
Dosarul nr. 3-2910/12 

14.02.2013 

HOTĂRÎRE 
în numele legii 

Colegiul civil al Curţii de Apel Chişinău 
A vînd în componenţa sa pe: 
Preşedintele şedinţei de judecată Nina Traciuc 
Grefierul Ina Ojoga 

mun. Chişinău 

Examinând în şedinţă publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de 
către S.R.L. "AMATIC" împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM cu 
privire la contestarea actelor administrative, 

CONSTATĂ: 

SRL "AMATIC" la data de 25.10.2012 a depus cerere de chemare în judecată împotriva 
Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova privind anularea 
Deciziei AGEPI nr.3856 din 23.03.2012 şi Hotărârii Comisiei de Contestaţii din 25.09.2012, 
obligarea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de a înregistra marca "moldoveni" 
pentru produsele şi serviciile din clasele 16, 25, 26, 35, 37, 38 conform Clasificării 
internaţionale a produselor şi serviciilor (CIPS) şi încasarea cheltuielilor de judecată. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat, că la data 12.02.2010, reclamantul SRL 
"AMATIC" a depus la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cererea de înregistrare 
a mărcii "moldoveni" cu nr. de depozit 026747 pentru produsele şi serviciile din clasele 16, 
25,26, 35, 37, 38 conform CIPS. 

La data de 06.07.2011 Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a emis Avizul 
provizoriu prin care Reclamantului i s-a adus la cunoştinţă că este refuzată înregistrarea 
mărcii pe motiv că aceasta este contrară ordinii publice, bunelor moravuri şi prejudiciază 

imaginea şi interesele statului. Nefiind de acord cu acest aviz provizoriu, reclamantul a 
expediat la data de 05.09.2011 referinţă prin care şi-a expus dezacordul său, iar la data de 
23.02.2012 o referinţă suplimentară prin care a solicitat limitarea listei produselor şi 

serviciilor. 
La data 23.03.2012, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a emis Decizia nr. 

3856 privind respingerea totală a cererii de înregistrare a mărcii cu nr. de depozit 026747 din 
12.02.2010 pentru toate produsele şi serviciile solicitate, motivînd că marca solicitată este 
contrară ordinii publice, bunelor moravuri şi prejudiciază imaginea şi interesele statului. 

Reclamantul, considerând că Decizia Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
este ilegală şi nefondată, la data 23.05.2012' a depus contestaţie la comisia de contestaţii 
împotriva Deciziei din 23.03.2012. 

La 25.09.2012 comisia de contestaţii a emis Hotărârea de respingere a contestaţi ei 
reclamantului şi de menţinere în vigoare a Deciziei din 23.03.2012. 

Reclamantul consideră că Decizia din 23.03.2012 şi Hotărîrea comisiei de contestaţii din 
25.09.2012 sunt ilegale şi nefondate din următoarele considerente: 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a respins înregistrarea mărcii 

"moldoveni" declarând-o contrară ordinei publice, bunelor moravuri şi care prejudiciază 
imaginea şi interesele statului în temeiul art. 7 (1) f) din Legea nr. 38-XVI din 29.02.2008 
Privind protecţia mărcilor. Reclamantul consideră că atât colaboratorii departamentului 
mărci, modele şi desene industriale cît şi membrii comisiei de contestaţii, în mod subiectiv şi 
în scopul refuzului cu orice preţ, fără temeiuri legale clare, au apelat în mod eronat la acest 
articol din lege. 
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Reclamantul susţine că specialiştii Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
apelează la acest articol din Lege în loate cazurile când lipseşte claritatea şi fennitatea de a se 
expune în cadrul examinării mărcilor solicitate. Motivele de refuz stipulate în hotărîrea 
comisiei de contestaţii par mai mult ca păreri şi opinii subiective asupra unor noţi uni şi 
categorii. 

Reclamantul menţionează că în actele administrative contestate lipsesc norme legale 
aplicabile care au stat la baza emiterii lor şi care să confinne în ce mod marca este contrară 
ordinii publice, bunelor moravuri şi cum poate fi prejudiciată imaginea şi interesele statului. 
Nu este suficient doar de a face declaraţii pe cont propriu, reclamantul a solicitat specificări 
şi trimiteri la norme concrete legale. 

Reclamantul consideră că nu pot fi îmegistrate în calitate de mărci acele desemnări şi 
expresii care contestă şi defăimează statul; îndeamnă şi instigă la război de agresiune, la ură 
naţională, rasială sau religioasă, discriminare, la separutism teritorial, la violenţă publică, la 
modificarea forţată a regimului constituţional, şi în special, care conţin expresii şi lozinci 
antistatale. Adică, aceste desemnări sunt utilizate în aşa mod că pot atenta la onoarea 
persoanelor, spre exemplu - expresii şi imagini/caricaturi denigratoare ale unor personalităţi 
binecunoscute în ipostaze licenţioase; propagă fascismul şi neofascismul; denigrează sau 
ofensează în mod grav naţiuni întregi sau personalităţi propagă atrocităţi şi barbarie, lipsa de 
respect faţă de lucrurile sfinte religioase, inclusiv, conţin expresii antireligioase sau contra 
unor elemente de cult care pot ofensa sentimentele credincioşilor; denigrează persoane şi 
personalităţi, reprezintă o maltratare, batjocură cu referire la viciile fizice (mutiIările) şi 

psihice ale oamenilor, sau a persoanelor în etate; propagă ignoranţa, lipsa de respect faţă de 
părinţi; propagă narcomania, toxicomania, alcoolismul, fumatul şi alte vicii şi deprinderi 
nocive; propagă pornografia sau conţin informaţii cu caracter porno grafic; propagă cultul 
violenţei şi cruzimii, in special, conţin scene de violenţă şi cruzime; conţin cuvinte şi expresii 
licenţioase. 

Reclamantul consideră că aceste elemente lipsesc în marca "moldoveni" şi că ea este 
deja utilizată efectiv în circuitul civil şi prin care se oferă infonnaţii privind ţara Republica 
Moldova, personalităţi istorice, culturale, de cult, artişti, opere de artă naţionale, ş.a. 

Reclamantul susţine că marca a fost solicitată pentru îmegistrare în scopul dezvoltării 
unui proiect cultural-turistic privind promovarea şi popularizarea la nivel naţional şi 

internaţional a imaginii, culturii, obiceiurilor şi tradiţiilor bogate ale Republicii Moldova şi, 
în special, al poporului ei. Marca "moldoveni" a fost concepută cu scopul exclusiv de a 
promova arta, cultura, obiceiurile, etc. 

Reclamantul susţine că a iniţiat acest proiect comercial, deoarece consideră că arsenal ul 
cultural al ţării merită să fie cunoscut de lumea întreagă, şi că poate fi promovat sub un brund 
(o denumire) care merită să fie promovat. Cu referire la materialele prezentate, reclamantul 
susţine că deoarece în Moldova sunt un şir de muzee, aşezăminte de cult, locuri pitoreşti, 
artişti notorii, promotori ai tradiţiilor culturale, artistice, oameni distinşi care produc şi expun 
numeroase obiecte de artizanat, haine şi costume naţionale, consideră că aceste acţiuni vor 
pennite atragerea turiştilor în Republica Moldova,' a unui număr cît mai impunător de 
persoane din lumea întreagă int eresaţi în a cunoaşte locuri şi ţări necunoscute pentru aceştia. 

În motivarea cererii reclamantul a prezentat infonnaţii care atestă că în registrul 
mărcilor înregistrate la Agenţia de Stat pentru Proprietatea intelectuală sunt un şir de mărci 
care conţin cuvîntul "moldova" şi derivatele acestuia - "moldovenesc", "moldoveanca", 
"moldovan", etc. La materialele dosarului reclamantul a anexat extrase din Registrul mărcilor 
confonn cărora se atestă înregistrarea mărcilor: "moldoveanca" numărul mărcii 17236, 
"moldoveanca" numărul mărcii 11431, "BeJIIIKlle MOJI,l\OBaHe" numărul mărcii 14596, 
"KOMrraHII5I MOJI,l\OBaH" numărul mărcii 13604, "TPIl MOJI,l\OBaHa" numărul mărcii 13633. 
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Reclamantul consideră că în cazul când Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
a acceptat înregistrarea mărcilor indicate, este ilegal refuzul de a înregistra marca solicitată 
de reclamant, deoarece prevederile normative de înregistrare a mărcilor pe perioada mai 
multor ani nu s-au schimbat şi sunt aceleaşi. Deci în cazul când Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală a considerat posibilă şi legală înregistrarea mărcilor analogice după 
alli solicitanţi, în circumstanţe când reclamantul a respectat toate formalităţile de procedură -
nu pot exista temeiuri de a respinge cererea reclamantului. Principiile de înregistrare şi 

legislaţia Republicii Moldova în domeniul mărcilor comerciale este formată în baza actelor 
internaţionale (convenţii, tratate şi alte). Actul de bază este Convenţia de la Paris pentru 
Protecţia Proprietăţii Industriale din 1883, care nu permite vreo oarecare discreditare şi 

obligă organul abilitat a ţării să înregistreze drepturile în cazul când solicitantul a depus 
cererea şi a respectat formalităţile prevăzute. 

Reclamantul, de asemenea, mai susţine că argwnentul invocat în hotărîrea comisici de 
contestaţii din 25.09.2012 precum că "semnul solicitat în calitate de marcă nu poate fi 
atribuit cu drepturi exclusive pe numele unei persoane fizice sau juridice, în caz contrar asta 
ar însemna că orice altă persoană nu va avea dreptul să utilizeze acest semn" este irelevant, 
deoarece Legea nr.38/2008 Privind protecţia mărcilor la art. 2 stabileşte noţiunea de marcă -
"orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care serveşte la deosebirea produselor şi/sau 
serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice". 
Fiecare marcă se înregistrează pentru anumite produse şi servicii, în cazul reclamantului 
acestea sunt produsele şi serviciile din clasele 16, 25, 26, 35, 37, 38. Legea nr.3S/2008 
Privind protecţia mărcilor şi actele internaţionale din domeniu conţin prevederi şi restricţii 
asupra drepturilor exclusive ale titularului. În orice caz, titularul este în drept să interzică 
terţilor să utilizeze marca în activitatea lor comercială, fără consimţământul său. Deci 
înregistrarea mărcii solicitate de reclamant nici cum nu înseamnă că alte persoane vor fi 
limitate în orice drept de folosinţă a mărcii solicitate. 

Deoarece ediţia 10 CIPS conţine în total 45 de clase, semnul solicitat poate fi utilizat de 
către terţi pentru toate celelalte produse şi servicii, susţine reclamantul. 

Tot reclamantul indică că în conformitate cu art. 6 quinquies alineatul B. 3) din 
Convenţia de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale - "O marcă nu va putea fi 
considerată ca fiind contrară ordinii publice pentru singurul motiv că ea nu este conformă cu 
o oarecare dispoziţie a legislaţiei cu privire la mărci". 

Reprezentanţii reclamantului, Victor Ştefirţă şi Oleg Macari, în şedinţa de judecată au 
susţinut cererea de chemare în judecată şi au solicitat să fie admisă. În privinţa cerinţei de 
încasare a taxei de 2275 lei 53 bani, reprezentanţii reclamantului au explicat că pentru 
examinarea cererii de contestare reclamantul a fost obligat să achite 2275 lei 53 bani, fapt ce 
se confirmă prin dispoziţia de plată din 22.05.2012. Reclamantul pentru a respecta procedura 
stabilită de lege şi pentru a avea posibilitatea de a interveni în instanţa de judecată, a fost silit 
să achite taxe suplimentare pentru contestarea deciziei la comisia de contestaţii. Această 
sumă în conformitate cu art. 94 al. (1) al CPC RM face parte din cheltuielile de judecată, 
suportate de reclamant în calitate de participant la proces. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală - Dadu Elena, în 
şedinţa de judecată a solicitat respingerea acţiunii, indicând că semnul solicitat in calitate de 
marcă "moldoveni" a fost refuzat în mod corect de la înregistrare în temeiul art. 7alin.(l) 
lit.i) al Legii nr. 38/2008 Privind protecţia mărcilor, conform căruia se refuză înregistrarea 
mărcilor care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri ori prejudiciază imaginea şi 
interesele statului. Că semnul "molodveni" nu poate fi atribuit cu drepturi exclusive pe 
numele unei persoane fizice sau juridice, in caz contrar, asta ar însemna că orice altă 
persoană nu va avea dreptul să utilizeze acest semn. Semnul solicitat "moldoveni" ar include 
automat toţi moldovenii din ţară cu acordul acestora sau nu. 
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Cît priveşte cerinţa reclamantului de a obliga Agenţia de stat pentru proprietatea 
intelectuală să înregistreze marca "moldovcni" nr. depozit 026747 din 12.02.2010, 
reprezentantul pîrîtului a explicat că în cazul în care instanţa va dispune anularea hotărîrii 
comisiei de contestaţii aceasta este suficient pentru reluarea procedurilor legale în vederea 
înregistrării mărcii reclamantului fără a fi admise încălcări de procedură şi fără a fi îngrădite 
drepturile terţilor de a contesta înregistrarea mărcii. 

În privinţa cerinţei reclamantului privind restituirea cheltuielilor de judecată în sumă 
de 2275 lei 53 bani, reprezentantul pîrîtului susţine că conform procedurilor stabilite în 
Legea nr.3812008 Privind protecţia mărcilor - contestaţia, prezentată în scris, se consideră 
depusă numai după achitarea taxei stabilite. 

Audiind reprezentanţii părţilor, studiind materialele dosarului, instanţa de judecată 
consideră acţiunea întemeiată şi care urmează a fi admisă din următoarele considerente . 

. Potrivit ~rt. 1,alin.(Î) al \!o.~gjL~~()Ilt"Il~i():11111i~ a?mil1istratÎ\l',srice persoană care se 
conSIderă vătămată mtr-un drept al său recunoscut de lege, de către o autoritate publică 
printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ pentru a obţine anularea actului, recunoaşterea 
dreptului pretins şi repararea pagubei ce i-a fost pricinuită. 

În conformitate cu prevederile art. 2 şi 3 din Legea contenciosului administrativ, 
obiect al acţiunii în contenciosul administrativ îl constituie actul administrativ cu caracter 
normativ sau individual; contractul administrativ; nesoluţionarea în termenul legal al unei 
cereri referitoare la un drept recunoscut de lege. 

În temeiul art.25 alin. (1) lit. b) al Legii contenciosului administrativ, .iudecând 
acţiunea, instanţa de contencios administrativ admite acţiunea şi anulează, în tot sau în parte, 
actul administrativ sau obligă pârâtul să emită actul administrativ cerut de reclamant ori să 
elibereze un certificat, o adeverinţă sau oricare alt înscris, ori să înlăture încălcările pe care 
le-a comis, precum şi dispune adjudecarea în contul reclamantului a despăgubirilor pentru 
întârzierea executării hotărârii. 

În conformitate cu art. 118 al. (1) CPC, fiecare parte trebuie să dovedească 
circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu 
dispune altfel. 

Conform prevederilor art. 24 alin. (3) a Legii contenciosului administrativ, la 
examinarea în instanţa de contencios administrativa cererii în anulare, sarcina probaţiunii 
este pusă pe seama pârâtului, iar în materie de despăgubire, sarcina probaţiunii revine 
ambelor părţi. 

În temeiul art. 26 alin.(I) din Legea contenciosului administrativ, actul administrativ 
contestat poate fi anulat, în tot sau în parte, în cazul în care: 

a) este ilegal în fond ca fiind emis contrar prevederilor legii; 
b) este ilegal ca fiind emis cu încălcarea competenţei; 
c) este ilegal ca fiind emis cu încălcarea procedurii stabilite. 
Din materialele pricinii s-a stabilit, că "AMATIC" SRL (denumirea precedentă 

"DETRONIX-NORD" SRL) a solicitat protecţie a mărcii verbale "moldoveni" conform 
cererii cu nr. depozit 026747 din 12.02.2010 pentru produse şi servicii din clasele 16,25,26, 
35, 37, 38 conform clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor (CIPS). În urma 
examinării, departamentul mărci şi desene industriale a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 
intelectuală a emis la data de 23.03.2012 Decizia de respingere a cererii de înregistrare a 
mărcii nr. depozit 026747 din 12.02.2010, pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere. La data de 23.05.2012 "AMA TIC" SRL a depus contestaţie împotriva 
Deciziei de respingere a cererii de înregistrare a mărcii"moldoveni". La 25.09.2012 comisia 
de contestaţii a emis Hotărârea privind respingerea contestaţiei. 
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Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în Decizia din 23.03.2012, precum şi 
în Hotărîrea comisiei de contestaţii din 25.09.2012, s-a referit la art. 7 alin.(l) liU) al Legii 
nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor, conform căruia se refuză înregistrarea mărcilor care 
sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri ori prejudiciază imaginea şi interesele 
statului. 

Instanţa consideră că actele contestate de reclamant necesită a fi anulate în temeiul 
art. 26 alin. (1. ) rlit.a) din Legea_ (){)llt~n~i()~\lllli~ adl1linistr31tiv fa fiind emisă _(:'Sllltrar_~ 

l.E.reved~ri19Lkgii,· ---- -
Astfel, Legea nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor, precum şi alte acte normative nu 

conţin descrieri, modalităţi sau criterii de apreciere a unei mărci că este contrară ordinii 
publice sau bunelor moravuri ori prejudiciază imaginea şi interesele statului. În asemenea 
împrejurării instanţa consideră că Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nu trebuie 
să se limiteze doar la referjr!!.iJcJ{jilllală la o normă a legii, dar urma să. argumenteze detaliat 
din ce considerente, prin ce metodeo·sal.tregufCaaJulls Ia concluzia că marca solicitată de 
reci amant spre înregistrare este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri ori prejudiciază 
imaginea şi interesele statului. Obligaţia de a da o argumentare profundă reiese din atribuţiile 
acordate instituiţiei date ca unui organ abilitat în domeniu, precum şi din sensul art. 24 al. 
(3) al Legii contenciosului administrativ, care prevede că la examinarea în instanţa de 
contencios administrativa cererii în anulare, sarcina probaţiunii este pusă pe seama pârâtului. 

Instanţa reţine că în Decizia din 23.03.2012 nu se conţine nici o argumentare privind 
refuzul bazat pe aplicarea prevederilor lit. f), alin. (l) art. 7 Legii nr. 38/2008 privind 
protecţia mărcilor. Hotărîrea comisiei de contestaţii din 25.09.2012 conţine o argumentare 
artificială şi nesemnificativă, în care este indicat că la aprecierea sensului cuvântului 
"moldoveni" s-a folosit uuica sursă www.dexonline.ro. Folosind descrierea obţinută la sursa 
indicată, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală face concluzie "De aici rezultă 
faptul că cuvîntul moldoveni, ţinînd cont în primul rînd de faptul ca a fost solicitat spre 
înregistrare în calitate de marcă anume un semn verbal, nu poate fi atribuit cu drepturi 
exclusive pe numele unei persoane fizice sau juridice, în caz contrar asta ar însemna că 
orice altă persoană nu va avea dreptul să utilizeze acest semn. Sub acest aspect se are în 
vedere că înregistrarea acestuia în calitate de marcă ar contravine bunelor moravuri sau 
poate prejudicia imaginea statului." 

Instanţa consideră că o astfel de argumentare nu este suficientă şi relevantă, deoarece s
a bazat pe o sursă cu date neoficiale, veridicitatea cărora nu este incontestabilă. Folosind 
aceste date Agenţia de stat pentru proprietatea intelectuală a concluzionat şi dedus în mod 
artificial imposibilitatea înregistrării mărcii. 

Instanţa apreciază critic concluzia Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 
deoarece în conformitate cu art. 5 Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor, pot constitui 
mărci orice semne susceptibile de reprezentare grafică: cuvinte (inclusiv nume de persoane), 
litere, cifre, desene, combinaţii de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, în 
special forma produsului sau a ambalajului acestuia, precum şi orice combinaţii ale acestor 
semne, cu condiţia ca ele să poată servi la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei 
persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice. 

În conformitate cu art. 6 Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor, titular al mărcii 
este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice şi/sau juridice în numele 
căreia/căruia marca este protejată în conformitate cu prezenta lege. Drepturile asupra mărcii 
pot fi dobîndite individual sau în coproprietate în indiviziune. 

Nu poate fi reţinută afirmaţia Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală precum 
că înregistrarea mărcii solicitate "ar însemna că orice altă persoană nu va avea dreptul să 
utilizeze acest semn", deoarece în conformitate Cu prevederile actelor internaţionale şi 

5 



legislaţiei naţionale înregistrarea unei mărci acordă dreptul titularului. acesteia de a interzice 
~f<?12.siEea.l11ăTEiUJCl_activitatea lor comercială. "---- ...... --..". .... - .. 

Conform prevederiloriilth7-0}art.-9--begiint. 38/2008 privind protecţia mărcilor, 
înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul să interzică terţilor să utilizeze în activitatea 
lor comercială, fără consimţămîntul său. 

Conform prevederilor art. 10 Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor, dreptul 
exclusiv asupra mărcii nu-i permite titularului să interzică unui terţ să utilizeze în activitatea 
sa industrială sau comercială, în concordanţă cu practicile oneste: 

a) propriul său nume sau adresa sa; 
b) indicaţiile referitoare la specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea 

geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, la alte caracteristici ale 
acestora; 

c) marca, în cazul dnd este necesar de a indica destinaţia unui produs şi/sau serviciu, 
în special în calitate de accesoriu ori de piesă detaşabilă. 

Conform prevederilor art. 6 quinquies alineatul B. 3) din Convenţia de la Paris pentru 
Protecţia Proprietăţii Industriale "O marcă nu va putea fi considerată ca fiind contrară ordinii 
publice pentru singurul motiv că ea nu este conformă cu o oarecare dispoziţie a legislaţiei cu 
privire la mărci". 

Pîrîtul nu a prezentat careva probe prin care se demonstrează că cererea reclamantului 
nu este conformă cu o oarecare dispoziţie a legislaţiei cu privire la mărci sau că reclamantul 
nu a respectat toate procedurile şi formalităţile necesare prevăzute de legislaţia pentru 
înregistrarea mărcii comerciale. 

Instanţa reţine că conform datelor registrului naţional al mărcilor sunt înregistrate mai 
multe mărci comerciale ce conţin cuvîntul "moldoveni" în diverse forme şi anume 
"moldoveanca" numărul de înregistrare 11431, "moldoveanca" numărul de înregistrare 
17236; "BemlKile MOJI.L\OBaHe" numărul de înregistrare 14596; "TPil MOJI.L\OBaHa" numărul de 
înregistrare 13633; "KoMIIaHilli MOJI.L\OBaH" numărul de înregistrare 13604. În cazul când la 
înregistrarea mărcilor indicate Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nu a constatat 
faptul ca ele contravin bunelor moravuri sau ca ele pot prejudicia imaginea şi interesele 
statului, corespunzător, prevederea dată nu poate servi temei de a refuza în înregistrarea 
mărcii solicitate de reclamant. 

Instanţa consideră întemeiată argumentarea reclamantului că prin faptul înregistrării 

altor astfel de mărci pe numele persoanelor terţe, Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală a admis posibilitatea şi legalitatea înregistrării unor aşa categorii de mărci. Prin 
refuzul de a înregistra marca solicitată de reclamant, Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală a pus reclamantul în poziţia inegală comparativ cu persoane terţe, precum şi a 
îngrădit reclamantul de la realizarea dreptului de proprietate, ce este o încălcare a 
prevederilor fundamentale prevăzute de art. 1. al Protocolului 1 al "Convenţiei Europene 
pentru drepturile omului". 

Instanţa reţine că reclamantul în scopul demonstrării bunei sale credinţe, prin cererea 
din 23.02.2012, a exclus din cererea de înregistrare o parte din produse şi servicii care, 
posibil în unele opinii, nu ar fi corect să fie folosite sub marca solicitată. 

Astfel, instanţa a ajuns la concluzia că înregistrarea mărcii solicitate de reclamant nu 
contravine ordinii publice sau bunelor moravuri şi nu prejudiciază imaginea şi interesele 
statului, ca urmare, Decizia Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 3856 din 
23.03.2012 şi Hotărîrea comisiei de contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală din 25.09.2012 sunt neîntemeiate şi ilegale. 

Conform prevederilor al. 1 art. 94 CPC, instanţa judecătorească obligă partca care a 
pierdut procesul să plătească, la cerere, părţii care a avut cîştig de cauză cheltuielile de 
judecată. 
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Instanţa consideră întemeiată cerinţa reclamantul privind încasarea cheltuielilor de ) 
judecată în sumă de 2275 lei 53 bani, pe care reclamantul(a fostobli_ga0!.1_~s.hit~_p_entru 
examinarea contestaJ:iei la comisia de contestaţii. " 

'~--------r:cind i~-;;~-;;sideraţie-cel;~~plÎ~~, instanţa de judecată consideră că acţiunea înaintată 
de SRL "AMATIC" către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 
Moldova privind anularea Deciziei nr. 3856 din 23.03.2012 şi Hotărîrii comisiei de 
contestaţii din 25.09.2012 privind refuzarea înregistrării mărcii "moldoveni" pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate din clasele 16, 25, 26, 35, 37, 38 conform 
clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor (CIPS) pe numele companiei SRL 
"AMATIC", este întemeiată şi urmează a fi admisă integral. 

În conformitate cu art. art. 238-241, 277-278 CPC, art.art. 25-27 al Legii 
contenciosului administrativ, instanţa de judecată, 

HOTĂRĂŞTE: 

Se admite cererea de chemare în judecată depusă de SRL "AMATIC" către Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova privind anularea actelor 
administrative, integral. 

Se anulează Decizia Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 
Moldova nr. 3856 din 23 martie 2012, privind respingerea cererii de înregistrare a mărcii 
"moldoveni" nr. de depozit 026747, ca ilegală .. 

Se anulează Hotărîrea din 25.09.2012 a comisiei de contestaţii a Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova privind respingerea contestaţi ei şi menţinerii 
în vigoare a Deciziei nr. 3856 din 23 martie 2012 de respingere a cererii de înregistrare a 
mărcii "moldoveni" nr. de depozit 026747, ca ilegală. 

Se obligă Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova să 
înregistreze marca "moldoveni", nr. de depozit 026747, conform cererii solicitantului SRL 
"AMATIC" din 12.02.2010 cu limitarea listei produselor şi serviciilor solicitată la 
23.02.2012. 

Se încasează de la Agenţia de Stat pentru Proprietatea intelectuală a Republicii 
Moldova, în folosul SRL "AMA TIC" cheltuielile de judecată în sumă de 2275 lei 53 bani 
(două mii două sute şaptezeci şi cinci lei 53 bani). 

Hotărârea cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de două luni. 

Preşedintele şedinţei, 

judecătorul 
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