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dosarul nr. 2r-260/08 
prima instanţă: N. Budăi 
 

D E C I Z I E  
 

26 noiembrie 2008                 mun. Chişinău 
 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ 
al Curţii Supreme de Justiţie 

 
în componenţă: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul  Vera Macinskaia 
Judecătorii      Valeriu Doagă şi Tatiana Vieru  
 

Cu participarea: reprezentantului recurentului, Ivan Popescu, Ivan Ivanov, 
reprezentantului SRL „Brogomax”, Vitalie Cojuhari, reprezentantul intimatului, 
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, Patricia Bondaresco, 

examinând în şedinţa  publică  recursul declarat de către Ivan Popescu,  
în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Hubo Belgie NV împotriva 

Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală, cu privire la protecţia dreptului la 
marcă şi  contestarea actului de înregistrare a mărcii verbale, 

împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 26 mai 2008 prin care acţiunea a 
fost admisă, 

 
c o ns t a t ă  

 
La 19 martie 2008, Hubo belgie NV a depus cerere de chemare în judecată 

împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală, cu privire la protecţia 
dreptului la marcă şi  contestarea actului de înregistrare a mărcii verbale. 

În motivarea acţiunii reclamantul, Hubo Belgie NV a indicat că la 07 septembrie 
2007 compania belgiană Hubo Belgie NV a depus la AGEPI cererea de înregistrare 
a mărcii verbale „Hubo” şi contestaţia  privind anularea  deciziei  AGEPI din 29 
iulie 2005 de înregistrare a mărcii verbale „Hubo” depozitul nr. 017802 din 29 
iulie 2005 nr. certificatului 14563 pe numele lui Popescu Ivan. 

Consideră reclamantul, Hubo Belgie NV că dreptul său a fost  încălcat prin 
faptul că marca înregistrată pe numele lui Ivan Popescu prezintă o denumire 
identică cu o parte din denumirea  Hubo Belgie NV. 

Conform prevederilor art. 7 alin. 3 lit. a) al Legii cu privire la mărcile şi 
denumirile de origine a produselor, este indicat expres că „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”. 

Reclamantul a menţionat că prin hotărârea Comisie de Apel a Agenţiei de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală din 20 decembrie 2007 a fost respinsă contestaţia 
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companiei belgiene Hubo Belgie NV şi menţinută în vigoare Decizia din 29 iulie 
2005. 

 Refuzul admiterii contestaţiei  împotriva  înregistrării mărcii a  fost motivat de 
către  Comisia de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală prin faptul 
că recunoaşterea denumirii de firmă binecunoscută pe teritoriul Republicii 
Moldova se efectuează de către instanţa  de judecată şi nu ţine de  competenţa 
Comisiei de Apel şi că la acel moment nu există vreo Hotărâre  judecătorească care 
ar fi constatat denumirea „Hubo Belgie2  ca denumire binecunoscută. 

     Cere, reclamantul, Hubo Belgie NV, casarea hotărârii  din 20  decembrie  
2007 pronunţată de AGEPI privind respingerea  contestaţiei Hubo Belgie NV 
împotriva Deciziei AGEPI din 29 iulie 2005 de înregistrarea a mărcii verbale 
„hubo” nr. Depozit 017802 din 29 iulie 2005 pe numele lui Ivan Popescu şi 
anularea deciziei AGEPI din 29 iulie 2005 de înregistrare a mărcii verbale „hubo” 
depozitul 017802  din 29 iulie 2008 nr. certificatului 14563 pe numele lui Ivan 
Popescu. 

Prinhotărârea  Curţii de Apel Chişinău din 26 mai 2008 acţiunea a fost admisă 
integral. 

La 07 iulie 2007, Ivan Popescu a declarat recurs împotriva hotărârii primei 
instanţe, cerând  admiterea recursului, casarea hotărârii primei instanţe, cu emiterea 
unei noi hotărâri de respingere a acţiunii. 

Recurentul, Ivan Popescu, în motivarea  recursului a indicat că hotărârea primei 
instanţe este neîntemeiată, deoarece contravine  normelor dreptului material ţi 
anume  Legii privind mărcile şi denumirile de origine ale produselor. 

Reprezentantul recurentului, Ivan Popescu, Ivan Ivanov, în şedinţa  instanţei de 
recurs, a susţinut recursul, cerând admiterea acestuia, casarea  hotărârii primei 
instanţe, cu emiterea unei noi hotărâri de respingere a acţiuni. 

Reprezentantul intimatului Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, 
Patricia Bondarescu, în şedinţa  instanţei de recurs, a susţinut recursul, cerând 
admiterea acestuia, casarea hotărârii primei instanţe, cu emiterea unei noi hotărâri 
de respingere a acţiuni. 

Reprezentantul intimatului, Hubo Belgie NV, igor Barcari, în şedinţa instanţei 
de recurs nu s-a prezentat  fiind citat legal despre locul, data şi  ora şedinţei de 
judecată, însă a depus  cerere prin care a solicitat examinarea recursului în lipsa lui. 

Reprezentantul SRL „Brigomax”, Vitalie  Cojuhari în şedinţa  instanţei de  
recurs a cerut respingerea recursului şi menţinerea  hotărârii primei instanţe pe care 
o consideră întemeiată şi legală. 

Audiind participanţii la proces, studiind materialele  dosarului, Colegiul civil şi 
de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul 
neîntemeiat şi care  urmează a fi respins  cu menţinerea  hotărârii primei instanţe 
din următoarele considerente. 

În conformitate cu art. 417 al. (1) lit. a) CPC,  instanţa de recurs, după ce judecă  
recursul, este în  drept să respingă recursul şi să menţină hotărârea primei instanţe. 

În şedinţa de judecată s-a constat că, la 07 septembrie 2007 compania belgiană 
Hubo Belgie NV a depus la AGEPI cererea de înregistrare a mărcii  verbale 
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„Hubo” şi contestaţia privind anularea deciziei AGEPI din 29 iulie 2005 de 
înregistrare a mărcii verbale „Hubo” depozitul nr. 017802 din 29 iulie 2005 nr. 
certificatului 14563 pe numele lui Popescu  Ivan (f.d. 14, 16). 

Prin hotărârea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietate 
Intelectuală din 20 decembrie 2007 a fost  respinsă  contestaţia companiei belgiene  
Hubo Belgie NV şi menţinută în vigoare înregistrarea mărcii „Hubo”. 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 
constată că primă instanţă verificând legalitatea hotărârii Comisie de Apel a 
Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală şi a înregistrării mărcii, corect a 
stabilit că concluziile AGEPI sunt  rezultate din interpretarea eronată a normelor de 
drept material, ceia ce constituie temei de anulare a hotărârii emise. 

Conform art. 7 alin. 3 lit. a) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 
produselor 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. 2 al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale 
încheiată la 20 martie 1883, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea 
Parlamentului nr. 1328-XII  din 11  martie 1993, cetăţenii fiecărei ţări a  uniunii se 
vor bucura în toate celelalte ţări a uniunii, în ceea ce priveşte protecţia proprietăţii 
industriale, de avantajele în care legile  respective le acordă în prezent sau le vor 
acorda în viitor naţionalilor, această fără a se prejudicia drepturile prevăzute în 
mod special de prezenta convenţie, în consecinţă, ei se vor bucura de aceiaşi 
protecţie ca naţionali şi de aceleaşi mijloace legale de apărare împotriva oricărei 
atingeri aduse drepturilor lor,  sub rezerva îndeplinirii condiţiilor şi formalităţilor 
impuse-naţionalilor. 

Conform art. 8 al Convenţiei, numele comercial va fi protejat în toate ţările care 
sunt parte a convenţiei, fără obligaţia de depunere sau înregistrare, indiferent de 
faptul dacă el  face parte sau nu dintr-o marcă de fabrică sau comerţ. 

Din materialele dosarului se atestă faptul că semnul „Hubo” înregistrat în 
calitate de marcă pe numele lui Ivan Popescu prezintă o denumire identică  cu 
denumirea de întreprindere protejabilă Hubo Belgie NV, Belgia. 

Conform art. 7 al. (3) lit. a) Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 
produselor nr. 588 din 22 septembrie 1995  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. 

Raportând prevederile legale enunţate la caz, instanţa de recurs constată că 
decizia Agenţie de Stat pentru Proprietate Intelectuală de înregistrare a mărcii 
verbale „Hubo” depozitul  nr. 017802 din 29 iulie 2005, nr. certificatului 14563 pe 
numele lui Popescu Ivan şi hotărârea şi hotărârea Comisiei de Apel a Agenţiei de 
Stat pentru Proprietate Intelectuală din 20 decembrie 2007 privind respingerea 
contestaţiei sunt contrare lor, din care considerente şi urmează a  fi anulate. 

În opinia Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de  
Justiţie numele comercial Hubo Belgie NV în virtutea prevederilor Convenţiei se 
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bucură de protecţie pe teritoriul Republicii Moldova indiferent de faptul dacă a fost 
sau nu înregistrat, iar argumentele Comisiei de Apel Agenţiei de Stat pentru 
Proprietate Intelectuală precum că denumirea de firmă nu era bine cunoscută pe 
teritoriul Republicii Moldova sunt nejustificate deoarece în şedinţa de judecată s-a 
stabilit că în temeiul  cererii întreprinderii B.V. Houthandel „Utrecht”, succesor al 
cărei Hubo a fost înregistrată, ceea ce se confirmă prin extrasul din baza de date 
„Romarin” pentru mărci internaţionale. 

Mai mult a fost stabilit că produsele companiei Hubo Belgie NV pe teritoriul 
Republicii Moldova sunt promovate,începând  cu luna ianuarie 2005, de către SRL 
„Bricomax”, în baza contractului de licenţă încheiat cu Hubo Belgie NV prin 
intermediul, televiziunii, radioului, presă şi altor mijloace de publicitate. 

Conform art. 26 al. (1) Legea privind mărcile şi denumirile de origine a 
produselor nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995, înregistrarea mărcii sau a 
denumirii de origine a  produsului poate fi recunoscută nulă, integral sau parţial, în 
perioada termenului de valabilitate a acesteia, dacă: 

a) a fost efectuată cu încălcarea  prezentei legi; 
b) folosirea  mărcii induce în eroare consumatorii; 
c) s-au schi8mbat factorii naturali într-o zonă geografică; 
d) produsul pentru care este folosită o denumire de origine nu mai posedă  

calităţile deosebite specificate; 
e) au apărut alte motive întemeiate. 
Astfel, deoarece înregistrarea mărcii a fost efectuată cu încălcarea legii şi 

folosirea mărcii ar putea induce în eroare consumatorii, Colegiul civil şi de 
contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia că 
hotărârea primei instanţe de admitere a acţiunii şi anularea hotărârii Comisiei de 
Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală din 20 decembrie 2007, 
anularea deciziei Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală din 29 iulie 2005 
de înregistrare a mărcii verbale „Hubo” nr. depozit 017802 din 29 iulie 2005, nr. 
certificatului 14563, pe numele lui Ivan Popescu, este corectă şi legală, iar temeiuri 
de anulare a acesteia nu  sunt. 

Din considerentele menţionate, hotărârea primei instanţe este întemeiată şi 
legală, iar argumentele  invocate  de către recurent sunt neîntemeiate, Colegiul 
Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la 
concluzia de a respinge ca neîntemeiat recursul şi de a  menţine hotărârea primei 
instanţe. 

În conformitate cu art. 417 al. (1) lit. a), art. 419 CPC, Colegiul Civil şi de 
contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, 

 
d e ci d e 

 
Se respinge  recursul declarat de Ivan Popescu. 
Se  menţine hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 26 mai 2008, în pricina civilă 

la cererea de chemare în judecată a Hubo Belgie NV împotriva Agenţie de Stat 
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pentru Proprietate Intelectuală, cu privire la protecţia dreptului la marcă şi  
contestarea actului de înregistrare a mărcii verbale. 

Decizia  este irevocabilă de la pronunţare. 
 
Preşedintele şedinţei, 
judecătorul:    semnătura  Vera Macinskaia 
Judecătorii:    semnătura  Valeriu Doagă 
      semnătură  Tatiana Vieru 
 
Copia corespunde originalului 
   
    

 


