
prima instanţă: L. Popova                                                      dosarul nr. 2r-242/10 

 

D E C I Z I E 

29 septembrie 2010                                  mun. Chişinău 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al 

Curţii Supreme de Justiţie 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                  Anastasia Pascari 

Judecătorii                                                                             Ala Cobăneanu 

                                                                                               Ion Corolevschi 

Cu participarea translatorului Cravcenco Victoria 

 

examinând în şedinţă publică recursul declarat de ÎM „Boncom” SRL, în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată a „Euro-Link Marketing Limited” 

împotriva ÎM „Boncom” SRL, intervenienţi accesorii Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală şi Topol Jan cu privire la protecţia mărcii comerciale, 

împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 26 aprilie 2010, prin care 

acţiunea a fost admisă. 

c o n s t a t ă 

 

„Euro-Link Marketing Limited”, la 17 martie 2010, a depus o cerere de 

chemare în judecată împotriva ÎM „Boncom” SRL, intervenienţi accesorii Agenţia 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi Topol Jan cu privire la protecţia mărcii 

comerciale. 

În motivarea acţiunii reclamantul a invocat că ÎM „Boncom” SRL, în baza 

cererii depuse la 04.04.2007, a primit de la AGEPI certificatul de înregistrare a 

mărcii comerciale „Topas” nr. 16864 pentru produsele şi serviciile claselor 11 şi 35.  

Consideră acţiunile pârâtului în vederea înregistrării mărcii ca fiind contrare 

legii, deoarece la data depunerii cererii pentru înregistrarea mărcii acesta ştia despre 

existenţa, inclusiv peste hotarele republicii, a mărcii comerciale „Topas”, care este 

bine cunoscută în ţara de origine şi care este promovată pentru aplicare în Republica 

Moldova, sau despre promovarea cărei se duc negocieri şi anume înregistrarea 

internaţională 88552 „Topas”-M. Acţiunile de promovare a mărcii în Republica 

Moldova sînt confirmate prin încheierea contractului de dealer nr. TH/D 17-02-06 

din 28.02.2006 între OGN „Topol–Eco” şi Masteco-Grup SRL, participarea la 

expoziţie din Chişinău „CITI Build 2006” a dealerului Grup SRL la 22-25 martie 

2006, unde au fost prezentate staţii de aeraţie cu marca comercială „Topas”, 

anunţurile publicitare din publicaţia care conţine informaţii despre utilajul cu marca 

comercială „Topas” din 18.10.2006, contractul de livrare nr. TH/358-09-06 din 

27.09.2006, în urma căruia utilajul cu marca comercială „Topas” a fost livrat în 

Republica Moldova şi a întrat în circuitul civil. Toate aceste acţiuni au fost efectuate 

până la data depunerii de către pârât a cererii cu privire la înregistrarea mărcii 

naţionale.  

Reclamantul şi-a întemeiat pretenţiile din acţiune pe prevederile art.21 alin. (1) 

lit. b) al Legii cu privire la protecţia mărcilor comerciale nr.38-XVI din 29.02.2008 



 

  

şi din motivele enunţate a solicitat anularea înregistrării mărcii comerciale „Topas” 

nr. 16864. 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 26 aprilie 2010 acţiunea a fost 

admisă. S-a anulat înregistrarea mărcii „Topas” pe numele ÎM „Boncom” SRL 

conform certificatului de înregistrare nr. 16864 pentru produsele din clasa 11 şi 

serviciile din clasa 35 CIPS. 

ÎM „Boncom” SRL, la 29 aprilie 2010, a declarat recurs împotriva hotărârii 

primei instanţe, solicitând admiterea recursului, casarea hotărârii primei instanţe şi 

emiterea unei noi hotărâri prin care a respinge acţiunea.  

 În motivarea recursului se menţionează că prima instanţă la emiterea hotărârii 

nu a constatat şi elucidat pe deplin circumstanţele ce au importanţă pentru 

soluţionarea pricinii în fond şi a interpretat eronat legea. 

În şedinţa instanţei de recurs reprezentantul recurentului ÎM „Boncom” SRL – 

Conea Diana a susţinut recursul şi a solicitat admiterea lui cu casarea hotărârii 

primei instanţe şi emiterea unei noi hotărâri prin care a respinge acţiunea. 

Reprezentantul intimatului „Euro-Link Marketing Limited” – Cobza Daniel nu 

a fost de acord cu motivele invocate în recurs şi a solicitat de a fi respins cu 

menţinerea hotărârii atacate. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu AGEPI – Ciuş Doina de asemenea a 

solicitat respingerea recursului cu menţinerea hotărârii atacate. 

Intervenientul accesoriu Topol Jan la şedinţa instanţei de recurs a declarat că el 

este posesorul Certificatului de înregistrare a mărcii „Topol” în Republica Cehă cu 

drept preferenţial din 27.01.95 şi director al Companiei „Topas Water s.r.o.” Cehia. 

Consideră hotărârea atacată ca nelegală, deoarece ÎM BONCOM SRL este 

reprezentantul exclusiv al Companiei „Topas Water s.r.o.” Cehia şi conform 

contractului dintre ei din 06.06.2005 şi permisiunii sale ea deţine dreptul deplin să 

înregistreze această marcă pe teritoriul R.Moldova. Astfel consideră că instanţa de 

fond greşit a calificat acţiunile  ÎM BONCOM SRL ca ilegale. Întreprinderea „Euro-

Link Marketing Limited” de mai multe ori a încălcat dreptul lui de autor asupra 

tehnologiei „Topas”, de aceea a avut cu ei mai multe litigii de judecată, în care i     

s-au dat câştig de cauză. Şi în litigiul dat solicită să i se dea câştig de cauză ÎM 

„Boncom” SRL. 

Audiind declaraţiile părţilor, studiind probele din dosarul cauzei, Colegiul civil 

şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră că recursul 

declarat de ÎM „Boncom” SRL urmează a fi admis cu casarea hotărârii atacate şi 

emiterea unei noi hotărâri prin care a respinge acţiunea din considerentele ce 

urmează. 

În conformitate cu art. 417 alin. (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. 

Aşadar, la emiterea hotărârii de admitere a acţiunii prima instanţă a 

concluzionat că la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, ÎM 

„Boncom” SRL ştia cu certitudine despre existenţa în străinătate a mărcii 



 

  

comerciale „Topas” care se bucură de renume în ţară şi este promovată în Republica 

Moldova, acţiuni care poartă un caracter de rea-credinţă şi servesc temei pentru 

anularea mărcii înregistrate pe numele ÎM „Boncom” SRL.  

Această concluzie a primei instanţe colegiul o consideră greşită, deoarece este 

în contradicţie cu legislaţia din domeniu şi cu circumstanţele de fapt ale litigiului. 

După cum s-a constatat prin probele cercetate la dosar, în cazul dat ÎM Boncom 

SRL este unicul reprezentant al Companiei „Topas Water s.r.o.” Cehia şi conform 

contractului din 06.06.2005 deţine dreptul deplin să înregistreze această marca 

„Topas” pe teritoriul R.Moldova, ceea ce a şi făcut.  

Astfel colegiul de recurs conchide că nu sunt temeiuri de anulare a înregistrării 

mărcii „Topas” pe numele ÎM „Boncom” SRL conform certificatului de înregistrare 

nr. 16864 pentru produsele din clasa 11 şi serviciile din clasa 35 CIPS, deoarece 

aceasta a avut loc în corespundere cu legislaţia în vigoare. 

Din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că hotărârea primei 

instanţe este ilegală, iar argumentele invocate de recurent sunt întemeiate, Colegiul 

civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia 

de a admite recursul şi de a casa hotărârea primei instanţe cu emiterea unei noi 

hotărâri prin care a respinge acţiunea. 

În conformitate cu art. 417 alin. (1) lit. c), art. 419 CPC, Colegiul civil şi de  

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

 

d e c i d e 

 

Se admite recursul declarat de ÎM „Boncom” SRL. 

Se casează hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 26 aprilie 2010, în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată a „Euro-Link Marketing Limited” împotriva 

ÎM „Boncom” SRL, intervenienţi accesorii Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală şi Topol Jan cu privire la protecţia mărcii comerciale şi se emite o 

hotărâre nouă prin care acţiunea se respinge ca neîntemeiată. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare.   

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                              Anastasia Pascari 

 

Judecătorii                                                                                       Ala Cobăneanu   

 

                                                                                                         Ion Corolevschi 

 

 

 

 

 

 

 

 


