
 

prima instanţă: D. Manole                                                             dosarul nr. 2r-5-12                                                                                                                                                    

 

D E C I Z I E 

 

 

24 ianuarie          2012                                                                          mun. Chişinău 

 

 

Colegiul  civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie   

                                                                   

în componenţă: 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul- Valeriu Doagă   

Judecătorii –  Iulia Cimpoi, Vasile Cherdivară  

 

examinând în şedinţă publică recursurile  declarate de  Agenţia de Stat  pentru 

Proprietatea  Intelectuală  şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,  în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de  ÎCS „Fabrica de Vinuri 

şi Coniacuri „Zolotoi Aist” SRL împotriva Agenţiei de Stat  pentru Proprietatea  

Intelectuală cu privire la  anularea hotărîrii şi a deciziei, împotriva hotărîrii  Curţii 

de Apel Chişinău   din  23  martie  2011 şi hotărîrii suplimentare a Curţii de Apel 

Chişinău din 29 martie 2011 

  

c o n s t a t ă 

 

La  2 februarie  2011 ÎCS „Fabrica de Vinuri şi Coniacuri „Zolotoi Aist” SRL 

a depus cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei de Stat  pentru 

Proprietatea Intelectuală, intervenient accesoriu Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare cu privire la  anularea hotărîrii şi a deciziei.  

În motivarea acţiunii  ÎCS „Fabrica de Vinuri şi Coniacuri „Zolotoi Aist” SRL 

a indicat, că  prin decizia Departamentului Mărcii, Modele şi Desene Industriale 

din 2 august 2010 s-a respins  cererea  de înregistrare a mărcii „Zolotoi Aist” şi 

prin hotărîrea AGEPI din 23 decembrie 2010 s-a menţinut decizia nominalizată.  

ÎCS „Fabrica de Vinuri şi Coniacuri „Zolotoi Aist” SRL solicită anularea  

hotărîrii AGEPI din 23 decembrie 2010 prin care s-a menţinut decizia  

Departamentului Mărcii, Modele şi Desene Industriale din 2 august 2010, anularea  

deciziei  Departamentului Mărcii, Modele şi Desene Industriale  nr. 789 din 2 

august 2010 de respingere  a înregistrării mărcii cu numărul de depozit  025548, 
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obligarea AGEPI de a emite  decizia  de înregistrare a mărcii combinate verbale 

„Zolotoi Aist”, numărul de depozit 025548 cu data de depozit 6 iulie 2009 şi 

înregistrarea  deciziei în  Registrul  Naţional al Mărcilor, obligarea  AGEPI  de a 

elibera  SRL „Zolotoi Aist” certificatul de înregistrare  a mărcii  combinate verbale 

„Zolotoi Aist”, numărul de depozit 025548 cu data de depozit 6 iulie 2009, înscrise  

în  Registrul  Naţional al Mărcilor şi în  Buletinul Oficial al AGEPI.  

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din  23 martie 2011 acţiunea  a fost 

admisă şi s-a anulat decizia Departamentului  Mărci, Modele şi Desene Industriale 

a AGEPI nr. 789 din 2 august 2010 de respingere a înregistrării mărcii cu  numărul 

de depozit  025548. AGEPI  a fost obligată de a emite  decizia de înregistrare  a 

mărcii  combinate verbale  „Zolotoi Aist”, numărul de depozit 025548 cu data de 

depozit 06.07.2009 şi  înregistrarea deciziei în Registrul Naţional al Mărcilor. 

AGEPI  a fost obligată de a elibera ÎCS „Fabrica de Vinuri şi Coniacuri „Zolotoi 

Aist” SRL certificatul de înregistrare  a mărcii  combinate verbale „Zolotoi Aist” 

numărul de depozit 025548 cu data de depozit 06.07.2009, înscrise în Registrul  

Naţional al Mărcilor şi în Buletinul Oficial al  AGEPI.  

Prin  hotărîrea suplimentară  a Curţii de Apel Chişinău din 29 martie 2011 s-a 

admis  cererea ÎCS „Fabrica de Vinuri şi Coniacuri „Zolotoi Aist” SRL privind  

executarea  imediată a hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din  23 martie 2011 şi s-a 

dispus  executarea  imediată a hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din  23 martie 

2011.  

Agenţia de Stat  pentru Proprietatea  Intelectuală  a declarat recurs împotriva 

hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din  23 martie 2011  şi împotriva  hotărîrii 

suplimentare a Curţii de Apel Chişinău din 29 martie 2011, solicitînd  admiterea 

recursului, casarea integrală a hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din  23 martie 2011 

şi emiterea unei noi  hotărîri privind  respingerea  acţiunii, casarea integrală a  

hotărîrii suplimentare  a Curţii de Apel Chişinău din 29 martie 2011.  

 În motivarea recursului declarat  împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău 

din  23 martie 2011,  Agenţia de Stat  pentru Proprietatea  Intelectuală  a indicat, că 

hotărîrea instanţei de judecată  vizează doar  un motiv care a stat la baza  emiterii 

deciziei de  respingere a înregistrării mărcii „Zolotoi Aist” cu nr. depozit 025548. 

Această hotărîre  a instanţei nu poate îngrădi  dreptul  terţilor  de a invoca alte 

motive de respingere care necesită  a fi examinate conform  procedurii stabilite 

prin lege. Prin obligarea AGEPI să emită decizia de înregistrare a mărcii şi să  

elibereze certificatul de înregistrare pe numele intimatului, vor fi admise încălcări 

de procedură şi vor fi îngrădite drepturile persoanelor terţe de a contesta 

înregistrarea mărcii. Corespunzător AGEPI  nu este în drept să emită  decizii 

contrar  procedurilor nominalizate.   

 În motivarea recursului declarat  împotriva hotărîrii suplimentare a Curţii de 

Apel Chişinău din 29 martie 2011, Agenţia de Stat  pentru Proprietatea  
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Intelectuală a indicat, că Agenţia de Stat  pentru Proprietatea  Intelectuală  nu poate 

executa imediat hotărîrea suplimentară, deoarece prin aceasta se încalcă  

prevederile  Legii  nr. 38/2008 privind  protecţia mărcilor (în continuare  Legea  

38/2008) şi a Regulamentului  privind procedura  de depunere, examinare şi 

înregistrare  a mărcilor, aprobat  prin  Hotărîrea Guvernului nr. 488 din 13 august 

2009 şi anume, prin obligarea AGEPI  să emită  decizia  de înregistrare a mărcii  şi 

să elibereze certificatul de înregistrare pe numele intimatului, vor fi admise 

încălcări de procedură  şi vor fi îngrădite drepturile  persoanelor terţe de a contesta  

înregistrarea mărcii.  

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  a declarat recurs împotriva  

hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 23 martie 2011, solicitînd admiterea 

recursului,  casarea  hotărîrii primei instanţe cu emiterea unei noi hotărîri privind 

respingerea acţiunii. 

În motivarea recursului a indicat, că concluziile expuse în hotărîre sunt în 

contradicţie  cu circumstanţele pricinii şi prima instanţă eronat a aplicat normele de 

drept material.   

Reprezentantul Agenţiei de Stat  pentru Proprietatea  Intelectuală, Bondaresco 

Patricia,  în şedinţa de judecată a  instanţei de recurs, a susţinut recursul declarat, 

solicitînd admiterea recursului, casarea integrală a hotărîrii Curţii de Apel Chişinău 

din  23 martie 2011  şi  hotărîrii suplimentare  a Curţii de Apel Chişinău din 29 

martie 2011 şi emiterea unei noi hotărîri privind respingerea acţiunii. Recursul 

declarat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  a susţinut şi a solicitat 

admiterea recursului.  

Reprezentantul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Radu Ion, în 

şedinţa de judecată a  instanţei de recurs, a susţinut recursul declarat, solicitînd 

admiterea recursului, casarea hotărîrii primei instanţe. Recursul declarat de  

Agenţia de Stat  pentru Proprietatea  Intelectuală  a susţinut şi a solicitat admiterea 

recursului şi emiterea unei noi hotărîri privind respingerea acţiunii 

Reprezentantul ÎCS „Fabrica de Vinuri şi Coniacuri „Zolotoi Aist” SRL,  Ana 

Beriozchin, în şedinţa de judecată a  instanţei de recurs, a solicitat respingerea 

recursurilor şi menţinerea hotărîrii primei instanţe şi a hotărîrii suplimentare.  

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

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursurile  întemeiate  şi care 

urmează a fi admise cu casarea  hotărîrii Curţii de Apel Chişinău  din 23 martie   

2011 şi a hotărîrii suplimentare din 29 martie 2011  şi restituirea pricinii spre  

rejudecare  în  prima instanţă   din următoarele  motive. 

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

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

integral sau parţial  hotărîrea primei instanţe,  restituind pricina spre rejudecare în 
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prima instanţă în cazul în care eroarea judiciară a primei instanţe nu poate fi 

corectată  de instanţa de recurs. 

În şedinţa de judecată s-a constatat,  că  prima instanţă  a admis integral  

cerinţele  intimatului  şi a anulat  Decizia Departamentului  Mărci Modele şi 

Desene Industriale  a Agenţiei de Stat  pentru Proprietatea  Intelectuală  nr.789 din 

2 august 2010 de respingere  a  înregistrării mărcii  cu numărul de depozit  025548.   

Aşadar, prima instanţă a determinat ca obiect al litigiului Decizia 

Departamentului  Mărci Modele şi Desene Industriale  a Agenţiei de Stat  pentru 

Proprietatea  Intelectuală, anulând  acest act emis de o  subdiviziune a  Agenţiei de 

Stat  pentru Proprietatea  Intelectuală.  

Conform prevederilor art. 83 alin.alin.(1), (2) şi (3)  Legea  privind  protecţia 

mărcilor nr. 38-XVI din 29 februarie 2008,  litigiile care apar la aplicarea prezentei 

legi se soluţionează de Comisia de contestaţii a AGEPI, de Curtea de Apel 

Chişinău sau de un arbitraj specializat.  

Comisia de contestaţii a AGEPI soluţionează litigiile privind contestarea 

deciziilor emise de subdiviziunile AGEPI.  

Curtea de Apel Chişinău soluţionează litigiile privind:  

a) dreptul de proprietate asupra unei mărci;  

b) licenţierea mărcilor;  

c) acţiunile de apărare a drepturilor asupra mărcii;  

d) anularea mărcilor;  

e) acţiunile referitoare la declaraţia de neîncălcare a drepturilor;  

f) măsurile de asigurare a probelor pînă la intentarea acţiunii;  

g) măsurile, prevăzute la art.68, de asigurare a acţiunii privind încălcarea 

drepturilor;  

h) măsurile ce decurg din examinarea pricinii în fond în judecată;  

i) examinarea contestaţiilor depuse împotriva hotărîrilor Comisiei de 

contestaţii a AGEPI;  

j) decăderea din drepturile asupra mărcii;  

k) constatarea notorietăţii mărcii.  

Prima instanţă la  pronunţarea  hotărîrii nu a ţinut cont de  prevedirile legale 

menţionate.  

Mai mult ca atît, instanţa a neglijat prevedirile art. 240 alin.(3) Cod de 

procedură civilă, care stipulează că  instanţa judecătorească adoptă hotărîrea în 

limitele  pretenţiilor  înaintate de reclamant.  

Din cererea de chemare în judecată rezultă, că reclamantul a solicitat anularea 

hotărîrii AGEPI din 23 decembrie 2010 prin care se menţine Decizia 

Departamentului  Mărci Modele şi Desene Industriale  a Agenţiei de Stat  pentru 

Proprietatea  Intelectuală  nr.789 din 2 august 2010 (f.d.6), însă prima instanţă nu  

a hotărît asupra  acestor  pretenţii  înaintate.  
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La caz, instanţa urma să  concretizeze cerinţele intimatului pentru  realizarea  

competenţei Curţii de Apel.  

În aceiaşi ordine de idei, instanţa urmează să argumenteze asupra   notorietăţii 

mărcii „Barza Albă” (Белый Аист) şi să stabilească cu certitudine existenţa sau  

inexistenţa  similitudinii şi identităţii  mărcilor şi să determine în ce constă riscul 

de confuzie ca  produse identice sau similare.  

Reiterînd cele menţionate, instanţa de recurs conchide, că hotărîrea şi 

hotărîrea suplimentară  urmează a fi anulate.  

Astfel, din considerentele menţionate, Colegiul civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a admite  

recursurile  declarate de  Agenţia de Stat  pentru Proprietatea  Intelectuală  şi 

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,  a casa  hotărîrea  Curţii de Apel 

Chişinău  din 23 martie   2011 şi  hotărîrea suplimentară din 29 martie 2011,  în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de  ÎCS „Fabrica de Vinuri 

şi Coniacuri „Zolotoi Aist” SRL împotriva Agenţiei de Stat  pentru Proprietatea  

Intelectuală cu privire la  anularea hotărîrii şi a deciziei şi a  restitui pricina  spre 

rejudecare  în  Curtea de Apel Chişinău.  

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

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie  

 

d e c i d e 

 

Se admit  recursurile  declarate de  Agenţia de Stat  pentru Proprietatea  

Intelectuală  şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.  

Se casează  hotărîrea  Curţii de Apel Chişinău  din 23 martie 2011 şi  hotărîrea 

suplimentară din 29 martie 2011, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată 

depusă de  ÎCS „Fabrica de Vinuri şi Coniacuri „Zolotoi Aist” SRL împotriva 

Agenţiei de Stat  pentru Proprietatea  Intelectuală cu privire la  anularea hotărîrii şi 

a deciziei cu restituirea pricinii  spre rejudecare  în  Curtea de Apel Chişinău de un 

alt complet  de judecători.  

   Decizia este   irevocabilă de la   pronunţare. 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                           Valeriu Doagă                                            

 

Judecătorul                                                                              Iulia Cimpoi                                                                                  

 

Judecătorul                                                                              Vasile Cherdivară  

 


