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Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău 
În componenţa  
Preşedintele şedinţei    Buruian M. 
Grefierul      Tudoreanu Z. 
Interpretul      Baciu A. 
 

Examinând în şedinţa deschisă acţiunea depusă de reprezentantul Biroului 
"mun. Chişinău în persoana directorului Babac Alexandru în interesul 
Companiilor Internaţionale Spirits Internaţional N.V. A,N. din Curacao, Antilele 
Olandeze şi Spirits Produc International Intellectual Property BV., AW. din 
Aruba către Agenţia de Sta pentru Proprietatea Intelectuală şi intervenientul 
accesoriu ZAO "Gruppa Predpiiatii OST" privind hotărîrii Comisie de Apel şi 
respingerea cererii de acordare a protecţiei juridice mărcii "Московская 
Губерния",  

CONSTATĂ: 
 

Reclamanţii prin intermediul reprezentantului Biroului 
"BrevetMarcService" SRL s-a adresat în judecată cu cererea nominalizată, 
solicitând anularea hotărârii Comisiei AGEPI din 26.01.2006 prin care a fost 
menţinută decizia Departamentului Mărci şi Modele Industriale a AGEPI din 
26.07. 2005 privind acordarea protecţiei juridice pe teritoriul Republicii 
Moldova mărcii "Московская Губерния"  şi de asemenea a solicitat respingerea 
cererii de arcade a protecţiei juridice mărcii "Московская Губерния"  
înregistrat sub nr. 014171 titular ZAO "Gruppa Predpriiatii OST". 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat. că în Buletinul Oficial al 
AGEPI din 30.11.2004 a fost publicată cererea nr. 014171 prin care se revendică 
acordarea protecţiei juridice pe teritoriul Republicii Moldova mărcii    
"Московская Губерния" titular ZAO "Gruppa Predpriiatii OST", iar dreptul 
exclusiv nu se extinde asupra elementului "Московская". 

Spirits Product International Intelectual Property BV., AW în calitate de 
titular al înregistrării internaţionale 735579 a mărcii "MOSCOVKAYA" a depus 
contestaţie împotriva acordării protecţiei juridice în Moldova mărcii  
"Московская Губерния", indicînd, că acest prezintă similtudine susceptibilă de 
a produce confuzie cu marca "MOSCOVKAYA", foarte bine cunoscute în 
Republica Moldova şi prin urmare ar crea o situaţie de concurenţă neonestă prin 
exploatarea posibilităţilor pe care le oferă un brand. 

Prin decizia din 26.07.2005 Departamentul Mărci şi Modele Industriale A 
AGEPI a respins contestaţia, iar prin hotărârea din 26.01.2006, Comisia de Apel 
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a AGEPI a respins revendicarea reclamanţilor şi a menţinut decizia 
Departamentului Mărci şi Modele Industriale din 26.07.2005. 

Consideră reclamantul, că hotărârea Comisiei de Apel a AGEPI din 
26.01.2006, contravine art. 10bis al Convenţiei de la Paris din 1883, art. 7, alin 
(2), lit. a) şi art. 7, alin. (4), lit. a) din Legea privind mărcile şi denumirile de 
origine a produselor şi art. 8 din legea privind protecţia concurenţii, deoarece: 

1. Aderând la Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale 
din 1883, Republica Moldova s-a obligat să asigure persoanelor o protecţie 
efectivă împotrivă concurenţei neloiale. 

 Art. 10 bis din Convenţie stabileşte: vor trebui să fie interzise mai ales 
orice care sunt de natură să creeze, prin oricare mijloc, o confuzie cu 
întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui 
concurent. 

2. Potrivit art. 7, alin. (4), lit. a) 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. 

3. Conform art. 8 din Legea privind protecţia concurenţii "utilizarea totală 
sau parţială a mărcii comerciale" constituie act de concurenţă neloială. 

4. Dat că marca "MOSCOVKAYA" este cunoscută de mult timp, orice 
îmbinare de cuvinte care conţine elementul "MOSCOVKAYA", aplicabilă 
porducţiei alcool inevitabil se va asocia în conştiinţa consumatorului cu marca 
"MOSCOVKAYA". Marca "Московская Губерния" include în sine marca 
"MOSCOVKAYA" şi astfel sunt similare până la confuzie cu toate că marca 
"MOSCOVKAYA"  este protejată conform înregistrării internaţionale 735579. 

În şedinţă de judecată reclamanţii reclamantului Babac A. şi Dodi A. au 
solicitat admiterea acţiunii din motivele expuse în cererea de chemare în 
judecată, explicând suplimentar, că temeinicia acţiunii înaintate se mai confirmă 
prin concluzia expertului Kovaliov E., precum şi marca "Московская 
Губерния"  include în sine marca "MOSCOVKAYA" şi astfel sunt similare 
până la confuzie, iar argumentele pârâtului, că marca "MOSCOVKAYA"  este 
numai o indicaţie geografică este neîntemeiată. 

Reprezentantul AGEPI Ştirbu N. şi reprezentantul ZAO "Gruppa Prepriiatii 
OST" Simanencova T. au solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, 
explicând, că înregistrarea naţională a mărcii "Московская Губерния"  cu nr. 
de depozit 014171 pentru produsele şi serviciile din clasa 33 de către solicitantul 
ZAO  "Gruppa Prepriiatii OST"   a fost efectuată în condiţiile legii, de aceia 
hotărîrea AGEPI privind respingerea contestaţiei reclamantului este legală şi 
întemeiată şi urmează a fi menţinută. 

Audiind părţile, cercetând materialele pricinii instanţa de judecată 
consideră acţiunea neîntemeiată şi care urmează a fi respinsă din următoarele 
motive:  
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În corespundere cu art. 11 al. 1 lit "b" CPC curtea de apel ca instanţă de 

drept comun judecă pricinile privind contestarea hotărîrilor Comisiei de Apel a 
Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).        

S-a constatat, că în Buletinul Oficial al AGEPI din 31.11.2004 a fost 
publicată cererea nr. 014171 prin care se revendică acordarea protecţiei juridice 
pe teritoriul Republicii Moldova mărcii "Московская Губерния"  titular ZAO 
"Gruppa Prepriiatii OST", iar dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului 
"Московская". 

Spirits Product International Intelectual Property BV., AW în calitate de 
titular al înregistrării internaţionale 735579 a mărcii "MOSCOVKAYA"  a 
depus contestaţie împotriva acordării protecţiei juridice în Moldova mărcii 
"Московская Губерния". 

Prin decizia din 26.07.2005 Departamentul Mărcii şi Modele Industriale a 
AGEPI, a respins contestaţia, iar prin hotărârea din 26.01.2006, Comisia de Apel 
a AGEPI a respins revendicarea reclamaţiilor şi a menţinut decizia 
Departamentului Mărci şi Modele Industriale din 26.07.2005. 

Instanţa de judecată consideră, că hotărâre contestate au fost emise în 
corespundere cu cerinţele legii şi urmează a fi menţinute. 

Potrivit art. 15 Cod Civil drepturile nepatrimoniale sunt apărute în cazurile 
şi în modul prevăzut de lege în limită în care folosirea modalităţilor de apărare a 
drepturilor civile reiese din esenţa dreptului încălcat şi din caracterul 
consecinţelor acestei încălcări. 

Pe parcursul judecării pricinii n-au fost prezentate probe care ar demonstra, 
că publicarea cererii de înregistrare a mărcii "Московская Губерния" ar 
prezenta similtudine susceptibilă de a produce confuzie cu marca 
"MOSCOVKAYA", foarte bine cunoscute în Republica Moldova şi că ar crea o 
instanţe de concurenţă neonestă prin exploatarea posibilităţilor pe care le oferă 
marca "MOSCOVKAYA". 

De asemenea n-au fost constatate temeiuri, prevăzute de art. 7 al Legii nr. 
588 din 22.09.1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, care ar 
fi servit motiv pentru respingerea cererii de înregistrare a mărcii. 

Marca comercială "Московская Губерния" nu încalcă drepturile exclusive 
ale proprietarului mărcii "MOSCOVKAYA", fiindcă conform codului 562 în 
certificatul de înregistrare a mărcii comerciale nr. 13350 ce confirmă drepturile 
exclusive ale titularului şi volumul drepturilor sale este indicat, că dreptul 
exclusiv nu se răsfrânge asupra elementului "Московская". 

Se mai menţionează, că desemnarea verbală "Московская Губерния" este 
formată din două elemente, este înregistrată pentru produsul votcă din clasa 33 
şi solicitantul ei este ZAO "Gruppa Predpriiatii OST", care are sediul în regiunea 
Moscova şi respectiv consumatorii nu pot fi induşi în eroare referitor la locul de 
origine adevărat al produselor. 

Prin materialele prezentate se confirmă, că marca comercială "Московская 
Губерния" a fost înregistrată şi în alte ţări: Rusia, Armenia, Cazahstan, 
Uzbechistan în care de asemenea este înregistrată şi marca "MOSCOVKAYA" 
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şi n-au fost prezentate probe, că ar există cererea prejudicii legate de inducerea 
în eroare a consumatorului sau de confuzie a mărcilor. 

Prin urmare, nu poate fi reţinut argumentul reclamantului bazat pe 
concluzia expertului expusă în Concluziile expertului Kovaliov E. din 
18.07.2006 despre legătura formală şi asociată a semnelor, "MOSCOVKAYA" 
şi "Московская Губерния". 

În atare circumstanţe, nu există motive de admitere a acţiunii. 
În temeiul art. 15 Cod Civil, art. 1, 3, 7, 8 al legii privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor, art. 238-241 CPC instanţa de judecată  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Respinge ca neîntemeiată acţiunea depusă de reprezentantul Biroului mun. 
Chişinău în persoana directorului Babac Alexandru în interesul Companiilor 
Internaţionale Spirits International N.V. A.N. din Curacao, Antilele Olandeze şi 
Spirits Product International Intelectual Property B.V,m A.W. din Aruba către 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi intervenientul accesoriu ZAO 
"Gruppa Predpriiatii OST" privind anularea hotărârii Comisiei de Apel şi 
respingerea cererii de acordare a protecţiei juridice mărcii "Московская 
Губерния". 

Hotărârea cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 20 
zile. 

 
Judecătorul      
                          
 
       
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


