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Dosarul nr. 2-83/10 
Hotărâre 

în  numele Legii 
 
 

02 februarie 2010-05-10          mun. Chişinău 
 
Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău 
În componenţa: 
Preşedintele  şedinţei de judecată  judecătorul Ludmila Popova 
Grefierul Natalia Mânzarari 
Interpreţii Vitalie Munteanu , Roman Frunze, Serghei Dulghescu 
 

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

„Tulicinsckii Maslosirzavod” împotriva „Extradarcom” SRL, intervenient accesoriu Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) privind anularea înregistrării  mărcii naţionale nr. 1234: 

CONSTATĂ: 

Societatea de acţiuni de tip deschis „Tulicinsckii Maslosirzavod” a depus cerere de  chemare 

în judecată împotriva „Extradarcom” SRL, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală (AGEPI) privind anularea înregistrării  mărcii  naţionale nr. 12341 pentru 

produsele din clasa 29 şi serviciile din clasa 35 CIPS. 

În motivarea acţiunii  reclamantul a  indicat, că în anul 2004  pe teritoriul Ucrainei a fost 

înregistrată  marca „ТУЛЬЧИНКА”, certificatul de înregistrare nr. 39430 cu termen de  valabilitate 

începând cu data 15.04.2004. Produsele cu marca „ТУЛЬЧИНКА” – unt, brânză şi alte produse 

lactate se fabrică pe teritoriul Ucrainei din anul 2001 la uzina Tulicinsckii Maslosirzavod, ce 

aparţine  companiei Terra Food (Ucraina), proprietarul cărei este titularul Voitovici Stanislav, 

cetăţean al Ucrainei. Din anul 2001 şi până în anul 2004 compania şi-a mărit capacităţile de 

producţie. În anul 2004 produsele cu marca comercială  ТУЛЬЧИНКА au fost decorate cu medalia 

de aur concursul „Торговая марка Украины” şi au obţinut dreptul la semnul „Высшая Проба”. În 

acelaşi timp se stabileau legături de afaceri cu întreprinderile de comerţ din ţările  vecine în scopul 

livrării produselor  cu marca ТУЛЬЧИНКА pe pieţele acestor ţări. 

În anul 2004 în Moldova au avut loc negocieri privind livrarea  produselor cu compania  

„Extradarcom” SRL, iar la data de 27.04.2004 a fost semnat contractul de livrare a produselor cu 

marca Тульчинское (unt). Ulterior, la data de 22.07.2004 a fost semnat un alt contract, însă la 06 

iulie 2004  compania moldovenească „Extradarcom” a depus pentru înregistrare la AGEPI cerere cu 

nr. depozit 015103 pentru o marcă identică, iar ulterior a primit certificatul RM de înregistrare a 

mărcii 12341 pentru produsele din clasa 29 şi serviciile din clasa 35 CIPS. Consideră că la 

depunerea cererii privind înregistrarea mărcii compania „Extradarcom” a acţionat cu rea credinţă, 

deoarece cu siguranţă cunoştea despre marca „ТУЛЬЧИНКА” şi despre promovarea ci pe teritoriul 
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Ucrainei şi Republicii Moldova, participând la livrarea produselor. Acţiunile pârâtului de 

înregistrarea  mărcii au fost  efectuate în scop de blocaj al pieţei şi monopolizării posibile a pieţei de 

livrare a produselor ucrainene al pieţei şi monopolizării posibile a pieţei de livrare a produselor 

ucrainene cu marca „ТУЛЬЧИНКА”. Solicitantul înregistrării mărcii nu fabrică produse cu aşa 

marcă, ci este doar furnizorul lor, nu a primit acordul sau autorizaţia titularului adevărat.      

ТУЛЬЧИНКА este un cuvânt derivat de la numirea oraşului Тульчин din Ucraina, reg. Vinniţa, în 

care se află uzina Tulicinsckii Maslosirzavod care este producătorul real al produselor 

ТУЛЬЧИНКА. Marca comercială indicată este cunoscută pe larg ca o marcă ucraineană şi este la 

fel asociată cu întreprinderea Terra Food cărei îi aparţian mai multe uzine de produse lactate atât în 

Ucraina, cât şi în Rusia. Înregistrarea mărcii ТУЛЬЧИНКА şi folosirea ei pentru marcarea 

produselor de către orice întreprindere din altă ţară, cu excepţia Ucrainei, poate induce în eroare 

consumatorul în ce priveşte locul de fabricare a produselor. Reclamantul în temeiul art. 21(1) lit. b) 

al Legii privind  protecţia mărcilor nr. 38/08, art. 6 septis al Convenţiei de la Paris solicita 

recunoaşterea mărcii ТУЛЬЧИНКА conform certificatului nr. 12341 ca fiind  înregistrată cu rea 

credinţă. 

În şedinţa instanţei  reprezentantului  reclamantului O. Socolova a susţinut cererea de 

chem,are în judecată pe motivele invocate, solicitând anularea înregistrării mărcii. 

Reprezentantul SRL „Extradarcom” A. Lengas a solicitat respingerea acţiunii şi a explicat, 

că firma „Extradarcom” este primul important care a adus pe piaţa Moldovei produsul sub marca 

înregistrată „ТУЛЬЧИНКА” la 17 mai 2004. Certificatul nr. 43 din 05.05.2004 confirma că 

compania este reprezentantul oficial şi exclusiv al SA de tip deschis „Tulicinsckii Maslosirzavod” 

Ucraina, or. Tulicin pe teritopriul Republicii Moldova. Produsul spreid înregistrat sub marca 

„Tulicinca” nu a  fost cunoscut pe teritoriul Republicii Moldova. Firma întru promovarea mărcii, a 

efectuat acţiuni de publicitate  la televiziunea naţională şi de degustare a produsului la baze angro, 

piaţa centrală şi pieţele raionale, a luat parte la expoziţia „Food&Drinks Technology” petrecută la 

„Moldexpo” din 19-23.04.2004. Având  informaţia de la AGEPI că marca „Tulicinca” nu este 

înregistrată pe teritoriul RM, a depus o cerere privind  înregistrarea dreptului asupra  mărcii 

combinate  „Tulicinca” cu nr. de depozit 015103. După publicarea cererii în BOPI, nici o persoană 

terţă  nu a contestat înregistrarea mărcii în modul stabilit de lege. La 10.05.2005 AGEPI a hotărât 

înregistrarea mărcii „Tulicinca” după „Extradarcom” pentru toată  gama de produse şi servicii de 

clasele 29 şi 35  conform Clasificării internaţionale de produse şi servicii. Respingerea motivele 

reprezentantului reclamantului privind efectuarea de către SRL „Extradarcom” a acţiunilor în 

scopul de a bloca piaţa. În mai 2004 marfa importantă în Republica Moldova constituia 10 tone pe 

lună, peste un an – 40 tone, în septembrie 2005 livrările  constituiau – 60 tone. SRL „Extradarcom” 

şi SRL „Ecolief” nu colaborează din 01.10.2005 după încălcarea acordului privind reprezentarea 
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SAA de tip deschis „Tulicinsckii Maslosirzavod” pe teritoriul Republicii Moldova, însă produsele  

înregistrate sub marca „Tulicinca” sânt prezente pe piaţa Moldovei, iar firma  SRL „Extradarcom” 

nu a luat măsuri  pentru a  bloca furnizarea produselor. 

Reprezentantul AGEPI P. Bondarescu s-a expus întru respingerea acţiunii şi a indicat, că la 

06.07.2004, SRL „Extradarcom” a depus o cerere privind înregistrarea dreptului asupra mărcii 

combinate „Tulicinca” cu nr. de depozit 015103. În urma examinării mărcii menţionate nu au fost 

depistate care drepturi anterioare înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. După publicarea 

cererii în BOPI nici i persoană terţă nu a contestat înregistrarea mărcii  şi nici nu au fost depistate 

mărci identice sau similare înregistrate pe teritoriul RM, ce şi a servit temei pentru emiterea  

deciziei din 10.05.2005 despre înregistrarea  mărcii solicitate pe numele titularului. Legislaţia în 

domeniul mărcilor nu impune condiţia desfăşurări activităţii de producţie, de comerţ sau de prestare 

a serviciilor  la date depunerii cererii de înregistrare a mărcii, iar AGEPI nu este în drept să solicite 

prezentarea astfel de informaţii în scopul înregistrării, toate acţiunile solicitantului fiind admise  

reieşind din principiile bunei-credinţe. Susţine, că reclamantul nu a prezentat probe care ar  

confirma inducerea în eroare a consumatorului privind  producătorul produselor. La fel nu a fost 

prezentate probe ce ar atesta  calitatea SRL „Extradarcom” de agent economic  sau reprezentantul 

TOV „Tulicinsckii Maslosirzavod” sau a lui S. Voitovici. Prevederile art. 6 septis al Convenţiei de 

la Paris nu este aplicabil  cazului dat şi nu constituie temei pentru anularea înregistrării  mărcii. 

Audiind participanţii la proces, verificând materialele pricinii, instanţa consideră cererea  

reclamantului pasibilă admiterii din următoarele.  

În anul 2004 pe teritoriul Ucrainei a fost înregistrată marca „ТУЛЬЧИНКА”, certificatul de 

înregistrare nr. 39430  cu termen de valabilitate începând cu data 15.04.2004 titularul mărcii 

Stanislav Voitovici  pentru produsele din clasa 29 şi serviciile din clasa 35 CIPS (f.d. 6-7). 

La 06.07.2004, SRL „Extradarcom”  a depus o cerere privind înregistrarea dreptului  asupra  

mărcii combinate „Tulicinca” cu nr. de depozit 015103. prin decizia AGEPI din 10.05.2005 s-a 

deschis înregistrarea mărcii solicitate pe numele titularului pentru toate produsele şi serviciile din 

clasele 29 şi 35. 

Conform art. 9(1) CC persoanele fizice şi juridice participante la raporturile juridice civile 

trebuie să îşi execute  drepturile şi sa îşi execute obligaţiile cu bună-credinţă, în acord  cu legea, cu 

contractul, cu ordinea publică şi bunele moravuri. Buna-credinţă se prezumă până la proba contrară. 

Conform art. 21(1) lit. b) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008 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 
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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 eu 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. 

potrivit certificatului nr. 43 din 05.2004 SRL „Extradarcom” este reprezentantul oficial şi 

exclusiv al SA de tip  deschis „Tulicinsckii Maslosirzavod”  Ucraina, or. Tulicin pe teritoriul 

Republicii Moldova. Întru promovarea producţiei cu marca „Tulicinca”, SRL „Extradarcom” în 

perioada a. 2004-2005  baza contractelor încheiate  cu  SRL „Ecoliet” (Ucraina) a  important în 

piaţa Republicii Moldova produse fabricate de „Tulicinsckii Maslosirzavod”, fapt  care este 

confirma prin contractele de  vânzare-cumpărare încheiate la 27.04.2004, 22.07.2004, facturile de 

plată şi facturile de expediţie, actul de  verificare achitărilor reciproce (f.d. 8-39, 79-80). Pârâtul ştia 

cu certitudine 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. 

Deci, la momentul depunerii cererii privind înregistrarea mărcii combinate „Tulicinca” SRL 

„Extradarcom” a acţionat cu rea-credinţă, ce constituie temei pentru anularea înregistrării mărcii. 

În contextul celor expuse, conform art. 21(1) lit. b) Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 

29.02.2008, art. 238, 241 CPC, instanţa 

HOTĂRĂŞTE: 

Admite acţiunea înaintată de TOV „Tulicinsckii Maslosirzavod”. Anulează înregistrarea 

mărcii „Tulicinca” pe numele SRL „Extradarcom” conform certificatului nr. 12341 pentru 

produsele din clasa 29 şi serviciile din clasa 35 CIPS. 

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

 

Judecător   L. Popova 

 

   

 


