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Prima instanţă: L. Popova                2r-5/06  
 

D E C I Z I E  
 

25 ianuarie 2006          min. Chişinău 
 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ 
al Curţii Supreme de Justiţie 

 
În componenţă: 
Preşedintele şedinţei , judecătorul  Nicolae Clima 
Judecătorii      Ala Cobăneanu 
       Sveatoslav Moldovan 
 

examinând în şedinţă publică recursul declarat de către Societatea cu Răspundere 

Limitată „GHIADA” 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societăţii cu Răspundere 

Limitată „GHIADA” împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

Republicii Moldova cu privire la contestarea hotărârii Comisiei de Apel emise în 

litigiul din domeniul protecţiei proprietăţii  

împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 19 septembrie 2005 prin care 

acţiunea a fost respinsă  

CONSTATĂ: 

SRL „GHIADA” a depus cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la contestarea 

hotărârii Comisiei de Apel emise în litigiul protecţiei proprietăţii. 

În motivarea acţiunii a indicat că, la 21 martie 2003 a depus la AGEPI cererea de 

înregistrare a mărcii comerciale „МЯГКОВ”.Prin decizia AGEPI nr. 9961 din 07 

octombrie 2004 cererea de înregistrare a mărcii a fost respinsă, din motiv că, conform 

documentelor depuse această marcă este bine cunoscută pe teritoriul Republicii 

Moldova ca marcă deţinută de ZAO „Perşii Lichero-Gorilceanii Zavod”, care se află în 

oraşul Odesa, Ukraina. Decizia AGEPI a fost contestată în Comisia de Apel a AGEPI, 

care prin hotărârea din 01 februarie 2005 a menţinut decizia contestată. 

Solicită casarea hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI din 01.02.2005 şi a deciziei 

AGEPI nr. 9961 din 07.10.2004. 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău  din 19 septembrie 2005 acţiunea fa fost 

respinsă ca nefondată. 
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SRL „GHIADA” a declarat recurs împotriva hotărârii primei instanţe, solicitând 

admiterea recursului, casarea hotărârii primei instanţei şi emiterea unei noi hotărâri cu 

privire la admiterea acţiunii.  

În motivarea recursului SRL „GHIADA” a invocat că, norma legală pe care 

AGEPI şi-a întemeiat refuz de înregistrare a mărcii  „МЯГКОВ” după SRL 

„GHIADA” nu este relevantă, iar alte temeiuri de refuz în înregistrarea mărcii nu 

există. 

Reprezentantul recurentului SRL „GHIADA” – Oleg Efrin a susţinut recursul, 

solicitând admiterea acestuia, casarea hotărârii primei instanţe şi emiterea unei noi 

hotărâri cu privire la admiterea a acţiunii. 

Reprezentantul intimatului AGEPI – Iu. Clătinici, în şedinţa instanţei de recurs a 

solicitat respingerea recursului şi menţinerea hotărârii primei instanţe, considerând-o 

legală şi întemeiată. 

Reprezentantul intervenientului ZAO „Perşii Lichero-Gorilceanii Zavod” O. 

Socolova a cerut respingerea recursul ca neîntemeiat şi menţinerea fără modificări a 

hotărârii primei instanţe. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul întemeiat şi care 

urmează a di admis cu casarea hotărârii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărâri cu 

privire la admiterea acţiunii. 

În conformitate cu art. 417 al. (1) lit.c) al CPC, instanţa de recurs, după se   

judecă recursul, este în drept să admită recursul şi să pronunţe o nouă hotărâre fără a 

restitui pricina spre rejudecare, anulând hotărârea primei instanţe dacă nu este necesar 

să verifice suplimentar dovezile prezentate în instanţa de recurs şi dacă circumstanţele 

pricinii au fost stabilite de prima instanţă, însă normele de drept material au fost 

aplicate eronat. 

Conformitate art. 4 alin. (1) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor, protecţia juridică a mărcii se asigură în temeiul înregistrării eu, în modul 

stabilit la AGEPI, cu excepţia mărcilor notorii protejate fără înregistrare în 

conformitate cu art. 6-bis al Convenţiei de la Paris pentru  Protecţia Proprietăţii 

Industriale. 
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Din materialele dosarului rezultă că la 21 martie 2003 SRL „GHIADA” a depus 

cerere la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM cu privire la 

înregistrarea mărcii „МЯГКОВ”. 

Prin decizia AGEPI din 07 octombrie 2004 cererea menţionată a fost respinsă din 

motiv că marca „МЯГКОВ” este bine cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova ca 

marcă deţinută de ZAO „Perşii Lichero-Gorilceanii Zavod” din or. Odesa, Ukraina, iar 

prin  decizia Comiisiei de Apel a AGEPI din 01 februarie 2005 a fost respinsă 

contestaţia SRL „GHIADA” şi menţinută decizia AGEPI din 07 octombrie 2004. 

Este incontestabil faptul că, decizia AGEPI din 07.10.2004, menţinută prin 

hotărârea Comisiei de Apel a AGEPI din 01.02.2005 (f.d.5), este întemeiată pe 

prevederile art. 7 ali. (3) lit. a) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor, care prevede 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. 

Sub acest aspect, instanţa de recurs va reţine că, întreprinderile întemeiate în 

Rusia şi Ucraina cu denumirile „ООО Торговый дом МЯГКОВ” şi „РР Клуб 

Мягков” au fost înregistrate, la 30.06.2003 şi 23.05.2004 (f.d.70-73), adică ulterior 

depunerii cererii de înregistrare a mărcii de către „GHIADA” s.r.l. Acest fapt exclude 

… 

Afirmaţiile reprezentantului intervenientului accesoriu precum că, producţia 

ZAO „Perşii Lichero-Gorilceanii Zavod”, Ukraina este cunoscută dintr-un şir de surse 

din Internet, în care se face publicate producătorului şi produselor lui, de la expoziţiile 

internaţionale nu justifică legalitatea deciziei AGEPI. 

Din considerentele  menţionate şi având faptul că, circumstanţele pricinii au fost 

stabilite de către prima instanţă, însă normele de drept material au fost aplicate eronat 

şi nu este necesară verificarea suplimentară a cărora dovezi, Colegiul Civil şi de 

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

recursul, de a  casa hotărârea primei instanţe şi de a emite o nouă hotărâre; prin care 

acţiunea SRL „GHIADA” împotriva AGEPI cu privire la contestarea actului 

administrativ de admis. 

În conformitate cu art. 417 al. (1) lit. c), art. 419 CPC, Colegiul Civil şi 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţiei 
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DECIDE 

Se admite  recursul declarat de către Societatea cu Răspundere Limitată 

„GHIADA”. 

Se casează hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 19 septembrie 2005 în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată a Societăţii cu Răspundere Limitată 

„GHIADA” împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova cu privire la contestarea hotărârii Comisiei de Apel emise în litigiul din 

domeniul protecţiei proprietăţii şi se emite o nouă hotărâre prin care: 

Se admite acţiunea Societăţii cu Răspundere Limitată „GHIADA” împotriva 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la 

contestarea hotărârii Comisiei de Apel emise în litigiul din domeniul protecţiei 

proprietăţii.  

Se anulează hotărârea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova din 01.02.2005 şi decizia Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova din 07.10.2004 cu privire la refuzul 

înregistrării cererii de înregistrare a mărcii nr. de depozit 012709, data depozit 

2003.03.21. 

Se obligă Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova 

de a înregistra marca „МЯГКОВ” după Societatea cu Răspundere Limitată 

„GHIADA”. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul  semnătură Nicolae Clima 

Judecătorii      semnătură Ala Cobăneanu 

semnătură Sveatoslav Moldovan 

 

Copia identică originalul      Ala Cobăneanu 

      

   

        


