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HOTĂRÎRE
În numele Legii

12 februarie 2015

Curtea de Apel Chişinău
Avînd În componenţa sa :
Preşedintele şedinţei
Judecător
Grefier

mun, Chişinău

M, Ciugureanu
E, Ţurcan

Examinând în şedinţă publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de SRL
"ALGELI-GUST" Împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi intervenientul
accesoriu Balan Daniela privind contestarea actului administrativ, instanţa de judecată,

A CON STA T A T:

La data de 24,04,2014, reclamantul "ALGELI-GUST" S.R,L. s-a adresat cu cerere de chemare
în judecată În instanţa de contencios administrativ împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală (AGEPI) şi intervenientul accesoriu Balan Daniela solicitînd anularea deciziei
Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din cadrul AGEPI din 12,08.2013 şi hotărârea
Comisiei de Contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 27,01.2014,

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că, prin hotărârea Comisiei de Contestaţii a
Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 27.01.2014 a fost respinsă revendicarea
contestatarului împotriva înregistrării mărcii combinate "D Danielle" nr. depozit 030541 din
27.0i.2012 depuse În temeiul art.47 (1) al Legii nrJ8/2008 privind proteCŢiamărcilor şi a fost lăsată
în vigoare Decizia AGEPI privind Înregistrarea mărcii nr. depozit 030541 (nr. Înregistrării 25240) din
2012.01.27, solicitant - BALAN Daniela pentru servicii din clasa 35,44 şi 45,

Consideră reclamantul că hotărârea Comisiei de contestaţii AGEPI este ilegală din următoarele
considerente: Reclamantul activează sub imaginea "D by Danielle" şi prestează servicii "frizerii şi
alte servicii ale cabinetelor de cosinetică", "restaurante" Încă din anul 20IO, data Înregistrării
companiei fiind 16.06.2009.

Reclamantul a indicat, că desemnarea solicitată spre Înregistrare "D Danielle" depusă de Balan
Daniela reprezintă o marcă identică cu ceea care a fost creată şi utilizată de către compania -
"ALGELI-GUST", S.R.L., cu mult Înainte de solicitarea de Înregistrare a mărcii de către
intervenientul accesoriu. Întru susţinerea dreptului anterior au fost prezentate probe, care confirmă
argumentele invocate, şi anume: contractul din 2010.03.22 Încheiat dintre Î.I. "Nica Ghenadie" şi dna
Cuhal Elena, administratorul şi fondatorul reclamantului, privind prestarea serviciilor pentru
elaborarea mochetului de publicitateiexterioară cu schiţa mochetului; contractul nr. 90i2 din
2010.06.16 privind transportarea deşeurilor menajere solide, încheiat Între Î.M. ,~REGIA
AUTOSALUBRITATE" şi "ALGELI-GUST" S.R.L. cu indicarea În contract a amplasării obiectului
salon "D by Danielle"; contractul nr. 1020;;4280 din 17.08.2010 privind prestarea serviciilor de
Înregistrare şi menţinere a numelui de domen ••www.danielle.md••Înzona.md; contract de prestare a
serviciului de publicitate din 28.09.2010, prin plasarea materialului publicitar În revista ,,15 minute";
contract de plasare a materialului publicitar pe pagina-web: www.allmoldova,md din 28,09.2010,
inclusiv material publicitar plasat pe pagina-web: allmoldova.md; contract de prestări servicii de
distributie a materialelor publicitare din 10.11.2010 Încheiat dintre "LINELLA" S.R.L. şi "ALGELI-
GUST'" S.R.L.; contract din 29.11.2010 Încheiat dintre Î.r. "Nica Ghenadie" şi dna Cuhal Elena
privind prestarea serviciilor pentru executarea publicităţii exterioare.

Mai menţionează reclamantul, că intervenientul accesoriu a preluat atît marca cît ţi modul de
utilizare a acesteia şi aceste fapte demonstrează rea-credinţa acestuia.

Consideră, că AGEPI nu a luat În consideraţie faptul, că Înregistrarea mărcii "D Danielle"
pentru servicii identice cu serviciile pe care le prestează Reclamantul va aduce atingere dreptului

http://www.danielle.md
http://www.allmoldova,md


"."\:'''~''''',
" •

anterior şi pentru numele de domen •.www.danielle.md •. şi reputaţiei bune (good wiIl) ale companiei'
"ALGELI-GUST" S.R.L., MD, care activează şi utilizează această marcă pe teritoriul Republicii I

Moldova din anul 2010. A mai indicat, că AGEPI nu a luat în consideraţie faptul - că toate surse de
informaţii prezentate de către Balan Daniela la care au fost bazate concluzii Comisiei privind
utilizarea mărcii de către Balan Daniela, se referă la utilizarea mărcii "DANIELLE STYLE", ci nu
"D DANIELLE", marca care a fost contestată de Reclamant.

Drept temeiuri de drept împotriva înregistrării mărcii pentru serviciile solicitate reclamantul a
invocat arI. 8 alin. (4) lit. a) şi b) din Legea nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor.

În şedinţa de judecată reprezentantul reclamantului SRL "ALGELI-GUST"- avocatul Nicolae
Posturusu acţiunea a susţinut-o şi a solicitat admiterea ei integrală.

Reprezentantul pîratului - Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală - Popescu Rodica,
acţiunea nu a recunoscut şi a explicat instanţei de judecată că În urma examinării contestaţi ei,
Comisia de Contestaţii a constatat că compania contestatară nu este titularul vreunei Înregistrări
anterioare În Republica Moldova, care ar fi similară cu desemnarea examinată. De asemenea, comisia
a luat act de materialele prezentate din partea reclamantului privind promovarea salonului de
frumuseţe cu denumirea Danielle, dar a considerat că materialele prezentate nu sunt pertinente pentru
a demonstra că semnul examinat conform cererii 03054 I este cunoscut pe teritoriul Republicii
Moldova anume după contestatarul "ALGELI-GUST" S.R.L., şi că este promovat intens, continuu de
către acesta sau probe precum că solicitantul Balan Daniela ar fi preluat semnul combinat "D
Danielle", care ar aparţine companiei contestatare.

Pe de altă parte, comisia a constatat că de către intervenientul accesoriu au fost prezentate
dovezi privind utilizarea semnului examinat "D Danielle" pentru promovarea salonului de frumuseţe
"Danielle", şi anume, materiale publicitare publicate în diferite reviste, cum ar fi: "FASHION VIP"
nr. 21, 22, 23 din anul 2013, "MIREASA" nr. 5 din 2013, "OT,l(bIXAH!" nr. 13 din anul 2013,
publicitate amplasată pe pagina web www.horus.md. informaţie referitor la salonul "Danielle Style"
de pe pagina web www.allfun.md. articol despre activitatea salonului "Danielle" publicat pe pagina
www.perfecte.md şi www.acasatv.md. cît şi informaţii din internet de pe diferite reţele de socializare
www.facebook.com. www.odnoklassniki.ru. solicitantului www.daniellestyle.md. care dovedesc că
semnul revendicat a fost promovat activ pe teritoriul Republicii Moldova de către solicitant, fiind
utilizat În circuitul comercial, deşi, acest lucru nu este obligatoriu la etapa examinării unei cereri de
Înregistrare a mărcii. Astfel, solicitantul este privit cu bună-credinţă, avînd intenţii serioase. Prin
Iltlllare, Comisia a constatat lipsa temeiuri lor de respingere de la Înregistrare a mărcii nr. depozit
030541 în baza art. 8(4)a), 8(4)b) al Legii nr. 38/2008 În privinţa afirmaţiilor reprezentantului
contestatarului precum că semnul solicitat "D Danielle" urmează a fi refuzat de la Înregistrare în
temeiul art. 8(4)a) al Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor, materialele care au fost prezentate
nu dovedesc faptul că contestatarul ar deţine alte drepturi anterioare, care i-ar acorda dreptul de o

interzice utilizarea mărcii solicitate conform cererii nr. depozit 030541.
Referitor la argumentele contestatarului precum că cererea nr. depozit 030541 urmează a fi

respins,ă de la înregistrare în temeiul art. 8(4)b) al Legii nr. 38/2008, deoarece eventuala Înregistrare a
mărcii solicitate ar aduce atingere drepturilor anterioare ale contestatarului, şi anume, dreptului la
numele de domen, reputaţie Comisia constată că nu au fost prezentate materiate care dovedesc acest
fapt, de aceea art. 8 alin.(4) IiI. b) al Legii 3812008 pentru a servi ca motiv de refuz nu poate fi
aplicat.

Intervenientul accesoriu - Balan Daniela, în cadrul şedinţei de judecată a solicitat respingerea
acţiunii ca fiind neîntemeiată, explicînd că în sensul legii privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din
29.02.2008 dreptul asupra unei mărci se naşte la eliberarea certificatului de marcă, or reclamanta nu
deţine un asemenea certificat şi respectiv nu poate invoca prevederile art. 8 alin. 4 lit a) din legea mai
sus menţionată în aceste condiţii chiar dacă semnul "D By Danielle", era utilizat anterior acesta
nicidecum nu poate fi calificat drept semn de rezonanţă cel puţin în mediul comercial. Salonul "By
Danielle" se află în sectorul Buiucani, mun. Chişinău chiar la ieşirea din oras, or nici Balan Daniela
si nici reprezentanţii AGEPI nu erau obligaţi să cutreiere ţara sau cel puţin oraşul Chişinău pentru a
verifica existenta unui asemenea salon. De asemenea intervenientul accesoriu consideră, că
argumentul reclamantului precum că s-a încălcat dreptul la imagine nu este relevant deoarece pentru
a încălca un asemenea drept trebuie să fie creată o imagine comercială, or un salon de la marginea
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oraşului despre care cunosc locatarii blocurilor vecine nu poate ti calificat drept find unul cu o
imagine semnificativă, iar Încălcarea dreptului la numele de domen este doar o invenţie, or creare
unui domen nu obligă pe nimeni la nimic aceasta, fiind doar o acţiune lăudabilă pentru promovarea
unei afaceri si nimic mai mult.

Audiind explicaţiile părţilor, studiind probele administrate la materialele dosarului În raport cu
circumstanţele pricinii, instanţa de judecată consideră că acţiunea urmează a fi admisă, ca fiind
Întemeiată din următoarele considerente:

În conformitate cu prevederile ar!. 3 alin. (1) IiI. a) şi b) al Legii contenciosului administrativ
nr. 793-XIV din 10.02.2000, obiect al acţiunii În contenciosul administrativ îl constituie actele
administrative, cu caracter normativ şi individual, prin care este vătămat un drept recunoscut de lege
al unei persoane, inclusiv al unui terţ emise de autorităţile publice şi autorităţile asimilate acestora În
sensul prezentei legi sau de subdiviziunile acestor autorităţi.

În ordinea stabilită de art. I alin. (2) şi art. 16 alin. (1) al Legii contenciosului administrativ nr.
793-XIV din 10.02.2000, persoana care se consideră vătămată Într-un drept al său, recunoscut de
lege, printr-un act administrativ şi nu este mulţumită de răspunsul primit la cererea prealabilă sau nu
a primit nici un răspuns În termenul prevăzut de lege, este În drept să sesizeze instanţa de contencios
administrativ competentă pentru anularea, În tot sau În parte a actului respectiv şi repararea pagubei
cauzate.

Conform art.26 alin. (1) al Legii contenciosului administrativ actul administrativ contestat poate
fi anulat, În tot sau În parte, În cazul În care: a) este ilegal În fond ca fiind emis contrar prevederilor
legii; b) este ilegal ca fiind emis cu Încălcarea competenţei; c) este ilegal ca fiind emis cu Încălcarea
procedurii stabilite. .

În ordinea stabilită de ar!. 24 alin. (3) al Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din
10.02.2000, la examinarea În instanţa de contencios administrativ a cererii În anulare, sarcina
probaţiunii este pusă pe seama pârâtului.

Astfel, În şedinţa de judecată s-a stabilit faptul că cerere de Înregistrare a mărcii "D Danielle"
cu depozit nr. 030541 a fost depusă de către intervenient accesoriu, Balan Daniela, la AGEPI la data
de 27.01.2012. Cererea menţionată a fost publicată În Buletinul Oficial al Proprietăţii Industriale
(BOPI) nr.5/20 12. După p

Cerere de Înregistrare a mărcii "D Danielle" cu depozit nr. 030541 a fost depusă de către
intervenient accesoriu, Balan Daniela, la AGEPI la data de 27.01.2012. Cererea menţionată a fost
publicată În Buletinul Oficial al Proprietăţii Industriale (BOPI) nr.5/2012. După publicarea cererii a
fost depusă opoziţia Împotriva Înregistrării mărcii solicitate de către "ALGELI-GUST" S.R.L. În
rezultatul examinării Departamentul Mărci, Modele şi Desene Industriale din cadrul AGEPI da
considerat opoziţia neîntemeiată şi a acceptat Înregistrarea mărcii "D Danielle" după Balan Daniela
la 12.08.2013

La data de 16.10.2013 compania ALGELI -GUST SRL., MD a depus contestaţia cu nr. 4879
Împotriva Deciziei Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale care hotărârea Comisiei de
Contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 27.01.2014 a fost respinsă.

';;, În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor,
prin marcă se Înţelege orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care serveşte la deosebirea
produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau
juridice. Potrivit ar!. 3 IiI. a) din aceeaşi Lege, drepturile asupra mărcii sînt dobÎndite şi protejate pe
teritoriul Republicii Moldova prin Înregistrare În condiţiile prezentei legi. Dispoziţia art. 28 din
Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, statuează precum că, cererea de Înregistrare a
mărcii se depune la AGEPI de către orice persoană fizică sau juridică şi trebuie să se refere la o
singură marcă. ,

Potrivit art. 47 alin. (1) al Legii nr.38 din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor, orice
decizie privind cererile de Înregistrare a mărcilor poate fi contestată de către părţi În termen de 2 luni
de la data primirii ei sau de către persoanele terţe care deţin informaţia referitor la Înregistrarea
mărcii - În termenul cuprins Între data emiterii deciziei şi data Înregistrării mărcii. Contestaţia are un
efect suspensiv. •

Instanţa reţine că ALGELI-GUST SRL şi-a motivat contestaţia Împotriva deciziei privind
cererea de Înregistrare a mărcii cu nr. depozit nr. 030541 prin prisma ar!.8 alin.(4), lit.a) şi b) al Legii
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nr.38 din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor indicînd că AGEPI urma să refuze inregistrarea "
mărcii "O Oaniclle" din motiv că, este identică ori similară cu un semn/imagine creată şi utilizată de
reclamant încă începînd cu anul 20 IO şi din cauza utilizării numelui de domen www.danielle.md .

În acest sens au fost prezentate probe, care fără nici un raţionament au fost considerate de către
pîrît ca fiind impertinente.

În opinia instanţei, probele prezentate dc reclanlant certifică fără nici un dubiu că marca "O
Oanielle" a fost creată şi utilizată de către reclamant începînd cu anul 20 IO. Iar contractul din
22.03.20 IO încheiat dintre Î.I. "Nica Ghenadie" şi dna Cuhal Elena, administratorul şi fondatorul
reclamantului, privind prestarea serviciilor pentm elaborarea mochetului de publicitate exterioară cu
schiţa mochetului; contractul nr. 9012 din 20 I0.06.16 privind transportarea deşeurilor menajere
solide, încheiat între Î.M. "REGIA AUTOSALUBRlTATE" şi "ALGELI-GUST" S.R.L. cu indicarea
în contract a amplasării obiectului salon "O by Oanielle"; contractul nr. 102034280 din 17.08.2010
privind prestarea serviciilor de înregistrare şi menţinere a numelui de domen .•www.danielle.md .• în
zona .md; contractul de prestare a serviciului de publicitate din 28.09.2010, prin plasarea materialului
publicitar în revista ,,15 minute"; contractul de plasare a materialului publicitar pe pagina-web:
www.allmoldova.md din 28.09.2010, inclusiv material publicitar plasat pe pagina-web:
allmoldova.md; contract de prestări servicii de distribuţie a materialelor publicitare din 10.11.20 IO
încheiat dintre "LINELLA" S.R.L. şi "ALGELI-GUST" S.R.L; contractul din 29.11.2010 încheiat
dintre Î.I. "Nica Ghenadie" şi dna Cuhal Elena privind prestarea serviciilor pentru executarr
publicităţii exterioare atestă că imaginea"O by Oanielle" este cunoscută şi promovată intens de cătl~
ALGELI-GUST SRL. Aceste circumstanţe impun nulitatea relativă prevăzute de art. 8 alin. 4 lit. a
din legea privind protecţia mărcilor pentru actele contestate .

Conform art.26 alin. (1) al Legii contenciosului administrativ actul administrativ contestat poate
fi anulat, în tot sau în parte, în cazul în care: a) este ilegal în fond ca fiind emis contrar prevederilor
legii; b) este ilegal ca fiind emis cu încălcarea competenţei; c) este ilegal ca fiind emis cu încălcarea
procedurii stabilite.

Astfel, examinând probele, conducându-se de prevederile art. 130 CPC, care prevede expres
faptul că instanţa judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea
complexă, completă, nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul şi
interconexiunea lor, că1ăuzindu-se de lege şi în acelaşi timp conducându-se de prevederile art. 118
CPC, care prevede că fiecare parte trebuie să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei
al pretenţiilor şi obiecţiilor sale, instanţa concluzionează că actele administrative contestate sunt
ilegale.

În conformitate art.8 alin.( 4), lit.a) al Legii nr.38 din 29 febmarie 2008 privind protecţia
mărcilor, art.art. 238-241; 277-278 CPC şi conform art.art.25-27 ale Legii contenciosului
administrativ, instanţa de judecată,

HOT ĂRĂŞTE:

Se admite cererea de chemare În judecată depusă ALGELI-GUST SRL" împotriva Agenţiei de
8.tat pentru Proprietatea Intelectuală şi intervenientul ~ccesoriu Balan Daniela privind contestarea
actului administrativ.

Se anulează Decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din cadrul Agenţiei
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 2013.08.12 privind înregistrarea mărcii nr. 25240 ,,0
Oanielle" după Balan Daniela.

Se anulează Hotărîrea Comisiei de Contestaţii din 27.01.2014 prin care s-a respins revendicarea
ALGELI-GUST SRL şi s-a menţinut Decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale
din cadlUl Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 2013.08.12 privind înregistrarea
mărcii nr. 25240 ,,0 Oanielle" după Balan Daniela.

Hotărârea cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiţie În termen de două luni.

Preşedintele şedinţei,
Judecătorul

COPIA
CORESPUNDE
ORIGINALULUI-----

M. Ciugureanu
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