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Dosarul nr. 2-107/09 
 

HOTĂRÂRE 
în numele legii 

 
26 iunie 2009 
Colegiul civil şi de contencios administrativ a Curţii de Apel Chişinău 
Având în componenţa sa: 
Preşedintele şedinţei:   A. Minciuna 
Grefierul:     Z. Zubco 
 

Judecând în şedinţă deschisă pricina civilă la cererea de chemare în judecată a 

OOO „Proliv” către Palamarciuc Ghenadie, AGEPI privind anularea Deciziei 

Comisiei de Contestaţii AGEPI din 11 februarie 2009, instanţa 

Constată: 

OOO „Proliv” s-a adresat cu o acţiune către Palamarciuc Ghenadie, AGEPI 

privind anularea Deciziei Comisiei de Contestaţii AGEPI din 11 februarie 2009. 

În şedinţa judiciară reprezentantul reclamantului a susţinut integral pretenţiile 

invocate în acţiune şi a arătat instanţei, că prin decizia Comisiei de Contestări a 

AGEPI din 11 februarie 2009 a fost respinsă contestaţia OOO „Iujnaya 

Manufactura „PROLIV” prin care s-a solicitat respingerea înregistrării depozitului 

021440. 

Reclamantul a depus contestaţia din motiv că cererea de înregistrare a mărcii 

depozit 02144o PROLIV solicitată pentru produse identice, cu denumirea de 

întreprindere PROLIV, încalcă drepturile exclusive asupra acesteia, stipulate prin 

art. 8 al Convenţiei de la Paris, precum şi încalcă drepturile altor importatori de 

bună-credinţa din Republica Moldova, induce în eroare consumatorul, şi aduce 

prejudicii reputaţiei Reclamantului. 

Solicită anularea Deciziei Comisiei de Contestaţii AGEPI din 11 februarie 2009 

şi transmiterea depozitului marca nr. 021440 pe numele său.  

Pârâtul, Palamarciuc Ghenadie, în şedinţa de judecată a solicitat respingerea 

acţiunii, ca neîntemeiată, şi a explicat că conform cererii de înregistrare a mărcii 

nr. depozit 021440 din 20.06.2007 s-a solicitat înregistrarea în calitate de marcă 

semnul verbal PROLIV ПРОЛИВ, pentru produsele din clasa 29. Cererea de 
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înregistrare a semnului în cauză a fost depusă legal, cu respectarea procedurii 

prevăzute de legislaţia naţională. Afirmaţiile reclamantului că cererea a fost depusă 

cu rea-credinţă nu corespunde realităţii şi nu au fost prezentate nici o probă întru 

confirmarea afirmaţiilor. 

Menţionează că, la moment nu a fost prezentată nici o hotărâre a instanţei de 

judecată privind constatarea faptul folosirii c u rea-credinţă a unei mărci pe 

teritoriul Republicii Moldova.  

La menţiunea reclamantului asupra faptului că, desemnarea solicitată - PROLIV 

ПРОЛИВ nu este capabilă să deosebească produsele, serviciile unei persoane 

fizice sau juridice de produsele sau serviciile altei persoane fizice sau juridice, că 

semnul solicitat reprezintă o parte din denumirea de firmă a reclamantului, 

cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova mai bine de 10 ani, susţine că nu 

corespunde realităţii, deoarece reclamantul a prezentat contracte noi, datând cu 

anul 2008. 

Pârâtul consideră că a depus primul cererea de înregistrare a mărcii, astfel deţine 

dreptul de prioritate a mărcii. 

Articolul 10 al Legii 588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor prevede că prioritatea unei mărci se stabileşte de la data depozitului 

naţional reglementar. 

Consideră că, reclamantul, neînregistrând primul pe teritoriul Republicii 

Moldova marca PROLIV ПРОЛИВ, pune în situaţie grea partenerii săi, nu asigură 

tuturor condiţii de concurenţă liberă. 

Solicită respingerea cerinţelor invocate de reclamant în cererea de chemare în 

judecată, ca fiind neîntemeiate, cu menţinerea hotărârii Comisiei de Contestaţie a 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 11 februarie 2009. 

Reprezentantul pârâtului AGEPI, în şedinţa de judecată a solicitat respingerea 

acţiunii, ca neîntemeiată, şi a explicat că cererea de înregistrare a mărcii a fost 

publicată în BOPI nr. 4/2008, după care, la 29.07.2008, persoana terţă OOO 

„Южная Мануфактура Пролив”, Crimeea, or. Kerci, str. Kirov, 41, a depus 

contestaţie împotriva înregistrării mărcii. 
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Conform contestaţiei depuse, contestatarul a invocat art. 7 alin. (1) al Legii  

nr. 588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor (în continuare – 

Legii nr. 588/1995), şi anume că, marca depozit nr. 021440 nu este capabilă să 

deosebească produsele şi/sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele ale 

altor persoane fizice sau juridice. 

De asemenea, contestatorul a menţionat că marca „Proliv” este identică cu 

denumirea de firmă a contestatorului (art. 8 al Convenţiei de la Paris) şi că nu a 

autorizat nici un agent al său să înregistreze marca sa (art. 6 al Convenţiei de la 

Paris). 

Argumentul contestatorului precum că marca nu este capabilă să deosebească 

produsele şi/sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor 

persoane fizice sau juridice nu este pertinent, deoarece acest principiu are un 

caracter general, adică, odată ce o marcă nu corespunde acestui criteriu, atunci nici 

o altă persoane, inclusiv contestatarul nu pate obţine protecţie pentru această 

marcă, iar reclamantul evident este cointeresat să devină titular al acestei mărci. 

Menţionează că, constatarea faptului că solicitantul a acţionat cu rea-credinţă la 

momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii nu este de componenţa AGEPI, 

dra a instanţei de judecată. 

La fel, nu a putut fi luat în consideraţie nici argumentul contestatarului, precum 

că marca solicitată reproduce denumirea de firmă a reclamantului, deoarece 

conform art.7 alin.(3) lit. a) al Legii nr. 588/1995 nu pot fi înregistrate în calitate de 

mărci semne care reproduc denumiri de formă (sau părţi ale lor) bine cunoscute în 

Republica Moldova în cazul în care ele nu aparţin persoanei care solicită 

înregistrarea mărcii, iar contestatarul nu a prezentat Comisiei de Contestaţii 

hotărâre de judecată de constatarea a unui fapt cu valoare juridică precum că 

denumirea de firmă este binecunoscută. 

Cât priveşte afirmaţia contestatarului că solicitantul este agent al său, acesta nu a 

prezentat astfel de probe în Comisia de Contestaţii, corespunzător şi acest capăt de 

cerere a fost respins, nefiind constituită condiţia de aplicabilitate a normei 

respective. 
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Comisia de Contestaţii a examinat contestaţia depusă, reieşind din prevederile 

Legii nr. 588/1995 care era în vigoare la momentul apariţiei litigiului între părţi, iar 

conform art. 86 alin.(3) lit. c) al Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor, 

litigiile care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se află în proces de 

examinare se vor soluţiona în conformitate cu normele legii în vigoare la data 

apariţiei litigiului. 

Reţine faptul că, în cazul în care reclamantul nu va oferi instanţei probe 

concludente privind faptul că Palamarciuc Ghenadie a fost agentul său în sensul 

art.6 al Convenţiei de la Paris, instanţa nu va putea dispune transmiterea 

depozitului mărcii nr. 021440 pe numele reclamantului. 

AGEPI solicita respingerea parţială a acţiunii reclamantului în partea ce ţine de 

recunoaşterea nulităţii hotărârii Comisiei de Contestaţii din 11.02.2009. Totodată, 

menţionează că, acest fapt nu va împiedica instanţa să se expună asupra altor 

temeiuri de nulitate a mărcii, asupra cărora nu s-a expus Comisia de Contestaţii, 

cum ar fi acţionarea pârâtului cu rea-credinţă la momentul depunerii mărcii 

„PROLIV” spre înregistrare. 

Audiind reclamantul şi analizând motivele invocate în acţiune în cumul cu 

materialele pricinii, instanţa consideră acţiunea întemeiată şi pasibilă de admis din 

următoarele motive. 

Art. 24 al.3 din Legea Contenciosului Administrativ a Republicii Moldova  

nr. 793-XIV de la 10.02.2000 stipulează expres, că la examinarea în instanţa de 

contencios administrativ a cererii în anularea probaţiunii este pusă pe seama 

pârâtului. Reieşind din aceste prevederi a legii, instanţa a stabilit cu certitudine, că 

pârâtul nu a prezentat probe incontestabile, pertinente şi admisibile în sensul 

cerinţelor art.121-122 din CPC a Republicii Moldova, ce ar respinge integral 

pretenţiile invocate de reclamant, de aceea a pus la baza adoptării hotărârii 

argumentele şi probele prezentate de reprezentantul reclamantului, care în cumul 

confirmă pretenţiile reclamantului. 

Instanţa a stabilit, că la 20 iunie 2007, la AGEPI a fost depusă cererea TM 

„Proliv”, marca verbala PROLIV ПРОЛИВ, pentru clasa 29 – „carne, peşte, pasări 
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şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; 

jeleuri, dulceţuri, compoturi, oua, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 

comestibile”. Solicitantul cererii fiind Palamarciuc Ghenadie. Instanţa consideră, 

că prezenta cerere a încălcat drepturile prioritate ale OOO „Proliv” la denumirea de 

întreprindere identică „PROLIV” , protejate prin art. 8 al Convenţiei de la Paris. 

Aceasta, încalcă drepturile exclusive asupra mărcii comerciale identice 

anterioare, depusă pentru produse identice, folosită de mai bine de 10 ani în 

Moldova, încalcă drepturile altor importatori de bună-credinţă din Republica 

Moldova, induce în eroarea consumatorul, şi prin aceasta aduce prejudicii 

reputaţiei Reclamantului. 

În şedinţa de judecată, cu certitudine s-a constatat că, în şedinţa Comisiei de 

Contestaţii, reprezentantul reclamantului a dovedit faptul prezenţei produselor şi 

cunoaşterii lor pe piaţa RM – prezentând produsele – conserve de peşte, 

achiziţionate dintr-un centru comercial din Chişinău, contracte de colaborare cu 

agenţi economici din RM, începând cu 2003. În aşa mod, conform prevederilor art. 

3 al Tratatului privind legislaţia în domeniul mărcilor, reclamantul a adus dovezi 

oficiului, în cazul în care, oficiul se poate îndoi în mod just de veridicitatea oricărei 

indicaţii sau oricărui element ce apare în cerere pentru a demonstra, că, depozitul 

marca contestată nr. 021440 nu corespunde esenţei juridice a unei mărci, 

contravine art. 2(1) din Lege, şi anume , va induce în eroare consumatorul, fiindcă 

marca nu va putea servi la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane 

fizice (Palamarciuc Gh.) sau juridice de produsele sau serviciile altei persoane 

fizice sau juridice (OOO PROLIV). 

Prin neglijarea aspect cererea contravine esenţei juridice a obiectului de 

proprietate industrială – marca. 

Solicitantul, Palamarciuc Gh., nu are un alt produs pentru care ar fi solicitat 

această marcă şi nici nu a demonstrat existenţa a careva acţiuni de pregătire pentru 

producerea lui. Întreprinderea, a cărui fondator este reclamantul Palamarciuc 

Ghenadie, nu are ca gen de activitate producerea conservelor din peşte, şi careva 
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dovezi în confirmarea acestui fapt nu au fost prezentate. În consecinţă, afirmaţiile 

expuse ca dovezi în Hotărârea CC, sunt eronate. 

Semnul contestat „PROLIV” este identic cu denumirea de întreprindere a 

contestatorului, înregistrată în mod reglamentar, potrivit certificatului de 

înregistrare a întreprinderii nr. 444019 din 187.03.2003, şi care se aplică pe toate 

produsele întreprinderii. 

Legislaţia naţională şi internaţională în domeniu asigură protecţia denumirilor de 

întreprindere, indiferent de faptul dacă fac parte sau nu dintr-o marcă de comerţ 

chiar şi fără necesitatea de a fi înregistrate, potrivit art. 8 al Convenţiei de la Paris. 

Legislaţia naţională şi internaţională în domeniu asigură protecţia denumirilor de 

întreprindere, indiferent de faptul dacă fac parte sau nu dintr-o marcă de comerţ, 

chiar şi fără necesitatea de a fi înregistrate, potrivit art. 8 al Convenţiei de la Paris. 

Normele la care se face referinţă în Hotărârea Comisiei de Contestaţii privind 

dovedirea unui fapt cu valoare juridică – „denumire de întreprindere 

binecunoscută” sunt restrictive, fiindcă nici un act normativ în domeniul 

proprietăţii intelectuale, sau de natură generală, nu reglementează noţiunea juridică 

de „binecunoscută”. 

Astfel, prin analogia legii, CC AGEPI, trebuia să se conducă de criteriile 

analogice conţinute în Legea nr . 588, referitoare la marca notorie. 

Mai mult ca atât, reluând principiile constituţionale, în cazul în care tratatele 

internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte norme decât cele 

cuprinse în prezenta lege, se aplică normele tratatelor internaţionale. 

Reieşind din aceste considerente, instanţa consideră că de către reclamant au fost 

aduse suficiente probe că denumirea de întreprindere PROLIV şi produsele 

marcate cu denumirea aceasta sunt cunoscute pe teritoriul ţării de mai mult de 6 

ani, în denumirea actuală întreprinderea datează din 1873. 

În Hotărârea Comisiei de Contestaţii eronat este remarcată data recentă – anul 

2008, a contractelor prezentate de reclamant, deoarece în şedinţa din 11 februarie 

au fost depuse copiile a mai multor contracte, începând cu 2003 – Contractul nr. 45 

din 22 decembrie 2003 semnat cu „Premier-SV” SRL, Contract nr. 20 din 20 
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ianuarie 20024, Contractul nr. 36 din 05 ianuarie 2005, până la nr. 100 din 22 

februarie 2008, semnate cu „Eurocomprodecs” SRL. 

Prin cerinţele sale înaintate ulterior, f.d. 29-32, reclamantul a solicitat şi 

transmiterea depozitului marca nr. 021440 pe numele său. Acest capăt de cerere nu 

poate fi admis, deoarece reclamantul urmează să iniţieze procedura de înregistrare 

a mărcii în modul prevăzut de lege şi numai în cazul unui eventual refuz, v-a putea 

ormula o cerere în judecată. 

Analizând înscrisurile nominalizate în cumul cu argumentele reprezentantului 

reclamantului şi intervenientului, în baza art. 26 din Legea Contenciosului 

Administrativ a Republicii Moldova nr. 793-XIV de la 10.02.2000 instanţa 

consideră necesar a admite integral acţiunea OOO „Proliv” către Palamarciuc 

Ghenadie, AGEPI privind anularea Deciziei Comisiei de Contestaţii AGEPI din 11 

februarie 2009, ca întemeiată, cu respingerea capătului de cerere de transmitere a 

depozitului mărcii pe numele reclamantului. 

Conducându-se de prevederile art. 25-26 din LCA a Republicii Moldova nr. 

793-XIV de la 10.02.2000 şi art. 238-240, 242 din CPC a Republicii Moldova, 

instanţa 

Hotărăşte: 

Acţiunea a admite parţial. 

A anula Decizia Comisiei de Contestaţii AGEPI din 11 februarie 2009. 

A obliga AGEPI, să refuze solicitantului Palamarciuc Ghenadie înregistrarea 

mărcii PROLIV ПРОЛИВ, depozit nr. 021440 din 20.06.2007. 

În restul cerinţelor a refuza. 

Hotărârea este cu drept de recurs în termen de 20 de zile la Curtea Supremă de 

Justiţie a Republicii Moldova. 

 

Judecătorul   A. Minciuna  

   


