
Dosarul nr. 2-29/2005 
 

HOTĂRÎRE 
În numele legii 

 
25 octombrie 2005     Chişinău  
 
Colegiul civil şi de contencios administrativ 
al Curţii de Apel Chişinău  
 
Compus din: 
 
Preşedintele şedinţei:    A. Gavriliţa 
Grefiera:    A. Vîrlan 
 
a judecat în şedinţă publică cauza civilă la acţiunea Societăţii pe acţiuni de tip deschis  
„Днепропетровский лакокрасочный завод” către Agenţia de Stat pentru protecţia 
Proprietăţii Industriale (AGEPI ) şi SRL „Canopus” privind anularea deciziei AGEPI 
privind înregistrarea mărcii nr. 9280 pe numele SRL „Canopus” firma de producţie şi 
comerţ şi anularea hotărîrii Comisiei de Apel 
 

a  cons ta ta t :  
 

Prin decizia direcţiei Mărci şi Modele Industriale a Agenţiei de Stat pentru 
Protecţia Proprietăţii Industriale (AGEPI) din 05.02.2003 după SRL „Canopus” sub 
nr. 9280 a fost înregistrată marca „imaginea unui păun la picioarele căruia este litera 
„Д”  cu nr. depozitului 010920 din 31.01.2002. 

Comisia de Apel a AGEPI prin hotărîrea din 13.10.2004 a respins contestaţia 
depusă de Societatea pe acţiuni de tip deschis „Днепропетровский лакокрасочный 
завод” împotriva înregistrării mărcii „imaginea unui păun la picioarele căruia este 
litera „Д”. 

Nefiind de acord cu decizia AGEPI din 05.02.2003 şi hotărîrea Comisiei de 
Apel al AGEPI din 13.10.2004 Societatea pe acţiuni de tip deschis 
„Днепропетровский лакокрасочный завод” s-a adresat în Curtea de Apel Chişinău 
cu acţiune în care a solicitat anularea înregistrării mărcii „imaginea unui păun la 
picioarele căruia este litera „Д” după SRL „Canopus„ sub nr. 9280 şi a hotărîrii 
Comisiei de Apel al AGEPI din 13.10.2004. 

În şedinţa de judecată reprezentantul Societăţii pe acţiuni de tip deschis 
„Днепропетровский лакокрасочный завод” Malic Gheorge a susţinut cererea de 
chemare în judecată şi a solicitat să fie admise, indicînd că titular legitim al mărcii 
figurative „imaginea unui păun la picioarele căruia este litera „Д”, este firma 
ucraineană Societatea pe acţiuni de tip deschis „Днепропетровский лакокрасочный 
завод”, înregistrînd această marcă în anul 1962 sub nr. SU 25107 şi ulterior în anul 
2002 sub nr. UA 1919 pentru produsele din clasa 02. Dispunînd de dreptul exclusiv 
asupra mărcii menţionate pe teritoriul Ucrainei, titularul mărcii producea conştiincios 
produse de sortiment, care au devenit renumite nu numai în ţara de origine, dar şi în 
alte ţări în particular în Moldova. 
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Firma de producţie şi comerţ „Canopus” SRL a depus cerere de înregistrare a 

mărcii „imaginea unui păun la picioarele căruia este litera „Д” la AGEPI, încălcînd 
regulile concurenţei, deoarece ea achiziţiona produse marcate cu semnul „imaginea 
unui păun la picioarele căruia este litera „Д” de la Societatea pe acţiuni de tip deschis 
„Днепропетровский лакокрасочный завод”. 

Astfel titularul mărcii ucrainene cu nr. 1919, una din ţările parte a Convenţiei – 
firma Societatea pe acţiuni de tip deschis „Днепропетровский лакокрасочный 
завод” şi SRL „Canopus” titularul mărcii contestate au avut anumite relaţii 
economice. Astfel marca cu nr. 9280 titular SRL „Canopus” este o reproducere a 
mărcii ucrainene  cu nr. 1919 şi urmează a fi anulată în conformitate cu art. 6-septies 
al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale. Concomitent 
urmează a fi anulat şi certificatul de înregistrare a mărcii nr. 9280 eliberat de Agenţia 
de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale pe numele SRL „Canopus”. 

Contactele de import în Republica Moldova a produselor societăţii pe acţiuni de 
tip deschis „Днепропетровский лакокрасочный завод” încheiate cu firma 
„Canopus” nu prevedeau permisiunea de a înregistra marca pe numele ultimului. 

Cererea SRL „Canopus” din 31.01.2002 de înregistrare a mărcii pe numele său 
în conformitate cu art. 10-bis al Convenţiei de la Paris a îndeplinit condiţiile unui act 
de concurenţă neloială. Această marfă care a fost elaborată şi promovată în circuitul 
economic de către firma ucraineană pe numele reprezentantului importatorului va 
conduce la limitarea activităţii firmei producătoare pe teritoriul Republicii Moldova. 
Această restricţie poate să se exprime prin interzicerea importului produselor şi 
absenţa unei alternative în selectarea distribuitorilor, impunînd de asemenea 
producătorul că accepte orice condiţii, dictate de către SRL „Canopus”. 

Reprezentantul AGEPI I. Clatinici acţiunea nu a recunoscut şi instanţei a 
explicat că înregistrarea mărcii contestate a avut loc în strictă conformitate cu 
legislaţia naţională şi internaţională şi nu sînt careva temeiuri de anulare a acesteia. 

Reprezentantul SRL „Canopus” T. Baliţchi a solicitat respingerea cererilor de 
chemare în judecată ca fiind nefondate şi instanţei a explicat la data de 05.02.2003 ca 
urmare de depunere a cererii de înregistrare a mărcii de către AGEPI pe numele  SRL 
„Canopus” a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii „imaginea unui păun la 
picioarele căruia este litera „Д” cu nr. de depozit 010920 din 31.01.2002. Certificatul 
nominalizat a fost eliberat în urma examinării de către AGEPI a cererii SRL 
„Canopus” şi a semnului solicitat de aceasta şi în cadrul acestor examinări a fost 
verificată respectarea cerinţelor legale şi a temeiurilor de respingerii a cererii de 
înregistrare a mărcii. Ca rezultat a fost luată decizia de admiterea cererii depuse şi de 
publicare a acesteia în conformitate cu legislaţia în vigoare. Consideră decizia 
direcţiei Mărci şi Modele Industriale a Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 
Industriale (AGEPI) din 05.02.2003 de înregistrare a mărcii după SRL „Canopus” 
sub nr. 9280 cît şi hotărîrea comisei de apel a AGEPI din 13.10.2004 legale şi nu 
există temei de a fi anulate. 

Analizînd argumentele invocate în cererea de chemare în judecată, explicaţiile 
participanţilor la proces, materialele dosarului instanţa considere acţiunea întemeiată 
şi urmează a fi admisă din următoarele considerente. 

Din materialele dosarului şi din explicaţiile părţilor s-a stabilit cu certitudine că 
Societatea pe acţiuni de tip deschis „Днепропетровский лакокрасочный завод” a 
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înregistrat marca „imaginea unui păun la picioarele căruia este litera „Д” în anul 
1962 sub numărul SU 25107 iar apoi în 2002 sub nr. UA 1919. Dispunînd de drepturi 
exclusive asupra mărcii menţionate titularul pe parcursul întregii perioade începînd 
cu 1962 pînă în prezent a produs produse de sortiment care au devenit renumite nu 
numai în ţara de origine, dar şi în alte ţări, în particular în Republica Moldova. 

Materialele cauzei dovedesc că începînd cu 18.06.1999 între Societatea pe 
acţiuni de tip deschis „Днепропетровский лакокрасочный завод” şi SRL 
„Canopus” a fost încheiat un contract în baza căruia Societatea pe acţiuni de tip 
deschis „Днепропетровский лакокрасочный завод” o perioadă îndelungată a livrat 
în adresa SRL „Canopus” producţia sa purtătoare de marca „imaginea unui păun la 
picioarele căruia este litera „Д”. Astfel este indiscutabil faptul că SRL „Canopus” nu 
a inventat de sine stătător marca „imaginea unui păun la picioarele căruia este litera 
„Д” ci din start cunoştea despre faptul apartenenţei acestei mărci Societăţii pe acţiuni 
de tip deschis „Днепропетровский лакокрасочный завод”. 

Ulterior înregistrînd marca „imaginea unui păun la picioarele căruia este litera 
„Д” pe numele său SRL „Canopus” prin scrisoarea din 29.02.2004 către 
departamentul Vamal al Republicii Moldova interzice introducerea posterioară a 
produselor Societăţii pe acţiuni de tip deschis „Днепропетровский лакокрасочный 
завод” pe teritoriul Republicii Moldova, invocînd faptul utilizării de către ultimul a 
mărcii înregistrate după SRL „Canopus”. În acelaşi timp este dovedit faptul că SRL 
„Canopus” nu dispune de careva posibilităţi industriale de producere a produselor 
proprii sub marca înregistrată. Din aceste circumstanţe rezultă că înregistrarea mărcii 
„imaginea unui păun la picioarele căruia este litera „Д” despre care SRL „Canopus” 
cunoştea cu certifitudine că ea aparţine companiei ucrainene a avut drept scop 
influenţarea de către ultimii a livrărilor  de marfă pe teritoriul Republicii Moldova de 
către Societatea pe acţiuni de tip deschis „Днепропетровский лакокрасочный 
завод”. Asemenea acţiuni se încadrează în prevederile art. 10bis al Convenţiei de la 
Paris pentru protecţia proprietăţii industriale. SRL „Canopus” îndeplinind un act de 
concurenţă neloială, urmărea scopul de a monopoliza desfacerea producţiei Societăţii 
pe acţiuni de tip deschis „Днепропетровский лакокрасочный завод” pe teritoriul 
Republicii Moldova. 

De asemenea faptul existenţei relaţiilor economice între SRL „Canopus” şi 
Societatea pe acţiuni de tip deschis „Днепропетровский лакокрасочный завод” şi 
anume comercializarea produselor sale de către Societatea pe acţiuni de tip deschis 
„Днепропетровский лакокрасочный завод” în Republica Moldova prin intermediul 
SRL „Canopus” permite aplicarea prevederilor art. 6 septis a Convenţiei de la Paris 
pentru protecţia proprietăţii industriale care prevede că dacă agentul sau 
reprezentantul celui care este titularul unei mărci într-una din ţările Uniunii va cere 
fără autorizaţia acestui titular, înregistrarea pe propriul său nume a mărcii respective 
în una sau mai multe aceste ţări, titularul va avea dreptul să se opună 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. SRL „Canopus” în referinţă 
depusă de asemenea şi pe parcursul procesul judiciar nu a prezentat careva argumente 
care ar justifica acţiunile sale de înregistrare a mărcii de pe produsele importate de 
sine pe teritoriu Republicii Moldova. Afirmaţiile ultimului precum că contractul de 



 4 
livrare a mărfurilor posibil că nu a avut urmări juridice şi nu specifică care anume 
produse constituie obiectul acestui contract nu-şi găsesc confirmare în materialele 
prezentate. Din anexa nr. 1 la contractul nr. 2675 din 08.06.1999 reiese că obiectul 
contractului îl constituie produsele ce poartă marca „imaginea unui păun la picioarele 
căruia este litera „Д”. Scrisorile de transport internaţional confirmă faptul că 
contractul nr. 2675 din 08.06.1999 a avut efecte juridice corespunzătoare. 

Analizînd argumentele invocate instanţa consideră faptele expuse drept motive 
întemeiate care în baza art. 26, al. 1, e) Legii privind mărcile şi denumirile de origine 
a produselor nr. 588-XIII/1995 permit recunoaşterea nulităţii deciziei direcţiei Mărci 
şi Modele Industriale a Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale 
(AGEPI) de înregistrare sub nr. 9280 din 05.02.2003 după SRL „Canopus” a mărcii 
„imaginea unui păun la picioarele căruia este litera „Д”, cît şi a certificatului de 
înregistrare a mărcii nr. 9280 pe numele SRL „Canopus”. 

Prin considerentele expuse, în temeiul art. 26, al. 1, e) Legii privind mărcile şi 
denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII/1995, art. 6sepsis, 10bis ale Convenţiei 
de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, conform prevederilor art. art. 239-
241 CPC RM, instanţa de judecată 

 
hotă răş te : 

 
A admite cererea de chemare în judecată depusă de Societatea pe acţiuni de tip 

deschis „Днепропетровский лакокрасочный завод”. 
A anula decizia direcţiei Mărci şi Modele Industriale a Agenţiei de Stat pentru 

Protecţia Proprietăţii Industriale (AGEPI) din 05.02.2003 prin care după SRL 
„Canopus” sub nr. 9280 a fost înregistrată marca „imaginea unui păun la picioarele 
căruia este litera „Д” cu nr. depozitului 010920 din 31.01.2002, certificatul de 
înregistrare a mărcii nr. 9280 eliberat de Agenţia de Stat pentru protecţia proprietăţii 
Industriale pe numele SRL „Canopus” şi hotărîrea Comisie de Apel a Agenţiei de 
Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale din 13.10.2004 prin care a fost respinsă 
contestaţia depusă de Societatea pe acţiuni de tip deschis „Днепропетровский 
лакокрасочный завод”. 

Hotărîrea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 15 
zile. 

 
 
Preşedintele şedinţei    Gavriliţa A.    
             


