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D E C I Z I E 

02 noiembrie 2005                                                               mun. Chişinău 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

În componenţa: 

Preşedintele şedinţei, judecător        Nicolae Clima 

Judecătorii                                        Ala Cobăneanu, Dionisie Vition 

 

examinînd  în şedinţă publică recursul declarat de către Societăţii pe Acţiuni 

„Produse Cerealiere” în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societăţii 

pe Acţiuni „Produse Cerealiere” împotriva Agenţiei de Stat pentru Protecţia 

Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova şi Napadensky Reuven cu privire la 

recunoaşterea nulităţii şi anularea certificatului de înregistrare a mărcii, împotriva 

hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 25 aprilie 2005, prin care acţiunea a fost 

respinsă 

c o n s t a t ă 

Societatea pe Acţiuni „Produse Cerealiere” a depus cerere de chemare în 

judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a 

Republicii Moldova şi Napadensky Reuven. 

În motivarea acţiunii, reclamantul Societatea pe Acţiuni „Produse Cerealiere” 

a indicat că în conformitate cu certificatul nr. 9602 de înregistrare a mărcii 

tridimensionale eliberat de Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale 

a Republicii Moldova lui Napanesky Reuven îi aparţine dreptul exclusiv asupra 

cutiei de carton pentru ambalare sub formă de paralelipiped cu un mâner 

improvizat în partea de sus. 

În legătură cu faptul că acest articol nu corespunde conceptului de marcă 

comercială iar înregistrarea ei a fost efectuată în mod ilegal, au solicitat Agenţiei 

de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova anularea 



mărcii însă prin hotărîrea Comisiei de Apel a Agenţiei nominalizate din 22 

decembrie 2004, cerinţa Societăţii pe Acţiuni „Produse Cerealiere” a fost respinsă 

ca neîntemeiată. 

Hotărîrea Comisiei de Apel din 22 decembrie 2004 şi înregistrarea mărcii 

nominalizate contravin legislaţiei în vigoare, deoarece destinaţia principală a 

mărcii este posibilitatea de a deosebi produsele sau serviciile unei persoane fizice 

sau juridice de produsele sau serviciile altei persoane juridice sau fizice. 

Marca nr. 9620 este lipsită de careva semne distinctive cu ajutorul cărora se 

diferenţiază mărfurile şi serviciile unei persoane fizice sau juridice de produsele 

sau serviciile altei persoane fizice sau juridice. 

Consideră reclamantul Hotărârea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru 

protecţia Proprietăţii Industriale din 22 decembrie 2004, neîntemeiată şi ilegală şi 

care urmează a fi anulată. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 25 aprilie 2005 acţiunea a fost 

respinsă. 

Societatea pe Acţiuni „Produse Cerealiere” a depus cerere împotriva hotărîrii 

primei instanţe, cerînd admiterea recursului, casarea hotărîrii primei instanţe şi 

emiterea unei noi hotărîri cu privire la admiterea acţiunii. 

Recurentul – Societatea pe Acţiuni „Produse Cerealiere” în motivarea 

recursului a indicat că nu este de acord cu hotărîrea primei instanţe, deoarece este 

neîntemeiată. Instanţa de judecată greşit a ajuns la concluzia că în calitate de 

marcă, prin certificatul nr. 9602 a fost înregistrat desenul tridimensional sub formă 

de paralelipiped dreptunghiular, care în partea de sus conţine elemente de capac, 

un cerculeţ şi două linii, deoarece desenul constituie o imagine plană, 

bidimensională. 

Articolul înregistrat după Napadensky Reuven în calitate de marcă este de 

fapt un container pentru ambalare executat sub formă de paralelipiped, 

dreptunghiular cu un mîner improvizionat în partea de sus şi care este lipsit de 

careva semne distinctive din ce considerente este imposibil de determinat nu numai 

ce marfă se află în acest ambalaj, dar şi cine este producătorul mărfii. 



Reprezentantul recurentului – Societatea pe Acţiuni „Produse Cerealiere”, V. 

Tipliciuc, în şedinţa instanţei de recurs a solicitat admiterea recursului, casarea 

hotărîrii primei instanţe cu emiterea unei noi hotărîri de admitere a acţiunii. 

Reprezentantul intimatului – Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 

Industriale a republicii Moldova – A.Moisei, în şedinţa instanţei de recurs a cerut 

respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii primei instanţe, pe care o consideră 

întemeiată şi legală. 

Audiind părţile, 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 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 hotărârea primei 

instanţe. 

În şedinţa instanţei de judecată s-a constatat că, conform certificatului nr. 

9602 de înregistrare a mărcii tridimensionale, eliberat de către Agenţia de Stat 

pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a republicii Moldova din 17 iunie 2004 lui 

Napadensky Reuven îi aparţine dreptul exclusiv asupra cutiei de carton pentru 

ambalarea băuturilor alcoolice (cu excepţia berii) sub formă de paralelipiped 

dreptunghiular cu un mîner improvizat în partea de sus. 

Prin hotărîrea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Protecţia 

Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova din 22 decembrie 2004, cerinţele 

recurentului – Societatea pe Acţiuni „Produse Cerealiere”, cu privire la anularea 

certificatului de înregistrare a mărcii, a fost respinsă. 

Potrivit art. 2 al (2) a Legii Republicii Moldova nr. 588-XIII din 22 

septembrie 1995 „Privind mărcile şi denumirile de origine a produselor” pot fi 

înregistrate ca mărci astfel de semne cum ar fi: cuvintele (inclusiv numele de 

persoane), literele, cifrele, elementele figurative şi combinaţiile de culori, precum 

şi orice combinaţie a acestor semne perceptibile vizual. Elementele figurative pot fi 



constituite din reprezentări grafice plane sau forme tridimensionale (în relief) cu o 

configuraţie distinctă. 

Astfel Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 

Justiţie consideră că prima instanţă a ajuns la concluzie corectă cu privire la 

respingerea acţiunii, deoarece marca figurativă nr. 8602 este un desen 

tridimensional sub formă de paralelipiped dreptunghiular, care poate servi pentru 

deosebirea produselor sau serviciilor unui producător de produsele sau serviciile 

altuia. În partea superioară paralelipipedul conţine cîteva elemente care reprezintă 

o proeminenţă în formă de capac, un mîner, un cerculeţ, două linii diagonale, ce 

constituie un grad de destinctivitate. 

Astfel, cele menţionate denotă cu certitudine că înregistrarea mărcii nr. 9602 a 

fost efectuată în corespundere cu legislaţia în vigoare, iar hotărîrea Comisiei de 

Apel a Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a Republicii 

Moldova din 22 decembrie 2004, Cu privire la respingerea cererii Societăţii pe 

Acţiuni „Produse Cerealiere”, de anulare a certificatului de înregistrare a mărcii nr. 

9602, este întemeiată şi legală. 

Din aceste considerente nu pot fi reţinute argumentele recurentului că marca 

nr. 9602, de fapt constituie o imagine plană, bidimensională şi este lipsită de 

careva semne distinctive care nu poate face posibilă deosebirea produselor sau 

serviciilor unei persoane fizice sau juridice de produsele sau serviciile altei 

persoane fizice sau juridice. 

Astfel, din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că, hotărîrea 

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 recursul ca fiind nefondat şi de a 

menţine hotărîrea 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 către Societatea pe Acţiuni „Produse 

Cerealiere”. 

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 25 aprilie 2005, în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată a Societăţii pe Acţiuni „Produse 

Cerealiere” împotriva Agenţiei de Stat pentru protecţia Proprietăţii Industriale a 

Republicii Moldova şi Napadensky Reuven cu privire la recunoaşterea nulităţii şi 

anularea certificatului de înregistrare a mărcii. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                       Nicolae Clima 

Judecătorii                                                           Ala Cobăneanu 

                                                                             Dionisie Vition 

  

 


