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H O T Ă R Â R E 

Î N    N U M E L E   L E G I I 

18 iunie 2010                                                                              m. Chişinău 

 

Curtea de Apel Chişinău 

În componenţa: 

Preşedintele şedinţei -                                                Domnica Manole 

Grefieră -                                                                    Crainova Olga 

 

examinând în şedinţă publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată 

a SA de tip închis „Fabrica de vinuri şi coniacuri” „Kvint” împotriva AGEPI, 

intervenient accesoriu „GENERAL BISCUITS BELGIE” cu privire la anularea 

hotărîrii, 

a   c o n s t a t a t: 

SA de tip închis „Fabrica de vinuri şi coniacuri” „Kvint” a depus cerere de 

chemare în judecată împotriva AGEPI, intervenient accesoriu „GENERAL 

BISCUITS BELGIE” cu privire la anularea hotărîrii. 

În motivarea cererii reclamantul a menţionat că la 17.07.1997 „GENERAL 

BISCUITS BELGIE”, în conformitate cu convenţia şi protocolul de la Madrid, a 

înregistrat marca comercială „PRINCE”, (Nr. de înreg. 678793). 

Marca comercială dată a fost înregistrată pentru produsele şi serviciile 

următoarelor clase ale Clasificării Interaţionale a produselor şi serviciilor: 05,16, 

25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42, înregistrarea menţionată a fost extinsă teritorial 

în Republica Moldova. 

Reclamantul la 12.09.2008 a depus cererea la Agenţia de stat pentru 

proprietatea intelectuală a RM (în continuare „AGEPI”) privind înregistrarea 

mărcii comerciale în limba engleză „PRINCE WITTGENSTEIN” nr. depozit 

024226 din clasa 33 (băuturi alcoolice cu excepţia berii). 



La 02.06.2009 Reclamantul a primit de la „AGEPI” hotărârea prealabilă 

privind refuzul înregistrării mărcii comerciale „PRINCE WITTGENSTEIN”, în 

legătură cu faptul că la AGEPI deja este înregistrată marca comercială „PRINCE” 

de firma GENERAL BISCUIT BELGIE. 

La 16.06.2009 Reclamantul a depus contestarea motivată asupra hotărârii 

preliminare privind refuzul AGEPI, în care se menţiona că drept bază a depunerii 

cererii asupra mărcii comerciale anume cu denumirea : „PRINCE 

WITTGENSTEIN”, reprezintă Convenţia încheiată la 28.08.2008 între SAÎ 

„FVCT „KVINT” şi descendenţii Principelui Wittgenstein. 

Indică reclamantul că, în conformitate cu Convenţia, descendenţii Principelui 

Wittgenstein au dispus, ca numele deplin al marelui lor predecesor Petru Christian 

Wittgenstein, este menţionat inerent de la titlul generic, de aceea unica scriere 

corectă în limba engleză va fi „PRINCE WITTGENSTEIN”. Agenţia de stat 

pentru proprietatea intelectuală a RM nu a ţinut cont de faptul că însuşi cuvântul 

„PRINCE” îşi are semnificaţia generică (titlul), caracteristic pentru toţi 

reprezentanţii sânge regal. 

De aceea specificarea unui anumit principe este suficient pentru a avea 

caracter distinctiv, în special dacă aceasta se referă la nume generice succesorale 

de sânge regal. 

AGEPI la 09.10.2009 a refuzat reclamantului prin hotărâre privind 

înregistrarea mărcii comerciale sub aceleaşi motive, şi anume: confruntarea mărcii 

comerciale „PRINCE” înregistrată de compania „GENERAL BISCUITS 

BELGIE”. 

La fel, menţionează că, prin refuzul AGEPI, nu poate începe procesul de 

valorificare efectivă a producţiei alcoolice, fapt prin care are loc prejudicierea 

dreptului asupra valorificării şi comercializării produsului alcoolic de elită şi 

calitate înaltă cu marca comercială „PRINCE WITTGENSTEIN”. 

Prin cererea depusă în procesul examinării cauzei reclamantul şi-a precizat 

cerinţele, menţionând în calitatea procesuală de pîrît pe compania „GENERAL 

BISCUITS BELGIE”, intervenient accesoriu, specificînd totodată că în prima 



cerere s-a produs o greşeală în invocarea părţilor, pîrîtului şi intervenientului 

accesoriu. 

Cere reclamantul privarea companiei „GENERAL BISCUITS BELGIE” 

(Belgia) de drepturile asupra mărcii comerciale „PRINCE” în Republica Moldova 

din clasa 33 a Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor (băuturi 

alcoolice cu excepţia berii), din motiv că marca comercială „PRINCE” înregistrată 

de compania „GENERAL BISCUIRS BELGIE” (Belgia), nu a devenit obiectul 

utilizării efective în Republica Moldova referitor la produsele şi serviciile din clasa 

33 a Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în decursul unei perioade 

neîntrerupte de 5 ani. 

Reprezentantul reclamantului – Bejan Sergie, în şedinţa de judecată acţiunea a 

susţinut şi a cerut admiterea acesteia. 

Reprezentantul pîrîtului GENERAL BISCUITS BELGIE, a fost citat în mai 

multe şedinţe judiciare, i-a fost expediată copia cererii de chemare în judecată cu 

explicarea drepturilor şi obligaţiunilor, prevăzute de CPC, dreptul de a prezenta 

referinţă, probe în respingerea cererii, însă în şedinţa de judecată nu s-au prezentat, 

deşi au fost legal citat, fapt confirmat prin avizul de recepţie cu semnătura pîrîtului. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu AGEPI – Sibov Liviu, în şedinţa de 

judecată a cerut respingerea acţiunii şi a indicat că, 

Reprezentantul pîrîtului menţionează 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 implică participarea tuturor persoanelor 

interesate, care sînt în drept să prezinte probe privind utilizarea sau neutilizarea 

mărcii. 

Mai mult ca atît, conform Acordului privind aspectele drepturilor de 

proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPs), la care este parte şi Republica 

Moldova, proprietatea intelectuală este recunoscută drept proprietate privată, 

corespunzător, orice acţiune nejustificată poate fi interpretată drept expropriere, 

ţinînd cont şi de investiţiile făcute de titularul mărcii în scopul înregistrării şi 

promovării acesteia în teritoriul RM. 



Art. 20 (1)a) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor (în 

continuare Legea nr. 38 din 29.02.2008) prevede că marca poate fi anulată în cazul 

în care există probe suficiente care confirmă faptul că 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. 

Indică că, conform avizului provizoriu din 27.05.2009 al Departamentului 

mărci, modele şi desene industriale, reclamantului i s-a acordat un termen 

suplimentar de 2 luni pentru a prezenta acordul titularului mărcii opuse IR678793 

de  a  înregistra  semnul  „PRINCE  WITTGENSTEIN”  pe  numele  său,  însă în  

termenul acordat nu a fost prezentat nici un răspuns în acest sens. 

Studiind materialele dosarului, instanţa de judecată consideră necesar de a 

admite cererea de chemare în judecată din următoarele considerente. 

După, cum s-a stabilit, la 17.07.1997 Compania „GENERAL BISCUITS 

BELGIE”, în conformitate cu convenţia şi protocolul de la Madrid, a înregistrat 

marca comercială „PRINCE”, (Nr. de înreg. 678793), pentru produsele şi serviciile 

următoarelor clase ale Clasificării Internaţionale a produselor şi serviciilor: 05, 16, 

25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42, înregistrate extinsă teritorial în Republica 

Moldova. 

Reclamantul la 12.09.2008 a depus cererea la Agenţia de stat pentru 

proprietatea intelectuală a RM (în continuare „AGEPI”) privind înregistrarea 

mărcii comerciale în limba engleză „PRINCE WITGENSTEIN” nr. depozit 

024226 din clasa 33 (băuturi alcoolice cu excepţia berii). 

La 02.06.2009 Reclamantul a primit de la „AGEPI” hotărârea prealabilă 

privind refuzul înregistrării mărcii comerciale „PRINCE WITGENSTEIN”, iar la 

data de 09.10.2009, decizia definitivă de refuz pe motiv, că la AGEPI deja este 

înregistrată marca comercială „Prince” de Compania „GENERAL BISCUITS 

BELGIE”. 

În conformitate cu Legea Republicii Moldova „Privind protecţia mărcilior 

comerciale” Nr. 38-XVI din 29.02.2008 ar. 20 p. 1 este stabilit că Proprietarul 



mărcii comerciale poate fi privat de drepturi asupra mărcii comerciale în urma 

depunerii respectivei cereri la Curtea de Apel din Chişinău sau a cererii 

reconvenţionale privind protecţia drepturilor. 

În  conformitate  cu  p.  „a”  p.  1  art.  20  al  Legii  Republicii  Moldova  „Privind  

protecţia mărcilor comerciale” Nr. 38-XVI din 29.02.2008, dacă pe parcursul unei 

perioade continue de cinci ani, marca comercială nu a devenit obiectul valorificării 

efective în Republica Moldova  referitor la produsele şi/sau serviciile pentru care a 

fost înregistrată, atunci deţinătorul mărcii comerciale poate fi privat de dreptul 

asupra acestuia. 

Prin prizma normelor enunţate, instanţa constată că, faptul neutilizării mărcii 

comerciale a fost confirmat de scrisorile Camerei de Licenţe, Camerei de 

Înregistrare şi de Serviciul Vamal al Republicii Moldova. 

Astfel, Camera Înregistrării de Stat prin răspunsul N 53 din 05 februarie 

2010/f.d.82/ comunică, că filiale sau reprezentanţe cu denumirea Companiei 

belgiene „GENERAL BISCUITS BELGIE” nu figurează înregistrate în registrul 

de Stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali. La fel, Compania 

Comercială „GENERAL BISCUITS BELGIE” nu figurează în calitate de asociat 

la societăţile comerciale înregistrate în registrul de Stat. 

Conform răspunsului Camerei de Licenţiere N 01/243 din 09 februarie 

2010/f.d.83/ se costată, că în baza Registrului Camerei de Licenţiere al RM agentul 

economic Compania „GENERAL BISCUITS BELGIE” nu este şi nicodată nu a 

fost deţinătorul licenţei pentru producerea, păstrarea şi comercializarea cu ridicata 

a producţiei alcoolice. 

Serviciul Vamal la interpelarea instanţei de judecată Curţii de Apel Chişinău 

prin răspunsul N 07-5-2605 din 09 aprilie 2010 a comunicat, că în bazele de date 

ale Serviciului Vamal nu figurează Compania „GENERAL BISCUITS BELGIE” 

în perioada anilor 2005-2010. de asemenea n-a fost import de producţie alcoolică 

sub marca comercială „Prince”. 

astfel, probele administrate demonstrează cu certitudine, că Compania 

„GENERAL BISCUITS BELGIE” pe parcursul unei perioade continue de cinci 



ani nu a valorificat efectiv marca comercială „Prince” în Republica Moldova 

referitor la produsele şi/sau serviciile pentru care a fost înregistrată, motiv pentru 

care în virtutea p. „a” p. 1 art. 20 al Legii Republicii Moldova „Privind protecţia 

mărcilor comerciale” Nr. 38-XVI din 29.02.2008 deţinătorul mărcii comerciale 

Compania „GENERAL BISCUITS BELGIE” urmează a fi privată de dreptul 

asupra acestuia. 

În baza celor menţionate, în conformitate art., 17, 26, 27 şi 29 al Legii RM 

privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr.588-XIII din 22.09.1995, 

art. 238-241 CPC RM, instanţa de judecată, 

h o t ă r ă ş t e: 

Se admite cererea SA de tip închis „Fabrica de vinuri şi coniacuri” „Kvint” 

împotriva Companiei „GENERAL BISCUITS BELGIE”, intervenient accesoriu 

AGEPI privind privarea Companiei „GENERAL BISCUITS BELGIE” (Belgia) de 

drepturile asupra mărcii comerciale „PRINCE” în Republica Moldova din clasa 33 

a Clasificării internaţională a produselor şi serviciilor (băuturi alcoolice cu excepţia 

berii). 

Se privează Compania „GENERAL BISCUITS BELGIE” (Belgia) de 

drepturile asupra mărcii comerciale „PRINCE” în Republica Moldova din clasa 33 

a Clasificării internaţională a produselor şi serviciilor (băuturi alcoolice cu excepţia 

berii). 

Hotărârea poate fi contestată în ordine de recurs la Curtea Supremă de Justiţie 

RM în termen de 15 zile. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei: 

Judecător:                                                                  D. Manole 


