
dosarul nr.2r-33/11 

prima instanţă: V.Pruteanu 

 

D E C I Z I E 

19 ianuarie 2011                                                                              mun. Chişinău 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul   Nicolae Clima  

Judecătorii                                      Ala Cobăneanu, Ion Corolevschi 

cu participarea interpretului, Liubovi Izbaş 

 examinând în şedinţă publică recursul declarat de reprezentantul lui 

Vladimir Sergheev, Valentin Nekliudov, în pricina civilă la cererea de chemare în 

judecată a lui Nicolai Glazunov în interesele Companiei „Perdue Holdings, Inc.” 

împotriva lui Vladimir Sergheev cu privire la anularea înregistrării mărcii 

comerciale, împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 10 iunie 2010, prin 

care acţiunea a fost admisă 

 

c o n s t a t ă 

 La 09 septembrie 2009, Nicolai Glazunov a depus în interesele Companiei 

„Perdue Holdings, Inc.” o cerere de chemare în judecată împotriva lui Vladimir 

Sergheev cu privire la anularea înregistrării mărcii comerciale. 

 În motivarea acţiunii Nicolai Glazunov a indicat că la 04 iunie 2009, el a 

primit un refuz provizoriu de înregistrare a mărcii „PERDUE” cu nr. depozitului 

023854 din 09 iulie 2008. Hotărârea a fost luată pe baza similarităţii desemnării 

sus-numite „PERDUE” cu o marcă existentă înregistrată pe 08 februarie 2006 şi, 

anume, „PERDUE” nr.14942 pe numele lui Vladimir Sergheev. Consideră că 

ilegal a fost înregistrată marca „PERDUE” pe numele pârâtului.  

Desemnarea solicitată „PERDUE” reprezintă o parte componentă a 

denumirii de firmă a solicitantului – Compania „Perdue Holdings, Inc.”. Această 

companie a fost înfiinţată în anul 1920 de către Arthur Perdue şi soţia sa, Pearl 

Perdue ca o mică fermă de găini, iar la momentul actual Perdue Farms (Perdue 

Holdongs, Inc.) este al treilea cel mai mare producător de carne de găini în Statele 

Unite ale Americei cu mai mult de 26963636 kg de carne de găină gata pentru 

gătit. Astfel, denumirea companiei „Perdue Holdings, Inc.”, precum şi desemnarea 

solicitată au la bază numele de familie al fondatorilor, numele care pe parcursul 

anilor a devenit o marcă foarte recunoscută şi renumită datorită calităţii ridicate a 

produselor comercializate. Acest nume este cunoscut nu numai în SUA, ci şi în 

toată lumea, produsele companiei fiind exportate sub marca „PERDUE” în zeci de 

ţări din Asia, Africa, Australia, America Latină şi Europa, printre care se regăseşte 

şi Republica Moldova. Importurile producţiei Companiei „Perdue Holdings, Inc.” 

Au avut loc şi pînă la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii 

„PERDUE” de către pârât. Pe numele companiei sînt înregistrate peste 90 mărci 

„PERDUE”, ceea ce susţine caracterul renumit al desemnării solicitate. Marca 

„PERDUE” este o marcă cunoscută în Republica Moldova şi este asociată drept cu 

Compania „Perdue Holdings, Inc.” din SUA.   

Consideră că înregistrarea acestei mărci pe numele lui Vladimir Sergheev 

produce daune materiale companiei, iar comercializarea produselor alimentare 



marcate cu marca „PERDUE” poate avea consecinţe negative asupra sănătăţii 

consumatorilor, ceea ce este inadmisibil. 

Prin urmare, solicită de a declara pierderea drepturilor pârâtului asupra 

mărcii „PERDUE” nr.14942 pentru toate produsele şi serviciile din clase 29 şi 35 

conform clasificaţiei internaţionale de produse şi servicii. 

Ulterior, Nicolai Glazunov a depus în interesele Companiei „Perdue 

Holdings, Inc.” o cerere de chemare în judecată suplimentară, prin care a solicitat 

recunoaşterea înregistrării de către pârât a mărcii „PERDUE” nr.14942 drept act de 

concurenţă neloială, înregistrate cu rea-credinţă şi declararea nulităţii înregistrării 

acestei mărci.    

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 10 iunie 2010 acţiunea a fost 

admisă şi a fost anulată marca „PERDUE” pe numele lui Vladimir Sergheev, 

înregistrată la 22 iulie 2007 cu nr.14942 în baza cererii din 12 iunie 2007, pentru 

clasa 29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume 

conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse 

lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile, precum şi pentru clasa 35 – gestiunea 

afacerilor comerciale, administrare comercială, lucrări de birou. 

Reprezentantul lui Vladimir Sergheev, Valentin Nekliudov a declarat recurs 

împotriva hotărârii primei instanţe, cerând admiterea acestuia, casarea hotărârii 

primei instanţe şi emiterea unei noi hotărâri cu privire la respingerea acţiunii. 

Reprezentantul lui Vladimir Sergheev, Valentin Nekliudov, în motivarea 

recursului, a indicat că  hotărârea primei instanţe este neîntemeiată, deoarece prima 

instanţă, la examinarea pricinii, a aplicat greşit prevederile art.art.8 alin.(3) şi 12 

din Legea privind protecţia mărcilor, deoarece Vladimir Sergheev niciodată nu a 

fost agent şi nici reprezentant al Companiei „Perdue Holdings, Inc.” în Republica 

Moldova. Totodată, prima instanţă greşit a aplicat şi art.21 alin.(1) lit.b) din Legea 

enunţată, deoarece domeniul afacerilor lui Vladimir Sergheev este producerea şi 

furnizarea de diverse varietăţi de peşte şi conserve de peşte, însă Compania 

„Perdue Holdings, Inc.” este producător al cărnii de pasăre, astfel, domeniile de 

activitate ale recurentului şi ale companiei sînt diferite, iar recurentul nu ştia şi nici 

nu putea să ştie despre marca „PERDUE” şi despre Compania „Perdue Holdings, 

Inc.” 

Recurentul Vladimir Sergheev şi reprezentantul lui, Valentin Nekliudov, în 

şedinţa instanţei de recurs, au susţinut recursul, cerând admiterea acestuia, casarea 

hotărârii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărâri cu privire la respingerea 

acţiunii.  

Reprezentantul intimatului Compania „Perdue Holdings, Inc.”, Nicolai 

Glazunov, în şedinţa instanţei de recurs, a cerut respingerea recursului şi 

menţinerea hotărârii primei instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legală. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu, Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală, Doina Ciuş, în şedinţa instanţei de recurs, a lăsat recursul 

la decizia instanţei de recurs.  

Audiind reprezentanţii părţilor şi al intervenientului accesoriu, 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. 

Concluzia primei instanţe despre necesitatea admiterii acţiunii este justă, ea 

având la bază cumulul dovezilor administrate în cadrul dezbaterilor judiciare, 

cărora le-a fost dată o apreciere juridică cuvenită, în conformitate cu art.130 Cod 

de procedură civilă. 

Din materialele dosarului rezultă că intimatul Compania „Perdue Holdings, 

Inc.” a fost înfiinţată în anul 1920 de către Artur Perdue şi soţia sa, Pearl Perdue ca 

o mică fermă de găini, iar la momentul actual, Perdue Farms  (Perdue Holdings, 

Inc.) este al treilea cel mai mare producător de carne de găină din SUA. Această 

companie anual produce 59320000 kg carne de găină gata pentru gătit şi dispune 

de pieţe de desfacere în ţările din Africa, Asia, America de Nord, Centrală şi de 

Sud, Oceania, China, precum şi în ţările din Europa şi, anume, Albania, Bulgaria, 

Georgia, Germania, Islanda, Macedonia, Moldova, Olanda, Turcia, Ucraina, Rusia, 

România, Polonia şi Marea Britanie.  

La 09 iulie 2008, intimatul Compania „Perdue Holdings, Inc.” a depus la 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală o cerere de înregistrare a mărcii 

„PERDUE”, cu nr.de depozit 023854 în Republica Moldova, pentru produsele 

clasei 29. 

La 29 mai 2009, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a emis 

avizul provizoriu de respingere a înregistrării mărcii, din care rezultă că la 

înregistrarea desemnării „PERDUE” se opune marca naţională verbală „PERDUE” 

nr.14942 din 08 februarie 2006, titular Vladimir Sergheev, înregistrată pentru toate 

produsele din clasa 29. 

 De asemenea, din materialele dosarului rezultă că din anul 2002, recurentul 

Vladimir Sergheev desfăşoară pe piaţa Moldovei activitatea de întreprinzător în 

domeniul comercializării produselor, inclusiv a cărnii de găină, care o importă din 

diferite state, inclusiv SUA. 

La 08 februarie 2006, Vladimir Sergheev a depus la Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală o cerere de înregistrare a mărcii „PERDUE”, cu nr. de 

depozit 018703 şi la 22 mai 2007, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

i-a eliberat certificatul de înregistrare a mărcii nr.14942 (f.d.49).  

Conform art.21 alin.(1) lit.b) din Legea nr.38-XVI din 29 februarie 2008 

privind protecţia mărcilor, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, 

depuse la Curtea de Apel Chişinău, sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune 

de apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi instanţă, dacă  solicitantul a acţionat cu 

rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Marca se 

consideră ca fiind înregistrată cu rea-credinţă în cazul în care, la momentul 

depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul 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. 

Din materialele dosarului rezultă că recurentul Vladimir Sergheev, atât la 

data depunerii cererii de înregistrare a mărcii, cît şi la data înregistrării mărcii 

„PERDUE” pentru produsele din clasa 29 şi 35, ştia despre existenţa mărcii 



„PERDUE” a Companiei „Perdue Holdings, Inc.”, care se bucură de renume în ţara 

sa de origine, în alte state şi este promovată în Republica Moldova. 

Mai mult ca atât, conform art.8 din Convenţia de la Paris din 20 martie 1883 

cu privire la protecţia proprietăţii industriale, la care Republica Moldova a aderat 

prin Hotărârea Parlamentului RM nr.1328-XII din 11 martie 1993, numele 

comercial va fi protejat în toate ţările uniunii fără obligaţia de a depune o cerere de 

înregistrare şi în pofida faptului că face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau 

de comerţ.     

În asemenea împrejurări, Colegiul civil şi de contencios al Curţii Supreme 

de Justiţie consideră că prima instanţă temeinic şi legal a admis acţiunea şi a anulat 

marca „PERDUE” pe numele lui Vladimir Sergheev, înregistrată la 22 iulie 2007 

cu nr.14942 în baza cererii din 12 iunie 2007, pentru clasa 29 - carne, peşte, păsări 

şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, 

dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile, 

precum şi pentru clasa 35 – gestiunea afacerilor comerciale, administrare 

comercială, lucrări de birou. 

Argumentul invocat de reprezentantul recurentului, Valentin Nekliudov 

precum că prima instanţă greşit a aplicat prevederile art.art.8 alin.(3) şi 12 din 

Legea privind protecţia mărcilor nu poate constitui temei pentru admiterea cererii 

de recurs, deoarece aceasta nu influenţează într-un mod sau altul soluţia 

pronunţată. 

De asemenea, nu poate constitui temei pentru admiterea cererii de recurs  

nici argumentul invocat de reprezentantul recurentului precum că prima instanţă 

greşit a aplicat şi art.21 alin.(1) lit.b) din Legea enunţată, deoarece este 

neîntemeiat.  

Astfel, din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că hotărârea 

primei instanţe este întemeiată şi legală, iar temeiurile invocate de recurent sunt 

neîntemeiate, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 

Justiţie ajunge la concluzia de a respinge 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 c i d e 

Se respinge recursul declarat de reprezentantul lui Vladimir Sergheev, 

Valentin Nekliudov. 

Se menţine hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 10 iunie 2010 în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată a lui Nicolai Glazunov în interesele 

Companiei „Perdue Holdings, Inc.” împotriva lui Vladimir Sergheev cu privire la 

anularea înregistrării mărcii comerciale. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

Preşedintele şedinţei,                                             Nicolae Clima                                                                                              

judecătorul 

Judecătorii                                                             Ala Cobăneanu 

                                                             Ion Corolevschi 


