
Dosarul № 2-116/05 
HOTĂRÎRE 
în numele legii 

24 noiembrie 2005          Chişinău  
 
Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău  
 
Avînd în componenţa sa pe: 
 
Preşedintele şedinţei de judecată       V-na Clevadî 
Grefierul            N. Vîntu 
 
judecînd în şedinţa deschisă cauza civilă la cererea lui Phenomen Agents Limited , VI 
către Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale (AGEPI), privind 
contestarea hotărîrii Comisiei de Apel a AGEPI din 23 noiembrie 2004,  
 

a cons ta t a t :  
 
Reclmantul Phenomen Agents Limited , VI , s-a adresat în instanţa de judecată 

cu cererea să se considere nulă hotărîrea Comisiei de Apel a AGEPI din 23 noiembrie 
2004, prin care a fost menţinută decizia Departamentului Mărci şi Modele Industriale 
a AGEPI privind acordarea protecţiei juridice pe teritoriul R. Moldova mărcii AKAI 
conform înregistrării internaţionale 789015 pe numele AKAI Universal Industries 
LTD. pentru produsele din clasa 11 şi să se refuze acordarea protecţiei juridice pe 
teritoriul Republicii Moldova mărcii AKAI conform înregistrării internaţionale 
789015 pe numele AKAI Universal Industries LTD. pentru produsele din clasa 11 . 
În argumentarea cererii a invocat, că prin hotărîrea Comisiei de Apel a AGEPI din 23 
noiembrie 2004, a fost respinsă cererea reclamantului de contestare a deciziei din 
28.07.04 emisă de Departamentului Mărci şi Modele Industriale , prin care s-a admis 
cererea AKAI Universal Industries LTD. , privind acordarea protecţiei juridice pe 
teritoriul Republicii Moldova mărcii AKAI , conform înregistrării internaţionale 
789015 . Consideră hotărîrea Comisiei de Apel a AGEPI ilegală, contrară art.10 bis al 
Convenţiei de la Paris din 1883 şi art.7 al.2 lit.„a” din Legea privind mărcile şi 
denumirile de origine a produselor , deoarece marca AKAI protejată conform 
înregistrării internaţionale  789015 , inevitabil va induce în eroare consumatorul în 
privinţa producătorului produselor marcate astfel. 

În şedinţa de judecată reprezentanţii reclamantului au susţinut cererea şi au 
solicitat admiterea ei. 

Reprezentantul pîrîtului acţiunea n-a recunoscut şi a solicitat respingerea ei. 
Intervenientul accesoriu- AKAI Universal Industries LTD. , fiind citat pe adresa 

indicată în cererea de acordare a protecţiei juridice pe teritoriul RM , n-a fost găsit. 
Analizînd argumentele cererii , explicaţiile participanţilor la proces, probele 

prezentate , instanţa conchide , că cererea de chemare în judecată este fondată şi 
urmează să fie admisă. 

Instanţa a constatat , că la data de 19.08.02 la AGEPI a fost depusă cererea de 
înregistrare internaţională 789015 mărcii AKAI pentru produsele din clasa 11 de 
către solicitantul AKAI Universal Industries LTD. din China. 
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Reclamantul Phenomen Agents Limited ,VI, din Insulele Virgine Britanice la 

07.07.03 a depus contestaţie împotriva înregistrării mărci AKAI , motivînd că aceasta 
marcă AKAI anterior înregistrată pe numele Phenomen Agents Limited ,VI pentru 
produsele din clasa 09 , astfel fiind posibilă inducerea în eroare a consumatorului în 
privinţa producătorului. Prin hotărîrea contestată a Comisiei de Apel a AGEPI din 23 
noiembrie 2004, contestaţia reclamantului a fost respinsă. 

Instanţa consideră fondate argumentele reclamantului privitor la ilegalitatea 
acordării protecţiei juridice pe teritoriul Republicii Moldova mărcii AKAI conform 
înregistrării internaţionale 789015 pe numele AKAI Universal Industries LTD. pentru 
produsele din clasa 11 şi neîntemeiate temeiurile invocate de pîrît , reţinînd 
următoarele: 

Aderînd de Convenţia de Paris privind protecţia proprietăţii industriale din 
20.03.83 , Republica Moldova s-a obligat să asigure persoanelor o protecţie efectivă 
împotriva concurenţei neloiale. 

Art. 10 bis din Convenţie stabileşte , că vor trebui să fie interzise mai ales orice 
fapte care sînt de natură să creeze , oricare mijloc , o confuzie cu întreprinderea , 
produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent. Potrivit art.7 
al.2 lit. „a” din Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor , nu se 
admite înregistrarea ca marcă sau elemente ale ei , a semnelor false sau care ar putea 
induce în eroare consumatorul în privinţa unui produs sau în privinţa producătorului 
acestuia. 

Afirmaţiile pîrîtului , că acordarea protecţiei juridice mărcii AKAI conform 
înregistrării internaţionale 789015 pe numele AKAI Universal Industries LTD. pentru 
produsele din clasa 11 s-a efectuat conform art.7 (4) lit.a al legii 588/1995 , care 
prevede că în calitate de mărci nu se înregistrează semnele identice sau similare  care 
pot fi confundate cu mărcile înregistrate pe numele altor persoane pentru produsele 
sau servicii identice , pe cînd motivul că produsele în marca internaţională nr. 789015 
şi produsele în marca naţională nr.3515 se referă la clase diferite , au destinaţie 
deferită , nu sînt omogene şi nu creează consumatorilor confuz în privinţa aparenţei 
unuia şi aceluiaşi producător , luînd la data de 28.07.04 decizia de înregistrare a 
mărcii pe numele solicitantului din China , sînt combătute de următoarele dovezi. 
Denumirea mărcii AKAI pentru produsele din clasa 11 pe numele AKAI Universal 
Industries LTD. , poate induce în eroare consumătorul în privinţa producătorului 
produselor marcate astfel, fapt confirmat prin datele de investigaţie sociologică, 
efectuate de SRL „ Kommersant Plus ” . Rezultatele obţinute în urma cercetărilor 
confirmă că apariţia induce în eroare , consumatorul în privinţa producătorului , ce la 
rîndul sau duce la în călcarea art.10 din Convenţia de Paris din 20.03.1883 şi art.7 
al.2 lit., „a” a legii nr.588/1995. 

Reieşind din circumstanţele expuse , instanţa conchide, că decizia contestată este 
ilegală şi contrară prevederilor legii, urmînd să fie anulată. 

În conformitate cu prevederile art.art241, 242 CPC RM , instanţa 
 

hotă răş te : 
 

Admite acţiunea înaintată de Pnenomen Agents Limited VG. 
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Anulează hotărîrea Comisiei de Apel a AGEPI din 23.11.04 prin care a fost 

menţinută decizia Departamentului Mărci şi Modele Industriale a AGEPI privind 
acordarea protecţiei juridice pe teritoriul RM mărcii AKAI conform înregistrării 
internaţionale 789015 pe numele AKAI Universal Industries Ltd. pentru produsele 
din clasa 11. 

Se obligă Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale să refuze 
acordarea protecţiei juridice pe teritoriul R. Moldova mărcii AKAI conform 
înregistrării internaţionale 789015 pe numele  AKAI Universal Industries Ltd. pentru 
produsele din clasa 11. 

Hotărîrea cu drept la recurs în termen de 15 zile. 
 
 
Judecătorul         V-na Clevadî 
 


