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Republica Moldova 

Curtea Supremă de Justiţie 

 

D E C I Z I E 

31 octombrie 2001                                                             mun. Chişinău 

Colegiul civil în următoarea componenţă: 

preşedinte Anastasia Pascari 

judecători Nicolae Clima şi Vera Macinskaia 

a examinat în şedinţă judiciară publică recursul ordinar, depus pe cauza civilă, 

intentată la acţiunea Întreprinderii Mixte Moldo-Franco-Române „Eurofarm” SRL 

către Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale (în continuare 

AGEPI), Întreprinderea Mixtă „Eurofarmaco” S.A., Întreprinderea Mixtă 

„Farmaco” S.A., Întreprinderea Filiala Chişinău „Europharm Holding”S.A. 

(România, Întreprinderea Mixtă Româno-Americană „Europharm” S.A. privind 

anularea hotărîrii AGEPI din 04.07.2000 de înregistrare a mărcii verbale 

„Eurofarm”. 

Audiind raportul judecătorului V. Macinskaia, explicaţiile reprezentanţilor 

părţilor, Completul de contencios al Curţii Supreme de Justiţie a 

C O N S T A T A T: 

Întreprinderea Mixtă Moldo-Franco-Română „Eurogarm”SRL a depus 

Judecătoriei Economice a R.M. acţiune către AGEPI şi persoanele terţe în care 

solicita anularea hotărîrii Comisiei de Apel a AGEPI din 04.07.2000 privind 

refuzul în înregistrarea mărcii de produs „Eurofarm”. 

În confirmarea pretenţiilor sale reclamantul a indicat că marca verbală 

„Eurofarm” nu reproduce denumirea căreiva întreprinderi, organizaţii din R.M., 

este o denumire aparte, inconfundabilă cu denumirile altor mărci. 

Prin hotărîrea Judecătoriei Economice a R.M. din 23.02.2001 acţiunea a fost 

respinsă integral. 



Recursul Î.M. „Eurofarm” SRL prin decizia Colegiului de recurs al 

Judecătoriei Economice a R.M. din 25.06.2001 a fost respins cu menţinerea în 

vigoare a hotărîrii judiciare din 23.02.2001. 

Întreprinderea Mixtă Moldo-Franco-Română „Eurofarm” SRL  în ordinea 

art.27860 C.P.C. a depus recurs Curţii Supreme de Justiţie în care solicită casarea 

hotărîrilor judiciare adoptate pe litigiul în cauză că pronunţarea unei noi hotărîri de 

admitere a acţiunii. 

Verificând actele cauzei, argumentele recursului C---- civil al Curţii Supreme 

de Justiţie consideră recursul neîntemeiat, pasibil respingerii cu menţinerea în 

vigoare a hotărîrilor adoptate anterior din următoarele motive. 

Potrivit prevederilor art.7 p.3 din Legea privind mărcile şi denumirile de 

origine a produselor din 22.09.1995 nu pot fi înregistrate ca marcă semnele care 

reproduc denumiri de firmă (sau părţi ale lor) bine cunoscute în R.M. în cazul în 

care acestea nu aparţin persoanei care solicită înregistrarea mărcii. 

Din actele cauzei reiese că marca contestată „Eurofarm” reproduce inregral 

denumirile SA „Eurofarmaco”, Î.M. „Farmaco”, filialei „Europharm Holding”SA, 

ÎM româno-americană „Europharm”SA care au fost înregistrate ca persoane 

juridice cu aşa denumire pînă la solicitarea de către reclamant a înregistrării mărcii 

„Eurofarm” şi sînt bine cunoscute consumatorului naţional, în acelaşi articol al 

Legii menţionate în p.2-a se stipulează că nu se admite înregistrarea ca marcă sau 

element ale ei semnele care ar putea induce în eroare consumatorul în privinţa unui 

produs, serviciu sau în privinţa producătorului acestora. 

Marca „Eurofarm” de către consumator poate fi confundată cu produsele sau 

serviciile persoanelor terţe din cauza dată cu denumirile: „Eurogarmaco”, 

„Europharm Holding” ş.a. 

Acestor circumstanţe de fapt şi de drept instanţele judiciare de fond şi recurs 

le-au dat aprecierea justă în strictă conformitate cu prevederile art.61 C.P.C. şi 

normelor de drept material şi corect au respins acţiunea reclamantului. 



Argumentele recursului precum că Comisia de Apel a AGEPI ilegal şi-a 

anulat propria hotărîre din 24.09.1999 şi a adoptat o hotărîre nouă la 04.07.2000, 

Colegiul civil le respinge ca neîntemeiate. 

Suportul legal al acţiunilor Comisiei de Apel din 04.07.2000 se conţine în 

art.art.14, 26, 29 ale Legii R.M. privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor. 

Astfel art. 26 din Legea nominalizată stipulează că înregistrarea mărcii sau a 

denumirii de origine a produsului poate fi recunoscută nulă integral sau parţial în 

perioada termenului de valabilitate în cazul în care a fost efectuată cu încălcarea 

legii sau poate induce în eroare consumatorul. 

Deci, acţiunile Comisiei de Apel se încadrează în limitele Legii. 

Pentru considerentele expuse, temeiuri de admitere a recursului nu sînt, el 

urmează a fi respins cu menţinerea în vigoare a hotărîrilor judiciare adoptate. 

În temeiul art.art.27860, 309-313 C.P.C., Colegiul civil 

D E C I D E 

Recursul se respinge ca nefondat cu menţinerea în vigoare a deciziei 

Colegiului de recurs al Judecătoriei Economice a R.M. din 25.06.2001 şi hotărîrii 

Judecătoriei Economice din 23.02.2001. 

Decizia este irevocabilă. 

 

 

Preşedinte                                               Anastasia Pascari 

Judecător                                                 Vera Macinskaia 

Judecător                                                  Nicolae Clima 


