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6. Emiterea hotărârii în urma examinării de fond, eliberarea
certificatului de înregistrare a DMI
6.2.3 Restabilirea în drepturi la eliberarea certificatului de înregistrare a
DMI
Articolul 53 din Lege
În cazul expirării termenului de procedură în faţa AGEPI având ca urmare directă pierderea
drepturilor aferente certificatului de înregistrare, titularul poate fi restabilit în drepturi. AGEPI, la
cererea titularului, va admite restabilirea în drepturi, dacă se constată că neîndeplinirea în termen a
avut loc în pofida luării tuturor măsurilor de bună-credinţă cerute de împrejurări sau în situaţie de
forţă majoră. Restabilirea în drepturi se efectuează cu condiţia depunerii unei cereri în acest sens
(https://www.agepi.md/ro/formulare/design [1]) în decursul a 12 luni de la data expirării termenului
de îndeplinire a acţiunii corespunzătoare, achitării taxei, îndeplinirii procedurii omise şi prezentării
actelor care certifică situaţia de forţă majoră. Restabilirea în drepturi nu are loc dacă, până la
solicitarea restabilirii, o altă persoană a obţinut deja dreptul la un DMI identic în sensul art.7 alin. (2)
din Lege.
În cazul restabilirii în drepturi, titularul nu poate invoca drepturile împotriva unui terţ care, cu bunăcredinţă, pe parcursul unei perioade cuprinse între pierderea drepturilor asupra cererii sau asupra
înregistrării desenului sau a modelului industrial şi publicarea informaţiei despre restabilirea în
aceste drepturi, a comercializat produse în care este integrat sau cărora li s-a aplicat un DMI ce intră
în sfera de protecţie a unui DMI care a fost restabilit.
Terţul care cade sub incidenţa restabilirii în drepturi poate formula, în termen de 2 luni de la data
publicării informaţiei despre restabilirea drepturilor, o contestaţie împotriva hotărârii de restabilire în
drepturi a titularului DMI, cu condiţia achitării unei taxe.
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