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H O T Ă R Â R E 

În numele Legii 

29 ianuarie 2003                                                                   or. Chişinău 

Colegiul Civil al Curţii de Apel a Republicii Moldova 

În componenţă 

Preşedintele şedinţei judecătorul M. Poalelungi 

Grefier                                          V. Banu, A. Ciumacenco 

Cu participarea interpretului          D.Cozarevici 

A judecat în şedinţă publică pricina civilă la cererea întreprinderii Spirits 

International N.V. te Rotterdam către Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 

Industriale despre contestarea actului administrativ 

C O N S T A T Ă 

Întreprinderea Spirits International N.V. te Rotterdam a depus cerere în 

instanţa de judecată către Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale 

despre contestarea actului administrativ. 

În motivarea cererii reclamantului a invocat că la 14 august 2002 Comisia de 

Apel a pârâtului a respins contestaţia depusă de către reclamant împotriva deciziei 

Direcţiei Examinare Mărci şi Modele Industriale despre refuzul în acordarea 

protecţiei mărcii verbale MOSKOVSKAIA, IR 735579 din 27.04.2000. 

Consideră reclamantul hotărârea contestată nelegitimă şi care cere să fie 

anulată, din considerentele că înregistrarea de bază a mărcii MOSKOVSKAYA 

(nr.662014) a fost realizată în Benelux. 

Titularul mărcii în cauză este reclamantul, care este înregistrat în Antilele 

Olandeze, subdiviziune teritorială a Olandei, care este membru a Benelux cât şi 

parte a Convenţiei de la Paris. 

Consideră reclamantul că conform ar.6 quinquies al Convenţiei de la Paris, 

fiind rezident al unei ţări-membre a acestei Convenţii, este în drept de a înregistra 

semnul său în ţările membre a Convenţiei de la Paris, întocmai aşa cum este el. 



Din  considerentele că republica Moldova este membră a Convenţiei de la 

Paris, consideră reclamantul, pârâtul a fost obligat să înregistreze marca cu pricina 

după reclamant. 

Reprezentanţii reclamantului, întreprinderea Spirits International N.V. te 

Rotterdam, I.Creţu, A.Babac şi Jenicicovscaia G., în şedinţa judiciară au cerut 

admiterea cererii. 

Reprezentanţii pîrîtului, Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 

Industriale, Clătinici Iu. şi Ganaciuc S. au cerut respingerea cererii, considerând 

acţiunile pârâtului legitime. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil consideră 

cererea întemeiată şi care urmează a fi admisă din următoarele considerente. 

În şedinţa judiciară s-a stabilit că reclamantul, întreprinderea Spirits 

Internaţional N.V. te Rotterdam, este înregistrată în Antilele Olandeze, parte 

componentă teritorială, care este membră a Benelux şi Membră a Convenţiei de la 

Paris. Marca MOSKOVSKAYA nr.662014, are înregistrarea de bază în Olanda cât 

şi înregistrarea suplimentară încă în 112 de ţări ale lumii după reclamant. 

Urmează de menţionat faptul că Republica Moldova este membră a 

Convenţiei de la Paris şi respectiv ca şi toate celelalte ţări s-a obligat să respecte 

prevederile acestei Convenţii. 

Conform p.A art.6 quinquies al Convenţiei de la Paris mărcile înregistrate 

reglementar în ţara de origine vor fi admise la depunere şi vor fi protejate întocmai 

aşa cum sunt ele în celelalte ţări ale lumii. 

În astfel de circumstanţe pârâtul a fost obligat să înregistreze marca 

MOSKOVSKAYA după reclamant, aşa cum a fost înregistrată şi în Olanda. 

Nu pot fi reţinute argumentele invocate de către pârât cu privire la aplicarea 

p.B2 art.6 al Convenţiei de la Paris, referitor la refuzul în înregistrarea mărcilor, 

care sunt compuse exclusiv din semne sau indicaţii putând să servească în comerţ 

pentru a indica locul de origine al produselor, deoarece denumirea de origine a 

produsului constituie un obiect de protecţie de sine stătătoare, înregistrarea căreia 



poate fi revendicată prin procedura naţională conform ar.8 al Legii privind mărcile 

şi denumirile de origine a produselor. 

Marca verbală MOSKOVSKAYA nu este înregistrată în calitate de denumire 

de origine nici prin procedura naţională şi nici prin cea internaţională, din care 

considerente nu poate fi reţinut argumentul pârâtului cu privire la aceea că 

MOSKOVSKAYA ar fi o denumire de origine a produsului şi din care 

considerente nu pot fi aplicate faţă de marca MOSKOVSKAYA restricţiile privind 

acordarea protecţiei juridice referitoare la denumirea de origine a produsului 

prevăzute de p.d. al.1 art.7 al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor cât şi p.B 2 art.6 quinquies al Convenţiei de la Paris. 

Astfel, pârâtul a fost obligat să înregistreze marca verbală MOSKOVSKAYA 

după reclamant. 

Colegiul Civil consideră că pentru evitarea unei posibile inducere în eroare a 

consumatorului cu privire la locul fabricării produselor cu marca verbală 

MOSKOVSKAYA, pârâtul urmează să introducă în lista produselor revendicate o 

indicaţie suplimentară, şi anume pentru produsele fabricate în Federaţia Rusă. 

Urmează de menţionat faptul că o astfel de practică există la pârât şi anume 

după cum a fost acordată protecţie juridică mărcilor CLASSIC LVIVSCA, 

înregistrarea internaţională nr.677790 cu indicare fabricat în Ucraina, NATURAL 

AMERICAN SPIRIT, înregistrarea internaţională nr.697381 cu indicare fabricat în 

America. 

Astfel, cererea depusă urmează a fi admisă cu anularea hotărârii contestate a 

pârâtului şi obligarea înregistrării mărcii cerute cu precizarea pentru produsele 

fabricate în Federaţia Rusă. 

În legătură cu admiterea cererii este necesar a percepe de la pârât în beneficiul 

statului 360 lei taxă de stat, care n-a fost achitată de reclamant la depunerea cererii 

de chemare în instanţa de judecată. 

În conformitate cu art.27 al Legii contenciosului administrativ, art.art.190-

196CPC, Colegiul Civil 

H O T Ă R Ă Ş T E 



A anula hotărârea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Protecţia 

Proprietăţii Industriale din 14 august 2002 şi a obliga Agenţia de Stat pentru 

Protecţia Proprietăţii Industriale să acorde protecţie juridică în Republica Moldova 

a mărcii verbale MOSKOVSKAYA, conform înregistrării internaţionale 

nr.735579, pe numele întreprinderii Spirits International N.V. te Rotterdam pentru 

toate produsele şi serviciile solicitate cu precizarea pentru produsele fabricate în 

Federaţia Rusă. 

A încasa de la Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale taxa de 

stat în beneficiul statului în sumă de 360 lei. 

Hotărârea este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile la 

Curtea Supremă de Justiţie. 

 

 

Preşedintele şedinţei, 
judecătorul                                                           M. Poalelungi 
 
 
 
 
Copia corespunde originalului                             M. Poalelungi 
 


