
prima instanţă: CA Chişinău 

 Judecător –  M. Anton                                                             dos. nr.2r-109/10 

 

D E C I Z I E 

 

 11 iunie 2010                                                     mun. Chişinău 

 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie a RM 

în componenţa: 

           Preşedintele şedinţei  - Nina Cernat 

           Judecătorii – Valentina Clevadî, Svetlana Filincova  

 

cu participarea: reprezentantului recurentului, SRL “Rincom-Grup”, Andrei Balan, 

împuternicit în baza procurii nr. 1-P din 15.10.2009, a reprezentantului AGEPI, Sibov 

Liviu, împuternicit în baza procurii nr. 12 din 12.01.2010, a reprezentantului intimatului, 

Melnic Petru, în baza mandatului nr. 00156 din 12.05.2010, reprezentantul intimatului, 

Mark Marszaekowschi, Glazunov Chiril, împuternicit în baza procurii din 19.06.2008 

 

 examinînd în şedinţă publică cererea de recurs  declarată de SRL “Rincom-Grup”  

 în cauza civilă la cererea de chemare în judecată a Zaklady Miesne “Marko-

Walichnowy” Sp.z.o.o împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală a RM, 

intervenient accesoriu SRL “Rincom-Grup” privind anularea hotărîrii Comisiei de Apel a 

AGEPI şi a mărcilor combinate şi cererea de chemare în judecată depusă de Zaklady 

Miesne “Marko-Walichnowy” Sp.z.o.o împotriva SRL “Rincom-Grup”, intervenient 

accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a RM privind recunoaşterea 

concurenţei neloiale şi nulităţii înregistrării de către AGEPI a mărcii combinate “Marko-

Walichnowy”, 

             împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 07.12.2009, prin care acţiunea 

reclamantului a fost admisă 

  
                                                                  c o n s t a t ă :  

 

La 29.07.2008, Zaklady Miesne “Marko-Walichnowy” Sp.z.o.o  a depus  o cerere de 

chemare în judecată în  Curtea de Apel Chişinău împotriva Agenţiei de Stat pentru 

Proprietate Intelectuală a RM, intervenient accesoriu SRL “Rincom-Grup” privind 

anularea hotărîrii Comisiei de Apel a AGEPI din 29.01.2008 şi a mărcilor 

combinate,,Marko-Walichnowy” nr.13726 şi mărcile nr.13985, 13986, 13987, 13889, 

14097, 14098, 14099, înregistrate la 24.06.2005, titularul cărora este SRL ,,Rincom-

Grup”. De asemenea, Zaklady Miesne “Marko-Walichnowy” Sp.z.o.o  a înaintat o cerere 

de chemare în judecată   împotriva SRL “Rincom-Grup”, intervenient accesoriu Agenţia 

de Stat pentru Proprietate Intelectuală a RM privind recunoaşterea concurenţei neloiale şi a 

mărcilor comerciale. 

Întru argumentarea motivelor ce au generat înaintarea cererii sa- invocate că, 

înregistrarea de către SRL “Rincom-Grup” la 24.06.2005, a mărcii combinate “Marko-

Walichnowy” cu nr. 13985, 13986, 13987, 13889, 14097, 14098, 14099 este ilegală, 



deoarece titularul legitim al mărcii respective este firma  Zaklady Miesne “Marko-

Walichnowy” Sp.z.o.o . 

Consideră reclamantul, că potrivit art. 10-bis al Convenţiei din Paris, acţiunile SRL 

“Rincom-Grup” sînt acte de concurenţă neloială. Ca titular legitim al mărcii combinate 

“Marko-Walichnowy”, dispune de drepturi exclusive asupra mărcii menţionate pe 

teritoriul Poloniei, şi pe teritoriul altor ţări. Marca “Marko-Walochnowy” a fost elaborată 

şi promovată în circuitul economic de către Zaklady Miesne “Marko-Walichnowy” 

Sp.z.o.o. Înregistrarea de către AGEPI Republica Moldova a mărcii “Marko Walichnowy” 

şi achiziţionarea produselor  marcate cu semnul  “Marko Walichnowy” de către SRL 

“Rincom-grup” induce în eroare consumatorul privind producătorul produselor, fiind 

ignorate prevederile art.7(2)a) al Legii nr.588/1995 privind mărcile şi denumirile de 

origine a produselor, în consecinţă ducînd la  încălcarea regulilelor concurenţei neloiale,  

generînd  limitarea activităţii firmei producătoare în Republica Moldova. 

 La 31.10.2007, a depus la  Comisia  de Apel  a AGEPI  cererea nr. 4298, contestînd 

marca combinată ,,Marko-Walichnowy” nr.13726 şi mărcile nr.13985, 13986, 13987, 

13889, 14097, 14098, 14099, titularul cărora este SRL ,,Rincom-Grup” pe motiv că prin 

înregistrarea acestora după SRL ,,Rincom-Grup” i s-a încălcat dreptul  la înregistrarea 

mărcilor în baza cererilor cu nr. de depozit 022929, 022185, 022186, 022187,022188.  

Comisia de Apel a AGEPI, prin hotărîrea din 29.01.2008, a respins contestaţia 

nr.4298 din 31.10.2007, depusă de către Zaklady Miesne “Marko-Walichnowy” Sp.z.o.o, 

privind anularea înregistrării mărcii combinate “Marko-Walichnowy”. 

Consideră, hotărîrea Comisiei de Apel a  AGEPI ilegală, deoarece titularul legitim al 

mărcii combinate “Marko-Walichnowy” este firma Zaklady Miesne “Marko-Walichnowy” 

Sp.z.o.o, care produce din anul 2004   conserve sub această marcă. Anterior conservele au 

fost produse la fabrica “Marko Pek”, însă logotipul “Marko-Walichnowy” a rămas fără 

schimbări. Dispunînd de drepturi exclusive asupra mărcii menţionate pe teritoriul Poloniei, 

este producătorul diferitor produse care au devenit renumite nu numai în ţara de origine , 

ci şi în în alte ţări. Astfel, înregistrarea mărcii nominalizate de către o altă persoană  duce 

în eroare consumatorul privind producătorul produselor/serviciilor. 

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 10 aprilie 2009 s-a dispus conexarea 

pentru examinare într-un singur proces a cererii de chemare în judecată a Zaklady Miesne 

“Marko-Walichnowy” Sp.z.o.o împotriva AGEPI a RM, intervenient accesoriu SRL 

“Rincom-Grup” privind anularea hotărîrii Comisiei de Apel a AGEPI şi a mărcilor 

combinate şi cererii de chemare în judecată depusă de Zaklady Miesne “Marko-

Walichnowy” Sp.z.o.o împotriva SRL “Rincom-Grup”, intervenient accesoriu AGEPI a 

RM privind recunoaşterea concurenţei neloiale şi nulităţii înregistrării de către AGEPI a 

mărcii combinate “Marko-Walichnowy”. 

SRL ,,Rincom Grup” a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată pe motiv 

că,  compania Zaklady Miesne “Marko-Walichnowy” Sp.z.o.o înregistrînd marca pe 

teritoriul Poliniei, nu a dorit să o înregistreze în Moldova, astfel  s-a lipsit de dreptul de aşi 

asigura protecţia acestei mărci pe teritoriul Moldovei. Alt motiv este că, reclamantul nu a 

contestat hotărîrea AGEPI RM  conform art.17 al Legii privind mărcile şi denumirile de 

origine a produselor, în termenul stabilit şi nu a depus cerere privind recunoaşterea 

mărcilor deţinute drept notorii. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 07 decembrie 2009 cererea de chemare în 

judecată a Zaklady Miesne “Marko-Walichnowy” Sp.z.o.o a fost admisă parţial fiind: 

anulată hotărîrea Comisiei de Apel a AGEPI din 29.01.2008 “cu privire la respingerea 



contestaţiei depuse de către  Zaklady Miesne “Marko-Walichnowy” Sp.z.o.o” şi 

menţinerea în vigoare a înregistrării mărcii “Marko-Walichnowy” nr. 13726;  anulată 

înregistrarea mărcii combinate   “Marko-Walichnowy”, înregistrată de AGEPI pe numele 

titularului SRL “Rincom-Grup”. De asemenea a fost admisă parţial cererea de chemare în 

judecată a  Zaklady Miesne “Marko-Walichnowy” Sp.z.o.o împotriva SRL “Rincom-

Grup”, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a RM privind 

recunoaşterea concurenţei neloiale şi nulităţii înregistrării de către AGEPI a mărcii 

combinate “Marko-Walichnowy” fiind anulată înregistrarea mărcilor combinate nr. 13985, 

13986, 13987, 13889, 14097, 14098, 14099 , titularul cărora este SRL “Rincom-Grup”. În 

rest acţiunea a fost respinsă ca neîntemeiată. 

SRL “Rincom-Grup” a înaintat cerere de recurs împotriva hotărîrii instasnţei de 

fond, solicitînd admiterea acesteia, casarea hotărîrii în partea admiterii acţiunii, cu 

emiterea unei noi hotărîri prin care pretenţiile  Zaklady Miesne “Marko-Walichnowy” 

Sp.z.o.o  împotriva AGEPI şi SRL “Rincom-Grup” să fie respinse integral.  

Drept temei de recurs s-au invocat prevederile art. 400 alin. (2) lit.a) CPC al RM, 

motivînd că instanţa de fond nu a aplicat legea care trebuia să fie aplicată şi concluziile 

expuse în hotărîre sunt în  contradicţie cu circumstanţele pricinii, cît şi faptul că nu au fost 

dovedite circumstanţele considerate de prima instanţă ca fiind stabilite. 

Întru argumentarea motivelor de recurs s-a indicat că, la 24 iunie 2005 SRL 

“Rincom-Grup” a depus la AGEPI o cerere de înregistrare a mărcii “Marko Walichnowy”, 

în urma examinării căreia nu au fost stabilite careva drepturi anterioare înregistrate şi 

protejate pe teritoriul Republicii Moldova asupra mărcii menţionate. Fiind constatată 

respectatea tuturor condiţiilor stipulate în art. 13 alin. (2)  din Legea nr. 588-XIII din 22 

septembrie 1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor (în vigoare la acel 

moment), AGEPI a emis decizia privind publicarea cererii de înregistrare a mărcii în 

Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală. În termenul de 3 luni de la data publicării 

datelor  cu privire la înregistrarea mărcii nu a fost depusă la AGEPI nici o contestaţie la 

Comisia de Apel  împotriva înregistrării mărcii în baza art. 17 alin. (1) din legea 

nominalizată. Consider că înregistrarea mărcii  “Marko Walichnowy” a avut loc în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

De asemenea, invocă faptul că înregistrarea corectă a mărcii rezultă şi din actele 

internaţionale: art. 4 alin. (1), lit. A din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii 

intelectuale din 20 martie 1883 (în vigoare pentru Republica Moldova din 25 decembrie 

1991, iar pentru Polonia din 10 noiembrie 1919), potrivit căruia cel care a depus în condiţii 

reglementare, într-una din ţările uniunii, o cerere de brevet de invenţie, de model de 

utilitate, de desen sau model industrial, de marcă de fabrică sau de comerţ, sau succesorul 

său în drepturi, va beneficia, pentru a efectua depozitul în celelate ţări, de un drept de 

prioritate în termenele precizate mai jos. Acelaşi articol lit. c) stipulează că temenul de 

prioritate va fi de 6 luni pentru mărcile de fabrică sau de comerţ. Acest termen începe să 

curgă de la data depozitului primei cereri, ziua depozitului nu este cuprinsă în termen. 

Consideră recurentul, că instanţa de fond a aplicat eronat art. 7 alin. (2), lit. a) din 

Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, or, înregistrarea mărcii  din 

speţa în cauză după SRl “Rincom-Grup” nu induce în eroare consumatorul, deoarece pe 

toate produsele fabricate se conţine toată informaţia despre titularul mărcii –SRl “Rincom-

Grup”. În speţă au fost aplicate eronat şi prevederile art. 7 alin. (3) lit. a) din acelaşi act 

normativ. Întru susţinerea acestui fapt a indicat că în conformitate cu actele cauzei, marca 

“Marko Walichnowy” este înregistrată în Republica Polonia după persoana fizică –dnul 



Marek Marszalkowski , iar produsele sub această marcă erau fabricate la Compania Zaklad 

Produkcji Konserw “Marko-Pek” Sp.zo.o. Titularul mărcii pe teritoriul Republicii Polone 

este d-nul Marek Marszalkowski, care a încheiat contract de licenţă cu Compania Zaklady 

Miesne pentru folosirea mărcii înregistrate abia la 01 decembrie 2005. Astfel, la momentul 

depunerii cererii de înregistrare pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii în litigiu după 

SRL “Rincom-Grup”, Compania Zaklady Miesne “Marko-Walichnowy” Sp.zo.o. nu avea 

nici o tangenţă cu această marcă. 

 Recurentul consideră că şi prevederile alin. (1)  art. 26 din aceeaşi lege sînt 

inaplicabile , deoarece marca în litigiu a fost înregistrată după SRL “Rincom-Grup” în 

strictă conformitate cu legislaţia în vigoare şi Convenţia de la Paris pentru protecţia 

proprietăţii intelectuale. În cererea de recurs, se menţionează că prevederile art. 6 bis alin. 

(1) din Convenţia de la Paris ar putea fi aplicabil litigiului dat doar în cazul în care marca 

discutată ar fi fost recunoscută notorie pe teritoriul Republicii Moldova, iar reclamantul, 

contrar  art. 118  alin. (1) CPC RM,   nu a prezentat nici o probă în acest sens. 

Cît priveşte anularea mărcilor combinate  nr. 13985, 13986, 13987, 13889, 14097, 

14098, 14099,  prima  instanţă nu s-a expus   în nici un fel asupra argumentului SRL 

“Rincom-Grup”, potrivit căruia pretenţia reclamantului privind anularea acestor mărci 

combinate urma să fie scoasă de pe rol în baza art. 267 lit. a) CPC RM, deoarece 

solicitarea privind anularea înregistrării mărcii urma să fie adresată Comisiei de Apel , a 

cărei decizie poate fi atacată în instanţa judecătorească.  

În asemenea împrejurări, SRL “Rincom-Grup” consideră că anularea mărcilor 

înregistrate va avea ca efect o ingerinţă în dreptul societăţii de a se bucura de bunurile sale 

şi încălcarea dreptului de proprietate, garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1 al Convenţiei 

europene pentru drepturile omului şi art. 316 CC RM.      

În şedinţa instanţei de recurs reprezentantul recurentului SRL “Rincom-Grup” a 

reiterat cele invocate în cererea de recurs solicitînd admiterea acesteia, casarea actului 

judecătoresc contestat cu  adoptarea unei  noi hotărîri prin care să fie respinsă acţiunea. 

Reprezentanţii Zaklady Miesne “Marko-Walichnowy” Sp.zo.o au solicitat instanţei 

de recurs respingerea recursului ca neintemeiat cu menţinerea  hotătrîrii instanţei de fond. 

Reprerezentantul AGEPI a menţionat că legalitatea şi temeinicia hotărîrii contestate 

poate fi apreciată doar de instanţa ierarhic superioară.   

        Examinînd temeiurile de recurs în coraport cu opinia părţilor, materialele dosarului, 

prevederile legale incidente litigiului, Colegiul Civil şi de contencios administrativ 

consideră recursul neîntemeiat şi pasibil de respins din următoarele considerente. 

        În conformitate cu art. 417 alin. (1) lit. a) CPC, instanţa după ce judecă recursul este 

în drept să respingă recursul şi să menţină hotărîrea primei instanţe. 

 S-a constatat că, Marek Marszakowska este titularul mărcilor ,,Marco 

Walichnowy”, ,,Pate din Mazovia”, ,,Pate din carne de gîscă”, ,,Pate din carne de pasăre”, 

,,Pate din carne de curcan”, ,,Walichnowcka” în baza certificatelor de protecţie nr.142127 

din18.03.2004,nr.142128 din 18.03.2004, nr.142129 din 18.03.2004, nr.142130 din 

18.03.2004, nr.169004 din 20.04.2006, nr.169006 din 24.04.2006, nr.169005 din 

24.04.2006, mărcile fiind înregistrate în Oficiul de Brevete al Repeblicii Polone în 

registrul mărcilor ,,Marco Walichnowy”.  

Totodată, mărcile ,,Marco Walichnowy”, ,,Pate din Mazovia”, ,,Pate din carne de 

gîscă”, ,,Pate din carne de pasăre”, ,,Pate din carne de curcan”, au fost înregistrate după 

reclamant de către Organizaţie mondială de Proprietate Intelectuală, fiind eliberate 



certificatele de înregistrare nr.801369 din 22.05.2003, nr.80912 din 02.10.2003, nr.807066 

din 21.08.2003, nr.809120 din 02.10.2003, nr.80009121 din 02.10.2003. 

Ulterior, în baza contractului de licenţă semnat între  Marek Marsyalkowski şi 

Societatea Marko Walichnowy, cea din urmă a obţinut dreptul exclusive pentru utilizarea 

mărcii controversate, cît şi dreptul pentru a se adresa în orice instanţă, inclusiv şi instanţele 

judecătoreşti în scopul protecţiei mărcii (f.d. 176-177).  

La 24.06.2005, AGEPI Republica Moldova înregistrează marca ,,Marco-

Walichnawy” după titularul SRL ,,Rincom-Grup” eliberînd  certificatului nr.13726, 

nr.depozit 017391.  

Totodată, s-a constatat că SRL ,,Rincom-Grup”, pînă la înregistrarea acestei mărci 

după societate, a achiziţionat produse cu semnul ,,Marco-Walichnawy” (pateuri şi altă 

producţie) de la reclamantă, întroducîndu-le pe teritoriul Moldovei în scopul realizării. 

Pornind de la definirea noţiunii de marcă,   care îşi găseşte reflectare atît în art. 2 

alin. (1) Legii nr. 588-XIII  din  22 septembrie 1995 privind mărcile şi denumire de origine 

a produselor, cît şi în actele internaţionale, marca de produs şi marca de serviciu reprezintă 

orice combinaţie de semne, susceptibile de reprezentare grafică, ce serveşte la deosebirea 

produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de produsele sau serviciile altei 

persoane fizice sau juridice.  

Fiind obţinut titlul de protecţie în modul stabilit de lege, marca  diferenţiază 

produsele sau serviciile identice sau similare ale diferitelor persoane, avand capacitatea de 

a le apropia de consumator, contribuind la formarea clientelei fidele producătorului sau 

prestatorului de servicii. 

Conform prevederilor art.26 al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor din 06.09.2008,  la cererea oricărei persoane, 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 consumatorul; 

c) s-au schimbat factorii naturali într-o zonă geografică; 

d) produsul pentru care este folosită o denumire de origine nu mai posedă calităţile 

deosebite specificate; 

e) au apărut alte motive întemeiate. 

        Înregistrarea şi utilizarea  mărcii ,,Marco-Walichnawy” în Republica Moldova   după 

SRL “Rincom-Grup” se consideră  cu rea credinţă, deoarece la momentul depunerii cererii 

de înregistrare, SRl “Rincom-Grup”  ştia despre existenţa a unei astfel de mărci ce se 

bucură de renume în ţara de origine Polinia, şi care a fost promovată de teritoriul 

Republicii Moldova de însăşi recurent.  Respectiv, singur recurentul, la depunerea cererii 

de înregistrare a acestei mărci după SRL ,,Rincom-Grup”, era conştient de faptul că 

această înregistrare este viciată. 

       Conform art. 7 al. (4) lit. a) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor nr. 588 din 22 septembrie 1995, în calitate de mărci nu se înregistrează semnele 

identice sau similare care pot fi confundate cu mărcile protejate în privinţa altor persoane 

sau cerute pentru înregistrare pe numele altor persoane pentru produse, sau servicii 

identice.Prin prisma pct. 33.6 din Regulamentul despre aplicarea Legii nr. 588 din 22 

septembrie 1995, aprobat prin ordinul Directorului Agenţiei de Stat pentru Proprietate 

Intelectuală nr. 129 din 06 septembrie 2001, semnul se consideră asemănător pînă la 



confundare cu alt semn, dacă se asociază cu acesta în ansamblu, indiferent de unele 

particularităţi distinctive. 

  La caz, s-a constatat că, partea grafică a mărcilor cu nr. 13726, 13985, 13986, 

13987 înregistrate în Republica Moldova după SRL “Rincom-Grup” este similară cu 

mărca “Marko Walichnowy”, înregistrate în Republica Polonă. De asemenea, semne  

identice şi similare se constată şi în denumirea de firmă, în desenele şi schiţele 

asemănătoare.  Mărcile  nr. 13889, 14097, 14098, 14099  se deosebesc de mărcile nr. 

13726, 13985, 13986, 13987 doar prin faptul că marca nr. 13889 conţine cuvintele  

“Marka” şi  SRL “Rincom-Grup”. 

Instanţa de recurs consideră eronată invocarea de către recurent a art. 4 din 

Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii intelectuale din 20 martie 1883, potrivit 

căruia cel care a depus în condiţii reglementare, într-una din ţările Uniunii, o cerere de 

brevet de invenţie, de model de utilitate, de desen sau model industrial, de marcă de fabric 

sau de comerţ, sau succesorul său în drepturi, va beneficia, pentru a efectua depozitul în 

celelalte ţări, de un drept de prioritate în termenul stabilit. Făcînd referire la norma în 

cauză, recurentul a ignorat prevederile art. 8 din Convenţia respectivă, potrivit căruia, 

numele commercial va fi protejat în toate ţările Uniunii, fără obligaţia de depunere sau de 

înregistrare în alte ţări, indiferent de faptul dacă el face  sau nu parte dintr-o marcă de 

fabrică sau de comerţ.   

Totodată, potrivit art. 6  bis al Convenţiei de la Paris cu privire la protecţia 

proprietăţii industriale din 20 martie 1883, în vigoare pentru Republica Moldova din 25 

decembrie 1991, ţările uniunii se obligă, fie din oficiu dacă legislaţia ţării o  îngăduie, fie 

la cererea celui interesat, să refuze sau să invalideze înregistrarea şi să interzică folosirea 

unei mărci de fabrică sau de comerţ care constituie o reproducere, imitaţie sau traducere 

putând crea confuzie, a unei mărci pe care autoritatea competentă a ţării de înregistrare sau 

de folosire o va considera că este notoriu cunoscută ca fiind deja marca unei persoane 

admise să beneficieze de prezenta convenţie şi ca fiind folosită pentru produse identice sau 

similare. Se va proceda la fel atunci când partea esenţială a mărcii constituie o reproducere 

a unei astfel de mărci notoriu cunoscute, sau o imitaţie putând fi confundată cu aceasta.  

Astfel, folosirea de către recurent a mărcii comerciale, partea esenţială a cărei 

constituie o reproducere a mărcii care aparţine intimatului, reprezintă incontestabil o 

încălcare a drepturilor exclusive ale firmei Zaklady Miesne “Marko-Walichnowy” 

Sp.z.o.o. asupra acestei mărci.  

În asemenea circumstanţe şi din motivul că Agenţia de Stat pentru Protecţia 

Proprietăţii Intelectuale  nu dispune de o bază de date privind producătorii de companii 

importatoare în Republica Moldova,  prima instanţă corect a aplicat prevederile  art. 7 în 

care sînt indicate temeiurile pentru respingerea cererii de înregistrare a mărcii, a denumirii 

de origine a produsului sau a indicaţiei geografice şi cererii de recunoaştere a notorietăţii 

mărcii şi art. 26 alin.  (1) din Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor  

care stipulează cazurile în care  înregistrarea mărcii sau a denumirii de origine a 

produsului poate fi recunoscută nulă, integral sau parţial în perioada termenului de 

valabilitate a acesteia.  

Raportînd  normele  expuse  la circumstanţele de fapt şi de drept ale speţei, nu poate 

fi reţinut argumentul recurentului privind inaplicabilitatea acestora raportului litigios în 

cauză deoarece înregistrarea mărcii a fost efectuată cu încălcarea legii, iar utilizarea 

acesteia a avut drept scop inducerea în eroare a consumatorului. 



Este eronat argumentul invocat despre necesitatea soluţionării prealabile a litigiilor 

ce ţin de anularea înregistrării mărcilor, fiindcă potrivit art. 28 lit. f) din Legea privind 

mărcile şi denumirile de origine a produselor folosirea ilicită a denumirii de origine a 

produsului, se soluţionează în instanţa judecătorească de drept comun competent, în modul 

stabilit de legislaţie.   

Motivul invocat  de către SRL “Rincom-Grup”  precum că  a fost încălcat art. 1 din 

Protocolul  nr. 1 al Convenţiei Europune pentru Drepturile Omului este de asemenea 

neîntemeiat şi interpretat greşit de către recurent.  

Analizînd situaţia de fapt  şi reieşind din jurisprudenţa Curţii Europene pentru 

Drepturile Omului, se menţionează  că articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie este 

aplicabil proprietăţii intelectuale ( Bălan c. Moldovei, Anheuser-Busch Inc. v. Portugal).  

La caz, dreptul de proprietate a SRL ,,Rincom-Grup” asupra mărcii litigioase a fost 

viciat de la momentul înregistrării. 

De fapt, în raportul juridic litigious, prin înregistrarea şi utilizarea mărcilor litigioase 

după societate, SRL “Rincom-Grup” a adus atingere dreptului de proprietate titularului 

legal al mărcilor, companiei  Zaklady Miesne “Marko-Walichnowy” Sp.z.o.o. 

Astfel, din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că hotărîrea primei 

instanţe este întemeiată şi legală, iar temeiurile invocate de către recurent sunt 

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

ajunge la concluzia de a respinge recursul şi de a menţine hotărîrea primei instanţe. 

În conformitate cu art. 417 alin. (1) lit. a), 419  CPC RM, Colegiul Civil şi de 

contencios administrativ, 

d e c i d e: 

 

Se respinge recursul declarat de către SRL “Rincom-Grup”. 

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 07 decembrie 2009 în cauza la 

cererea de chemare în judecată a Zaklady Miesne “Marko-Walichnowy” Sp.z.o.o 

împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală a RM, intervenient accesoriu 

SRL “Rincom-Grup” privind anularea hotărîrii Comisiei de Apel a AGEPI şi a mărcilor 

combinate şi cererea de chemare în judecată depusă de Zaklady Miesne “Marko-

Walichnowy” Sp.z.o.o împotriva SRL “Rincom-Grup”, intervenient accesoriu Agenţia de 

Stat pentru Proprietate Intelectuală a RM privind recunoaşterea concurenţei neloiale şi 

nulităţii înregistrării de către AGEPI a mărcii combinate “Marko-Walichnowy. 

 Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

Preşedinte   Judecător    Judecător 

 

 

Nina Cernat  Valentina Clevadî                  Svetlana Filincova 
 

 

 

 


