
prima instanţă: S. Arnăut                                           dosarul nr. 2r-83/09 

 

 

D E C I Z I E  

 

01 aprilie  2009                                                                    mun. Chişinău 

 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ  

al Curţii Supreme de Justiţie 

     

Preşedintele şedinţei, judecătorul  Svetlana Novac    

Judecătorii   Galina Stratulat şi  Svetlana Filincova  

 

examinând în şedinţă publică recursul declarat de către Societatea pe 

Acţiuni „KAUSTIK”, Societatea pe Acţiuni „HIMPROM”, Societatea pe Acţiuni 

„SEVERODONEŢKOIE OBIEDINENIE AZIOT”. 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societăţii pe Acţiuni 

„KAUSTIK”, Societăţii pe Acţiuni „HIMPROM”, Societăţii pe Acţiuni 

„SEVERODONEŢKOIE OBIEDINENIE AZIOT” împotriva Agenţiei de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală, intervenientului accesoriu Societatea cu 

Răspundere Limitată „HIDROCHIM” cu privire la anularea mărcilor comerciale,  

împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău  din 11 decembrie 2008 prin care 

acţiunea a fost respinsă, 

 

c o n s t a t ă: 

 

Societatea pe Acţiuni „KAUSTIK”, Societatea pe Acţiuni „HIMPROM”, 

Societatea pe Acţiuni ”SEVERODONETSKOE OBIEDINENIE AZOT” au 

depus cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală (AGEPI), intervenientului accesoriu Societatea cu 

,Răspundere Limitată „HIDROCHIM” cu privire la anularea mărcilor comerciale.  

În motivarea acţiunii reclamanţii SA „HIMPROM”, din or. Volgograd, 

Rusia, SA „KAUSTIK” din or. Volgograd, Rusia şi SA "SEVERODONEŢCOE 

OBIEDENENIE AZOT" din or. Severodoneţc, Ucraina, au indicat că, SRL 

„HIDROCHIM " a înregistrat şi foloseşte cu rea-credinţă mărci notorii înregistrate 

neadecvat la AGEPI, identice cu cea a titularilor lor pe teritoriul Ucrainei şi Rusiei. 

Mai indică că,  SRL „HIDROCHIM " cînd a depus cerere la AGEPI 

privind înregistrarea mărcilor comerciale cu nr. 14772, K nr. 14576 şi VOCCO nr. 

14577, a acţionat cu rea-credinţă, deoarece acesta cunoştea despre existenţa 

înregistrării  acestor mărci identice   în Ucraina şi Rusia, fapt confirmat prin 

procesul verbal nr. DCF-80 din 08.08.2008 al întîlnirii dintre reprezentanţii SRL 

„HIDROCHIM " şi Agenţia Naţională privind Protecţia Concurenţii.  

Totodată, prin depunerea cererilor de înregistrare a mărcilor sus 

menţionate, SRL „HIDROCHIM " a îndeplinit un act de concurenţă neloială, 

deoarece aceste produse sub mărcile respective au fost elaborate şi promovate în 



circuitul economic de către ,  SA „HIMPROM”, din or. Volgograd, Rusia, SA 

„KAUSTIK” din or. Volgograd, Rusia şi SA "SEVERODONEŢCOE 

OBIEDENENIE AZOT" din or. Severodoneţc, Ucraina, iar reproducerea acestor 

mărci  de către SRL „HIDROCHIM " duce la limitarea activităţii firmei 

producătoare pe teritoriul RM. 

Mai indică că, anterior au avut anumite relaţii economice cu SRL 

„HIDROCHIM ", aceasta din urmă fiind importator a acestor produse pe teritoriul 

RM. Astfel, mărcile comerciale cu nr. 14772, K nr. 14576 şi VOCCO nr. 14577, 

reproduse şi înregistrate de AGEPI, după titularul  SRL „HIDROCHIM", sunt nişte 

reproduceri a mărcilor înregistrate la 15.02.1993 sub nr. 64 după SA 

"SEVERODONEŢCOE OBIEDENENIE AZOT" din or. Severodoneţc, Ucraina, la 

26.11.1975 sub certificatul nr. 57011 după SA „KAUSTIK” din or. Volgograd, 

Rusia protecţia juridică fiind extinsă pînă în 2015, la 06.07.1991 sub certificatul nr. 

106155 după SA „HIMPROM”, din or. Volgograd, Rusia protecţia juridică fiind 

extinsă pînă în 2011. 

În confirmarea ilegalităţii mărcilor comerciale cu nr. 14772, K nr. 14576 şi 

VOCCO nr. 14577 înregistrate de AGEPI, după titularul  SRL „HIDROCHIM", 

vine şi hotărîrea  adoptată de către  Consiliul Administrativ al Agenţiei Naţionale 

pentru Protecţia Concurenţei nr. DCF-101-102-103/118 din 18 septembrie 2008, 

prin care s-a constat încălcarea art. 3,4 şi 8 din Legea cu privire la protecţia 

concurenţii, art.  10-bis şi art. 6-septies din Convenţia de la Paris pentru protecţia 

proprietăţii industriale din 20.03.1883 de către SRL „HIDROCHIM" şi fiind 

preîntîmpinată  în vederea neadmiterii pe viitor a situaţiilor ce pot constitui acţiuni 

de limitare a liberei concurenţe.  

Mai indică că, nu pot să  livreze şi să comercializeze marfa importată pe 

teritoriul Republicii Moldova, datorită protecţiei acordate la frontieră ca consecinţă 

a deţinerii de către SRL „HIDROCHIM " a  dreptului la mărcile comerciale cu nr. 

14772, K nr. 14576 şi VOCCO nr. 14577. 

Art. 9 din Legea privind protecţia mărcilor, expres prevede că,  dispune de 

dreptul de a impune interdicţii la vamă ceea ce ţine de mărcile sale cu privire la o 

anumită clasă de produse şi servicii. 

Potrivit legii enunţate mărcile comerciale cu nr. 14772, K nr. 14576 şi 

VOCCO nr. 14577, înregistrate la AGEPI după titularul SRL „HIDROCHIM”, nu 

sunt folosite conform destinaţiei sale şi anume nu sunt folosite pentru a 

individualiza produsele unei persoane juridice sau fizice în raport cu cele ale altor 

persoane fizice sau juridice. Respectiv nu se respectă condiţia esenţială prevăzută 

de prevederile art. 5 din Legea privind protecţia mărcilor, şi anume mărcile date nu 

servesc „la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice 

de cele ale altor persoane fizice sau juridice”. 

Totodată, produsele care constituie obiectul acestui litigiu şi pe care sunt 

grevate mărcile în cauză, importate în Republica Moldova de mai mulţi agenţi 

economici, au ca producători întreprinderi din Rusia şi Ucraina, altele decât SRL 

„HIDROCHIM”,  aceasta din urmă nu produce şi nu dispune la moment de astfel 

de produse din Clasa 01, însă înaintând cererea în adresa Serviciului Vamal în 



vederea aplicării măsurilor de interdicţie şi control faţă de acestea şi le însuşeşte 

neîntemeiat. 

Reclamanţii, consideră că, prin folosirea şi înregistrarea mărcilor de către 

SRL „HIDROCHIM”, aceasta îşi realizează un scop bine determinat de a obţine un 

beneficiu financiar şi un avantaj neîntemeiat.  

Solicită, reclamanţii anularea mărcilor comerciale nr. 14772, K nr. 14576 şi 

VOCCO nr. 14577, înregistrate la AGEPI după titularul SRL „HIDROCHIM”. 

Prin hotărârii Curţii de Apel Chişinău  din 11 decembrie 2008, acţiunea 

Societăţii pe Acţiuni „KAUSTIK”, Societăţii pe Acţiuni „HIMPROM”, Societăţii 

pe Acţiuni „SEVERODONEŢKOIE OBIEDINENIE AZIOT” împotriva Agenţiei 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, intervenientului accesoriu Societatea cu 

,Răspundere Limitată „HIDROCHIM” cu privire la anularea mărcilor comerciale, 

a fost respinsă. 

Societatea pe Acţiuni „KAUSTIK”, Societatea pe Acţiuni „HIMPROM”, 

Societatea pe Acţiuni „SEVERODONEŢKOIE OBIEDINENIE AZIOT”  au 

declarat recurs, solicitînd să fie casată hotărîrea instanţei de fond, cu pronunţarea 

unei noi hotărîri prin care acţiunea să fie admisă integral. 

În argumentarea recursului, recurenţii au indicat că, hotărîrea contestată este 

ilegală şi neîntemeiată din considerentele că, concluziile instanţei de fond expuse 

în hotărîre sunt în contradicţie  cu circumstanţele pricinii. De către instanţa de fond 

au fost încălcate şi aplicate eronat normele dreptului material. La soluţionarea 

litigiului în cauză prima instanţă n-a luat în consideraţie  că SRL „HIDROCHIM”  

a înregistrat şi se foloseşte de mărci notorii pe care recurenţii îi deţin  deja de peste 

15 ani. Acestea fiind înregistrate neadecvat la AGEPI, deoarece sunt indentice cu 

cele a titularilor lor pe teritoriul Ucrainei şi Rusiei. N-a fost luat în consideraţie că, 

datorită protecţiei acordate la frontieră, ca consecinţă a deţinerii dreptului asupra 

mărcilor comerciale  cu nr. 14772, K nr. 14576 şi VOCCO nr. 14577, înregistrate 

la AGEPI după titularul SRL „HIDROCHIM”, recurenţii  nu pot să livreze  şi să 

comercializeze marfa importată pe teritoriul RM. Că mărcile comerciale  cu nr. 

14772, K nr. 14576 şi VOCCO nr. 14577 nu sunt folosite după destinaţie aşa cum 

prevede art. 5 din Legea privind protecţia mărcilor. 

Reprezentantul recurenţilor, SA „KAUSTIK”, SA „HIMPROM”, SA 

”SEVERODONETSKOE OBIEDINENIE AZOT”, în baza procurii, Tabarcea Iurie 

în şedinţa de judecată în instanţa de recurs, a susţinut recursul înaintat şi a solicitat 

admiterea acestuia în sensul declarat. 

Reprezentantul intimatului AGEPI, în baza procurii, Sibov Liviu, şi 

reprezentantul intervenientului accesoriu SRL „HIDROCHIM ", în baza procurii 

Ştirbu Natalia , au considerat recursul neîntemeiat şi au solicitat să fie respins. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul declarat de către SA 

„KAUSTIK”, SA „HIMPROM”, SA ”SEVERODONETSKOE OBIEDINENIE 

AZOT” întemeiat şi care urmează a fi admis, din următoarele considerente. 

Aşa dar, în conformitate cu art. 417 al.(1) lit. c) Cod de procedură civilă, 

instanţa de recurs, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul şi să 

dea o nouă hotărâre fără a restitui pricina spre rejudecare, anulând hotărîrea primei 



instanţe dacă nu este necesar să verifice suplimentar dovezile prezentate în instanţa 

de recurs şi dacă circumstanţele pricinii au fost stabilite de prima instanţă, însă 

normele de drept material au fost aplicate eronat.  

Din materialele dosarului s-a constat că, marca comercială  nr. 14772  a 

fost înregistrată la 15.02.1993, certificatul nr. 64 după SA "SEVERODONEŢCOE 

OBIEDENENIE AZOT" din or. Severodoneţc, Ucraina (f.d.59), marca comercială 

K nr.14576 a fost înregistrată la 26.11.1975, certificatul nr. 57011 după SA 

„KAUSTIK” din or. Volgograd, Rusia (f.d.46),  iar marca comercială VOCCO nr. 

14577 a fost înregistrată la 06.07.1991, certificatul nr. 106155 după SA 

„HIMPROM”, din or. Volgograd, Rusia (f.d.37). 

Astfel, potrivit certificatelor de înregistrare nr. 64, nr. 57011 şi nr. 106155, 

recurenţii SA „KAUSTIK”, SA „HIMPROM”, SA ”SEVERODONETSKOE 

OBIEDINENIE AZOT” sunt titularii mărcilor comerciale nr. 14772, K nr. 14576 

şi VOCCO nr. 14577 în Rusia şi Ucraina. 

Totodată, din materialele dosarului s-a mai constat că, AGEPI conform 

certificatelor de înregistrare a mărcii (f.d. 36, 43, 58) a înregistrat după SRL 

„HIDROCHIM” şi a trecut în Registrul Naţional al Mărcilor cu protecţia pe 

teritoriul Republicii Moldova pe un termen de 10 ani, mărcile comerciale cu nr. 

14772, K nr. 14576 şi VOCCO nr. 14577. 

Prin hotărîrea Consiliului Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru 

protecţia Concurenţei nr. DCF-102-102-103/118 din 18 septembrie 2008, s-a 

constat  încălcarea art. 3,4 şi 8 din Legea cu privire la protecţia concurenţii, art.  

10-bis şi art. 6-septies din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii 

industriale din 20.03.1883 de către SRL „HIDROCHIM" şi s-a preîntîmpinat SRL 

„HIDROCHIM” în vederea neadmiterii pe viitor a situaţiilor ce pot constitui 

acţiuni de limitare a liberei concurenţe (f.d.10-21).  

Conform art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii privind protecţia mărcilor, o marcă 

poate fi declarată nulă de Curtea de Apel  dacă la momentul depunerii cererii de 

înregistrare a ei, solicitantul ştia sau putea şti  despre existenţa ei, inclusiv în 

străinătate a unui astfel de mărci ce se bucură de renume în ţara de origine şi este 

promovată în RM sau se negociază o astfel de promovare. 

Astfel, la momentul cînd SRL „HIDROCHIM” a depus cerere la AGEPI  

privind înregistrarea mărcilor comerciale nr. 14772, K nr. 14576 şi VOCCO nr. 

14577, a acţionat cu rea-credinţă, adică acesta cunoştea despre faptul că mărcile 

vizate aparţin SA „HIMPROM”, din or. Volgograd, Rusia, SA „KAUSTIK” din 

or. Volgograd, Rusia şi SA "SEVERODONEŢCOE OBIEDENENIE AZOT" din 

or. Severodoneţc, Ucraina, care produceau produse din clasa 01 şi care au devenit 

renumite nu numai în ţara de origine, dar şi în alte ţări, cum ar fi şi Republica 

Moldova. Între recurenţi şi SRL „HIDROCHIM” anterior au fost nişte relaţii 

economice, ultimul fiind importatorul acestor produse pe teritoriul Republicii 

Moldova. 

Totodată,  prin depunerea cererilor de înregistrare a mărcilor respective pe 

numele său,  SRL „HIDROCHIM” în conformitate cu art. 10-bis al Convenţiei de 

la Paris pentru protecţia proprietăţii  industriale  din 20.03.1883, a îndeplinit 

condiţiile unui act de concurenţă neloială. Aceste produse sub mărcile respective, 



au fost elaborate şi promovate în circuitul economic  o perioadă îndelungată de 

către Societatea pe Acţiuni „KAUSTIK”, Societatea pe Acţiuni „HIMPROM”, 

Societatea pe Acţiuni ”SEVERODONETSKOE OBIEDINENIE AZOT”, iar  

reproducerea şi înregistrarea acestor mărci pe numele unuia dintre foştii 

importatori a acestor produse, duce  la limitarea activităţii firmei producătoare pe 

teritoriul RM. Această restricţie se exprimă prin interzicerea  importului produselor 

care sunt importate sub aceste mărci şi absenţa unei alternative în selectarea 

distribuitorilor, impunînd producătorului să accepte orice condiţie impusă de SRL 

„HIDROCHIM”. 

Ulterior, înregistrării acestor mărci la AGEPI, SRL „HIDROCHIM” a 

înaintat Departamentului vamal al RM  solicitarea de a aplica restricţii la 

importarea produselor producătorilor SA „KAUSTIK”, SA „HIMPROM”, SA 

”SEVERODONETSKOE OBIEDINENIE AZOT”, care au grevate pe ambalaj 

mărcile respective, invocînd faptul utilizării de către ultimii  a mărcilor înregistrate 

după SRL „HIDROCHIM”. 

Este de menţionat şi faptul că, la momentul actual SRL „HIDROCHIM” nu 

dispune de careva posibilităţi industriale de producere a produselor proprii sub 

mărcile înregistrate, fapt confirmat prin procesul verbal nr. DCF-80 din 08.08.2008 

al întîlnirii dintre reprezentanţii SRL „HIDROCHIM” şi Agenţia Naţională privind 

Protecţia Concurenţei.  

Astfel, Colegiul reţine că, mărcile comerciale nr. 14772, K nr. 14576 şi 

VOCCO nr. 14577 înregistrate la AGEPI  după titularul SRL „HIDROCHIM” sunt 

nişte reproduceri a mărcilor înregistrate la 15.02.1993 sub nr. 64 după SA 

"SEVERODONEŢCOE OBIEDENENIE AZOT" din or. Severodoneţc, Ucraina, la 

26.11.1975 sub certificatul nr. 57011 după SA „KAUSTIK” din or. Volgograd, 

Rusia protecţia juridică fiind extinsă pînă în 2015, la 06.07.1991 sub certificatul nr. 

106155 după SA „HIMPROM”, din or. Volgograd, Rusia protecţia juridică fiind 

extinsă pînă în 2011, deoarece SRL „HIDROCHIM” cunoştea cu certitudine că 

mărcile în cauză  aparţin  companiilor din Ucraina şi Rusia, anterior fiind 

importatorul acestor mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova. 

Colegiul reţine că, instanţa de fond a respins acţiunea recurenţilor, contrar 

prevederilor art. 21 alin. (1) lit.b) din Legea privind protecţia mărcilor, invocînd că  

la anularea mărcilor pe motivul înregistrării ei cu rea-credinţă se va ţine cont în 

special  de faptul că marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează 

conflict cu o altă marcă dacă titularul mărcii înregistrează marca doar în scop de 

blocaj, fapt ce vine în contradicţie cu circumstanţele pricinii. 

Din motivele expuse, întrucît s-a constatat că hotărîrea primei instanţe este 

ilegală şi neîntemeiată, Colegiul Civil şi de contencios administrativ  consideră 

necesar de a admite recursul declarat de către Societatea pe Acţiuni „KAUSTIK”, 

Societatea pe Acţiuni „HIMPROM”, Societatea pe Acţiuni 

„SEVERODONEŢKOIE OBIEDINENIE AZIOT”,  a casa hotărîrea Curţii de 

Apel Chişinău din 11 decembrie 2008  şi de a emite o nouă hotărîre, prin care 

acţiunea Societăţii pe Acţiuni „KAUSTIK”, Societăţii pe Acţiuni „HIMPROM”, 

Societăţii pe Acţiuni „SEVERODONEŢKOIE OBIEDINENIE AZIOT” 

împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, intervenientului 



accesoriu Societatea cu Răspundere Limitată „HIDROCHIM” cu privire la 

anularea mărcilor comerciale,  să fie admisă. 

În conformitate cu art. 417 alin. (1) lit. c), art. 419 Cod de procedură civilă, 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

  

d e c i d e: 

 

Se admite recursul declarat de către Societatea pe Acţiuni „KAUSTIK”, 

Societatea pe Acţiuni „HIMPROM”, Societatea pe Acţiuni 

„SEVERODONEŢKOIE OBIEDINENIE AZIOT”. 

Se casează hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 11 decembrie 2008 în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societăţii pe Acţiuni 

„KAUSTIK”, Societăţii pe Acţiuni „HIMPROM”, Societăţii pe Acţiuni 

„SEVERODONEŢKOIE OBIEDINENIE AZIOT” împotriva Agenţiei de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală, intervenientului accesoriu Societatea cu 

Răspundere Limitată „HIDROCHIM” cu privire la anularea mărcilor comerciale şi 

se emite o nouă hotărâre prin care: 

Se admite acţiunea Societăţii pe Acţiuni „KAUSTIK”, Societăţii pe Acţiuni 

„HIMPROM”, Societăţii pe Acţiuni „SEVERODONEŢKOIE OBIEDINENIE 

AZIOT” împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 

intervenientului accesoriu Societatea cu Răspundere Limitată „HIDROCHIM” cu 

privire la anularea mărcilor comerciale. 

Se anulează mărcile comerciale cu nr. 14772, K nr. 14576 şi VOCCO nr. 

14577 înregistrate la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală  după titularul 

Societatea cu Răspundere Limitată „HIDROCHIM”. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare.  

Preşedintele şedinţei, judecătorul                         Svetlana Novac      

 

Judecătorii                                                            Galina Stratulat                                                             

      

                                                                              Svetlana Filincova 

  

 

 

 

 


