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D E C I Z I E 

 

5 martie 2008                                                                              mun.Chişinău 

 

Colegiul Civil şi de Contencios Administrativ al  

Curţii Supreme de Justiţie 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul   Vera Macinskaia 

Judecătorii       Iulia Sîrcu, Ion Corolevschi 

Cu participarea translatorului       Lazăr Mariana 

 

          examinînd în şedinţă publică recursul declarat de către  Corporaţia Naţională 

din Cehia Budweiser Budvar, reprezentată de  Agenţia FS Patent SRL, în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Corporaţiei Naţionale din Cehia 

Budweiser Budvar şi  Agenţiei FS Patent SRL împotriva Agenţiei de Stat 

pentru Proprietate Intelectuală, intervenienţi accesorii Budejovicky Mestansky 

Pivovar a. s. , Biroul Brevet Mark Service SRL privind anularea hotărîrii Comisiei 

de Apel din 21 februarie 2007,  împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 6 

noiembrie 2007 prin care acţiunea a fost respinsă, 

 
c o n s t a t ă        

        Corporaţia Naţională din Cehia Budweiser Budvar, reprezentată de  Agenţia 

FS Patent SRL a acţionat în judecată Agenţia de Stat pentru 

Proprietate Intelectuală, intervenieţi accesorii Budejovicky Mestansky Pivovar a. 

s., Biroul Brevet Mark Service SRL şi a cerut anularea hotărîrii Comisiei de Apel 

din 21 februarie 2007. 

         În motivarea acţiunii reclamantul în cererea sa a menţionat că în Buletinul 

Oficial de Proprietate Industrială nr. 5/2005 a fost publicată cererea de înregistrare 

a mărcii B.B.Buweiser Burgerbrau, nr. depozit 012916, 1a clasa 32, solicitant 

Budejovicky Mestansky Pivovar a.s., în baza art.7 (4), 17 (1) ale Legii privind 

Mărcile şi Denumirile de Origine a Produselor şi art. 8  din Legea cu privire la 

Protecţia Concurenţei.  Firma Budweiser Budvar , corporaţie naţională din Cehia 

la 30 august 2005 a depus la Comisia de Apel a AGEPI o contestaţie. La 04 

octombrie 2006 Departamentul Mărci, Modele şi Desene Industriale al AGEPI 

a emis o notificare prin ncare a considerat neîntemeiată contestaţia cu menţinerea 

deciziei de publicare a cererii în BOPI.  Ulterior prin hotărîrea Comisiei de 

Apel a fost menţinută în vigoare decizia Departamentului Mărci, Modele si desene 

industriale. 

          Reclamantul consideră decizia Comisiei de Apel ca nelegală deoarece  nu s-

au luat în consideraţie faptele că Firma Budweiser Budvar a.s. şi Budejovicky 



Budvar cu sediul în Ceske Budijovice, Republica Cehă , este titular în Republica 

Moldova a unui şir de mărci ce conţin denumirea BUDWEISER, BUDWEISER 

BUDVAR, BUDWEISER BUDBRAU şi titular al unor denumiri de origine şi 

anume:  CESKOBUDEJOVICE PIVO / BUDWEISER BIER, BUDWEISER 

BIER BUDVAR, BUDWEISER BUDVAR şi, BUDEJOVICKE PIVO 

/BUDWEISER BIER.  La examinarea contestaţiei Comisia de Apel nu a ţinut cont 

că marca solicitată de Budejovicky Mestansky Pivovar poate fi confundată cu 

mărcile sus-nominalizate,  iar conform art.7(4) din Legea privind Mărcile şi 

Denumirile de Origine a Produselor, 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 cu denumirile de origine a produselor 

protejate cu prezenta lege. Chiar dacă Budejovicky Mestansky Pivovar se află pe 

acelaşi teritoriu, inducerea în eroare a consumatorilor este garantată, întrucît toată 

lumea ştie cine e producătorul de bere Budweiser şi va face o legătură directă 

dintre Budejovicky Mestansky Pivovar si renumita firmă cehă. Elementul 

Budweiser din denumire este un element esenţial ce constitue un obiect deja 

protejat de un alt agent economic şi urmează a fi eliminat fiindcă însăşi 

prezenţa lui pe etichetă trezeşte confuzie şi poate fi considerat un act 

nemijlocit de concurenţă neloială, lar conform art. 8 al Legii cu privire la 

Protecţia Concurenţei agentului economic i se interzice să efectueze acte de 

concurenţă neloială, inclusiv să folosească neautorizat, integral sau parţial marca 

comercială,  emblema de deservire a altor obiecte ale proprietăţi i 

industriale, firma unui agent economic,  să copieze forma, ambalajul şi aspectul 

exterior al mărfii unui alt agent economic.  

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 6 noiembrie acţiunea a fost 

respinsă.   

 Corporaţia Naţională din Cehia Budweiser Budvar, reprezentată de  Agenţia 

FS Patent SRL, a declarat recurs împotriva hotărîrii primei instanţe, cerînd 

admiterea recursului, casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărîri 

de admitere a acţiunii. 

În motivarea recursului recurentul  menţionează că  hotărîrea primei instanţe 

este neîntemeiată, deoarece contravine normelor dreptului material şi anume Legii 

privind Mărcile şi Denumirile de Origine ale Produselor. 

În şedinţa instanţei de recurs reprezentantul recurentului nu s-a prezentat, 

deşi a fost legal citat. 

Reprezentantul AGEPI, Cerneţchi Svetlana, nu a recunoscut recursul. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu Budejovicky Mestansky Pivovar, 

Jenicicovskaia Galina, nu a fost de acord cu argumentele invocate de  recurent şi a 

cerut respingerea recursului.  

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil şi de 

Contencios Administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul 

neîntemeiat şi care urmează a fi respins 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, din următoarele considerente.  
Prin probele cercetate la dosar s-a constatat că Întreprinderea 

BUDEJOVICKY MESTANSKY PIVOVAR   este titularul denumirii de 
origine Budejovicky Mestansky var Budweiser Burgerbrau nr. 0837 din 
24.11.2000. 

Desemnarea Budweiser Burgerbrau este recunoscută ca denumire de origine 
şi este protejată în Cehia din 1991 pe numele Întreprinderii BUDEJOVICKY 
MESTANSKY PIVOVAR.  

AGEPI a luat o decizie legală şi întemeiată acordând protecţie mărcii 
combinate Budweiser Burgerbrau B.B., cu disclamarea elementelor Budweiser 
Burgerbrau, deoarece compania are dreptul să folosească această desemnare, 
fiind titularul denumirii de origine, or potrivit art.  1(2) al Aranjamentului de la 
Lisabona privind protecţia indicaţiilor locului de origine a produselor si 
înregistrarea lor internaţionala din 31 octombrie 1958 prevede că ţările se obligă 
sa protejeze pe teritoriul lor, conform dispoziţiilor prezentului Aranjament, 
indicaţiile locului de origine a produselor ale celorlalte ţări membre ale Uniunii 
speciale, recunoscute şi protejate în aceasta calitate în ţara de origine şi înregistrate 
la Biroul internaţional al proprietăţii intelectuale, prevăzut in Convenţia pentru 
instituirea Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală. 

Tot la asest capitol art. 4(4) din Legea 588/1995 privind Mărcile şi Denumirile 
de Origine a Produselor prevede că: denumirea de origine a produsului poate fi 
înregistrată de către una sau mai multe persoane fizice sau juridice care desfăşoară 
activitate de întreprinzător în zona geografică respectivă. 

Astfel în baza celor enunţate denumirea de origine nu poate fi obiectul 
dreptului exclusiv. Denumirea de origine oferă dreptul să fie folosită de către mai 
multor agenţi economici, care se află în zona geografică respectivă şi care produc 
producţia cu caracteristici respective stabilite. 

Cu toate că Compania BUDEJOVICKY BUDVAR N.P. este titularul unui şir 
de mărci în care se conţine elementul Budweiser, ea nu poate pretinde la dreptul 
exclusiv asupra acestui element şi nu poate interzice folosirea acestei desemnări de 
către alte persoane, care produc în aceiaşi zonă, iar intervenientul 
BUDEJOVICKY MESTANSKY PIVOVAR este situat în aceiaşi localitate, 
Ceske Budejovice din Republica Cehă, şi ambele companii au înregistrate 
denumiri de origine în care se conţine desemnarea Budweiser. 

Astfel, din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că hotărîrea 
primei instanţe este întemeiată şi legală, iar argumentele invocate de către recurent 
sunt neîntemeiate, Colegiul Civil şi de Contencios Administrativ al Curţii Supreme 
de Justiţie ajunge la concluzia de a respinge ca neîntemeiat recursul şi de a menţine 
hotărîrea primei instanţe. 

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

Contencios Administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, 

 

d e c i d e 

 

Se respinge recursul declarat de  Corporaţia Naţională din Cehia Budweiser 

Budvar, reprezentată de  Agenţia FS Patent SRL.  



Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din  6 noiembrie 2007 în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Corporaţiei Naţionale din Cehia 

Budweiser Budvar şi  Agenţiei FS Patent SRL împotriva Agenţiei de Stat 

pentru Proprietate Intelectuală, intervenienţi accesorii Budejovicky Mestansky 

Pivovar a. s. , Biroul Brevet Mark Service SRL privind anularea hotărîrii Comisiei 

de Apel din 21 februarie 2007.    

Decizia este irevocabilă de la pronunţare.  

 

Preşedintele şedinţei,  

judecătorul                                                           Vera Macinskai  

                                                                                                                              

Judecătorii                                                           Iulia Sîrcu  

                                                                                                                          

                                                                              Ion Corolevschi    

  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


