
Dosarul nr. 2-162/08 

HOTĂRÎRE 
în numele legii 

10.12.2008                                                                              mun. Chişinău 

Colegiul civil al Curţii de Apel Chişinău, avînd în componenţa sa pe: 

Preşedintele şedinţei de judecată                         N. Traciuc 

Grefierul                                                                Z.Tudoreanu 

Judecînd în şedinţă cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de 

Jack Daniel′s Properties, Inc., a delaware corporation împotriva Agenţiei de stat 

pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) privind anularea Hotărîrii Comisiei 

AGEPI din 29.03.2007 în partea ce se referă la excluderea de la protecţie a 

cuvintelor „Old No.7” din marca nr. 15389, obligarea AGEPI să elibereze un nou 

certificat de înregistrare a mărcii nr. 15289 cu formularea că dreptul exclusiv nu se 

extinde asupra literelor, cuvintelor şi cifrelor, cu excepţia elementelor „Jack 

Daniel′s”, „Old TIME”, „Old no. 7”, cu publicarea datelor respective în Buletinul 

Oficial de Proprietate Industrială şi repunere în termen, 

C O N S T A T Ă: 

Reclamantul Jack Daniel′s Properties, Inc., a Delaware corporation a înaintat 

o acţiune în instanţa de drept comun al Curţii de Apel Chişinău împotriva Agenţiei 

de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), solicitînd să fie restabilit termenul 

omis de depunere a cererii de chemare în judecată, să fie anulată Hotărîrea 

Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală referitor la 

contestaţiile din hotărîrea 29 martie 2007 depuse de compania Jack Daniel′s 

Properties, Inc. privind disclamarea semnului „Old No.7” din marca nr. 15389. 

În motivarea acţiunii reclamantul a invocat că Comisia de Apel a recunoscut 

cuvîntul „Old” ca fiind descriptiv pentru produsul „whisky” şi a emis decizia 

privind disclamarea semnului „Old No.7”. 

Reclamantul nu este de acord cu hotărîrea Comisiei de Apel, pe care o 

consideră ilegală în parte. Ulterior, reclamantul şi-a concretizat acţiunea şi a 

solicitat anularea Hotărîrii Comisiei AGEPI din 29.03.2007 în partea ce se referă la 
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excluderea de la protecţie a cuvintelor „Old No.7” din marca nr. 15389 şi obligarea 

AGEPI să elibereze un nou certificat de înregistrare a mărcii nr. 15389 cu 

formularea că dreptul exclusiv nu se extinde asupra literelor, cuvintelor şi cifrelor, 

cu excepţia elementelor „Jack Daniel′s”, „Old TIME”, „Old No.7”, cu publicarea 

datelor respective în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. 

Reclamantul este contra disclamării semnului „Old No.7” şi menţionează că 

semnul dat nu descrie proprietăţile produselor cuprinse în cerere „wisky”; că el 

este rezultatul purei imaginaţii cu privire la whisky; că este bine cunoscut 

consumatorilor din întreaga lume; că este folosit în Moldova timp de circa 12 ani şi 

este cunoscut consumatorilor moldoveni şi reprezintă de sine stătător o marcă 

înregistrată în 80 de ţări ale lumii. 

Reclamantul a indicat că, termenul de maturare a whisky − lui „Jack Daniel” 

nu se folosesc aşa noţiuni cum ar fi „wisky vechi” sau „whisky tînăr”. 

Reclamantul consideră că semnul „Old No.7” ce face parte din etichetă, este 

unic şi că unicitatea semnului „Old no.7” constă în faptul că despre el s-au compus 

legende şi există o legendă despre butoaiele pierdute, pe care Jack le-a găsit cu 

cîtiva ani mai tîrziu, şi pentru a le deosebi de celelalte, a scris cifra „7” pe ele. 

Reclamantul consideră că „Old No.7” este un semn bine cunoscut în întreaga 

lume, Whisky − ul JACK DANIEL′S Old No. 7 se produce din anul 1866. De la 

bun început semnul „Old No. 7” era reprezentat pe etichetă, însuşi Jack Daniel a 

numit whisky-ul său „Old No. 7”. În anul 1904 Jack Daniel a trimis whisky-ul său 

la Expoziţia Mondială,  care a avut loc la Saint−Louis. Din cele 20 de whisky-uri, 

expediate la concurs din întreaga lume, medalia de aur a obţinut-o sticla modestă 

de formă pătrată cu eticheta „Old No. 7 Tennessee Sippinng Whiskey”. 

Reclamantul a prezentat imaginile sticlelor din anul 1895, 1905 şi 1910, invocînd 

că eticheta de pe sticla din anul 1910 practic nu s-a schimbat pînă în prezent, pe 

toate sticlele se observă imaginea „No 7”, iar pe sticla din anul 1910 - semnul „Old 

No. 7”. 

Reclamantul a menţionat că semnul „Old No. 7” de sine stătător şi împreună 

cu desemnarea JACK DANIEL′S este foarte bine cunoscut în întreaga lume, 
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reclamantul a acordat licenţe pentru mărcile date altor companii pentru marcarea 

produselor sale, care nu se referă la whisky, după cum este compania PEAVEY, 

care a dobîndit dreptul exclusiv asupra folosirii renumitului brand Jack Daniel′s în 

industria muzicală. Compania americană ZIPPO oferă o brichetă ZIPPO, modelul 

„Jack Daniel′s Old No. 7”, iar producătorul McDermott oferă tacuri pentru pool 

din seria profesională „Jack Daniel′s Collector′s Cue”, la fel, brandul „Old No. 7” 

este reprezentat pe îmbrăcăminte. 

Reclamantul indică că, semnul „Old No. 7” este folosit de-a lungul a peste 12 

ani şi este bine cunoscut consumatorilor moldoveni, Whisky-ul „Jack Daniel′s Old 

No. 7” se comercializează în Moldova din anul 1995, fapt adeverit prin certificatul 

notarial al lui David S. Gooder - preşedintele şi directorul-administrator al Jack 

Daniel′s Properties, Inc., în anul 2006 valoarea de vînzare a whisky-ului Jack 

Daniel′s, pe care este reprezentat semnul „Old No. 7”, în Moldova a constituit circa 

250.000 dolari americani. 

Reclamantul constată că, brandul „Old No. 7” este bine cunoscut tineretului 

moldovenesc avansat, în oraş sunt cîteva baruri, unde în designul localului se pune 

accent pe brandurile „Jack Daniel′s şi „Old No. 7” şi, anume, Barul Fish-ka (str. 

Dacia 35), Barul Dublin (str. Bulgara 27), Barul Passepartout (str. Kogalniceanu 

62), Barul Coffe Beans (str. Sciusev 62). În anul 2006 în clubul de noapte din 

Chişinău „People” s-a sărbătorit cea de-a 156 zi de naştere a lui „Jack Daniel′s”, 

fapt demonstrat prin fotografii de la această sărbătoare, iar la data de 20 octombrie 

2008, la fel, s-a sărbătorit ziua de naştere în clubul dat. 

În acţiune se invocă că, art. 7 (8) a legii nr. 588/1995 prevede că, nu poate fi 

respinsă protecţia unui semn în temeiul lipsei caracterului distinctiv, dacă acesta a 

fost folosit în procesul fabricării şi comercializării produselor cel puţin 5 ani şi a 

dobîndit un caracter distinctiv, şi este bine cunoscut consumatorilor din Republica 

Moldova, semnul „Old No. 7” a fost folosit în Moldova timp de cel puţin 12 ani şi 

a devenit bine cunoscut consumatorilor moldoveni, prin urmare nu există temeiuri 

pentru disclamarea acestuia din marca sus-menţionată. 
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În şedinţa de judecată reprezentantul reclamantului N. Schidan a susţinut 

acţiunea integral şi a menţionat că examinatorul a divizat desemnarea „vechiul nr. 

7” în două părţi şi a inventat cîte o semnificaţie pentru fiecare. Cuvîntul „vechi”, 

într-adevăr, este un termen descriptiv, însă îmbinarea „număr vechi” nu mai este 

considerată atare, examinatorul a inventat că consumatorul moldovean va decide că 

băutura are 7 ani, însă, anii şi vîrsta nu se indică cu simbolul „nr.”, astfel, hotărîrea 

examinatorului şi a Comisiei de Apel privitor la faptul că desemnarea „vechiul nr. 

7” este descriptivă pentru produsele alcoolice, este greşită şi incorectă. A solicitat 

repunerea cererii în termen, ca fiind omis din motive temeinic justificate, deoarece 

calculatorul a ieşit din funcţie şi o parte din informaţie a fost pierdută. 

Reprezentantul AGEPI L.Sibov nu a recunoscut acţiunea integral şi a solicitat 

respingerea ei ca nefondată, cu menţinerea în vigoare a hotărîrii Comisiei de Apel 

a AGEPI din 29.03.2007. 

Reprezentantul pîrîtului a invocat că, la data de 08.02.2006 s-a emis decizia 

de publicare a cererii reclamantului de înregistrare a mărcii în Buletinul Oficial de 

Proprietate Industrială nr. 3/2006. 

Reclamantul, nefiind de acord cu decizia de publicare în partea referitoare la 

excluderea de la protecţie a tuturor elementelor verbale, cu excepţia „JACK 

DANIEL′S” şi „OLD TIME”, la data de 11.10.2006 a depus o contestaţie. 

În urma reexaminării suplimentare a dosarului şi a contestaţiei depuse, AGEPI 

a considerat contestaţia parţial întemeiată şi la data de 11.01.2007 a emis decizia 

conform căreia s-a constatat că semnul solicitat este pasibil de protecţie juridică 

prin înregistrarea acestuia în calitate de marcă pentru produsele din cl. 33, cu 

excluderea de la protecţie a tuturor cuvintelor, cu excepţia elementelor „JACK 

DANIEL′S OLD TIME”, conform prevederilor art. 6 (3) al Legii 6 (3) al Legii nr. 

588 - 1995. 

La data de 29.03.2007 Comisia de Apel AGEPI a examinat contestaţia 

reclamantului din 11.10.2006 şi a emis hotărîrea privind acceptarea parţială a 

contestaţiei şi menţinerea în vigoare a deciziei din 11.01.2007. 
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Referitor la argumentele reclamantului precum că semnul „OLD No. 7” nu 

descrie proprietăţile produselor, adică a wisky-ului, pîrîtul a menţionat că marca 

combinată a fost depusă pentru înregistrare nu doar pentru produsul „wisky”, ci 

pentru produsele din clasa 33 - băuturi alcoolice, inclusiv alcool distilat. 

La examinarea contestaţiei, Comisia de Apel AGEPI a reţinut ca pertinent 

punctul de vedere al examinatorului, referitor la excluderea de la protecţie, în 

temeiul art. 6 (3) al Legii nr. 588/1995, a tuturor elementelor verbale din 

componenţa mărcii, inclusiv a elementelor OLD No. 7, cu excepţia elementelor 

„JACK DANIEL′S”, „OLD TIME”. 

La emiterea hotărîrii s-a constatat că, pentru „băuturi alcoolice, inclusiv alcool 

distilat”, îmbinarea de cuvinte „OLD No. 7” nu are protecţie juridică de 

sinestătătoare, deoarece conform Dicţionarului Explicativ al limbii române, „old” 

înseamnă „vechi”, iar „No. 7” indică la vârsta băuturilor alcoolice. Astfel, 

îmbinarea respectivă este descriptivă pentru produsele din clasa 33 „băuturi 

alcoolice, inclusiv alcool distilat”, şi poate fi utilizată în componenţa altor mărci, 

de către alţi producători, fără a fi atribuit cu drept exclusiv după un producător 

concret, iar expresia „OLD No. 7” va sugera în mintea consumatorilor moldoveni 

ideea băuturilor alcoolice de o vechime de 7 ani. 

De asemenea, „OLD No. 7” nu posedă suficientă distinctivitate pentru a 

întruni definiţia „mărcii” în sensul art. 2 (1) al Legii nr. 588/1995, conform căruia 

marca serveşte la deosebirea produselor unui producător de produsele altui 

producător, în cazul dat, capacitatea de a distinge produsele unui producător de 

cele ale altui producător, practic, este redusă la „zero”. 

Indiferent de faptul disclamării elementelor, legislaţia în vigoare stipulează, în 

art. 6 (3) al Legii nr. 588/1995, că „dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementelor mărcii care, în conformitate cu Legea nr. 588/1995, nu pot fi 

înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi”, astfel, 

este neîntemeiată afirmaţia reclamantului referitor la faptul că semnul „OLD No. 

7” nu descrie proprietăţile produselor. 
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Referitor la argumentele reclamantului că „OLD No. 7” este un semn 

binecunoscut în întreaga lume pîrîtul menţionează că, procedura de recunoaştere a 

notorietăţii unei mărci este o procedură specială, reglementată de Legea nr. 

588/1995 şi de Regulamentul privind recunoaşterea notorietăţii mărcilor de produs 

şi/sau de serviciu, aprobat prin ordinul Directorului General AGEPI nr. 94 din 

22.07.2003. 

Organul care examinează cererile de recunoaştere a notorietăţii mărcilor este 

Comisia de Apel a AGEPI, conform pct. 3) lit. a) din Regulamentul Comisiei de 

Apel a AGEPI, aprobat prin ordinul Directorului General AGEPI nr. 95 din 

23.09.2005. 

La moment, în Comisia de Apel a AGEPI reclamantul nu a iniţiat asemenea 

procedură, corespunzător, nu a respectat prevederile Legii nr. 588/1995 şi a 

Regulamentului Comisiei de Apel a AGEPI în partea referitoare la necesitatea 

soluţionării prealabile a litigiului pe cale extrajudiciară. 

Dacă reclamantul consideră că marca în ansamblu „JACK DANIELS OLD 

TIME OLD No. 7 BRAND QUALITY TENNESSEE SOUR MASH WHISKEY” 

este notorie pe teritoriul Republicii Moldova, şi nu doar o parte − „OLD No. 7”, 

acesta urmează să iniţieze procedura de recunoaştere a notorietăţii mărcii conform 

prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Referitor la afirmaţiile reclamantului privind folosirea semnului „OLD No. 7” 

o perioadă îndelungată şi este binecunoscut consumatorilor moldoveni, pîrîtul a 

remarcat că faptul comercializării whisky-ului în Republica Moldova din perioada 

anului 1995, este confirmat doar printr-o declaraţie a preşedintelui titularului 

mărcii, şi aceasta nu înseamnă că marca era binecunoscută în rîndul 

consumatorilor, mai mult că, este vorba de marca „JACK DANIEL′S OLD TIME 

OLD No. 7 BRAND QUALITY TENNESSEE SOUR MASH WHISKEY”, şi nu 

doar de elementul „OLD No. 7”. 

Reclamantul, făcînd trimitere la prevederile art. 7 (8) al Legii nr. 588/1995, 

singur recunoaşte că marca este compusă din semne descriptive şi este lipsită de 
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caracter distinctiv, însă a dobîndit distinctivitate prin utilizare, o perioadă de cel 

puţin 5 ani. 

De asemenea, fotografiile din barul „People”, confirmă utilizarea mărcii în 

anul 2006, sărbătorind „a 156 zi de naştere” şi nu confirmă perioadă îndelungată de 

folosire. Nu pot fi luate în consideraţie nici celelalte probe privind utilizarea mărcii 

în barurile din capitală, deoarece ele nu conţin careva informaţii privind anul sau 

perioada utilizării semnului „OLD No. 7”. 

Analizînd materialele cauzei, audiind explicaţiile şi obiecţiile participanţilor la 

proces, instanţa de judecată consideră acţiunea neîntemeiată şi pasibilă de respins 

din următoarele considerente: 

Din materialele cauzei rezultă, că reclamantul a depus la AGEPI cererea de 

înregistrare a mărcii combinate „JACK DANIEL′S OLD TIME OLD No. 7 

BRAND QUALITY TENNESSEE SOUR MASH WHISKEY” cu nr. depozit 

016756 din 2005.04.15 pentru produsele clasei 33 - băuturi alcoolice, inclusiv 

alcool distilat. 

În urma examinării cererii s-a constatat îndeplinirea condiţiilor legale pentru 

publicarea acesteia şi, conform art. 13 (2) din Legea nr. 588/1995 privind mărcile 

şi denumirile de origine ale produselor (în continuare - Legea nr. 588/1995), la data 

de 2006.02.08 s-a emis decizia de publicare a cererii de înregistrare a mărcii în 

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr. 3/2006. Reclamantul, nefiind de 

acord cu decizia de publicare în partea referitoare la excluderea de la protecţie a 

tuturor elementelor verbale, cu excepţia „JACK DANIEL′S” şi „OLD TIME”, la 

data de 2006.10.11 a depus o contestaţie. În urma reexaminării suplimentare a 

dosarului şi a contestaţiei depuse, AGEPI a considerat contestaţia parţial întemeiată 

şi la data de 2007.01.11 a emis decizia conform căreia s-a constatat că semnul 

solicitat este pasibil de protecţie juridică prin înregistrarea acestuia în calitate de 

marcă pentru produsele din cl. 33, cu excluderea de la protecţie a tuturor 

cuvintelor, cu excepţia elementelor „JACK DANIEL′S OLD TIME”, conform 

prevederilor art. 6 (3) al Legii 6 (3) al Legii nr. 588/1995. 
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La data de 29.03.2007, Comisia de Apel AGEPI a examinat contestaţia 

reclamantului din 11.10.2006 şi a emis hotărîrea privind acceptarea parţială a 

contestaţiei şi menţinerea în vigoare a deciziei din 11.01.2007. 

Instanţa consideră Hotărîrea Comisiei de Apel AGEPI din 29.03.2007 legală, 

deoarece temei pentru anularea ei nu s-a stabilit. 

Instanţa de judecată a stabilit că, la examinarea contestaţiei, Comisia de Apel 

AGEPI corect a reţinut ca pertinent poziţia examinatorului, referitor la excluderea 

de la protecţie, în temeiul art. 6 (3) al Legii nr. 588/1995, a tuturor elementelor 

verbale din componenţa mărcii, inclusiv a elementelor OLD No. 7, cu excepţia 

elementelor „JACK DANIEL′S”, „OLD TIME”. 

La emiterea hotărîrii corect s-a reţinut că, pentru băuturi alcoolice, inclusiv 

alcool distilat, îmbinarea de cuvinte „OLD No. 7” nu are protecţie juridică de 

sinestătătoare, deoarece conform Dicţionarului Explicativ al limbii române, „old” 

înseamnă „vechi”, iar „No. 7” indică la vîrsta băuturilor alcoolice, astfel, pîrîtul 

corect a conchis că îmbinarea respectivă este descriptivă pentru produsele din clasa 

33 „băuturi alcoolice, inclusiv alcool distilat”, şi poate fi utilizată în componenţa 

altor mărci, de către alţi producători, fără a fi atribuit cu drept exclusiv după un 

producător concret, iar expresia „OLD No. 7” va sugera în mintea consumatorilor 

moldoveni ideea băuturilor alcoolice de o vechime de 7 ani. 

La fel instanţa consideră că, semnul „OLD No. 7” nu posedă suficientă 

distinctivitate pentru a întruni definiţia „mărcii” în sensul art. 2 (1) al Legii nr. 

588/1995, conform căruia marca serveşte la deosebirea produselor unui producător 

de produsele altui producător, deoarece, în cazul dat, capacitatea de a distinge 

produsele unui producător de cele ale altui producător, este foarte redusă. 

În art. 6 (3) al Legii nr. 588/1995 se stipulează, că dreptul exclusiv nu se 

extinde asupra elementelor mărcii care nu pot fi înregistrate independent în calitate 

de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, astfel, este neîntemeiată afirmaţia 

reclamantului referitor la faptul că semnul „OLD No. 7” nu descrie proprietăţile 

produselor. 
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Instanţa consideră că nu este dovedită afirmaţia reprezentantului 

reclamantului că „OLD No. 7” este un semn binecunoscut în întreaga lume, 

deoarece, procedura de recunoaştere a notorietăţii unei mărci este o procedură 

specială, reglementează de Legea nr. 588/1995 şi de Regulamentul privind 

recunoaşterea notorietăţii mărcilor de produs şi/sau de serviciu, aprobat prin 

ordinul Directorului General AGEPI nr. 94 din 22.07.2003, iar organul care 

examinează cererile de recunoaştere a notorietăţii mărcilor este Comisia de Apel a 

AGEPI, conform pct. 3) lit. a) din Regulamentul Comisiei de Apel a AGEPI, 

aprobat prin ordinul Directorului General AGEPI nr. 95 din 23.09.2005. 

Reclamantul nu a iniţiat asemenea procedură în Comisia de Apel a AGEPI, 

corespunzător, nu a respectat prevederile Legii nr. 588/1995 şi a Regulamentului 

Comisiei de Apel a AGEPI în partea referitoare la necesitatea soluţionării 

prealabile a litigiului pe cale extrajudiciară. 

Nu s-au dovedit prin probe nici afirmaţiile reclamantului privind folosirea 

semnului „OLD No. 7” o perioadă îndelungată, ca fiind binecunoscut 

consumatorilor moldoveni, deoarece faptul comercializării whisky-ului în 

Republica Moldova din perioada anului 1995, este confirmat doar printr-o 

declaraţie a preşedintelui titularului mărcii, şi aceasta nu înseamnă că marca era 

binecunoscută în rîndul consumatorilor, mai mult că, este vorba de marca „JACK 

DANIEL′S OLD TIME OLD No. 7 BRAND QUALITY TENNESSEE SOUR 

MASH WHISKEY”, şi nu doar de elementul „OLD No. 7”. 

La fel instanţa consideră că şi fotografiile din barul „People”, nu confirmă 

perioadă îndelungată de folosire, ca şi celelalte probe privind utilizarea mărcii în 

barurile din capitală, deoarece ele nu conţin careva informaţii privind anul sau 

perioada utilizării semnului „OLD No. 7”. 

Reprezentantul reclamantului n-a prezentat facturi fiscale sau declaraţii 

vamale, prin care se confirmă faptul că în anul 2006 valoarea de vînzare a whisky-

ului Jack Daniel′s, pe care este reprezentat semnul „Old No. 7”, în Moldova a 

constituit circa 250.000 dolari americani, iar declaraţiile distribuitorilor băuturilor 

alcoolice din barurile RM, prezentate în judecată de reprezentantul pîrîtului nu pot 
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fi apreciate ca probe pertinente, deoarece au fost obţinute cu încălcarea art. 117 

CPC şi nu pot fi puse de instanţă în temeiul hotărîrii. 

Cele relatate dau dovadă de a respinge acţiunea reclamantului ca nefondată. 

Potrivit art. 271 CC, acţiunea privind apărarea dreptului încălcat se respinge 

în temeiul expirării termenului de prescripţie extinctivă numai la cererea persoanei 

în a cărei favoare a curs prescripţia, depusă pînă la încheierea dezbaterilor în fond. 

Deoarece pîrîtul nu a invocat omiterea termenului de adresare în judecată 

potrivit 271 CC, acţiunea se consideră depusă în termen. 

În conformitate cu art. art. 237 - 241 CPC, instanţa judecătorească; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Se respinge acţiunea Jack Daniel′s Properties, Inc., a Delaware corporation 

împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) privind 

anularea Hotărîrii Comisiei AGEPI din 29.03.2007 în partea ce se referă la 

excluderea de la protecţie a cuvintelor „Old No. 7” din marca nr. 15389, obligarea 

AGEPI să elibereze un nou certificat de înregistrare a mărcii nr. 15389 cu 

formularea că dreptul exclusiv nu se extinde asupra literelor, cuvintelor şi cifrelor, 

cu excepţia elementelor „Jack Daniel′s, „Old TIME”, „Old No. 7”, cu publicarea 

datelor respective în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, ca neîntemeiată. 

Hotărîrea cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 20 de 

zile. 

 

 

Preşedintele şedinţei, 
Judecătorul 
 


