
Dosarul nr. 2r-8/06 

DECIZIE 

08 februarie 2006 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ 
al Curţii Supreme de Justiţie 

 
în componenţă: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul: Vera Macinskaia 
Judecătorii:         Iuliana Oprea 
          Iulia Cimpoi 
 
examinînd în şedinţă publică recursurile declarate de către Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova şi Societatea cu Răspundere Limitată 
"Canopus" în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societăţii pe Acţiuni 
"Днепропетровский лакокрасочный завод" împotriva Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova şi Societăţii cu Răspundere Limitată 
"Canopus" cu privire la contestarea hotărîrilor, împotriva hotărîrii Curţii de Apel 
Chişinău din 25 octombrie 2005, prin care acţiunea a fost admisă 

 
cons ta tă  

 
SA"Днепропетровский лакокрасочный завод" a depus cerere de chemare în 

judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 
Moldova şi SRL "Canopus" cu privire la contestarea hotărîrilor. 

În motivarea acţiunii reclamantul SA "Днепропетровский лакокрасочный 
завод" a indicat că, prin decizia Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 
Republicii Moldova din 05 februarie 2005, după SRL "Canopus" sub nr. 9280 a fost 
înregistrată marca "imaginea unui păun la picioarele căruia este litera "D" cu nr. 
depozitului 010920 din 31 ianuarie 2002. Comisia de Apel a Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova prin hotărîrea din 13 octombrie 2004 a 
respins contestaţia depusă de SA "Днепропетровский лакокрасочный завод" 
împotriva înregistrării mărcii "imaginea unui păun la picioarele căruia este litera "D". 
Nefiind de acord cu decizia Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 
Republicii Moldova din 05 februarie 2003 şi hotărîrea Comisiei de Apel a Agenţiei 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova din 13 octombrie 2004, 
SA "Днепропетровский лакокрасочный завод" a depus cerere de chemare în 
judecată şi cere anularea înregistrării mărcii "imaginea unui păun la picioarele căruia 
este litera "D" după SRL "Canopus" sub nr. 9280 şi a hotărîrii Comisiei de Apel a 
Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova din 13 
octombrie 2004. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 25 octombrie 2005 acţiunea a fost 
admisă şi au fost anulate decizia Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 
Republicii Moldova din 05 februarie 2003, prin care după SRL "Canopus" sub nr. 
9280 a fost înregistrată marca "imaginea unui păun la picioarele căruia este litera "D" 
cu nr. depozitului 010920 din 31 ianuarie 2002, certificatul de înregistrare a mărcii 
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nr. 9280 eliberat de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 
Moldova pe numele SRL "Canopus" şi hotărîrea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova din 13 octombrie 2004, prin 
care a fost respinsă contestaţia depusă de SA  "Днепропетровский лакокрасочный 
завод". 

Agenţia de Sta pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a depus 
cerere de recurs împotriva hotărîrii primei instanţe, cerînd admiterea recursului, 
casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărîri prin care să fie menţinută 
hotărîrea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 
Republicii Moldova. 

Recurentul, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 
Moldova, în motivarea recursului a indicat că nu este de acord cu hotărîrea primei 
instanţe din considerentele că, la examinarea pricinii instanţa a aplicat eronat normele 
de drept, la baza concluziei instanţei stau doar nişte presupuneri, nu a fost respectată 
procedura de examinare şi constatare a acestora. 

Ulterior, SRL "Canopus" s-a alăturat la recursul declarat de către Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, cerînd admiterea recursului, 
casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărîri prin care să fie menţinută 
hotărîrea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 
Republicii Moldova. 

Recurentul, SRL "Canopus", în motivarea recursului a indicat că nu este de 
acord cu hotărîrea primei instanţe din considerentele că instanţa a încălcat şi aplicat 
eronat normele de drept. Prima instanţă a anulat marca figurativă "imaginea unui 
păun la picioarele căruia este litera "D" nr. 9280", titular SRL "Canopus", aplicînd 
incorect prevederile art. 6septies, 10bis ale Convenţiei de la Paris. 

Reprezentatul recurentului, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 
Republicii Moldova, A. Moisei, în şedinţa instanţei de recurs, recursul a susţinut şi a 
cerut admiterea acestuia cu casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi 
hotărîri cu privire la respingerea acţiunii. 

Reprezentantul recurentului, SRL "Canopus", Tudor Baliţchi, în şedinţa instanţei 
de recurs, recursul a susţinut şi a cerut admiterea acestuia cu casarea hotărîrii primei 
instanţe şi emiterea unei noi hotărîri cu privire la respingerea acţiunii. 

Reprezentantul intimatului, SA "Днепропетровский лакокрасочный завод", 
Seghei Goţonoga, în şedinţa instanţei de recurs, a cerut respingerea recursurilor şi 
menţinerea hotărîrii primei instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legată. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil şi de contencios 
administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursurile neîntemeiate şi care 
urmează a fi respinse cu menţinerea hotărîrii primei instanţe din următoarele 
considerente. 

În conformitate cu art. 417 al. (1) lit. a) CPC, instanţa de recurs, după ce judecă 
recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină hotărîrea primei instanţe. 

În şedinţa de judecată s-a constatat că, SA "Днепропетровский лакокрасочный 
завод" a înregistrat marca "imaginea unui păun la picioarele căruia este litera "D" în 
anul 1962 sub numărul SU 25107, iar în anul 2002 – sub numărul UA 1919. 
Dispunînd de drepturi exclusive asupra mărcii menţionate, titularul, pe parcursul 
întregii perioade începînd cu anul 1962 şi pînă în prezent, a produs produse de 
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sortiment care au devenit renumite nu numai în ţara de origine, dar şi în alte ţări, 
inclusiv şi în Republicii Moldova. 

Ulterior, înregistrînd marca "imaginea unui păun la picioarele căruia este litera 
"D" pe numele său, SRL "Canopus" prin scrisoarea din 29 februarie 2004 către 
departamentul Vamal al Republicii Moldova interzice introducerea posterioară a 
produselor SA "Днепропетровский лакокрасочный завод" pe teritoriul Republicii 
Moldova, învocind faptul utilizării de către ultimul a mărcii înregistrate după SRL 
"Canopus". 

SRL "Canopus" nu dispune de careva posibilităţi industriale de producere a 
produselor proprii sub marca înregistrată. 

Astfel, înregistrarea mărcii "imaginea unui păun la picioarele căruia este litera 
"D", despre care SRL "Canopus" cunoştea cu certitudine că aparţine companiei 
ucrainene, a avut drept scop influenţarea de către ultimii a livrărilor de marfă pe 
teritoriul Republicii Moldova de către SA "Днепропетровский лакокрасочный 
завод". 

Conform art. 10bis al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii 
industriale, ţările Uniunii sînt obligate să asigure cetăţenilor Uniunii o protecţie 
efectivă împotrivă concurenţei neloiale. 

SRL "Canopus", îndeplinind un act de concurenţă neloială, urmărea scopul de a 
monopoliza desfacerea producţiei SA "Днепропетровский лакокрасочный завод" 
pe teritoriul Republicii Moldova. 

Faptul existenţei relaţiilor economice între SRL "Canopus" şi SA 
"Днепропетровский лакокрасочный завод" în Republicii Moldova, prin 
intermediul SRL "Canopus", permite aplicarea prevederilor art. 6septies al Convenţiei 
de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, conform căruia, dacă agentul sau 
reprezentantul celui care este titularul unei mărci într-un din ţările Uniunii va cere, 
fără autorizaţia acestui titular, înregistrarea pe propriul său nume a mărcii respective 
în una sau mai multe din aceste ţări, titularul va avea dreptul să se opusă acestei 
înregistrări cerute sau să reclame radierea ei, sau dacă legea ţării îngăduie aceasta, să 
ceară transferul înregistrării în favoarea sa, afară de cazul în care agentul sau 
reprezentantul va aduce o justificare a faptelor sale.  

Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 
respinge argumentele recurentului SRL "Canopus" precum că contractul de livrare a 
mărfurilor posibil că nu  a avut urmări juridice şi nu specifică care anume produse 
constituie obiectul contractului nominalizat, din considerentele că, din anexa nr. 1 la 
contractul nr. 2675 din 08 iunie 1999 se confirmă că obiectul contractului îl constituie 
produsele ce poartă marca "imaginea unui păun la picioarele căruia este litera "D", iar 
scrisorile de transport internaţional confirmă faptul că contractul  nr. 2675 din 08 
iunie 1999 a avut efecte juridice corespunzătoare. 

Conform art. 26 al. (1) Legea privind mărcile şi denumirile de origine a 
produselor nr. 588-XII din 22 septembrie 1995, înregistrarea mărcii sau a denumirii 
de origine a produsului poate fi recunoscută nulă, integral sau parţial, în perioada 
termenului de valabilitate a acesteia, dacă: 

a) a fost efectuată cu încălcarea prezentei legi; 
b) folosirea mărcii induce în eroare consumatorii; 
c) s-au schimbat factorii naturali într-o zonă geografică; 
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d) produsul pentru care este folosită a denumire de origine nu mai posedă 

calităţile deosebite specificate; 
e) au apărut alte motive întemeiate. 
Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

consideră că, prima instanţă a ajuns la o concluzie corectă cu privire la admiterea 
acţiunii, deoarece s-a confirmat cu certitudine nulitatea deciziei Agenţiei de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova de înregistrare sub nr. 9280 din 
05 februarie 2003 după SRL "Canopus" a mărcii "imaginea unui păun la picioarele 
căruia este litera "D" şi a certificatului de înregistrare a mărcii nr. 9280 pe numele 
SRL "Canopus", conform art. 26 al. (1) lit. e) al Legii nominalizate. 

Astfel, din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că, hotărîrea 
primei instanţe este intermediată şi legală, iar temeiurile invocate de către recurenţi 
sînt neîntemeiate, Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 
Justiţie ajunge la concluzia de a respinge recursurile şi de a menţine hotărîrea primei 
instanţe. 

În conformitate cu art. 417 alin. (1) lit. a), art. 419 CPC, Colegiul Civil şi de 
contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie. 

 
dec ide  

    
Se resping recursurile declarate de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova şi Societatea cu Răspundere Limitată "Canopus". 
Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 25 octombrie 2005 în pricina 

civilă la cererea de chemare şi judecată a Societăţii pe Acţiuni "Днепропетровский 
лакокрасочный завод" împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 
Republicii Moldova şi Societăţii cu Răspundere Limitată "Canopus" cu privire la 
contestarea hotărîrilor. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 
 
Preşedintele şedinţei, judecătorul      Vera Machinskaia 
 
Judecătorii       Iuliana Oprea 
         Iulia Cimpoi  


