
Dosarul nr. 3-303/02 
 

HOTĂRÎRE 
ÎN NUMELE LEGII 

 
9 aprilie 2002        or. Chişinău  
 

Colegiul Civil al Curţii de Apel 
a Republicii Moldova  

 
Preşedintele şedinţei-judecătorul    Svetlana Novac 
Grefierul       L. Canţer, I. Postolachi 
 

judecînd în şedinţa publică pricina civilă la acţiunea lui Ghenadie Goncear 
către Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale privind anularea 
hotărîrii Comisiei de Apel, 

 
A CONSTATAT: 

 
Prin decizia AGEPI din 28 septembrie 2001 a fost respinsă cererea lui 

Ghenadie Goncear de înregistrare a mărcii "Prima" pentru produsele din clasa 
34.  

Comisia de Apel a Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale 
prin hotărîrea din 19.12. 2001 a menţinut decizia AGEPI din 28.09.2001. 

 Ghenadie Goncear s-a adresat în judecată şi solicită anularea deciziei 
AGEPI din 28.09.2001 şi obligarea AGEPI să înregistreze marca combinată cu 
verbalul "Prima" pentru produsele din clasa 34. 

În şedinţa judiciară reprezentantul reclamantului Gh. Goncear – V. Bliuc a 
susţinut cererea şi a declarat că marca solicitată este combinată, se deosebeşte de 
marca "Prima" deja înregistrată în Moldova, iar verbalul "Prima" nu poate fi 
protejabil, deoarece indică calitatea produsului, că marca "Prima" este 
înregistrată în Federaţia Rusă, Ucraina, Kazahstan şi alte ţări. 

Reprezentantul pîrîtului  Iu. Clătinici în şedinţa judiciară nu a recunoscut 
acţiunea şi a declarat că cuvîntul "Prima" poate fi protejabil în calitate de marcă, 
avînd în diferite limbi o semantică diferită, nu este o indicaţie notorie, uzuală şi 
nu serveşte în comerţ pentru a desemna calitatea, destinaţia produselor. Reieşind 
din aceste considerente hotărîrea AGEPI şi Comisia de Apel sînt legitime. 

Analizînd materialele pricinii civile, argumentele părţilor, instanţa 
consideră că acţiunea este întemeiată şi urmează a fi admisă. 

În şedinţa judiciară s-a constatat, că cuvîntul "Prima" s-a utilizat şi se 
utilizează la marcarea produselor de tutun în Rusia, Ucraina, Kazahstan şi alte 
ţări, de diferiţi producători ai acestui produs. 

Aşa dar, folosirea îndelungată a acestui cuvînt de diferiţi producători a dus 
la pierderea capacităţii de deosebire în legătură cu faptul că cuvîntul "Prima" a 
devenit notoriu pentru marcarea ţigărilor. 
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Consumatorii Republica Moldova, luînd în consideraţie faptul că ţara a fost 

unică, interpretează cuvîntul "Prima" ca cuvînt notoriu şi nu îl ataşează la un 
producător anumit. 

În legătură cu ceasta şi se dovedeşte capacitatea de diferenţă şi posibilităţile 
de folosire ai acestui cuvînt pentru categoria anumită a produselor de toţi 
producători. 

De aceea judecata consideră că cuvîntul "Prima" fiind utilizat în spaţiu ex-
sovietic şi devinînd un cuvînt uzual pentru marcarea produselor respective, 
conform art. 3 al legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor 
dreptul exclusiv nu poate fi extins asupra acestui cuvînt. 

În conformitate cu art. 6 p. 3 al Legii privind mărcile şi denumirile de 
origine a produselor, art. 27 al legii contenciosului administrativ, art. 196 
C.P.C., Colegiul Civil, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

A admite acţiunea lui Ion Goncear. 
A anula decizia Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a 

Republicii Moldova din 28.09.2001 şi Hotărîrea Comisiei de Apel a Agenţiei de 
Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale din 19.12.2001 şi a obliga Agenţia 
de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale se înregistreze după Ghenadie 
Goncear marca combinată nr. depozitului 009295 din 28.03.2000 "Prima" pentru 
produsele din clasa nr. 34. 

Hotărîrea cu drept de recurs în Curtea Supremă de Justiţie în termen de 15 
zile. 

 
Judecătorul       Svetlana Novac 
           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


