
 

                                                                                     dosarul nr. 2r-258/10 

prima instanţă: M.Anton 

 

 

D E C I Z I E 

 

 

13 octombrie 2010                                                                   mun. Chişinău  

 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

 

în componenţă:  

Preşedintele şedinţei, judecătorul Nicolae Clima 

Judecătorii     Tamara Chişcă-Doneva, Iulia Sîrcu 

 

examinînd în şedinţă publică recursurile declarate de către Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală, societatea cu răspundere limitată „Diadan-Lex” 

şi Colop Stempelerzeungug Skopek Gmbh & Co, KG, în pricina civilă la cererea 

de chemare în judecată a Colop Stempelerzeungug Skopek Gmbh & Co, KG 

împotriva societăţii cu răspundere limitată „Diadan-Lex”, intervenient accesoriu 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la contestarea actului 

administrativ, împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 13 aprilie 2010, prin 

care acţiunea a fost admisă parţial 

 

c o n s t a t ă 

 

La 6 aprilie 2009 Colop Stempelerzeungug Skopek Gmbh & Co, KG a 

depus cerere de chemare în judecată împotriva societăţii cu răspundere limitată 

„Diadan-Lex”, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală cu privire la contestarea actului administrativ. 

  În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că este titular al mărcii verbale 

„COLOP”, înregistrată pentru clasa de produse 16 CIPS în 33 de state, aceasta 

realizînd produse sub această marcă din 1995. 

La 17 martie 2008, SRL „Diadan-Lex” a depus pe numele său la Agenţia 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cerere de înregistrare a mărcii „COLOP”, 

nr. depozit 023129 pentru produsele şi serviciile din clasa 16 CIPS (hîrtie, carton, 

etc.) şi 35 ( publicitate, gestiunea afacerilor, etc.) 

La 5 ianuarie 2009, reclamantul a expediat în adresa pîrîtului o somaţie 

prin care a indicat că depunerea cererii de înregistrare a mărcii menţionate 

constituie acţiuni de rea-credinţă şi concurenţă neloială, aceasta intenţionînd să 

obţină dreptul asupra unei mărci care nu-i aparţine. La 9 februarie 2009 a primit 

un răspuns, prin care se indică că SRL „Diadan-Lex” nu poate retrage cererea, 

deoarece ar fi cheltuit mijloace băneşti pentru înregistrarea mărcii. În aceeaşi zi 

reclamantul a primit o altă scrisoare a pîrîtului prin care acesta a propus cesiunea  

mărcii în schimbul achitării  a 10000 Euro, ceea ce în opinia reclamantului, 



 

constituie dovadă că pîrîta nu intenţionează să înregistreze marca „COLOP” ci să 

obţină un profit de pe urma depunerii cererii corespunzătoare. 

Cere reclamantul Colop Stempelerzeungug Skopek Gmbh & Co, KG 

constatarea faptului că pîrîtul a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii 

cererii de înregistrare a mărcii verbale „COLOP” nr. depozit 023129 din 17 

martie 2008 şi anularea cererii de înregistrare a mărcii verbale „COLOP” depuse 

de SRL „Diadan-Lex”. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 13 aprilie 2010 acţiunea a fost 

admisă parţial,  s-a anulat înregistrarea cererii SRL „Diadan-Lex” privind 

înregistrarea mărcii verbale „COLOP” nr. de depozit 023129 din 17 martie 2008, 

în rest acţiunea a fost respinsă. 

La 31 mai 2010 Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a depus 

cerere de recurs împotriva hotărîrii primei instanţe, cerînd admiterea recursului, 

casarea hotărîrii primei instanţe şi restituirea pricinii spre rejudecare în prima 

instanţă. 

Recurentul, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în motivarea 

recursului a indicat că prima instanţa la examinarea pricinii nu a constatat şi a 

elucidat pe deplin circumstanţele ce ţin de soluţionarea justă a cauzei. 

La 2 iunie 2010 SRL „Diadan-Lex” a depus cerere de recurs împotriva 

hotărîrii primei instanţe, cerînd admiterea recursului, casarea hotărîrii primei 

instanţe şi restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţă. 

Recurentul – intimat, SRL „Diadan-Lex”, în motivarea recursului a indicat 

că prima instanţa la examinarea pricinii nu a constatat şi a elucidat pe deplin 

circumstanţele ce ţin de soluţionarea justă a cauzei şi eronat a aplicat legea 

materială. Totodată instanţa de judecată urma să declare nulitatea mărcii numai în 

partea ce ţine de suportul pentru ştampile iar restul produselor şi serviciilor din 

clase 16, 35 CIPS nu vizează Colop Stempelerzeungug Skopek Gmbh & Co, KG 

şi respectiv cererea de înregistrare a mărcii „COLOP” putea fi anulată în parte. 

La 15 septembrie 2010, Colop Stempelerzeungug Skopek Gmbh & Co, KG 

a depus cerere de recurs împotriva hotărîrii primei instanţe, cerînd admiterea 

recursului, casarea hotărîrii primei instanţe în partea respingerii  acţiunii de 

constatare a faptului că pîrîtul a acţionat cu rea-credinţă cu pronunţarea în această 

parte a unei noi hotărîri de admitere a acţiunii. 

Recurentul – reclamant, Colop Stempelerzeungug Skopek Gmbh & Co, 

KG, în motivarea recursului a indicat că hotărîrea primei instanţe de a respinge 

cerinţa referitoare la constatarea faptului că SRL „Diadan-Lex” a acţionat cu rea-

credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii verbale COLOP 

nr. de depozit 023129 din 17 martie 2008, este în contradicţie cu circumstanţele 

pricinii. 

Reprezentantul recurentului Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală – Maria Matveev, în şedinţa instanţei de recurs a susţinut recursul 

declarat şi a cerut admiterea acestuia cu casarea hotărîrii primei instanţe şi 

restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţă. 

Reprezentantul recurentului – intimat, SRL „Diadan-Lex” – Denis Danila, 

în şedinţa instanţei de recurs a susţinut recursul declarat şi a cerut admiterea 

acestuia cu casarea hotărîrii primei instanţe şi restituirea pricinii spre rejudecare 

în prima instanţă. 



 

Reprezentantul recurentului – reclamant, Colop Stempelerzeungug Skopek 

Gmbh & Co, KG – Ariadna Dodi, în şedinţa instanţei de recurs a susţinut recursul 

declarat şi a cerut casarea hotărîrii primei instanţe în partea respingerii a acţiunii 

cu pronunţarea în această parte a unei noi hotărîri de admitere a acţiunii.  

Audiind reprezentanţii părţilor, studiind materialele dosarului, Colegiul 

civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră 

recursurile  neîntemeiate şi care urmează a fi respinse cu menţinerea hotărîrii 

primei instanţe din următoarele considerente. 

În conformitate cu art.417 alin.(1) lit. a) CPC, instanţa de recurs, după ce 

judecă recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină hotărîrea primei 

instanţe. 

În şedinţa de judecată s-a constatat că Colop Stempelerzeungug Skopek 

Gmbh & Co, KG s-a adresat în instanţa de judecată cu acţiune către SRL 

„Diadan-Lex”, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală prin care a solicitat constatarea faptului că pîrîtul a acţionat cu rea-

credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii verbale „COLOP” 

nr. depozit 023129 din 17 martie 2008 şi anularea cererii de înregistrare a mărcii 

verbale „COLOP” depuse de SRL „Diadan-Lex”. 

Prima instanţa a emis hotărîrea sus enunţată. 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

consideră că prima instanţa cu certitudine a stabilit circumstanţele raportului 

juridic litigios, şi anume că la 24 ianuarie 2008 SRL „Diadan-Lex” a depus în 

adresa Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cererea de prestare a 

serviciilor din domeniul mărcii şi denumirii de origine a produselor, prin care a 

solicitat cercetarea documentară a mărcilor care conţin elementele identice sau 

asemănătoare mărcii verbale simple „COLOP”, clasele CIPS 16, 35, 17 şi 9. 

În baza investigaţiilor, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală i-a 

acordat SRL „Diadan-Lex” numărul de depozit 023129 şi data depozit 17 august 

2008, privind înregistrarea mărcii verbale „COLOP” pentru clasele CIPS 16 şi 35. 

La 5 ianuarie 2009 Colop Stempelerzeungug Skopek Gmbh & Co, KG, 

prin intermediul mandatarului acesteia, a adresat SRL „Diadan-Lex” o reclamaţie 

prin care a solicitat retragerea cererii depuse. 

 La 9 februarie 2009, SRL „Diadan-Lex” prin scrisoare a comunicat Colop 

Stempelerzeungug Skopek Gmbh & Co, KG, despre imposibilitatea retragerii 

cererii, invocînd faptul că au fost suportate anumite cheltuieli aferente depunerii 

cererii, iar printr-o altă scrisoare din aceeaşi dată, SRL „Diadan-Lex” a informat 

Stempelerzeungug Skopek Gmbh & Co, KG asupra posibilităţii cesionării cererii 

nr.023129 „COLOP” contra unei sume de 10000 Euro, propunere făcută şi prin 

scrisoarea din 1 februarie 2010, suma solicitată fiind 1000 Euro. 

În asemenea circumstanţe, Colegiul civil şi de contencios administrativ al 

Curţii Supreme de Justiţie conchide că prima instanţa corect a ajuns la concluzia 

de admitere parţială a acţiunii în partea  ce ţine de anularea înregistrării cererii 

SRL „Diadan-Lex” privind înregistrarea mărcii verbale „COLOP” nr. de depozit 

023129 din 17 martie 2008. 

Conform art. 7 alin.(2) şi (3) lit.a) din Legea privind mărcile şi denumirile 

de origine a produselor nr.58-XIII din 22 septembrie 1995 (în vigoare la acel 

moment), nu se admite înregistrarea, ca marcă sau elementele ale ei, a 



 

următoarelor semne: false sau care ar putea induce în eroare consumatorul în 

privinţa unui produs, serviciu sau în privinţa producătorului acestora.  

Nu pot fi înregistrate ca marcă semnele care reproduc denumiri de firmă 

(sau părţi ale lor) bine cunoscute în Republica Moldova în cazul în care acestea 

nu aparţin persoanei care solicită înregistrarea mărcii. 

Conform art.6
septies

 alin.(1) al Convenţiei de la Paris din 20 martie 1893 

pentru protecţia proprietăţii industriale, la care R. Moldova a aderat prin Hotărîrea 

Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993, dacă agentul sau reprezentantul 

celui care este titularul unei mărci într-una dintre ţările uniunii va cere, fără 

autorizaţia acestui titular, înregistrarea pe propriul său nume a mărcii respective 

în una sau mai multe din aceste ţări, titularul va avea dreptul să se opună 

înregistrării cerute sau să reclame radierea ei sau, dacă legea ţării îngăduie 

aceasta, să ceară transferul înregistrării în favoarea sa, afară de cazul în care 

agentul sau reprezentantul va aduce o justificare faptelor sale. 

Astfel, după cum rezultă din actele cauzei marca „COLOP” este prezentă în 

denumirea de firmă a Colop Stempelerzeungug Skopek Gmbh & Co, KG, care la 

rîndul său realizează pe piaţa din R.Moldova mărfurile identificate prin 

denumirea dată, iar realizarea mărfurilor de către SRL „Diadan-Lex” pe piaţa 

R.Moldovei sub marca „COLOP” ar putea duce consumătorul în eroare şi 

referitor la producătorul producătorul produselor sau serviciilor. 

Reieşind din prevederile art. 7 alin.(2) şi (3) lit.a) din Legea privind mărcile 

şi denumirile de origine a produselor nr.58-XIII din 22 septembrie 1995  şi 

art.6
septies

 alin.(1) al Convenţiei de la Paris din 20 martie 1893 pentru protecţia 

proprietăţii industriale, la care R. Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului 

nr. 1328-XII din 11 martie 1993, sus menţionate, înregistrarea cererii a SRL 

„Diadan-Lex” contravine normelor enunţate. 

Conform art.8 al aceleiaşi Convenţii, numele comercial va fi protejat în 

toate ţările uniunii, fără obligaţia de depunere sau de înregistrare, indiferent de 

faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerţ.  

Prin urmare urmează a fi respins argumentul recurentului SRL „Diadan-

Lex” precum că în materialele dosarului lipsesc careva probe care ar confirma că 

Colop Stempelerzeungug Skopek Gmbh & Co, KG a efectuat pe teritoriul servicii 

din clasa 35 şi că SRL „Diadan-Lex” nu ştia şi nu putea şti despre faptul că sub 

marca „COLOP” se produc şi se acordă servicii din clasa 16 şi 35 CIPS,  

deoarece  din materialele dosarului cu certitudine rezultă că Colop 

Stempelerzeungug Skopek Gmbh & Co, KG este cunoscută pe piaţa R.Moldova 

şi realizează produsele (serviciile) sub marca „COLOP”. 

Conform art. 8 al Legii cu privire la protecţia concurenţei, nr.1103-IV din 

30 iunie 2000, agentului economic i se interzice să efectueze acte de concurenţă 

neloială, inclusiv:  

a) să răspîndească informaţii false sau neautentice care pot cauza daune unui 

alt agent economic şi (sau) pot prejudicia reputaţia lui;  

b) să inducă în eroare cumpărătorul privitor la caracterul, modul şi locul 

fabricării, la proprietăţile de consum, la utilitatea consumului, la cantitatea şi 

calitatea mărfurilor;  

c) să compare neloial în scopuri publicitare mărfurile produse sau 

comercializate de el cu mărfurile altor agenţi economici;  



 

d) să folosească neautorizat, integral sau parţial, marca comercială, emblema 

de deservire a altor obiecte ale proprietăţii industriale, firma unui alt agent 

economic, să copieze forma, ambalajul şi aspectul exterior al mărfii unui alt agent 

economic;  

e) să obţină nelegitim informaţii ce constituie secretul comercial al unui alt 

agent economic, să le folosească sau să le divulge.  

Agenţii economici, asociaţiile lor, precum şi organizaţiile obşteşti ale 

întreprinzătorilor şi consumatorilor sînt în drept să solicite Agenţiei Naţionale 

pentru Protecţia Concurenţei apărare împotriva concurenţei neloiale.  

Instanţa de recurs mai reţine, că prima instanţa corect a respins acţiunea 

Colop Stempelerzeungug Skopek Gmbh & Co, KG în partea constatării faptului 

că SRL „Diadan-Lex” a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de 

înregistrare a mărcii verbale „COLOP” nr. depozit 023129 din 17 martie 2008, 

invocînd că Agenţia Naţională pentru Protecţia concurenţei în conformitate cu art. 

8 alin.(2) al Legii cu privire la protecţia concurenţei, nr.1103-IV din 30 iunie 

2000 este împuternicită de a examina şi de a se expune în privinţa acestei cerinţe. 

Mai mult ca atît, prin admiterea acţiunii s-au constatat de fapt acţiunile 

ilegale ale SRL „Diadan-Lex” la înregistrarea după sine a mărcii „COLOP”. 

Din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că hotărîrea primei 

instanţe este întemeiată şi legală, iar argumentele invocate de recurenţi sunt 

neîntemeiate şi similare argumentelor invocate în prima instanţă, Colegiul civil şi 

de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a 

respinge recursurile declarate de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală, SRL „Diadan-Lex” şi Colop Stempelerzeungug Skopek Gmbh & 

Co, KG şi de a menţine hotărîrea primei instanţe. 

În conformitate cu art.417 alin.(1) lit.a), art.419 CPC, Colegiul civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie  

 

d e c i d e 

 

Se resping recursurile declarate de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală, societatea cu răspundere limitată „Diadan-Lex” şi Colop 

Stempelerzeungug Skopek Gmbh & Co, KG. 

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 13 aprilie 2010, în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată a Colop Stempelerzeungug Skopek Gmbh 

& Co, KG împotriva societăţii cu răspundere limitată „Diadan-Lex”, intervenient 

accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la contestarea 

actului administrativ. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

Preşedintele şedinţei,     Nicolae Clima 

Judecătorul 

Judecătorii       Tamara Chişcă-Doneva 

 

         Iulia Sîrcu 

 

 


