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Dosarul nr. 2-11/10 
 

HOTĂRÂRE 
în numele Legii 

 
04 iunie 2010          mun. Chişinău  
 
Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău, 
Având în componenţa sa: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul    Nina Vascan 
Grefier        Dina Gaburici 
 

Examinând în şedinţa de judecată publică cererea de chemare în judecată a reclamantei Behr 

GmbH & Co. KG împotriva pârâtei „Diadan-Lex” SRL şi intervenientului accesoriu Agenţia de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind constatarea faptului acţionării cu rea-credinţă 

în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii verbale BEHR nr. depozit 023404 din data 

de 25.04.2008 şi anularea cererii de înregistrare a mărcii verbale BEHR nr. depozit 023404 din 

data de 25.04.2008, Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău, - 

CONSTATĂ:  

Reclamanta Behr GmbH & Co. KG s-a adresat în instanţa de judecată împotriva pârâtei 

„DIADAN-LEX” SRL şi intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a RM privind constatarea faptului acţionării cu rea-credinţă în momentul depunerii 

cererii de înregistrare a mărcii verbale BEHR nr. depozit 023404 din data de 25.04.2008 şi 

anularea cererii de înregistrare a mărcii verbale BEHR nr. depozit 023404 din data de 

25.04.2008. 

În motivarea acţiunii a indicat faptul că, Behr GmbH & Co. KG este o companie germană 

prestigioasă, având 12 filiale în mai multe ţări şi fiind partener al unui şir de mari corporaţii din 

industria automobilistică. De asemenea, indică faptul că Behr GmbH & Co. KG este un lider 

mondial specializat în producerea şi instalarea unor diverse echipamente pentru vehicule de 

pasageri şi industriale. Ca dovadă a ponderii acestei companii servesc indicii activităţii acesteia, 

dintre care menţionează cu titlu de exemplu faptul ca dar în anul 2008 Behr GmbH & Co. KG a 

vândut produse în valoare de 3,3 mlrd euro şi faptul că compania în cauza are 19 mii de angajaţi 

în toată lumea. 

Reclamanta mai menţionează că, Behr GmbH & Co. KG este prezentă în Republica Moldova 

din anul 2003. Produsele sale sunt realizate prin firmele moldoveneşti „Olmosdon” S.R.L. 

specializată în comercializarea pieselor şi accesoriilor auto,l şi „Traian Invest” S.R.L. fiind 

proprietara reţelei de magazine Benett-Auto, specializată în comercializarea pieselor pentru 

automobile germane. 
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La 24 aprilie 2008, „Diadan-Lex” S.R.L. a depus la AGEPI cererea de înregistrare mărcii 

verbale BEHR nr. depozit 023404 la clasele următoarele: 07 - maşini şi maşini-unelte; motoare 

(cu excepţia motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia 

celor pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; 

incubatoare pentru ouă; 09 – aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, 

cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de 

siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, 

transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru 

înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare 

magnetice, discuri acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparate cu preplată; 

case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 

calculatoare; extinctoare; 11 – aparate de iluminat, de încălzit, de producere a vaporilor, de gătit, 

de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare; 12 – vehicule; 

aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală; 17 – cauciuc, gutapercă, gumă, asbest, mică şi 

produse din aceste materiale necuprinse în alte clase; produse din materiale plastice 

semiprelucrate; materiale de calafatuire, etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice. 

Luând în act de acest fapt, Behr GmbH & Co. KG în calitatea sa de titular a brandului BEHR, 

prin mandatarul său autorizat din Republica Moldova, a expediat în adresa pârâtei somaţia din 

30.03.2009, în care a indicat ca depunerea spre înregistrare a mărcii verbale BEHR, la clasele 07, 

09, 11, 12 şi 17, este o acţiune săvârşita cu rea-credinţa şi concurenţă neloială, prin care se 

încearcă obţinerea unor avantaje neîntemeiate. Consideră că pârâta intenţionează să obţină 

protecţia asupra unei mărci care nu îi aparţine şi care anterior depunerii cererii contestate a fost 

utilizată cu  bună-credinţă,  statornic  şi  public  de  către  compania  Behr  GmbH  &  Co,  atât  în  

străinătate, cât şi în Republica Moldova. Prin somaţia din 30.03.2009, s-a solicitat pârâtei 

retragerea imediată a cererii nr. 023404 sau cesionarea acesteia către compania Behr GmbH & 

Co. 

Prin răspunsul din 09 aprilie 2009, s-a solicitat mandatarului prezentarea procurii date de Behr 

GmbH & Co, mandatarului autorizat şi s-a obligat să soluţioneze cererea prealabilă în decurs de 

10 zile. După expirarea termenului de 10 zile, neprimind niciun răspuns, mandatarul autorizat a 

contactat telefonic pe managerul Danila Denis, care a declarat ca nu va trimite niciun răspuns la 

somaţia noastră. 

Astfel, reclamanta consideră că SRL „Diadan-Lex” a exercitat dreptul la înregistrarea mărcii 

cu rea-credinţă şi contrar scopului consacrat prin Legea nr. 588 din 22.09.1995 privind Mărcile şi 

Denumirile de Origine a Produselor. Prin urmare, menţionează că Pârâtul a solicitat înregistrarea 

mărcii verbale BEHR nu în vederea distingerii propriilor produse şi servicii, ci în vederea 
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blocării activităţii companiei Behr GmbH & Co şi, ca urmare, impunerea ultimului să negocieze 

condiţiile cesionării mărcii, iar în circumstanţele relatate mai sus consideră că pârâta a acţionat 

pe deplin conştientă de caracterul ilicit al conduitei sale, fiind în măsură să îşi reprezinte 

prejudiciul pe care o asemenea operaţiune îl ca produce Reclamantei. Or, art. 6 alin. (1), Legea 

nr. 588 din 22.09.1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, stabileşte: Titularul 

unei mărci, pe întregul termen de valabilitate a mărcii, are dreptul exclusiv de a dispune de 

marcă, de a o folosi pe teritoriul Republicii Moldova şi de a interzice altor persoane (inclusiv 

celei care anterior a produs şi promovează pe piaţa Republicii Moldova mărfuri sub marca 

respectivă - n.n.) să folosească, fără consimţământul său, în operaţiunile comerciale semne 

identice ori similare pentru produse sau servicii identice ori similare celor pentru care marca a 

fost înregistrată în cazul în care o astfel de folosire ar genera risc de confuzie. totodată consideră 

că rea-credinţă se rezumă la atitudinea subiectivă a unei persoane, care acţionează pe deplin 

conştientă de caracterul ilicit al conductei sale şi urmăreşte sau măcar îşi reprezintă prejudiciul 

pe care o asemenea operaţiune îl ca produce unui concurent. 

În şedinţa instanţei de judecată, reprezentantul reclamantei Behr GmbH & Co. KG, în baza 

procurii, Dodi Ariadna, a susţinut cererea de chemare în judecată şi a solicitat admiterea 

integrală a acesteia cu constatarea faptului acţionării cu rea-credinţă a „DIADAN-LEX” SRL în 

momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii BEHR nr. depozit 023404 din 25.04.2008 şi 

anularea cererii de înregistrare a mărcii verbale BEHR nr. depozit 023404 din data de 

25.04.2008. 

Reprezentantul pârâtei „DIADAN-LEX” SRL, administratorul Danila Denis, nu a recunoscut 

cererea de chemare în judecată şi a solicitat respingerea acesteia ca fiind neîntemeiată. Prin 

referinţa depusă şi explicaţiile date în cadrul şedinţelor de judecată a indicat faptul că cifrele 

menţionate în cererea de chemare în judecată sunt interpretate de către reprezentantul 

reclamantului ca fiind cifre de afaceri precum că reclamanta a vândut în anul 2008 produse pe 

teritoriul RM în sumă de 100.052 Euro, însă acest fapt nu este demonstrat prin probe. 

Reprezentantul pârâtei menţionează că la data de 30.03.2009 reclamanta, prin mandatarul 

autorizat din Republica Moldova, a expediat pe adresa „Diadan Lex” S.R.L. scrisoare unde a 

indicat că depunerea spre înregistrare a mărcii verbale BEHR, este o acţiune cu rea-credinţă 

totodată s-a cerut retragerea cererii nr. 023404 sau cesionarea acesteia către reclamanta. La 

09.04.2009 firma „Diadan Lex” SRL în legătură cu absenţa în scrisoare împuternicirilor 

mandatarului a cerut procura pentru a se convinge că duce tratative cu persoană autorizată, 

ulterior directorul „Diadan Lex” SRL a comunicat reprezentantului BEHR că va examina 

propunerea cesionării cererii de înregistrare mărcii după ce va primi proiectul acordului de 
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cesiune  semnat  de  Behr  GmbH  &  Co.  KG,  însă reprezentantul  reclamantei  a  refuzat  de  a  

comunica în vederea încheierii tranzacţiei de cesiune. 

Considera că poziţia reclamantei precum că „Diadan Lex” SRL intenţionează să obţină 

protecţia, asupra unei mărci care nu îi aparţine, ca fiind o opinie greşită deoarece au depus cerere 

de înregistrare a unei mărci conform prevederilor legale, au fost achitate taxele necesare, iar 

reclamanta în prezent nu este titularul mărcii în Republica Moldova, şi prezintă careva acte care 

ar demonstra că marca este înregistrată pe numele ei în Moldova şi ca ei au achitat careva taxe 

pentru  înregistrare,  mai  mult  ca  atât  nu  au  depus  cerere  de  înregistrare  mărcii.  Totodată indica  

faptul că legea nu obligă la depunerea cererii de înregistrare mărcii să aibă obiectele de activitate 

din produsele sau serviciile cuprinse în clasele 7, 9, 11, 12, 17 CIPS. 

Reprezentantul pârâtei, de asemenea nu este de acord cu opinia reclamantei precum că scopul 

este de a nu utiliza marca, ci de a o înstrăina companiei Berh, menţionând ca SRL „Diadan Lex” 

nu a venit de sine stătător cu propunerea de a cesiona marca companiei BEHR sau altui agent 

economic. 

Prin urmare, potrivit legislaţiei în vigoare 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, unei astfel de mărci. Menţionează că, clasele 7, 9, 11, 12, 17 CIPS 

includ foarte mare diapazonul de mărfuri, însă la materiale dosarului lipsesc dovezi ce confirmă 

că reclamanta a produs sau a importat toată gama produselor cuprinse în clase menţionate. 

În atare condiţii consideră că au acţionat cu bună-credinţă, motiv pentru care solicită ca 

cererea de chemare în judecată să fie respinsă ca neîntemeiată. 

Reprezentantul intervenientului AGEPI, în baza procurii Ciuş Diana, prin referinţa depusă şi 

declaraţiile date în cadrul examinării cauzei a comunicat instanţei de judecată că la data de 

25.04.2008, solicitantul „DIADAN LEX” S.R.L. a depus cererea de înregistrare a mărcii verbale 

BEHR, cu numărul de depozit 023404, pentru produsele claselor 1, 9, 11, 12, 17. 

În urma examinării cererii, s-a constatat îndeplinirea condiţiilor de depunere a cererii de 

înregistrare a mărcii şi, în conformitate cu art. 37 alin.(6) lit. a) din Legea nr. 38/2008 privind 

protecţia mărcilor, s-a admis publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială 

(BOPI) nr. 12/1008. Împotriva înregistrării mărcii compania Behr GmbH & Co. KG a depus la 

AGEPI opoziţie, considerând cererea de înregistrare a mărcii verbale BERH nr. depozit 023404 

fiind depusă cu rea-credinţă. Astfel menţionează că potrivit prevederilor legislaţiei naţionale, 

precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, dreptul la marcă poate 

fi dobândit de orice persoană fizică şi juridică naţională sau străină. 

Legislaţia în domeniul mărcilor nu impune condiţia desfăşurării de către solicitant a activităţii 

de producţie, de comerţ sau de prestare a serviciilor, la data depunerii cererii de înregistrare a 
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mărcii. Mai mult ca atât, AGEPI nu este în drept să ceară solicitantului prezentarea informaţiei 

referitor la activitatea acestuia, scopul înregistrării etc., toate acţiunile solicitantului fiind admise 

reieşind din principiile bunei-credinţe. 

Reprezentantul intervenient AGEPI mai menţionează că potrivit art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii 

nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor stabileşte că marca este declarată nulă 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, solicitanta ştia sau putea şti despre existenţa, inclusiv în străinătate, a unei a 

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. 

Reprezentantul intervenientului AGEPI indică că reclamanta susţine că „depunerea cererii de 

înregistrare a mărcii de către „DIADAN-LEX” S.R.L. reprezintă un act de concurenţă neloială”. 

Astfel indică faptul că în conformitate cu prevederile art. 10 al Convenţiei de la Paris pentru 

Protecţia Proprietăţii Industriale (1883), precum şi Legii nr. 1103 din 30.06.2000 privind 

protecţia concurenţei, nu este obiect al actelor de concurenţă neloială depunerea cererii de 

înregistrare a unei mărci. 

Art. 8(1) d) al Legii cu privire la protecţia concurenţei defineşte actul de concurenţă neloială 

drept comiterea de către un agent economic a acţiunilor îndreptate împotriva subminării 

autorităţii unui alt agent economic, exprimate prin utilizarea neautorizată a obiectelor de 

proprietate intelectuală, copierea formei, ambalajului şi aspectului exterior al mărfii, etc. 

Astfel consideră că reclamanta, este în drept sa depună o cerere întemeiată pe încălcarea 

dreptului exclusiv sau pe concurenţa neloială, dacă obiectele de proprietate intelectuală pe care le 

deţine sunt protejate în Republica Moldova şi dacă consideră că acţiunile concurentului sunt de 

natură a submina autoritatea companiei Behr GmbH & Co, KG, prin crearea confuziei în rândul 

consumatorilor. 

În atare condiţii, reprezentantul intervenientului lasă examinarea cererii la decizia instanţei de 

judecată. 

Audiind reprezentanţii părţilor, analizând probele administrate la materialele dosarului în 

raport cu circumstanţele pricinii, instanţa de judecată consideră cererea de chemare în judecată a 

reclamantei Behr GmbH & Co. KG este legitimă şi întemeiată şi urmează a fi admisă, din 

următoarele considerente. 
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Conform prevederilor art. 9 CC al RM, alin. (1) Persoanele fizice şi juridice participante la 

raporturile juridice civile trebuie să îşi exercite drepturile şi să îşi execute obligaţiile cu bună-

credinţă, în acord cu legea, cu contractul, cu ordinea publică şi cu bunele moravuri. 

În şedinţa instanţei de judecată a fost stabilit cu certitudine că la 24 aprilie 2008, „Diadan-

Lex” S.R.L. a depus la AGEPI cererea de înregistrare mărcii verbale BEHR nr. depozit 023404 

la clasele următoare: 07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia motoarelor pentru 

vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule terestre); 

instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; 09 – aparate şi 

instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de 

măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi 

instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda 

curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau 

imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; distribuitoare automate şi 

mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament 

pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; extinctoare; 11 – aparate de iluminat, de încălzit, 

de producere a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi 

instalaţii sanitare; 12 – vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală; 171 – cauciuc, 

gutapercă, gumă, azbest, mică şi produse din aceste materiale necuprinse în alte clase¸ produse 

din materiale plastice semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte 

flexibile nemetalice (f.d. 10). 

Din probele prezentate rezultă că la data de 30.03.2009, în adresa Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a RM a fost depusă cererea de examinare a opoziţiei împotriva 

înregistrării mărcii din partea reprezentantului opozantului Ion Margine, în interesele Behr 

GmbH & Co. KG (f.d. 15). 

Instanţa de judecată de asemenea reţine că la data de 30.03.2009, din partea reprezentantului 

BEHR GmbH & Co. KG, în baza procurii Ion Margine, a fost expediată în adresa „Diadan-Lex” 

SRL o scrisoare prin care se solicita retragerea de către ultimul a cererii de înregistrare a mărcii 

nr. 023404, fie cesionarea acesteia către Behr GmbH & Co. KG (f.d. 11-12). Conform 

răspunsului din 09.04.2009, administratorul „Diadan-Lex” SRL a comunicat despre faptul că 

solicitarea a rămas fără examinare pe motiv că nu sunt dovedite împuternicirile reprezentantului, 

motiv pentru care solicită prezentarea dovezii împuternicirilor (f.d. 13). 

Instanţa de judecată reţine că din prezentate cât şi din declaraţiile părţilor, se evidenţiază cu 

certitudine faptul că din partea reprezentantului Behr GmbH & Co. KG au fost întreprinse acţiuni 

în vederea soluţionării problemei apărute în condiţii amiabile. 
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La data de 04.06.2009, mandatarul autorizat al BEHR GmbH & Co. KG, Emil Mîndîcanu în 

baza procurii din 30.03.2009, a depus o cerere în numele solicitantei Behr GmbH & Co. KG 

privind înregistrarea mărcii verbale BEHR pentru lista produselor şi/sau serviciilor conform 

indicilor de clasificare 07, 09,11, 12, 17, 37 (f.d. 8, 16-17). 

Examinând cele invocate de către părţi, instanţa de judecată reţine că reclamanta Behr GmbH 

& Co. KG este o companie germană prestigioasă, având 12 filiale în mai multe ţări şi fiind 

partener al unui şir de mari corporaţii din industria automobilistică, fiind un lider mondial 

specializat în producerea şi instalarea unor diverse echipamente pentru vehicule de pasageri şi 

industriale. Reieşind din datele indicate pe pagina oficială a companiei BEHR GmbH & Co. KG, 

www.berh.de, instanţa va reţine respectivele concluzii, mai mult ca atât acestea nu au fost 

contestate în careva mod de către ceilalţi participanţi la proces (f.d. 9). 

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) al Legii nr. 588 din 22.09.1995 privind Mărcile şi 

Denumirile de Origine a Produselor, în vigoare la momentul depunerii cererii de înregistrare nr. 

depozit 0231404 din 24.04.2008 marca de produs şi marca de serviciu (în continuare - marcă) 

constituie orice semn sau orice combinaţie de semne susceptibile de reprezentare grafică, ce 

serveşte la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de produsele 

sau serviciile altei persoane fizice sau juridice. 

Iar, în corespundere cu prevederile art. 6 alin. (1) al legii nominalizate, titularul unei mărci, pe 

întregul termen de valabilitate a mărcii, are dreptul exclusiv de a dispune de marcă, de a o folosi 

pe teritoriul Republicii Moldova şi de a interzice altor persoane să folosească, fără 

consimţământul său, în operaţiunile comerciale semne identice ori similare pentru produse sau 

servicii identice ori similare celor pentru care marca a fost înregistrată în cazul în care o astfel de 

folosire ar genera risc de confuzie. 

În atare condiţii, instanţa de judecată stabileşte că ulterior înregistrării mărcii, titularul are 

dreptul exclusiv de a dispune de marcă şi dreptul exclusiv de a dispune de marcă şi dreptul de a 

interzice utilizarea altor persoane să folosească respectivă marcă. 

De asemenea, din probele prezentate reiese că reclamanta Behr GmbH & Co. KG este o 

companie, care are originea în Germania, desfăşoară activitatea sa pe plan internaţional şi îşi 

realizează producţia pe plan internaţional, iar produsele acestuia, care se încadrează în limitele 

clasificatorului la capitolele 07, 09, 11, 12, 17, sunt realizate inclusiv pe teritoriul Republicii 

Moldova, fapt ce demonstrează intenţia acesteia de a-şi înregistra marca BEHR la AGEPI, 

conformată inclusiv prin cererea depusă. 

În această ordine de idei, instanţa de judecată stabileşte că prin intenţia sa, administratorul 

SRL „Diadan-Lex” urmărea înregistrarea unei mărci care caracteriza o companie internaţională, 

şi care era cunoscută pe piaţa de desfacere prin produsele ce le furniza. 
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Astfel, în urma posibilii înregistrări a mărcii BEHR, cu indicarea titularului administratorul 

SRL „Diadan-Lex”, instanţa de judecată stabileşte că s-ar fi creat un blocaj al activităţii Behr 

GmbH & Co. KG pe teritoriu Republicii Moldova, or ultimul fiind producătorul şi furnizorul de 

mărfuri şi servicii, era pus în situaţia în care pentru a activa pe teritoriul Republicii Moldova , fie 

să dobândească prin cesiunea dreptul asupra mărcii BEHR. Astfel, situaţia elucidată în cursul 

examinării cauzei indică asupra faptului că acţiunea administratorul SRL „Diadan-Lex” era 

îndreptată nemijlocit în vederea blocării activităţii sus menţionate a Behr GmbH & Co. KG. 

Argumentul reclamantei Behr GmbH & Co. KG referitor la faptul că în obiectivele de activate 

a pârâtei administratorul SRL „Diadan-Lex”nu intră serviciile şi produsele ce se încadrează în 

clasificator la poziţiile 08, 09, 11, 12, 17 indicate în cererea de înregistrare a mărcii, nu pot fi 

reţinute de către instanţa de judecată, or acest fapt nu putea fi cerut spre probare de la solicitat 

nici de organul de înregistrare a mărcii, nefiind condiţie directă pentru operarea înregistrării. 

Totodată, instanţa de judecată consideră neîntemeiat argumentul SRL „Diadan-Lex”referitor 

la faptul că a fost lăsat fără răspuns cererea din 30.03.2009, pe motiv că se aştepta să fie 

prezentat modelul acordului de cesiune a mărcii. Mai mult ca atât, prin faptul că SRL „Diadan-

Lex” a invocat momentul aşteptării propunerii de cesiune, urmează a fi apreciat de către instanţa 

de judecată drept intenţie de a nu păstra titulatura asupra mărcii BEHR, ci se urmărea crearea 

situaţiei pentru Behr GmbH & Co. KG de a participa la tranzacţia de preluare a mărcii prin 

cesiune, fie de a solicita de la SRL „Diadan-Lex” acordul de utilizare a mărcii. Prin urmare, 

respectivele circumstanţe de asemenea vor fi reţinute de către instanţa de fond, acestea indicând 

nemijlocit asupra faptului că SRL „Diadan-Lex”a urmărit un scop de blocaj în activitatea Behr 

GmbH & Co. KG, şi impunerea anumitor de condiţii pentru activitatea ulterioară a acestuia din 

urmă. 

Conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, în 

vigoare din 06.09.2008, alin. (1) 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: a) marca a fost înregistrată contrar prevederilor art. 

7; b) 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 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 sau 

dacă titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj. 
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În atare condiţii, instanţa de judecată stabileşte că pentru probarea rea-intenţiei solicitantului 

înregistrării, se cere faptul ca acesta să cunoască sau să aibă posibilitatea să cunoască despre 

existenţa inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci, sau se negociază o astfel de promovare, 

precum şi faptul dacă titularul mărcii înregistrată utilizează marca doar în scop de blocaj. 

După cum a fost stabilit în cadrul examinării pricinii, compania Behr GmbH & Co. KG îşi 

desfăşoară activitatea pe plan internaţional, precum şi se bucură de renume atât în ţara de origine 

cât şi pe plan internaţional, respectivul fapt fiind desprins inclusiv de pe pagina oficială a 

companiei www.berh.de. În atare ordine de idei, este cert faptul că SRL „Diadan-Lex” cunoştea 

sau trebuia să cunoască despre respectiva marca utilizată anterior de către Behr GmbH & Co. 

KG în promovarea produselor sale.  

De asemene, faptul că produsele şi serviciile Behr GmbH & Co. KG sunt promovate în 

Republica Moldova sub marca BEHR de către „Olmosdon” S.R.L. specializată în 

comercializarea pieselor şi accesoriilor auto, şi „Traian Invest” S.R.L. proprietara reţelei de 

magazine Benett-Auto, specializată în comercializarea pieselor pentru automobile germane, nu 

este negat de niciun participant la proces, iar respectivul fapt urmează a fi reţinut de către 

instanţa de judecată. 

Totodată, precum a fost stabilit mai sus, în situaţia în care ar fi fost înregistrată marca verbală 

BEHR, iar titular ar acesteia ar fi fost SRL „Diadan-Lex”, instanţa de judecată reiterează că ar fi 

fost creat blocajul activităţii şi promovării produselor/serviciilor Behr GmbH & Co. KG, iar în 

atare circumstanţe, se demonstrează rea-credinţa de care a dat dovadă solicitanta SRL „Diadan-

Lex” la depunerea cererii de înregistrare a mărcii verbale BEHR, conform clasificatorului la 

capitolele 07, 09, 11, 12, 17. 

 Conform prevederilor alin. (1) art. 220 Cod Civil al RM, actul juridic sau clauza care 

contravin normelor imperative sunt nule dacă legea nu prevede altfel. 

Instanţa de judecată stabileşte că examinarea cererii de înregistrare a mărcii, pe parcursul 

soluţionării pricinii , a fost suspendată, însă reaua-credinţă a pârâtei a fost stabilită cu certitudine, 

fapt ce contravine legislaţiei în vigoarea care stabileşte faptul că în cadrul raporturilor juridice, 

părţile sunt chemate să dea dovadă de bună-credinţă. Astfel, fiind stabilită reaua-credinţă a 

pârâtei la depunerea cererii de înregistrare a mărcii verbale, instanţa de judecată conchide că 

urmează a fi anulată cererea de înregistrare a mărcii verbale BEHR nr. de depozit 023404 din 

25.04.2008, ca fiind în contradicţie cu normele legale. 

Luând în consideraţie cumulul de probe administrate la materialele dosarului, ţinând cont de 

faptul că au fost elucidate toate circumstanţele pricinii , şi a fost stabilit cu certitudine faptul că 

pârâta SRL „Diadan-Lex” a acţionat rea-credinţă la depunerea cererii de înregistrare a mărcii 

verbale BEHR, instanţa de judecată ajunge la concluzia că cererea de chem,are în judecată şi-a 
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găsit integral confirmarea, şi urmează a fi admisa cu constatarea faptului acţionării cu rea-

credinţă a SRL „Diadan-Lex” la depunerea cererii de înregistrare a mărcii verbale BEHR, cu 

anularea cererii „Diadan-Lex” SRL de înregistrare a mărcii verbale BEHR din 25.04.2008. 

În conformitate cu prevederile art. art. 238-241 CPC al Republicii Moldova, Colegiul Civil al 

Curţii de Apel Chişinău, 

HOTĂRĂŞTE: 

Se admite cererea de chemare în judecată a lui Behr GmbH & Co. KG împotriva pârâtei 

„DIADAN-Lex”  SRL  şi  intervenientului  accesoriu  Agenţia  de  Stat  pentru  Proprietatea  

Intelectuală a RM. 

Se constată faptul că „DIADAN-Lex” SRL a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii 

cererii de înregistrare a mărcii verbale BEHR nr. de depozit 023404 din 25.04.2008. 

Se anulează cererea lui „DIADAN-Lex” SRL de înregistrare a mărcii verbale BEHR nr. de 

depozit 023404 din 25.04.2008, depusă la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM. 

Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 20 zile, prin 

intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

Judecătorul 
Curţii de Apel Chişinău    Nina Vascan 
  


