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DECIZIE 

01 august 2012                                                                                                          

mun. Chişinău  

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ 
al Curţii Supreme de Justiţie 

 
În componenţa: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                          Svetlana Novac 

Judecătorii                                                              Tatiana Vieru, Svetlana Caitaz 

 

Examinând în şedinţă publică recursul declarat de Mahle Mopisan Konya 

Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

În pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Mahle Mopisan 

Konya Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi împotriva Societăţii cu 

răspundere limitată „Diadan-Lex”, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru 

proprietatea intelectuală cu privire la contestarea actului administrativ 

Împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 05 aprilie 2012, prin care 

acţiunea a fost respinsă 

c o n s t a t ă 

La 31.01.2012, Mahle Mopisan Konya Yedek Parça Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi a depus cerere de chemare în judecată împotriva Societăţii cu 

răspundere limitată „Diadan-Lex”, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru 

proprietatea intelectuală cu privire la contestarea actului administrativ. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că, la data de 19.04.2010 AGEPI a 

Republicii Moldova a înregistrat dreptul de proprietate a companiei „Diadan-Lex” 

SRL asupra mărcii „MOPISAN”, nr. de înregistrare 19846. 



Reclamantul consideră ilegală decizia de înregistrare a dreptului de proprietate 

asupra mărcii „MOPISAN”, emisă cu încălcarea legislaţiei naţionale şi tratatelor 

internaţionale. 

În justificarea concluziei enunţate a indicat că marca „MOPISAN” aparţine 

companiei Mahle Mopisan Konya Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

încă din anul 2001, fiind înregistrată în Turcia, iar prin Aranjamentul de la Madrid 

privind înregistrarea internaţională a mărcilor a fost înregistrată şi într-un şir de 

alte state care constituie pieţe mari de desfacere pentru produsele companiei. 

Susţine reclamantul că într-adevăr compania n-a solicitat la acel moment 

înregistrarea mărcii şi pe teritoriul Republicii Moldova, însă a încercat s-o facă mai 

tîrziu. 

În anul 2009 a solicitat înregistrarea mărcii la AGEPI, însă a fost refuzat pe 

motiv că deja există o cerere în acest sens. 

Consideră reclamantul că pîrîtul a acţionat cu rea-credinţă atunci cînd a 

solicitat înregistrarea mărcii „MOPISAN”, marca a fost înregistrată contrar 

prevederilor art. 7 al legii nr. 38 din 2008, iar apariţia unui produs din clasele 07 

sau 12 sub această marcă va induce consumatorii în eroare în ceea ce priveşte 

natura şi provinienţa acestor produse şi va avea un impact negativ asupra reputaţiei 

reclamantului. 

Cere, reclamantul Mahle Mopisan Konya Yedek Parça Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi declararea nulităţii mărcii „MOPISAN”, a certificatului de 

înregistrare a mărcii „MOPISAN” nr. 19846 emis pe numele SRL „Diadan-Lex” 

pentru produsele din clasele 07 şi 12 conform clasificării internaţionale a 

produselor şi serviciilor, şi radierea acesteia din Registrul Naţional al Mărcilor. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 05 aprilie 2012, acţiunea a fost 

respinsă. 

Împotriva hotărîrii enunţate, în termen legal, la 11.06.2012  Mahle Mopisan 

Konya Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi a declarat recurs prin care a 

cerut admiterea recursului, casarea integrală a hotărârii primei instanţe şi emiterea 

unei hotărîri noi privind admiterea acţiunii. 



În motivarea recursului a indicat în esenţă, că hotărîrea primei instanţe este 

neîntemeiată şi urmează a fi casată pe temeiurile prevăzute la art. 400 alin. (1) lit. 

a), c) şi d) CPC. 

Reprezentantul recurentului Mahle Mopisan Konya Yedek Parça Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi, Caluş Sergiu a susţinut integral recursul înaintat şi a 

solicitat admiterea acestuia în sensul formulat. 

Reprezentantul intimatului, „Diadan-Lex” SRL, Danila Denis a solicitat 

respingerea recursului şi menţinerea hotărârii primei instanţe, pe care o consideră 

întemeiată şi legală. 

Reprezentantul intervenientului AGEPI, Popescu Rodica a solicitat 

respingerea recursului. 

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

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul întemeiat 

şi care urmează a fi admis cu casarea hotărârii primei instanţe şi emiterea unei 

hotărâri privind admiterea acţiunii din următoarele considerente. 

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

recursul, este în drept să admită recursul şi să dea o nouă hotărâre fără a restitui 

pricina spre rejudecare, anulând hotărârea primei instanţe dacă nu este necesar să 

verifice suplimentar dovezile prezentate în instanţa de recurs şi dacă circumstanţele 

pricinii au fost stabilite de prima instanţă, însă normele de drept material au fost 

aplicate eronat. 

Verificând argumentele recursului coroborat circumstanţelor de drept pe care 

este întemeiată hotărârea primei instanţe, instanţa de recurs consideră că s-a ajuns 

la o concluzie greşită cu privire la respingerea acţiunii. Or, actul administrativ 

contestat este ilegal. 

Astfel, s-a stabilit că la data de 23.04.2008 SRL „Diadan-Lex” a depus la 

AGEPI cerere de înregistrare a mărcii verbale „MOPISAN” cu numărul de depozit 

023389 pentru produsele din clasele: 



07 – maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia motoarelor pentru vehicule 

terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule 

terestre); instrumente, altele decît cele acţionate manual, incubatoare pentru ouă; 

12 – vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală, conform 

Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor 

(CIPS). 

În virtutea obligaţiunilor funcţionale, după efectuarea tuturor verificărilor, la 

data de 29.07.2009 a fost emisă decizia de înregistrare a mărcii verbale 

„MOPISAN” nr. de depozit 023389 din 23.04.2008 pentru produsele solicitate din 

clasele 07, 12 conform CIPS pe numele titularului „Diadan-Lex” SRL, MD. 

Împotriva înregistrării mărcii Mahle Mopisan Konya Yedek Parça Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi a depus contestaţie. 

Prin hotărîrea Comisiei de contestaţii a AGEPI din 17.03.2010 revendicarea 

contestatarului a fost respinsă, motiv pentru care a fost sesizată instanţa de 

judecată, prin prezenta acţiune. 

Fiind investită cu examinarea prezentului, prima instanţă s-a pronunţat în 

favoarea respingerii acţiunii, invocînd legalitatea înregistrării mărcii pe numele 

titularului SRL „Diadan-Lex” şi lipsa probelor confirmative privind temeinicia 

pretenţiilor formulate. 

Contrar concluziilor primei instanţe, Colegiul civil, comercial şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră întemeiată prezenta acţiune 

pentru argumentele ce succed. 

Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, în vigoare din 

06.06.2008, constituie cadrul legal special aplicabil raportului juridic litigios. 

Potrivit art. 2 al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, 

marcă constituie 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. 

Orice persoană fizică sau juridică, naţională sau străină, în sensul art. 6 al 

Legii privind protecţia mărcilor poate dobîndi dreptul la marcă. 



Potrivit art. 21 alin.(1) al legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 

29.02.2008, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la 

Curtea de Apel Chişinău, sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de 

apărare a drepturilor, depuse la aceiaşi instanţă, dacă: marca a fost înregistrată 

contrar prevederilor art. 7 şi solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul 

depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Marca se consideră ca fiind înregistrată 

cu rea-credinţă în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrarea ei, 

solicitantul ştia sau putea şti despre existenţa, inclusiv în străinătate, a unei astfel 

de mărci ce se bucură de renume în ţara de origine şi este promovată în republica 

Moldova sau se negociază o astfel de promovare. 

La caz, instanţa de recurs reţine că Mahle Mopisan Konya Yedek Parça 

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi este titularul mărcii protejate „MOPISAN” 

pentru produsele din clasa 12 conform Clasificării internaţionale de produse şi 

servicii, drept înregistrat în Turcia la data de 04.04.2001./f.d.15/ 

Produsele companiei Mahle Mopisan sunt comercializate pe piaţa din 

Republica Moldova de către SRL „Reversib”, însă SRL „Diadan-Lex” este 

înregistrat la data de 10.12.2007. 

În circumstanţele enunţate, avînd în vedere faptul că Mahle Mopisan Konya 

Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi este lider mondial, producţia 

acestuia este comercializată pe piaţa Republicii Moldova, Colegiul civil, comercial 

şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie reţine că la data 

înregistrării mărcii SRL „Diadan-Lex” a acţionat cu rea-credinţă, întrucît ştia şi 

putea să ştie despre existenţa acestei mărci. 

Ca urmare, prin prisma art. 9 alin.(1) Cod civil, potrivit căreia toate 

persoanele fizice şi juridice participante la raporturile juridice civile trebuie să îşi 

exercite drepturile cu bună-credinţă, în acord cu legea şi bunele moravuri, instanţa 

de recurs reţine că SRL „Diadan-Lex” şi-a exercitat cu rea-credinţă dreptul la 

înregistrarea mărcii, contrar scopului prevăzut de lege. 

Or, potrivit art. 8 al Convenţiei de la Paris pentru protecţia priorităţii 

industriale din 20.03.1883, numele comercial va fi protejat în toate ţările Uniunii, 



fără obligaţia de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau 

nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerţ. 

Prin urmare, constatîndu-se faptul că SRL „Diadan-Lex” a acţionat cu rea-

credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, întrucît ştia şi putea 

să ştie despre existenţa în străinătate a unei astfel de mărci, care se bucură de 

renume în ţara de origine şi este promovată în Republica Moldova, prin prisma art. 

21 alin.(1) pct. b) a Legii privind protecţia mărcilor, instanţa de recurs consideră 

necesar a admite recursul declarat, a casa hotărîrea primei instanţe şi a emite o 

nouă hotărîre de admiterea acţiunii. 

Distinct de cele menţionate şi avînd în vedere faptul că circumstanţele pricinii 

au fost stabilite de către prima instanţă şi nu este necesar să se verifice suplimentar 

dovezile prezentate în instanţa de recurs Colegiul civil, comercial şi de contencios 

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

recursul, a casa hotărîrea primei instanţe şi a emite o nouă hotărîre prin care a 

declara nulă marca „MOPISAN”, a anula certificatul de înregistrare a mărcii 

„MOPISAN” nr. 19846 emis pe numele SRL „Diadan-Lex” pentru produsele din 

clasele 07 şi 12 conform clasificatorului internaţional a produselor şi serviciilor. 

În conformitate cu art. 417 al 81) lit. c), art. 419 CPC, Colegiul civil, 

comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

d e c i d e 

Se admite recursul declarat de Mahle Mopisan Konya Yedek Parça Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi prin intermediul reprezentantului. 

Se casează integral hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 05 aprilie 2012, în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Mahle Mopisan Konya 

Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi împotriva Societăţii cu răspundere 

limitată „Diadan-Lex”, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru proprietatea 

intelectuală cu privire la contestarea actului administrativ şi se emite o hotărâre 

nouă după cum urmează: 

Se admite depusă de Mahle Mopisan Konya Yedek Parça Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi împotriva Societăţii cu răspundere limitată „Diadan-Lex”, 



intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru proprietatea intelectuală cu privire la 

contestarea actului administrativ. 

Se anulează înregistrarea mărcii „MOPISAN” după „Diadan-Lex” societate 

cu răspundere limitată nr. 19846 din 23.04.2008 pentru produsele din clasele 07 şi 

12 conform clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                 semnătura                   Svetlana 

Novac 

Judecătorii                                                    semnătura                    Tatiana 

Vieru 

                                                                      semnătura                     Svetlana 

Caitaz 

 

 

Copia corespunde originalului     

 

 

 


