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Dosarul: nr. 2-134/09  
Hotărâre 

în numele Legii 
 

13 aprilie 2010                  mun. Chişinău 
 
Colegiul civil al Curţii de Apel Chişinău, 
având în componenţa sa: 
 
Preşedintele ştiinţei, judecătorul      Marina Anton 
Grefier                   Cristina Corceac 
    

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

de Colop Stempelerzeugung Skopek Gmb & Co, KG către S.R.L. „Doadan-Lex”, 

intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, cu privire la 

anularea înregistrării cererii de înregistrare a mărcii şi a cererii de înregistrare, 

constată: 

Colop Stempelerzeugung Skopek Gmb & Co, KG a depus cerere de chemare în 

judecată către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, intervenient 

accesoriu S.R.L. „Doadan-Lex” cu privire la anularea înregistrării cererii de înregistrare a 

mărcii şi a cererii de înregistrare. 

În motivarea acţiunii reclamanta invocă că este titulara mărcii verbale „COLOP”, 

înregistrată pentru clasa de produse 16 CIPS în 33 de state, aceasta vânzând produse sub 

această marcă din 1995. 

Mai indică reclamanta că la 17.03.2008 pârâta a depus pe numele său la AGEPI cerere 

de înregistrare a mărcii „COLOP”, ne. depozit 023129 pentru produsele şi serviciile din 

clasa CIPS 16 (hârtie, carton, etc.) şi 35 (publicitate, gestiunea afacerilor, etc.). 

Menţionează la 05.01.2009 a expediat în adresa pârâtei o somaţie prin care a indicat 

că depunerea cererii de înregistrare a mărcii menţionate constituie acţiuni de rea-credinţă 

şi concurenţă neloială, aceasta intenţionând să obţină protecţia unei mărci care nu-i 

aparţine, primind la 09.02.2009 răspunsul pârâtei prin care se indica că aceasta nu poate 

retrage cererea, deoarece ar fi cheltuit ar fi cheltuit ceva mijloace băneşti cu înregistrarea 

acesteia, în aceeaşi zi primind o altă scrisoare a pârâtei prin care pentru cestiunea cererii 

s-a solicitat achitarea a 1000 Euro, ceea ce în opinia reclamantei constituie o dovadă a 

faptului că pârâta nu intenţiona să înregistreze marca „COLOP” ci să obţină un profit de 

pe urma depunerii cererii corespunzătoare. 
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Consideră că cererea depusă de către pârâtă la AGEPI constituie un act juridic care 

este lovit de nulitate absolută în temeiul art. 220 al.(1) Cod Civil. 

Susţine reclamantă că cererea depusă de pârâtă contravine prevederilor Legii privind 

mărcile şi denumirile de origine a produselor şi Legii cu privire la protecţia concurenţei. 

Solicită reclamanta instanţei de judecată admiterea acţiunii , constatarea faptului că 

pârâtă a acţionat ce rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii 

verbale „COLOP” nr. depozit 023129 din 17.03.2008, anularea cererii de înregistrare a 

mărcii verbale menţionate. 

Reprezentantul reclamantei Colop Stempelerzeugung Skopek Gmb & Co, KG, Dodi 

Arianda, în şedinţa instanţei de judecată acţiunea a susţinut şi a solicitat admiterea 

acesteia.  

Reprezentantul pârâtului S.R.L. „Dianan-Lex”, Danila Denis, în şedinţa instanţei de 

judecată acţiunea nu a recunoscut-o şi a solicitat respingerea acesteia, declarând că 

reclamanta nu a dovedit înregistrării mărcii verbale „COLOP” în 33 de state, precum şi 

faptul vânzării mărfurilor sub marca dată pe teritoriul Republicii Moldova din 1995, 

contestând şi veridicitatea înscrisului referitor la suma vânzărilor de 64400 Euro. 

Consideră că oferta pârâtei referitor la cesionarea mărcii contra sumei de 10000 Euro 

nu constituie o acţiunea de rea-credinţă, cu atât mai mult cu cât reclamanta nu a răspuns 

la aceasta şi nu a prezentat oferta sa. 

Consideră neîntemeiat argumentul reclamantei precum că pârâta nu intenţiona să 

utilizeze marca „COLOP”, ci doar de a o înstrăina reclamantei, invocând drept temei 

faptul că aceasta nu a intervenit prima cu astfel de cereri. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a RM, în şedinţa instanţei de judecată nu s-a prezentat din motive 

necunoscute instanţei, deşi a fost înştiinţat despre data, ora şi locul examinării pricinii, 

din care considerente, în temeiul art. 205 al.(4) CPC, din care considerente, instanţa a 

dispus examinarea pricinii în lipsa acestuia. 

Audiind reprezentanţii părţilor, studiind materialele cauzei şi argumentele invocate, 

instanţa de judecată ajunge la concluzia că acţiunea este parţial întemeiată şi urmează a fi 

admisă parţial din următoarele considerente. 

Conform prevederilor art. 7 al.(2) lit. a) al legii privind mărcile şi denumirile de 

origine a produselor, în vigoare până la 06.09.2008 (în partea referitoare la mărci), nu se 



 3

admite înregistrarea, ca marcă sau elemente ale ei, a următoarelor semne: false sau care ar 

putea induce în eroare consumatorul în privinţa unui produs, serviciu sau în privinţa 

producătorului acestora. 

În temeiul prevederilor al.(3) lit.a) al aceluiaşi articol, 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. 

În conformitate cu art. 6-bis al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii 

industriale din 20.03.1983, la care Republica Moldova a aderat în baza hotărârii 

Parlamentului RM nr. 1328-XII din 11.03.1993, 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 putând 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 unei persoane admise să beneficieze de prezenta convenţie şi ca fiind 

folosită pentru produse identice sau similare. Se va proceda la fel atunci când partea 

esenţială a mărcii constituie o reproducere a unei astfel de mărci notoriu cunoscute, sau o 

imitaţie putând fi confundată cu aceasta. 

În şedinţă de judecată s-a stabilit că, pârâta S.R.L. „Diadan-Lex” a depus la 

24.01.2008 la AGEPI cerere de prestare a serviciilor din momentul mărci şi denumiri de 

origine a produselor, prin care a solicitat cercetarea documentară a mărcilor care conţin 

elemente identice sau asemănătoare mărcii verbale simple „COLOP”, clasele CIPS 16, 

35, 17, 19. 

Cererii pârâtei privind înregistrarea mărcii verbale „COLOP” pentru clasele CIPS 16 

şi 35 i-a fost acordat numărul de depozit 023129 şi data depozit 17.08.2008, fapt 

confirmat de ambele părţi în proces. 

Conform prevederilor art. 123 al.(6) CPC, faptele invocate de una din părţi nu trebuie 

dovedite în măsura în care cealaltă parte nu le-a negat. 

La data de 05.01.2009 reclamanta, prin intermediul mandatarului acesteia, s-a adresat 

pârâtei cu o reclamaţie prin care a solicitat retragerea cererii depuse. 

 Prin scrisoarea pârâtei din 09.02.2009, aceasta a indicat asupra imposibilităţii 

retragerii cererii, fiind invocat drept motiv faptul suportării anumitor cheltuieli aferente 

depunerii cererii, iar printr-o altă scrisoarea din aceeaşi dată, pârâta a informat reclamanta 



 4

posibilităţii cesionării cererii nr. 023129 „COLOP” contra unei sume de 1000 Euro, 

propunere făcută reclamantei şi prin scrisoarea din 01.02.2010, suma solicitată fiind de 

1000 Euro. 

Reieşind din conţinutul cererii de chemare în judecată, instanţa, ţinând cont de rolul 

diriguitor al acesteia, stabilit la art. 9 CPC, constată că acţiunea în speţă a fost înaintată 

întru apărarea drepturilor şi intereselor reclamantei, realizarea acestuia scop fiind posibilă 

de fapt prin intermediul cerinţei de anulare a înregistrării cererii corespunzătoare a 

pârâtei, instanţa reţinând că doar înregistrarea acesteia generează anumite drepturi ale 

pârâtei vizavi de obiectul expus în cererea înregistrată, iar însăşi existenţa cererii nu 

generează apariţia drepturilor şi apărarea acestora de organul abilitat. În aceste 

circumstanţe, instanţa consideră că scopul reclamantei este de a-şi apăra interesele sale 

prin intermediul cerinţei de anulare a înregistrării cererii contestate. 

Raportând circumstanţele cauzei la norma de drept enunţată, instanţa de judecată a 

stabilit că înregistrarea cererii depuse de către S.R.L. „Diadan-Lex” privind înregistrarea 

mărcii verbale simple „COLOP”, ne. depozit 023129, este contrară prevederilor Legii 

privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII, în vigoare la 

momentul înregistrării cererii, deoarece marca care se solicită a fi înregistrată şi 

elementele ei, este asemănătoare cu denumirea „COLOP”, prezentă şi în denumirea de 

firmă a reclamantei „Colop Stempelerzeugung Skopek Gmb & Co”, care realizează pe 

piaţa Republicii Moldova produse sub genericul dat. 

Dat fiind faptul că marca „COLOP” este prezentă în denumirea de firmă a 

reclamantei, faptul realizării de către aceasta pe piaţa di Republica Moldova a mărfurilor 

identificate prin denumirea dată, instanţa consideră că aceste circumstanţe ar putea 

induce în eroare consumatorul în privinţa produselor (serviciilor) ce urmează a fi 

realizate sub marca nominalizată de către reclamanta, identitatea acestora putând genera 

inducerea în eroare a consumatorului şi referitor la producătorul produselor (serviciilor) 

date. 

Prin urmare, legislaţia în vigoare la momentul depunerii cererii de către pârâtă 

interzicea înregistrarea mărcilor ce corespund semnelor expuse mai sus, şi, prin urmare, 

înregistrarea cererii de către pârâtă contravine prevederilor normelor date, deoarece 

înregistrarea ulterioară a mărcii în cazul în speţă ar fi contrar stipulărilor normelor citate 

ale Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor. 
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În aceste circumstanţe, înregistrarea cererii pârâtei este ilegală şi urmează a fi anulată. 

Din punctul de vedere al teoriei general acceptate în toate ţările, nu este necesară 

intenţia de a produce confuzie din partea celui care încalcă marca. Probabilitatea 

confuziei constituie testul. Aceasta este singura modalitate de funcţionare a sistemului. 

Din cele expuse, rezultă că probabilitatea confuziei datorată prezenţei semnelor identice 

sau similare este enormă. De asemenea, trebuie să fie de ajuns ca acesta (consumatorul) 

să bănuiască marca cu care se confruntă ca fiind cea pe care o cunoaşte. 

Se mai cunoaşte că un alt criteriu în „testarea asemănării mărcilor este că ele trebuie 

comparate ca întreg şi trebuie acordată o pondere mai mare elementelor comune care ar 

putea conduce la confuzie”. În speţă, pârâta a solicitat înregistrarea mărcii verbale 

„COLOP” care este identică denumirii de firmă şi produselor realizate de reclamantă pe 

piaţa naţională, după cum a fost indicat mai sus. 

În acest sens, instanţa reţine recomandările OMPI, care menţionează că chiar dacă 

estre posibil să nu fie confundate cuvintele în scris sau în pronunţare, mărcile în 

întregime pot fi similare până la confuzie sub aspectul figurativ al acestora. 

În concluzie, instanţa de judecată reţine că la examinarea vizuală a mărcilor 

comparate s-a depistat că acestea sunt identice. 

În conformitate cu art. 6-septies al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii 

industriale, 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. 

Articolul 8 al Convenţiei date prevede, că 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. 

În conformitate cu art. 10-bis al Convenţiei citate mai sus, ţările uniunii sunt obligate 

să asigură cetăţenilor uniunii o protecţie efectivă împotriva concurenţei neloiale. 

Constituie un act de concurenţă neloială orice act de concurenţă contrar practicilor 

cinstite în materie industrială sau comercială. 

Vor trebuie să fie interzice mai ales: 
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a) orice fapte care sunt de natură să creeze, prin oricare mijloc, o confuzie cu 

întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent; 

b) afirmaţiile false, în exercitarea comerţului, care sunt de natură a discredita 

întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent; 

c) indicaţiile sau afirmaţiile a căror folosire, în exercitarea comerţului, este 

susceptibilă să inducă publicul în eroare cu privire la natura, modul de fabricaţie, 

caracteristicile, aptitudinea la întrebuinţare sau cantitatea mărfurilor.  

Conform prevederilor art. 8 al.(1) al Legii cu privire la protecţia concurenţei, 

agentului economic i se interzice să efectueze acte de concurenţă neloială, inclusiv: 

a) să răspândească 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; 

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

economic, să le folosească sau să le divulge. 

Potrivit al.(2) al articolului citat, agenţii economici, asociaţiile lor, precum şi 

organizaţiile obşteşti ale întreprinzătorilor şi consumatorilor sunt în drept să solicitate 

Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei apărare împotriva concurenţei neloiale. 

Prin urmare, instanţa de judecată nu este împuternicită de se expune asupra 

argumentelor invocate de reclamantă privind efectuarea de către pârâtă a actelor de 

concurenţă neloială în lipsa unei soluţii a organului abilitat, în cazul dat Agenţia 

Naţională pentru Protecţia Concurenţei, pe marginea chestiunii date, Agenţia 

nominalizată fiind împuternicită în virtutea normelor citate de dreptul şi obligaţia de a 

stabili şi de a apăra agenţii economici împotriva concurenţei neloiale. 

În atare circumstanţe, instanţa de judecată ar dispune de posibilitatea de a examina 

efectuarea de către pârâtă a actelor de concurenţă neloială în cadrul examinării 

contestaţiei împotriva deciziei Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei pe 
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marginea unei cerinţe corespunzătoare a reclamantei, care, însă nu face obiectul de studiu 

în pricina în speţă. 

Reieşind din cele expus mai sus, instanţa de judecată respinge argumentele pârâtei 

referitor la faptul că reclamanta nu dispune de temeiuri de a solicita admiterea acţiunii 

sale, instanţa stabilind suficiente temeiuri care fac ilegală înregistrarea cererii pârâtei. 

De asemenea , instanţa de judecată va respinge argumentele reclamantei precum că 

cererea pârâtei cu nr. de depozit 023129, constituie un act juridic şi este lovit de nulitate 

absolută, deoarece prin însăşi cererea de înregistrare a mărcii nu are loc naşterea, 

modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor civile, astfel cererea neîntrunind 

condiţiile stabilite de art. 195 Cod Civil pentru a o interpreta drept un act juridic, asupra 

acesteia fiind inaplicabile şi prevederile legii ce reglementează nulitatea actelor juridice, 

din care considerente, cerinţa privind anularea cererii pârâtei nr. de depozit 023129, 

urmând a fi respinsă de instanţă. 

Reieşind din cele expuse mai sus, ţinând cont de faptul că argumentele invocate de 

către reclamantă sunt întemeiate, instanţa de judecată ajunge la concluzia de admite 

acţiunea înaintată în partea cerinţei de anulare a înregistrării cererii S.R.L. „Diadan-Lex”, 

nr. de depozit 023129, respingând în rest acţiunea drept neîntemeiată. 

În conformitate cu prevederile art.art. 238-241 CPC, instanţa de judecată, 

hotărăşte: 

Cererea de chemare în judecată depusă de Colop Stempelerzeugung Skopek Gmb & 

Co, KG către cererii S.R.L. „Diadan-Lex”, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a RM cu privire la anularea înregistrării cererii de înregistrare a 

mărcii şi a cererii de înregistrare se admite parţial. 

Se anulează înregistrarea cererii S.R.L. „Diadan-Lex” privind înregistrarea mărcii 

verbale „COLOP” nr. de depozit 023129 din 17.03.2008. 

În rest acţiunea se respinge drept neîntemeiată. 

Hotărârea este definitivă, dar cu drept de recurs în Curtea Supremă de Justiţie în 

termen de 20 zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

Preşedintele şedinţei, 
Judecătorul      Marina Anton 
  


