reclamantului înregistrarea mărcii solicitate, fapt care a determinat adresarea în 

judecată cu prezenta cerere. 

În şedinţa instanţei reprezentantul reclamantului N. Glazunov a susţinut cererea 

de chemare în judecată pe motivele invocate. 
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Reclamantul The Procter & Gamble Company V. Necliudov a solicitat 

respingerea acţiunii şi a explicat că începerea utilizării mărcii pentru un produs 

farmaceutic este un proces de lungă durată care este legat aprobarea clinică a 

preparatului, ceea ce este cunoscut reclamantului ca producător a medicamentelor. 

Menţionează că reclamantul nu a depus contestaţie în ordinul stabilit de lege în 

scopul de a dovedi că marca solicitată pentru înregistrare şi cele înregistrate pot 

exista concomitent. Conform art. 8(5) al Legii privind protecţia mărcilor nr. 

38/2008 nu poate fi refuzată înregistrarea mărcii în cazul în care titularul mărcii 

anterioare îşi exprimă consimţământul expres pentru înregistrarea semnului 

posterior. Astfel de acord reclamantul nu a solicitat de la The Procter & Gamble, 

cu toate că pârâtul este de acord şi în prezent să încheie în vederea înregistrării 

mărcii o tranzacţie de împăcare. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu AGEPI M. Matveev în şedinţa 

instanţei a explicat, că în baza avizului provizoriu din 29.04.2009 emis în temeiul 

art. 8(1) lit.b) al Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărilor a fost respinsă cererea 

„Berlin Chemie AG” depusă la 09.06.2008 u privire la înregistrarea mărcii verbale 

„Квикс” cu nr. de depozit 023652 pentru produsele clasei 05 – produse 

farmaceutice, medicamente, substanţe dietice de uz medical; 10 aparate şi 

instrumente medicale pe motivul că marca solicitată se opune cu mărcile „Викс” 

nr. R 1632 şi „Viks” nr. R 1631 înregistrate la 21.09.1994 pentru produsele de 

clasa 05 pe numele The Procter & Gamble Company. La emiterea refuzului 

provizoriu reclamantului i s-a acordat un termen suplimentar pentru a prezenta 

acordul titularului mărcii opuse în vederea înregistrării mărcii. Ce ţine de 

decăderea titularului mărcii din dreptul asupra mărcii, această ţine de competenţa 

instanţei de judecată în dependenţa de probele care confirmă faptul neutilizării 

efective a mărcii. 

Audiind participanţii la proces, verificând materialele pricinii, instanţa 

consideră cererea reclamantului pasibilă admiterii din următoarele. 

Conform art. 20(1) lit.a) al leii nr. 39-XVI din 29.02.2008 privind protecţia 

mărcilor titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii dacă în decursul 



 3 

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. 

S-a stabilit, că mărcile verbale „Викс” nr. R 1632 şi „Viks” nr. R 1631 au fost 

înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova la data de 1994.09.21 pe numele The 

Procter & Gamble Company. În perioada de după înregistrarea mărcilor, aceste nu 

au fost utilizate efectiv în Republica Moldova pentru produsele înregistrate, fapt 

care este recunoscut de pârâtul. 

Cele invocate de reprezentantul pârâtului întru motivarea neutilizării mărcii 

cum ar fi cercetarea şi aprobarea clinică a preparatelor farmaceutice, instanţa le 

consideră nejustificată. Cu atât mai mult, că din 1994 neîntrerupt mărcile nu au 

făcut obiectul unei utilizări efective. 

Ce ţine de nesolicitarea consimţământului titularului mărcilor în înregistrarea 

mărcii solicitate, cât şi intenţia părţilor de a încheia o tranzacţie de împăcare, aceste 

circumstanţe nu constituie temei pentru respingerea cererii reclamantului cu 

decăderea pârâtului din drepturile asupra mărcilor verbale înregistrate. 

În contextul celor expuse, conform art. 20(1) lit.a) al legii privind protecţia 

mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, art. 238, 241 CPC, instanţa  

HOTĂRĂŞTE: 

Admite acţiunea înaintată. Se declară The Procter & Gamble Company decăzut 

din drepturile asupra mărcilor verbale „Викс” nr. R 1632 şi „Viks” nr. R 1631 

înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova la 21.09.1884 pentru produsele de 

clasa 05. 

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

 

Judecător     L. Popova  

  

 

  

 


