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DECIZIE 

 

23 ianuarie 2008                                                                                        mun. Chişinău  

 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ 

 al Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţă:  

Preşedintele şedinţei, judecătorul Svetlana Novac  

Judecătorii                             Galina Stratulat şi Tatiana Vieru           

 

examinând în şedinţă publică recursul declarat de către de Spirits Internaţional 

N.V.,AN, Spirits Product Internaţional Intellectual Property B.V.,AW 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a societăţilor Spirits Internaţional 

N.V.,AN, Spirits Product Internaţional Intellectual Property B.V.,AW împotriva Agenţiei 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la apărarea dreptului exclusiv asupra 

mărcii prin  contestarea actului de înregistrare a mărcii verbale, refuzarea în acordarea 

protecţiei juridice mărcii   

împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 22 iunie 2007, prin care acţiunea a 

fost respinsă  

c o n s t a t ă 

 

Spirits Internaţional N.V.,AN, Spirits Product Internaţional Intellectual Property 

B.V.,AW au depus cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală cu privire la apărarea dreptului exclusiv asupra mărcii prin  

contestarea actului de înregistrare a mărcii verbale, refuzarea în acordarea protecţiei 

juridice mărcii.  

În motivarea acţiunii reclamanţii au indicat că la 30 noiembrie 2004 pârâtul a publicat 

în Buletinul Oficial al Proprietăţii Intelectuale cererea nr.014171 a solicitantului ZAO 

”Gruppa Predpriatii OST” prin care se revendica acordarea protecţiei juridice pe teritoriul 

Republicii Moldova mărcii „Московская Губерния”. Potrivit cererii, protecţia juridică nu 

se extinde asupra elementului ” Московская”.    

Împotriva acordării protecţiei juridice în Moldova mărcii «Московская Губерния», 

în calitate de titular al înregistrării internaţionale 735579 a mărcii „Moscovscaya”  şi-a 

exprimat dezacordul reclamantul, Spirits Product Internaţional Intellectual Property B.V., 

depunând, în acest sens o contestaţie. 

 În contestaţie  s-a indicat că semnul „Московская Губерния” prezintă similitudine 

susceptibilă de a produce confuzie cu marca „Moscovscaya”, foarte bine cunoscută în 

Republica Moldova şi că înregistrarea mărcii este în măsură să creeze o situaţie de 

concurenţă neonestă, prin exploatarea posibilităţilor pe care le oferă un brand. 

Prin decizia din 26 iulie 2005, Departamentul Mărci, Modele şi Desene Industriale a 

AGEPI a respins contestaţia şi a transmis dosarul Comisiei de Apel a AGEPI. 

Prin hotărârea Comisiei de Apel a AGEPI din 26 ianuarie 2006 a fost respinsă 

contestaţia reclamanţilor şi menţinută decizia Departamentul Mărci, Modele şi Desene 

Industriale a AGEPI din 26 iulie 2005. 



Reclamanţii consideră hotărârea sus-menţionată contrară prevederilor art. 10
bis

 al 

Convenţiei de la Paris din 1883, art.7 al.(2) lit. a) şi art.7 al.(4) lit. a) din Legea privind 

mărcile şi denumirile de origine a produselor şi art.8 din Legea privind protecţia 

concurenţii. 

Astfel, reclamanţii consideră că deoarece marca „Moscovscaya” este cunoscută de 

mult timp, orice îmbinare de cuvinte conţine elementul „Moscovscaya” aplicabilă 

producţiei alcool, inevitabil se va asocia în conştiinţa consumatorului cu marca                            

”Moscovscaya”. 

Marca „Московская Губерния” include în sine marca „Moscovscaya” protejată 

conform înregistrării internaţionale 735579 şi respectiv aceste două mărci sunt similare 

până la confuzie şi face ca marca „Московская Губерния”  să devină atractivă din contul 

reputaţiei mărcii de mai demult şi bine cunoscute „Moscovscaya” şi influenţează negativ 

asupra percepţiei mărcii” Moscovscaya”. 

Reclamanţii consideră că utilizarea samovolnică a mărcii „Moscovscaya” constituie 

act de concurenţă neloială, realizat în scopul obţinerii neîntemeiate a avantajelor şi că acest 

element, inevitabil va genera în conştiinţa consumatorului, graţie facultăţilor memoriei 

asociative, încredere faţă de produsul procurat prin ce se va crea în fapt o situaţie de 

concurenţă neonestă, prin exploatarea posibilităţilor pe care le oferă un brand. 

În plus, prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 29 ianuarie 2003, menţinută prin 

decizia Curţii Supreme de Justiţie din 02 iulie 2003 au fost confirmate drepturile exclusive 

ale Spirits Product Internaţional Intellectual Property B.V asupra mărcii „ Moscovscaya”.        

Cer, reclamanţii  Spirits Internaţional N.V.,AN, Spirits Product Internaţional 

Intellectual Property B.V.,AW apărarea dreptului exclusiv asupra mărcii comerciale prin 

anularea hotărârii Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 

26 ianuarie 2006, privind acordarea protecţiei juridice pe teritoriul Republicii Moldova 

mărcii „Московская Губерния”, refuzarea în acordarea protecţiei juridice pe teritoriul 

Republicii Moldova mărcii „Московская Губерния” conform înregistrării cererii de 

înregistrare nr.014171, titular ZAO ”Gruppa Predpriatii OST” .       

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 22 iunie 2007 acţiunea a fost respinsă.    

Spirits Internaţional N.V.,AN, Spirits Product Internaţional Intellectual Property B.V. 

au declarat recurs împotriva hotărârii primei instanţe, cerând admiterea recursului, casarea 

hotărârii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărâri cu privire la admiterea integrală a 

acţiunii.  

Recurenţii, în motivarea amplă a recursului au invocat că concluziile primei instanţei 

contravin circumstanţelor pricinii şi cerinţelor formulate, în plus ele rezultă din 

interpretarea eronată a normelor de drept material şi internaţional.  

Reprezentanţii recurenţilor, Internaţional N.V.,AN, Spirits Product Internaţional 

Intellectual Property B.V.,A. Dodi şi A. Babac în şedinţa instanţei de recurs au cerut 

admiterea recursului,  casarea hotărârii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărâri cu 

privire la admiterea integrală a acţiunii.  

Reprezentantul intimatului, Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 

P.Bondaresco şi  reprezentantul intervenientului accesoriu, T. Simanenkova în şedinţa 

instanţei de recurs, au cerut respingerea recursului şi menţinerea hotărârii primei instanţe 

pe care o consideră întemeiată şi legală.  

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul întemeiat şi care urmează a fi 

admis cu casarea hotărârii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărâri cu privire la 

admiterea parţială a acţiunii din următoarele considerente. 



În conformitate cu art. 417 al.(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. 

În şedinţa de judecată s-a constatat că prin Hotărârea Comisiei de Apel a Agenţiei de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 26 ianuarie 2006, a fost respinsă contestaţia depusă 

de către de Spirits Internaţional N.V.,AN, Spirits Product Internaţional Intellectual 

Property B.V.,AW  împotriva deciziei Departamentului Mărci, Modele şi Desene 

Industriale a AGEPI din 26 iulie 2005 privind acordarea protecţiei juridice pe teritoriul 

Republicii Moldova mărcii «Московская Губерния», hotărâre care a fost contestată în 

instanţa de judecată prin prezenta acţiune. 

Refuzul admiterii contestaţiei împotriva înregistrării mărcii verbale „Московская 

Губерния”  a fost motivat de către Comisia de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală prin faptul că desemnarea verbală „Московская Губерния” este formată din 2 

elemente şi că dreptul exclusiv al solicitantului ZAO „ Gruppa Predpriatii OST” nu se 

extinde asupra elementului „Московская”, la fel marca combinată este înregistrată pentru 

produsul vodcă din clasa 33, iar marca verbală opusă pentru produsele din clasa 32 

provenite din Rusia.         

Argumentele enunţate au fost apreciate de către prima instanţă ca fiind conforme 

prevederilor legii.  

Verificând legalitatea hotărârii Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală şi a înregistrării mărcii verbale, instanţa de recurs consideră că ele 

sunt neîntemeiate, iar concluziile expuse în hotărârea primei instanţe sînt în contradicţie cu 

circumstanţele pricinii rezultate şi  din interpretarea eronată a normelor de drept material, 

ceea ce constituie temei de casare prevăzut de art. 400 al. (1) lit. c) şi al.(2) lit.c) CPC. 

Astfel, instanţa de recurs constată că atât în contestaţia depusă la Comisia de Apel a 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cît şi în prezenta cerere de chemare în 

judecată, Spirits Internaţional N.V.,AN, Spirits Product Internaţional Intellectual Property 

B.V.,AW au contestat actul de înregistrare a mărcii verbale, cu invocarea protecţiei juridice 

a dreptului asupra mărcii.  

Urmare a celor menţionate, instanţa de recurs consideră că legalitatea actelor 

contestate, respectiv temeinicia acţiunii intentate, urmează a se efectua  pornind de la 

pretenţiile formulate, adică protecţia juridică a dreptului exclusiv asupra mărcii, 

contestarea actului de înregistrare a mărcii verbale şi de la normele de drept material ce 

urmează a fi aplicate. 

La caz, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

consideră că cererea Spirits Internaţional N.V.,AN, Spirits Product Internaţional 

Intellectual Property B.V.,AW împotriva Agenţii de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

privind apărarea dreptului asupra mărcii prin anularea actelor care aduc atingeri drepturilor 

lor este întemeiată din considerentele ce urmează.  

Din materialele dosarului urmează incontestabil faptul că semnul „Московская 

Губерния”, înregistrat în calitate de marcă pe numele ZAO ”Gruppa Predpriatii OST” 

prezintă o denumire identică cu marca protejabilă a Spirits Internaţional N.V.,AN, Spirits 

Product Internaţional Intellectual Property B.V.. 

Conform art. 7 al. (4) lit. a) 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. 

Având în vedere dispoziţiile legale enunţate, instanţa de recurs constată că decizia 

Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale de  înregistrare a  mărcii verbale 

„Московская Губерния” din 26 iulie 2005 pe numele ZAO” Gruppa predpriatii OST” şi 

hotărârea  Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 26 

ianuarie 2006 privind respingerea contestaţiei sunt contrare lor, din care considerente şi 

urmează a fi anulate.    

În acest sens, nu pot fi reţinute argumentele primei instanţe că nu au fost stabilite 

temeiuri pentru respingerea cererii de înregistrare a mărcii şi că nu au fost prezentate 

dovezi ce ar demonstra că marca „Московская Губерния” ar putea prezenta similitudine 

susceptibilă  de a produce confuzie cu marca „Moscovscaya” şi că ar crea o situaţie de 

concurenţă neloială. 

Or, din probatoriul administrat urmează contrariul- circumstanţe de fapt şi de drept 

care au fost omise de prima instanţă la verificarea legalităţii cererii de înregistrare a mărcii, 

ceea ce a determinat emiterea unei hotărâri neîntemeiate. 

Astfel, în şedinţa de judecată s-a stabilit că prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 

29 ianuarie 2003, menţinută prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 02 iulie 2003, 

intimatul a fost obligat să acorde protecţie juridică pe teritoriul Republicii Moldova a 

mărcii verbale „ Moscovscaya” şi cu titlu de consecinţă, conform deciziei Departamentului 

Mărci din 08 octombrie 2003 în vigoare până în prezent desemnarea verbală 

”Moscovscaya” este protejată ca marcă a recurenţilor.  

Conform art. 6 al.(1) din Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor , 

titularul  unei  mărci,  pe întregul termen  de  valabilitate  a mărcii,  are  dreptul exclusiv de 

a dispune de marcă, de a o  folosi  pe teritoriul  Republicii  Moldova  şi  de a interzice  

altor  persoane  să folosească,  fără  consimţământul său, în operaţiunile comerciale  semne 

identice  ori similare pentru produse sau servicii identice ori similare celor pentru care  

marca a fost înregistrată în cazul în care o astfel de folosire  ar  genera  risc  de confuzie.  

Reieşind din dispoziţiile legal enunţate, contrar concluziilor primei instanţe, instanţa 

de recurs consideră că înregistrarea mărcii verbale „Московская Губерния”, într-adevăr 

încalcă drepturile exclusive ale recurenţilor asupra mărcii verbale „Moscovscaya”. Or, 

această marcă este protejată juridic în temeiul actelor sus-enunţate şi deci nu putea fi inclus  

ca element neprotejat în cadrul mărcii „Московская Губерния”. 

În plus, instanţa de recurs constată că semnul ”Moscovscaya” nu întruneşte nici 

condiţiile stabilite de lege care justifică excluderea elementelor de la protecţie juridică, 

întrucât nu se referă la termen descriptiv folosit în limbajul simplu şi obişnuit ce indică 

categoria produsului.    

Astfel, recurenţii au invocat corect în privinţa hotărârii contestate  a Comisiei de Apel 

a AGEPI temeiul prevăzut de art. 7 al.(3) lit.a) din Legea privind mărcile şi denumirile de 

origine a produselor şi anume inadmisibilitatea  înregistrării în calitate de mărci semnele 

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

pentru înregistrare  pe  numele  altor  persoane pentru  produse  sau  servicii identice. 

Totodată, existenţa similitudinii între mărcile „Московская Губерния” şi                                

„ Moscovscaya” se confirmă prin conţinutul elementelor semantice ale mărcilor litigioase. 

Marca verbală „Московская Губерния” , include în sine  cuvântul ”Московская” care 

coincide semantic şi fonetic cu marca „ Moscovscaya”, protejată conform înregistrării 

internaţionale 735579 în numele recurenţilor. 



La fel, mărcile menţionate desemnează produse în cadrul unui anumit segment de 

activitate şi anume atât marca verbală „Московская Губерния”, cît şi marca                                

„Moscovscaya” sunt destinate producţiei de alcool. 

Astfel, argumentele intervenientului accesoriu cu privire la divergenţa în denumiri se 

combate şi prin clasele de produse fabricate. 

În acest sens, se pronunţă şi concluzia psihologului E. Covaliova, docent la catedra 

Psihologie aplicată a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, potrivit căreia se 

confirmă prezenţa legăturilor formale şi asociative între mărcile litigioase. 

Proba menţionată nu a fost combătută cu un alt mijloc de probă. 

Nu pot fi reţinute nici argumentele intimatului şi ale intervenientului accesoriu 

precum că semnul ”Moscovscaya” constituie o indicaţie geografică şi respectiv nu ar fi 

pasibil de protecţie juridică în calitate de marcă. 

Or, indicaţiile geografice, reieşind din prevederile art. 1 din Legea privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor, constituie obiect distinct al proprietăţii intelectuale 

pasibil de protecţie juridică.   La caz, s-a stabilit că acest semn nu este supus protejării în 

forma cerută de legislaţie şi înregistrate ca atare. 

Faptul că marca „Московская Губерния”  a fost înregistrată în alte state nu 

reprezintă o circumstanţă pertinentă pentru soluţionarea prezentului litigiu, întrucât 

legislaţia Republicii Moldova nu prevede că existenţa înregistrării mărcii în alt stat, 

constituie temei de înregistrare a mărcii pe teritoriul Republicii Moldova         

Urmare a celor menţionate, deoarece s-a stabilit cu certitudine că desemnarea mărcii 

verbale „Московская Губерния”  solicitată spre înregistrare de către „ZAO Gruppa 

predpriatii OST” pentru produsele din clasa indicată reproduc  denumirea mărcii 

„Moscovscaya” înregistrată pe numele Spirits Internaţional N.V.,AN, Spirits Product 

Internaţional Intellectual Property B.V.,AW    instanţa de recurs consideră că înregistrarea 

mărcii enunţate s-a dispus ilegal. 

Conform art.26 al.(1) Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor 

nr.588-XIII din 22 septembrie 1995, 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 consumatorii; 

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. 

Din considerentele menţionate, deoarece înregistrarea mărcii a fost efectuată cu 

încălcarea legii şi folosirea mărcii ar putea induce în eroare consumatorii, Colegiul civil şi 

de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de casare a 

hotărârii primei instanţe, admitere a acţiunii în partea ce ţine de anularea hotărârii Comisiei 

de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 26 ianuarie 2006 şi anularea  

înregistrării mărcii verbale "Московская Губерния"  nr. depozit 014171 din 09 februarie 

2004 pe numele „ZAO Gruppa predpriatii OST”. Cu titlu de consecinţă, instanţa de recurs 

consideră necesar a declara nul şi certificatul Agenţiei de Stat pentru Proprietate 

Intelectuală nr.13350 de înregistrare a mărcii „Московская Губерния” pe numele„ZAO 

Gruppa predpriatii OST”.  

În rest, în partea ce ţine de refuzarea în acordarea protecţiei juridice pe teritoriul 

Republicii Moldova mărcii „Московская Губерния” conform înregistrării cererii de 



înregistrare nr.014171, titularului ZAO ”Gruppa Predpriatii OST”, acţiunea urmează a fi 

respinsă, întrucât o asemenea atribuţiune nu ţine de competenţa instanţei de judecată.       

În conformitate cu art.417 al.(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 Spirits Internaţional N.V.,AN, Spirits Product 

Internaţional Intellectual Property B.V.,AW. 

Se casează hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 22 iunie 2007, în pricina civilă la 

cererea de chemare în judecată a societăţilor Spirits Internaţional N.V.,AN, Spirits Product 

Internaţional Intellectual Property B.V.,AW împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală cu privire la apărarea dreptului exclusiv asupra mărcii şi contestarea actului de 

înregistrare a mărcii verbale  şi se emite o hotărâre nouă privind admiterea parţială a 

acţiunii după cum urmează:   

Se anulează hotărârea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală din 26 ianuarie 2006  privind respingerea contestaţiei Spirits Internaţional 

N.V.,AN, Spirits Product Internaţional Intellectual Property B.V.,AW împotriva deciziei 

Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 26 iulie 2005 privind acordarea 

protecţiei juridice pe teritoriul Republicii Moldova mărcii „Московская Губерния”  

întreprinderii „ZAO Gruppa predpriatii OST” RU. 

Se anulează înregistrarea mărcii verbale „Московская Губерния”  nr. depozit 014171 

din 09 februarie 2004 pe numele titularului  ZAO „Gruppa predpriatii OST”, RU. 

Se declară nul certificatul Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală nr.13350 de 

înregistrare a mărcii „Московская Губерния” pe numele „ZAO Gruppa predpriatii OST”, 

RU.  

În rest acţiunea se respinge ca neîntemeiată. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

Preşedintele şedinţei, judecătorul      /semnătura/                               Svetlana Novac  

 

           Judecătorii                                           /semnătura/                                 Galina Stratulat 

 

                                                                         /semnătura/                                 Tatiana Vieru 

 

Copia corespunde originalului. Judecător                                                         Svetlana Novac   


