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                                                                                     Dosarul nr. 2r-101/08 

prima instanţă  M. Buruian 
                                             

DECIZIE 

03  septembrie   2008                                                                    mun. Chişinău 

 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ  

 al Curţii Supreme de Justiţie 

în componenţa: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                          Valentina Clevadî 

Judecătorii                                                                              Sveatoslav Moldovan 

                                                                                               Tatiana Răducanu 

 

examinând în şedinţă publică  recursul declarat de către Firma „Statestrong” 

LTD, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Firmei „Statestrong” 

LTD împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi societăţii cu 

răspundere limitată „Tarol-DD” cu privire la anularea hotărîrii, împotriva hotărîrii 

Curţii de Apel Chişinău din 22 noiembrie 2007, prin care acţiunea a fost respinsă 

 

constată 

 

Firma „Statestrong” LTD a depus cerere de chemare în judecată împotriva 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi societăţii cu răspundere limitată 

„Tarol-DD” cu privire la anularea hotărîrii. 

În motivarea acţiunii reclamantul, Firma „Statestrong” LTD a indicat că, la 

18 septembrie 2006 a depus la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală o 

contestaţie, prin care a solicitat anulare înregistrării mărcii verbale Flower Shop nr. 

12528, titular societatea cu răspundere limitată „Tarol-DD”, motivînd prin faptul 

că Firma „Statestrong” LTD este înregistrată în calitate de titular al mărcii Flower 

Shop pentru produsele 03, 05 CIPS în mai multe ţări, iar societatea cu răspundere 

limitată „Tarol-DD” la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii Flower Shop 

pe teritoriul Republicii Moldova, era în teritoriul respectiv cel mai mare 

distribuitor de mărfuri produse de contestator, marcate de semnul Flower Shop. 

Prin hotărîrea din 29 noiembrie 2006, Comisia de Apel a Agenţiei de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a respins contestaţia. 

Consideră hotărîrea contestată ilegală. 

Reclamantul Firma „Statestrong” LTD solicită anularea hotărîrii Comisiei de 

Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi anularea înregistrării 

mărcii Flower Shop din 01 iulie 2005 nr. 12528 pentru toate produsele din clasele 

03, 05 CIPS titular societatea cu răspundere limitată „Tarol-DD”. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 22 noiembrie 2007 acţiunea a fost 

respinsă.  

Firma „Statestrong” LTD a depus cerere de recurs împotriva hotărîrii primei 

instanţe, cerînd admiterea recursului, casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea 

unei noi hotărîri cu privire la admiterea acţiunii. 
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Recurentul, Firma „Statestrong” LTD, în motivarea recursului a indicat că 

nu este de acord cu hotărîrea primei instanţe din considerentele că la examinarea 

cauzei, au fost aplicate eronat normele de drept material.  

Reprezentanţii recurentului, Firma „Statestrong” LTD, în şedinţa instanţei de 

recurs nu s-a prezentat, procedura de citare legală a fost executată. 

Reprezentantul intimatului, Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 

Lilian Ganea, în şedinţa instanţei de recurs, a cerut respingerea recursului şi 

menţinerea hotărîrii primei instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legală. 

Reprezentantul intimatului, societatea cu răspundere limitată „Tarol-DD”, 

Leonid Cotruţă, în şedinţa instanţei de recurs, a cerut respingerea recursului şi 

menţinerea hotărîrii primei instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legală. 

 Audiind reprezentanţii intimaţilor, studiind materialele dosarului, Colegiul 

Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul 

neîntemeiat şi care urmează a fi respins cu menţinerea hotărîri primei instanţe din 

următoarele considerente. 

 În conformitate cu art. 417 al. (1) lit. a) CPC, instanţa de recurs, după ce 

judecă recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină hotărîrea primei 

instanţe. 

      În şedinţa de judecată s-a constatat că, la 31 decembrie 2003 societatea cu 

răspundere limitată „Tarol-DD” a depus la Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală o cerere privind înregistrarea mărcii verbale Flower Shop nr. 014160 

pentru clasele 03, 05 şi 035. 

 La 01 februarie 2005 cererea a fost admisă în privinţa produselor de clasa 

03 şi 05 şi respinsă în privinţa clasei 35. 

 Prin decizia departamentului Mărci şi Modele Industriale a Agenţiei de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 07 februarie 2005 s-a dispus publicarea 

cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. 

  La 01 iulie 2005 a fost admisă cererea societăţii cu răspundere limitată 

„Tarol-DD” privind înregistrarea mărcii verbale Flower Shop nr. 12528 pentru 

produsele din clasele 03, 05 CIPS. 

 Recurentul solicită anularea înregistrării mărcii menţionate. 

 Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

consideră hotărîrea contestată legală din următoarele considerente. 

 Recurentul îşi întemeiază cererea privind anularea înregistrării mărcii pe 

faptul că, societatea cu răspundere limitată „Tarol-DD” la momentul depunerii 

cererii de înregistrare a mărcii Flower Shop avea calitate de agent sau reprezentant 

al Firmei „Statestrong” LTD, deţinător al aceleiaşi mărci, înregistrată pentru 

aceleaşi clase în numeroase ţări ale lumii, inclusiv în statele-părţi la Convenţia de 

la Paris, ceea ce permite acesteia să solicite anularea înregistrării mărcii Flower 

Shop pe numele societăţii cu răspundere limitată „Tarol-DD” în baza art. 6 septies 

al Convenţiei. 

 Comisia de Apel corect a reţinut că afirmaţia recurentului referitor la 

calitatea societăţii cu răspundere limitată „Tarol-DD” de agent sau reprezentant al 

Firmei „Statestrong” LTD nu a fost confirmată prin probe concludente. 
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 Conform art. 8 al. (2) lit. a) Cod civil, drepturile şi obligaţiile civile apar 

din contract şi din alte acte juridice. 

 Instanţa de recurs consideră că procurarea produselor nu dă naştere la alte 

drepturi decît cele prevăzute în contractul de vînzare-cumpărare a acestora. 

       Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII  

din  22 septembrie 1995 prevede expres temeiurile pentru respingerea cererii de 

înregistrare a mărcii, a denumirii de origine a produsului. 

   Prin urmare, nu au fost stabilite careva temeiuri legale pentru respingerea 

cererii de înregistrare a mărcii verbale Flower Shop. 

 Astfel, din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că, hotărîrea 

primei instanţe este întemeiată şi legală, iar temeiurile invocate de către recurent 

sunt neîntemeiate, Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme 

de Justiţie ajunge la concluzia de a respinge recursul şi de a menţine hotărîrea 

primei instanţe. 

 În conformitate cu art. 417 al. (1) lit. a), art. 419 CPC, Colegiul Civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

 

decide 

 

 Se  respinge recursul declarat de către Firma „Statestrong” LTD. 

  Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 22 noiembrie 2007, în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Firmei „Statestrong” LTD 

împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi societăţii cu 

răspundere limitată „Tarol-DD” cu privire la anularea hotărîrii. 

 Decizia este irevocabilă de la pronunţare.  

 

Preşedintele şedinţei,  

judecătorul                      /semnătura/                                    Valentina Clevadî 

 

Judecătorii                       /semnătura/                                    Sveatoslav Moldovan 

 

                                         /semnătura/                                  Tatiana Răducanu 

 

 

Copia corespunde originalului                                             Tatiana Răducanu 

 

 


