
Şedinţa de fond: N.Budai                                                     Dosar nr:3r-615-04 
Republica Moldova 

Curtea Supremă de Justiţie 
 

DECIZIE 
16 iunie 2004                                                                        mun. Chişinău 
 
Colegiul civil şi de contencios administrativ în componenţă: 
Preşedinte                                                                         Nicolae Clima 
Preşedinte                                                                          Mihai Poalelungi 
Judecători                                                                           Ala Cobăneanu 
 
Judecînd în şedinţă publică recursul declarat de compania „Spirits 

International N.V.” 
în cauza civilă la acţiunea companiei „Spirits International N.V.” către 

Agenţia de Stat pentru Protecţia proprietăţii Industriale privind contestarea actului 
administrativ 

împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 9 februarie 2004 prin care 
cererea a fost respinsă 

Audiind reprezentantul recurentului, obiecţiile reprezentantului intimatului, 
Colegiul 

CONSTATĂ: 
 
Compania „Spirits International N.V.” s-a adresat în instanţa de judecată cu 

cerere către Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale privind 

anularea hotărârilor Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Protecţia 

Proprietăţii Industriale din 28 iunie 2002 privitor la anularea parţială a mărcilor 

comerciale combinate „Stolichnaya”, „Moskovscaya” şi „Russkaya”. 

În motivarea cererii a invocat că la 28 iunie 2002 Comisia de Apel a Agenţiei 

de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a anulat parţial din momentul 

înregistrării mărcile comerciale combinate „Stolichnaya-Stolichnaya”, 

„Moskovscaya-Moskovscaya” şi „Russkaya” cu excluderea de la protecţie a 

tuturor semnelor, fiind considerate lipsite de caracter distinctiv luate atît în mod 

separat cît şi în totalitate cu excepţia elementului figurativ „SPI”. 

Consideră hotărîrea sus menţionată ilegală şi solicită anularea ei. 

Curtea de Apel a RM prin hotărârea din 8 noiembrie 2002 acţiunea a fost 

respinsă. 



Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 16 iulie 2003 recursul declarat de 

Compania „Spirits International N.V.” a fost admis, hotărârea Curţii de Apel a RM 

din 8 noiembrie 2002 casată şi pricina remisă la rejudecare. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 9 februarie 2004 acţiunea 

Companiei „Spirits International N.V.” a fost respinsă. 

Compania „Spirits International N.V. a declarat cerere de recurs împotriva 

hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 9 februarie 2004, solicitând admiterea 

recursului, casarea hotărârii instanţei de fond cu pronunţarea unei noi hotărâri prin 

care  a admite acţiunea. 

La fel, nu poate fi exclus de la protecţie nici elementul verbal „Moskovcaya” 

din marca combinată „Moskovscaya”, deoarece acest element este înregistrat ca 

marcă verbală după aceiaşi persoană, în temeiul Deciziei AGEPI din 8 octombrie 

2003, adoptată în baza Hotărârii Curţii de Apel a RM nr.3-37-03 ianuarie 2003 şi 

decizia Curţii Supreme de Justiţie a RM nr.3 ro-121-03 din 2 iulie 2003, rămasă 

irevocabilă. 

Faptul că mărcile „Stolichnaya”, „Moskovscaya” şi „Russkaya” au fost 

folosite un timp îndelungat de către mai mulţi producători, pentru marcarea unor 

produse omogene, în virtutea Legii nr.588 din 1995 nu constituie temei de pierdere 

a caracterului distinctiv. 

Esenţa mărcii este ca consumatorul să deosebească un produs dintr-o gamă de 

produse omogene şi nu producătorii unuia şi aceluiaşi produs. 

Instanţa consideră ilegală şi excluderea de la protecţie a elementelor figuratice 

pe considerent că au devenit uzuale şi nu pot dispune de o protecţie separată. 

Conform pct.3.1 ali.2 lit.a) al Regulamentului de aplicare a Legii nr.588 din 1995 

(aprobat prin Ordinul Directorului General AGEPI nr.129 din 6 septembrie 2001), 

sunt considerate ca uzuale „semnele care în urma folosirii îndelungate pentru unul 

şi acelaşi produs sau pentru un produs similar de către diferiţi producători a devenit 

noţiune genetică”. Privite prin prisma acestei prevederi, elementele grafice şi 

combinaţia de culori utilizate în mărcile litigioase nu pot fi calificate ca noţiuni 

generice, deoarece nici elementele grafice şi nici combinaţia de culori nu sunt 



purtători ai informaţiei privind caracteristicile produsului vodcă. La fel nu există 

nici un temei de a considera că consumatorul nu găseşte pentru produsele marcate 

cu mărcile „Srolichnaya”, „Moskovscaya” şi „Russkaya” o altă denumire şi astfel 

este nevoit să întrebuinţeze cuvintele „Stolichnaya”, „Moskovscaya” şi „Russkaya” 

o altă denumire şi astfel este nevoit să întrebuinţeze cuvintele „Stolichnaya”, 

„Moskovscaya” şi „Russkaya” ca denumire generică pentru băuturi alcoolice tari. 

În baza celor expuse mai sus, Colegiul civil şi de contencios administrativ 

consideră necesar admiterea recursului, casarea hotărîrii Curţii de Apel Chişinău 

din 9 februarie 2004 şi pronunţarea unei noi hotărîri prin care a admite cererea 

integral. 

În temeiul celor expuse mai sus şi în conformitate cu art.417 lit. s.) Cod de 

procedură civilă Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 

Justiţie, 

DECIDE: 

A admite recursul declarat de Compania „Spirits International N.V.”. 

A casa hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 9 februarie 2004 şi a pronunţa o 

nouă hotărîre prin care a admite acţiunea integral. 

A anula hotărîrile Comisiei de Apel a AGEPI din 28 iunie 2002 în partea 

excluderii de la protecţie din mărcile figurative „Stolichnaya”, „Moskovscaya” şi 

„Russkaya” a tuturor elementelor cu excepţia elementelor verbale „Stolichnaya” şi 

„Russkaya” şi elementelor descriptive: „Vodka”, „RUSSIAN VODKA”, 

„IMPORTED FROM RUSSIA”, „Stolichnaya vodka”, 40% (70o Br.proof)75 cl”, 

instaled and bottled in Russia for Vao Soiuzplodoimport Moscow”, „Cool Before    

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

 

Preşedinte                                                     Nicolae Clima 

Judecători                                                      Mihai Poalelungi 

                                                                       Ala Cobăneanu      


