Dosarul nr.2-84/10
HOTĂRÎRE
În numele Legii
13

aprilie
2010
mun.Chișinău
Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău
În componenţa:
Preşedintele şedinţei
judecătorul
Liudmila Popova
Grefierul Natalia Mînzararui
Interpreții Anastasia Reabov, Zinaida Carp
Judecînd în şedinţa publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată
depusă de Firma Comercială de Producție „Horn” împotriva SRL „Card Box
Producțion” , intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală privind protecția modelului industrial și cererea reconvențională SRL
„Card Box Producțion” împotriva FPC„Horn” privind anularea certificatului de
înregistare a desenului/modelului industrial
CONSTATĂ:
La 29 octombrie 2009 Firma Comercială de Producție „Horn” a acționat în
judecată SRL „Card Box Producțion”, solicitînd protecția modelului industrial.
În motivarea cererii reclamantul a indicat, că firma Comercială de Producție
„Horn” a înregistrat în Republica Moldova modele industriale ( certificat de
înregistrare nr.312, figura 5.1; 5.2;5.3) cu scopul întroducerii legale în circuitul
economic pe piața Moldovei. Pîrîtul prin realizarea producției- cutii din carton
ondulat a admis încalcarea drepturilor exclusive a reclamantului asupra
obiectelor înregistrate. În temeiul art.20(1) b al Legii privind protecția desenelor
și modelelor industriale nr.161/2007 solicită interzicerea pîrîtului efectuarea a
acțiunilor ce încalcă drepturile reclamantului cu repararea prejudiciului material
cauzat în mărime de 100000 lei.
La 07 decembrie 2009 SRL „Card Box Producțion” a înaintat cerere
reconvențională împotriva FPC„Card Box Producțion”, solicitînd declararea
nulității înregistrării desenului industrial conform Certificatului de înregistrare
nr.312 fig.2 și 5.
În motiivarea cererii reconvenționale a indicat, că cererea FPC„Horn” privind
înregistarea desenului industrial nu întrunește condițiile legale prevăzute de art.711 al Legii privind protecția desenelor și modelelor industriale
nr.161/2007,potrivit cărora se asigură protecție pentru desenul sau modelul
industrial numai dacă acesta este nou și are un caracter individual. La

reproducerea grafică a cutiei din carton, protejarea cărei se solicită, lipsește
noutatea și caracterul individual.
În ședința instanței reprezentantul FPC „Horn” O. Socolov a susținut cererea de
chemare în judecată pe motivele invocate și a explicat, că în cadrul verificării
cererii de înregistrare a desenelor și modelelor industriale s-a efectuat expertiză în
scopul corespunderii criteriilor de securitate. Respinge cererea reconvențională pe
motivul, că conform legislației în calitate de model sau desen poate fi supus
protecției aspectul exterior al unui produs sau a unei părți a lui, rezultat din
combinarea caracteristicilor de bază speciale, liniilor, contururilor, culorilor,
firmei, texturii și materialelor sau ornamentației produsului în sine. A menționat,
că împotriva înregistrării nu a fost depusă contestație sau cerere la producator al
ambalajului de carton, iar modelele înregistrate sînt diferite de cele cunoscute.
Reprezentanții SRL „Card Box Producțion” N.Știrbu și Iu.Galușca au solicitat
respingerea cererii inițiale și admiterea cererii reconvenționale și au explicat, că
FPC „Horn” nu a prezentat probe ce ar confirma încălcarea dreptului exclusiv
asupra dsenului industrial. Datele din factura fiscală seria XT 2761298 nu
confirmă identitatea desenului/modelului înregistrat pe numele reclamantului.
Referitor la declararea nulității desenului sau modelului industrial înregistat a
invocat temeiurile prevăzute de art.26 (1) lit.b) din Legea nr.161/2007.
Reprezentantul AGEPI L.Sibov a explicat instanței, că la data de 17.11.2000
FPC „Horn” a depus cerere cu privire la înregistrarea a 18 desene și modele
industriale cu titlul de „Ambalaj de carton”. În urma examinării materialelor
cererii s-a stabilit că doar 9 desene și modele industriale pot beneficia de
protecție. Luînd în considerație că după publicarea cererii în BOPI , nici o persoană
terță nu a contestat înregistrarea desenului industrial, la data de 21.05.2001
AGEPI a emis hotărîrea privind înregistrarea în parte a desenelor și modelelor
industriale nr.1,2,3,4,8,9,11,17 și eliberarea certificatului de înregistrare nr.312
pe numele solicitantului. Referitor la pretențiile din cererea reconvențională, a
explicat, că cererea de înregistrare depusă de reclamant a parcurs toate etapele
prevăzute de Legea nr.991/1996, inclusiv și verificarea criteriului de noutate prin
cercetarea documentară a modelelor industriale identice sau similare din clasa 09
a clasificării de la Locarno în care au fost clasificate modelel industriale , cît și
determinarea gradului de asemenare a modelelor industriale solicitate cu cele
selectate în cadrul documentării. În cazul în care nu au fost găsite documente
care au ca obiect un model identic sau similar în măsura în care să nu poate fi
destins modelul solicitat, s-a decis înregistrarea mărcii. Referitor la admitrea sau
respingerea pretențiilor din cererea inițială, cît și cea reconvențională, aceasta
ține de competența instanței judecătorești.
Audiind participanții la proces, verificînd materialele pricinii, instanța respinge
cererea inițială și cea reconvențională ca fiind neîntemeiate din următoarele.

La soluționarea litigiului în cauză sînt aplicabile prevederile Legii privind
protecția desenelor și modelelor industriale nr.991 din 15.10.1996 și nr.161/2007.
Conform art.20(1) al Legii privind protecția desenelor și modelelor industriale
nr.161/2007 desenul sau modelul industrial înregistrat conferă titularului dreptul
exclusiv de a-l utiliza și de a interzice oricărui terț utilizarea sa fără acordul
titularului. Prin utilizare se înțelege în special fabricarea, includerea într-o ofertă,
întroducerea pe piață, importul, exportul sau utilizarea propriu-zisă a unui
produs în care a fost integrat ori căruia i s-a aplicat desenul sau modelul
industrial în cauză, precum și depozitarea produsului respectiv în scopurile
menționate anterior.
La judecarea pricinii, instanța reține că reclamantul nu prezentat probe veridice,
ce ar confirma încălcarea dreptului lui exclusiv asupra desenelor industriale
înregistrate cu titlu „Ambalaj de carton”. Factura fiscală seria XT 2761298 din
19.10.2009 eliberată de SRL „Card Box Producțion” pentru livrarea mărfii- cutii
din carton ondulat, nu poate fi considerată ca acțiune de utilizare a desenului
industruial înregistrat pe numele FPC „Horn”(f.d.9).
Referitor la cererea reconvențională, acesta la fel est neîntemeiată.
Conform art.4(1) al Legii nr.991 din 15.10.1996 pivind protecția desenelor și
modelelor industriale poate fi protejat în calitate de desen sau model industrial
aspectul nou al unui produs, creat într-o manieră independentă, avînd o funcţie
utilitară, inclusiv textilele.
S-a stabilit, că la 17.11.2000 Firma Comercială de Prodicție „Horn” a depus
cerere cu privire la înregistrarea modelelor și desenelor industriale cu titlu
„Ambalaj de carton”. Cererea a fost examinată în conformitate cu prevederile
Legii nr.991 din 15.10.1996 pivind protecția desenelor și modelelor industriale,
revendicările solicitantului întruneau condițiile din art.4-7 al legii citate, fapt care
și a servit temei pentru înregistrarea modelelor industriale nr.1,2,3,4,5, 8,9,11,17
la data de 2001.05.21 și eliberarea certificatului de înregistrare nr.312( f.d.5-8).
Cererea de înregistare a fost publicată în BOPI. Persoanele terțe nu au înaintat
careva contestări privind înregistrarea modelelor și desenelor industriale.
Conform art.7(1) al Legii nr.996/1996 privind protecția desenelor și modelelor
industriale se consideră că un desen sau un model industrial este nou dacă nici un
desen sau model industrial identic nu a fost făcut public.
Deci, anterior publicării de către FPC „Horn” a desenului și modelui
industrial alt desen nu a fost publicat.
În contextul celor expuse, conform art.56(1) al Legii privind protecția
desenelor și modelelor industriale nr.161-XVI din 12.07.2007, conducînd-se de
art.238,241 CPC instanța
HOTĂRĂȘTE:

Respinge ca neîntemeiate cererea de chemare în judecată depusă de Firma
Comercială de Producție „Horn” împotriva SRL „Card Box Producțion” ,
intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea privind protecția
desenului industrial și cererea reconvențională a SRL „Card Box Producțion”
împotriva FPC„Horn” privind anularea certificatului de înregistare a
desenului/modelului industrial.
Hotărîrea cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 15 zile.
Judecător

L.Popova

