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Examinând în şedinţă publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă
OmegaPharma Innovation & Development NV, BELGIA către SA "Metatron" şi intervenientul
accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală privind decăderea din dreptul asupra
mărcii verbale naţionale şi anularea mărcii verbale naţionale, instanţa,
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Dosarul nr. 2-76/14

28 aprilie 2015

Curtea de Apel Chişinău
Avînd în comporienţa sa pe:
Preşedintele şedinţei de judecată,
Judecătorul:
Grefier:

HOTĂRÎRE
În numele Legii

mun. Chişinău

M. Ciugureanu
Z. Ciobanu
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constată:

La data de 10.10.2014, avocatul Gamurari Victoria în interesele reclamantului Omega
Pharma Innovation & Development NV, BELGIA s-a adresat cu cerere de chemare în judecată
către SA "Metatron" şi intervenientul accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală,
solicitînd decăderea din dreptul asupra mărcii verbale naţionale certificat nr. 15827 "Lactacyd
naKTa~Il):l"titular _ Metatron SA, ca motiv al neutilizării acesteia timp de 5 ani pe teritoriul

Republicii Moldova.
În motivarea acţiunii reciamantul a indicat că, este solicitantul cererii de marcă

intemaţională IR 231527A -LACTACYD, depusă prin Aranjamentul de la Madrid cu revendicarea
protecţiei în Republica Moldova, care este parte contractantă a acestui Aranjamt:nt pentru clasa 05
a Clasificării de la Nica.

Indică că, îri rezultatul examinării de fond la AGEPI s-a constatat, că la înregistrarea acestei
mărci se opune marca verbală naţională, certificat nr. 1582 "Lactacyd naKTa~Il):\"înregistrată la
data de 2007-12-27 pentru produse similare din clasa 05, titular - METATRON SA, str. Tighina
nr. 25, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova. În acest sens fiind anexat la cerere copia

refuzului dela OMPI.
Susţine reclamantul că, este cointeresat de a activa pe piaţa farmaceutică a Republicii

Moldova, Însă Avizul provizoriu de respingere a Înregistrării mărcii sale - IR 231527A -
LACTACYD cre,eazăobstacole În utilizarea mărcii ei, motiv care l-a determinat de a se adresa în
instanţa de judecată privind decăderea pârâtului din dreptul asupra mărcii.

Menţionează faptul că, pârâtul nu utilizează marca "Lactacyd naKTa~H):\"pe teritoriul
Republicii Moldova, iar folosirea acesteia de către reclamant devine imposibilă, or este blocată
activitatea reclaIllantului sub marca litigioasă.

Astfel, conform investigaţiilor prealabile, pârâtul nu utilizează marca În nici o formă pe
teritoriul Republicii Moldova, neavând Încheiate contracte de licenţă În acest sens cu autorităţile
competente. Durata neutilizării depăşeşte tennenul de 5 ani, prevăzut de legislaţia naţională în

domeniul mărcilor.Ulterior, la data de 16.02.2015, reprezentantul reclamantului Gamurari Victoria a depus
prin intermediul cancelariei cerere de concretizare a pretenţilor, solicitînd:

-decăderea din dreptul asupra mărcii verbale naţionale certificat nr. 15827 "Lactacyd
naKTa~Il):\"titular _ Metatron SA, ca motiv al neutilizării acesteia timp de 5 ani pe teritoriul

Republicii Moldova;_ anularea mărcii verbale naţionale, certificat nr. 15827 "Lactacyd naKTauH):\"titular -
Metatron SA, ca motiv al Înregistrării ei cu rea credinţă.

În cadrul şedinţei instanţei de judecată, reci
Development NV, BELGIA reprezentată de - avocatul
acţiunea şi a cerut admiterea acesteia.



~...... , J- - -- -- -

~.~

,

1".

Reprezentantul intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală -
Dadu Elena, în şedinţa instanţei de judecată, a cerut respingerea acţiunii ca fiind neîntemeiată.

Reprezentantul pârâtului, SA "Metatron", în şedinţa instanţei de judecată nu s-a prezentat,
din motive necunoscute instanţei, însă a fost legal citat contra semnătură conform recipisei anexată
la materialele priCinii, instanţa dispunînd examinarea acţiuni în lipsa acestuia.

Audiind p!U1ile, studiind materialele dosarului, instanţa de judecată consideră acţiunea
neîntemeiată şi care urmează a fi respinsă din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 239 CPC, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală şi întemeiată.
Instanţa îşi întemeiază hotărârea numai pe circumstanţele constatate nemijlocit de instanţă şi pe
probele cercetate;în şedinţa de judecată.

Conform art. 14 alin. (1) al Legii nr. 3812008, 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.

Instanţa de judecată a stabilit cu certitudine faptul că, prin acţiunea înaintată reclamantul
Omega Pharma Innovation & Development NV, Belgia, soli cită în temeiul art. 20 alin. (1) a) al
Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor (Legea nr. 38/2008) decăderea companiei
METATRON S.A., Moldova, din drepturile asupra mărcii naţionale "Lactacyd JIaKTaUlll," titular
nr. 15827 din i5.08.2006 înregistrată pentru produse din cI. 05 - produse farmaceutice şi
veterinare; prodllse igienice de uz medical; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, material pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide
conform CIPS.

Conform cererii de concretizare a acţiunii reclamantul, Omega Pharma Innovation &
Development N~, Belgia, solicită: decăderea din dreptul asupra mărcii verbale naţionale certificat
nr. 15827 "Lact~cyd JlaKTaI(HL!"titular - Metatron SA, ca motiv al neutilizării acesteia t.imp de 5
ani pe teritoriul ,Republicii Moldova şi anularea mărcii verbale naţionale, certificat nr. 15827
"Lactacyd JIarmiUII,ll" titular - Metatron SA , ca motiv al înregistrării ei cu rea credinţă.

Astfel, instanţa constată că, marca naţională "Lactacyd JIaKTaull,ll" nr. 15827 din
15.08.2006 a fost înregistrată pentru produse din el. 05 - produse farmaceutice şi veterinare;
produse igienice de uz medical; substanţe dietetice de UZ medical, alimente pentru sugari; plasturi,
material pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; p~oduse pentru distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide conform
CIPS, pe numele titularului- "Metatron" SA, str. Tighina nr. 25, MD-200 1, Chişinău, Republica
Moldova. .

Totodată, ~in materialele pricinii, instanţa stabileşte că, reclamantul a solicitat pe teritoriul
Republici Moldova protecţie pentru marca internaţională IR 231527 A LACTACYD prin
intermediul Aranjamentului de la Madrid.

În urma examinării semnului dat la 09.06.2014 a fost emisă notificare de refuz provizoriu de
la protecţie în temeiul art. 8 (1) b) din Legea nr. 38/2008 fiind opusă marca naţională nr. 15827.

Din înscri~urile pricinii, instanţa conchide că, marca comercială LACT ACID la produsul
medicamentos cu aceeaşi denumire din clasa 05 este înregistrată la AGEPI după SA "Metatron"
cu nr. 15827 din ;27.12.2007. Termenul de valabilitate a înregistrării mărcii comerciale este până la
27.12.2017. .

Potrivit invoice-ului şi declaraţiei vamale prezentate, ultimul lot de preparate medicale
Lactacid a fost livrat de producătorul din SUA în luna iulie 2010 şi devamat la 23.09.2010.
Ulterior, produsul medicamentos a trecut controlul de stat a calităţii şi a fost distribuit spre
realizare prin farmaciile din ţară.

Astfel, instanţa stabileşte precum că, Anularea mărcii şi decăderea din drepturi sunt două
proceduri distincte reglementate de articole diferite din Legea nr. 38/2008, art. 20 care
reglementează decăderea din drepturi asupra mărcii şi art. 21, 22 care reglementează motivele de
nulitate.

Conform ari. 20 alin. (3) al Legii nr. 38/2008 "decăderea din drepturi produce efecte juridice
de la data rămînerii definitive a hotărîrii Curţii de Apel Chişinău", iar în conformitate art. 24 alin.
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(2) stabileşte că, în cazul în care o marcă a fost declarată nulă în totalitate sau în parte se consideră
că efectele înregistrării mărcii, prevăzute de prezenta lege, nu s-au produs în aceeaşi măsură de la
data de depozit.

Conform prevederilor art. 9 alin, (1) Cod civil, 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. Buna-credinţă
se prezumă pînă la proba contrară.

Conform prevederilor art. 6 al Legii privind protecţia mărcilor, titular al mărcii este persoana
fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice şi/sau juridice în numele căreia/căruia marca este
protejată în conformitate cu prezenta lege, Drepturile dobândite prin înregistrarea mărcii în
Registrul naţional al mărcilor se confirmă prin titlul de protecţie - certificatul de înregistrare a
mărcii. Drepturile asupra mărcii pot fi dobândite individual sau în coproprietate în indiviziune.
Modul de utilizare a drepturilor în coproprietate asupra mărcii se stabileşte prin acordul încheiat
între coproprietari. În caz contrar, litigiul se soluţionează de instanţa de judecată competentă.

Astfel, ţinîhd cont de Tratatul privind dreptul mărcilor (adoptat Geneva la 27 octombrie
1994), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 614-XIII din 27
octombrie 1995 şi Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor (adoptat la Singapore în
martie 2006), la care Republica Moldova a aderat prin Legea Republicii Moldova nr. 214-XVI
din 23 octombrie 2008, care prevede în art, 3 alin. 7 şi corespunzător în art. 3 alin. 4 că: "nici o
parte contractantă nu poate cere ca alte condiţii decît cele care sunt enunţate la alin. (1), (4) şi (6)
să fie îndeplinite în ceea ce priveşte cererea. În mod special, condiţiile următoare nu pot fi pretinse
atîta timp cît cerf:rea este în curs de solutionare: indicaţia conform căreia solicitantul exercită o
activitate industrială sau comercială, cît şi prezentarea dovezii corespunzătoare".

Prin urmare, înregistrarea mărcii se efectuează reieşind din buna credinţă a solicitantului,
însă, orice persoană interesele căreia îi sunt afectate de înregistrare este în drept de a solicita în
instanţa de judecată anularea înregistrării mărcii, inclusiv din motivul înregistrării acesteia cu rea-
credinţă. . '- -.'

Deci, potrivit art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 38/2008, stabileşte că, marca este declarată
nulă dacă solicit;mtul a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a
mărcii, 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 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,

Cu referire la art. 6 bis al Convenţiei de la Paris din 20.03.1883, invocat de reclamant,
instanţa de judecată stabileşte că, referinţa la acesta se regăseşte în art. 8 alin. (2) din Legea nr.
3812008 care defineşte mărcile anterioare în sensul alin. (1) al art. 8 din Lege "Motive relative de
refuz".

Potrivit art. 8 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 38/2008, în sensul alin. (1), mărci anterioare sunt:
"mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorităţii
invocate în sprijinul cererii în conformitate cu art, 36, sunt recunoscute notorii în Republica
Moldova în sensul art. 6 bis din Convenţia de la Paris."

Conform art. 6 bis, pct. I al Convenţiei de la Paris, "Ţările Uniunii se obligă, fie din oficiu
dacă legislaţia ţării o îngăduie, fie la cererea celui interesat, să refuze sau să invalideze
înregistrarea şi să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de comerţ care constituie o
reproducere, imitaţie sau traducere, putînd crea confuzie, a unei mărci pe care autoritatea
competentă a ţării de înregistrare sau de folosire o va considera că este notoriu cunoscută ca fiind
deja marca unei persoane admise să beneficieze de prezenta Convenţie şi ca fiind folosită pentru
produse identice sau similare."

Totodată, instanţa reţine că, legislaţia naţională în domeniul mărcilor reglementează doar
procedura "constatării notorietăţii mărcii" .şi'nu prevede o altă formă de recunoaştere axată pe
marca real utilizată, de care ar depinde aparjţia, modificarea sau încetarea drepturilor personale
sau reale ale persoanelor fizice şi ale organizaţiilor.

Constatarea notorietăţii unei mărci este reglementată de prevederile Secţiunii 1J, Capitolul
III, a Legii nr. 38/2008 şi Recomandării comune referitor la dispoziţiile privind protecţia mărcilor
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notorii, aprobată la Asambleea Generală a OMPI din 20-29 septembrie 1999.
În acest context, reclamantul nu a prezentat instanţei de judecată probe privind recunoaşterea

notorietăţii mărcii pe teritoriul Republica Moldova.
Cu referire la afirmaţia reclamantului, precum că acţiunile pîrîtului cad sub incidenţa art. 6

septics al Convenţiei de la Paris din 20.03.1883, instanţa conchide că, cerinţele generale cu privire la
agentul comercial sunt prevăzute în art. 1199 Cod civil al RM, şi anume, alin. 1 prevede că
"agentul comercial este persoană fizică întreprinzător independent căreia i s-au încredinţat
împutemiciri permanente de intermediere sau de încheiere de contracte comerciale cu bunuri şi
servicii în numele şi pe contul unei alte întreprinderi (principal).

Prin urmare, în sprijinul acestui motiv de anulare a mărcii, reclamantul Omega Pharma
Innovation & Development NV, BELGIA urma să prezinte în caIi tate de probă un contract de
agenţie sau de reprezentare încheiat cu SA "Metatron".

Astfel, instanţa de judecată conchide că, ultima utilizare efectivă a mărcii comerciale
LACTACID de la SA "Metatron" a avut loc la 24.02.2011 potrivit facturii fiscale nr. PK0872897
şi la data depunerii cererii de chemare în judecată de către reclamant, nu a survenit temeiul
decăderii din drepturi potrivit art. 14 din Legea privind protecţia mărcilor.

Totodată il)stanţa reţine că, Omega Pharma Innovation & Development NV, Belgia, nu a
solicitat consim\ământul SA Metatron privind utilizarea mărcii comerciale LACTACID pe
teritoriul Republicii Moldova şi în acest sens, reclamantul nu a prezentat nicio probă că pârâtul i-
ar fi limitat sau îngrădit dreptul de a produce produsul medicamentos sau accesul lui pe piaţa
farmaceutică a Republicii Moldova.

Din considerentele enunţate mai sus, instanţa de judecată, ţinînd cont de circumstanţele
pricinii, de înscrisurile prezentate şi de prevederile legii materiale, consideră necesar de a
respinge acţiunea înaintată de OmegaPharma Innovation & Development NV, BELGIA către SA
"Metatron" şi intervenientul accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală privind
decăderea din dreptul asupra mărcii verbale naţionale şi anularea mărcii verbale naţionale, ca

. .
fiind neîntemeiată.

Conform prevederilor art. art. 238-241 CPC, instanţa de judecată,

hotărăşte:

Se respingţ cererea de chemare În judecată înaintată de Omega Pharma Innovation &
Development NV, BELGIA către SA "Metatron" şi intervenientul accesoriu Agenţia de Stat
pentru Proprietate Intelectuală privind decăderea din dreptul asupra mărcii verbale naţionale şi
anularea mărcii verbale naţionale, ca fiind neîntemeiată.

Hotărârea este definitivă însă poate fi contestată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în
termen de două luni, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău.

Preşedintele şedinţei
Judecătorul
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M. Ciugureanu
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