
prima instanţă: N. Vascan                                               Dosarul nr.3r-1143/06 
 

D E C I Z I E 
15 noiembrie 2006                                                          mun.Chişinău 
 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ 
al Curţii Supreme de Justiţie 

 
în componenţă: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul     Dumitru Visternicean 
Judecătorii                                        Ala Cobăneanu, Constantin Alerguş 
 
examinînd în şedinţă publică cererea de recurs declarată de către The Subsidiary 

„ALCOINVEST Ucraine”, UA, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a 
„SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL INTELECTUAL PROPERTY B.V., 
AW.” şi „SPIRITS INTERNATIONAL NV.AN.” împotriva The Subsidiary 
„ALCOINVEST Ucraine”, UA şi Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 
Intelectuale cu privire la contestarea hotărîrii Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală, împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 27 
februarie 2006, prin care acţiunea a fost admisă 

 
c o n s t a t ă 

 
„SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL INTELECTUAL PROPERTY B.V., 

AW.” şi „SPIRITS INTERNATIONAL NV.AN.” au depus cerere de chemare în 
judecată împotriva The Subsidiary „ALCOINVEST Ucraine”, UA şi Agenţia de Stat 
pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale cu privire la contestarea hotărîrii Comisiei de 
Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. 

În motivarea acţiunii reclamanţii „SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL 
INTELECTUAL PROPERTY B.V., AW.” şi „SPIRITS INTERNATIONAL 
NV.AN.” au indicat, că prin decizia Departamentului Mărcii şi Modele Industriale a 
Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale din 08 iunie 2004 a fost 
acordată protecţia juridică pe teritoriul R.Moldova mărcii „NEMIROVSKAYA” 
conform cererii 011627 pe numele The Subsidiary „ALCOINVEST Ucraine”, UA. 
Prin hotărîrea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 
Intelectuale din 22 decembrie 2004 a fost menţinută decizia nominalizată. 

Consideră reclamantul hotărîrile menţionate ca nelegitime, deoarece semnul 
„NEMIROVSKAYA” prezintă similitudine cu marca „MOSKOVKAIA” care este 
cunoscută în R.Moldova, similitudine susceptibilă de a produce confuzie cu marca 
menţionată şi că înregistrarea mărcii este în măsură să creeze o situaţie de concurenţă 
neonestă, prin exploatarea posibilităţilor pe care le oferă un brand. Astfel, similitudini 
constă în reproducerea exactă în eticheta „NEMITOVSKAIA” a soluţiei coloristice a 
etichetelor „MOSKOVSKAYA”, grafismul în care este realizată inscripţia, alfabetul 
în care sînt scrise cuvinte. 

Cer „SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL INTELECTUAL PROPERTY 
B.V., AW.” şi „SPIRITS INTERNATIONAL NV.AN.” de a recunoaşte nulă 
hotărîrea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru protecţia Proprietăţii Intelectuale 



din 22 decembrie 2004 prin care a fost menţinută decizia Departamentului Mărcii şi 
Modele Industriale a Agenţiei de stat pentru protecţia Proprietăţii Intelectuale din 08 
iunie 2004 şi de a refuza în acordarea protecţiei juridice pe teritoriul R.Moldovei  
mărcii „NEMIROVSKAIA” conform cererii 011627 pe numele The Subsidiary 
„ALCOINVEST Ucraine”, UA. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 27 februarie 2006 acţiunea „SPIRITS 
PRODUCT INTERNATIONAL INTELECTUAL PROPERTY B.V., AW.” şi 
„SPIRITS INTERNATIONAL NV.AN.” a fost admisă parţial, a fost declarată nulă 
hotărîrea Comisie de Apel a Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale 
din 22 decembrie 2004 şi decizia Departamentului Mărcii şi Modele Industriale a 
Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale din 08 iunie 2004 şi a fost 
refuzat în acordarea protecţiei juridice mărcii ” 

La 13 martie 2006 The Subsidiary „ALCOINVEST Ucraine”, UA a depus 
cerere de recurs împotriva hotărîrii primei instanţe, cerînd admiterea cererii de recurs, 
casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărîri de respingere a acţiunii. 

The Subsidiary „ALCOINVEST Ucraine”, UA, în motivarea cererii de recurs a 
indicat că, concluziile primei instanţe sînt în contradicţie cu circumstanţele pricinii şi 
eronat au fost aplicate prevederile legii materiale. 

Reprezentantul recurentului, The Subsidiary „ALCOINVEST Ucraine”, UA. în 
şedinţa instanţei de recurs, nu s-a prezentat, despre locul, data şi ora şedinţei instanţei 
de recurs, a fost înştiinţat în mod legal. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale, Natalia 
Sîrbu, în şedinţa instanţei de recurs, a înaintat cererea prin care se alătură la recursul 
declarat de The Subsidiary „ALCOINVEST Ucraine”, UA, solicitînd admiterea 
recursului cu casarea hotărîrii hotărîrii şi adoptarea unei noi hotărîri de respingere a 
acţiunii. 

Reprezentantul intimaţilor, „SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL 
INTELECTUAL PROPERTY B.V., AW”. şi „SPIRITS INTERNATIONAL 
NV.AN.”, Ariadna Dodi, în şedinţa instanţei de recurs, au cerut respingerea 
recursului şi menţinerea hotărîrii primei instanţe, pe care o consideră întemeiată şi 
legală. 

Audiind părţile prezente în proces, 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 hotărîrii primei instanţe şi emiterea 
unei noi hotărîri cu privire la respingerea 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 hotărîre fără a restitui 
pricina spre rejudecare, anulînd hotărîrea primei instanţe dacă nu este necesar să 
verifice suplimentar dovezile prezentate în instanţă 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, „SPIRITS PRODUCT 
INTERNATIONAL INTELECTUAL PROPERTY B.V.,AW.” şi „SPIRITS 
INTERNATIONAL NV.AN.” s-a adresat cu acţiune către The Subsidiary 
„ALCOINVEST Ucraine”, UA şi Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 
Intelectuale prin care a solicitat de a recunoaşte nulă hotărîrea Comisiei de Apel a 
Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale din 22 decembrie 2004 prin 



care a fost menţinută decizia Departamentului Mărcii şi Modele Industriale a 
Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale din 08 iunie 2004 şi de a 
refuza în acordarea protecţiei juridice pe teritoriul R.Moldovei mărcii 
„NEMIROVSKAIA” conform cererii 011627 pe numele The Subsidiary 
„ALCOINVEST Ucraine”, UA. 

După cum rezultă din actele cauzei, prin decizia Departamentului Mărcii şi 
Modele Industriale a Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale din 08 
iunie 2004 pe numele The Subsidiary „ALCOINVEST Ucraine”, UA mărcii 
„NEMIROVSKAIA” i s-a acordat protecţie juridică pe teritoriul R.Moldova în baza 
cererii 011627. 

Prin hotărîrea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 
Intelectuale din 22 decembrie 2004 a fost menţinută decizia menţionată şi s-a invocat, 
că nu există o marcă constituită doar din culori şi înregistrată pe numele 
contestatorului. Gama de culori în ambele etichete are o nuanţă diferită şi este în 
diferite forme, fapt care face a fi percepută absolut diferit. Mai mult ca atît, forma 
exterioară şi impresia generală creată de marca „NEMIROVSKAIA” Nemirof diferită 
poate fi acceptată spre înregistrare fără a prejudicia drepturi în privinţa titularului 
mărcii „MOSKOVSKAIA”, IR 740338. 

În astfel de circumstanţe, instanţa de recurs, consideră că prima instanţă incorect 
a admis acţiunea, deoarece nu poate fi reţinut argumentul invocat de prima instanţă 
cu privire la aceea că, mărcile „NEMIROVSKAIA” şi „MOSKOVSKAIA”  există o 
similitudine susceptibilă după mai multe criterii, şi în special, impresia vizuală 
generală, tipul grafierii, caracterul literilor, alfabetul, culoarea sau combinaţia de 
culori, ce produce confuzie, deoarece conform nr. 5766 de înregistrare a mărcii 
„MOSKOVSKAIA”, drepturile exclusive a „SPIRITS PRODUCT 
INTERNATIONAL INTELECTUAL PROPERTY B.V., AW.” şi „SPIRITS 
INTERNATIONAL NV.AN.”, se extind doar asupra unei aşezări. Alternanţe 
concrete a acestor culori în etichetă, dar nu mai mult. Astfel, aşezarea şi alternanţa 
culorilor în eticheta „NEMIROVSKAIA” este diferită, decît eticheta 
„MOSKOVSKAIA”. 

Tot odată, urmează de menţionat, că eticheta mărcii „NEMIROVSKAIA” 
reprezintă imaginea stilizată a unei butelii, avînd în partea superioară un dop fasonat 
în formă de capsulă cu lărgire pentru filet; gîtul în formă de un cilindru scurt, trecînd 
într-o sferă convexă; corpul cilindric şi fundul îngroşat, care după periferie are o 
convexitate inelară, care iese după limită corpului. Fundalul verde în partea inferioară 
a etichetei redă o băutură turnată în butelia stilizată, iar eticheta mărcii 
„MOSKOVSKAIA” reprezintă un set de dreptunghiuri exprimate distinct, amplasate 
unul sub altul sau suprapuse unul pe altul. Forma exterioară a etichetei de asemenea 
reprezintă dreptunghiuri orientate vertical, astfel Colegiul Civil şi de contencios 
administrativ al Curţii Supreme de Justiţie conchide, că mărcile menţionate nu au nici 
o similitudine. 

Mai mult ca atît, urmează de menţionat faptul, că conform sondajului sociologic 
a consumatorilor moldoveni de votcă, efectuat de către Centrul de Investigaţii 
Sociologice şi Studii de Piaţă CBS AXA s-a constatat, că probabilitatea de 
confundare a etichetelor şi ca urmare procurarea uneia din aceste mărci în locul alteia 
din greşeală este practic egală cu zero, deoarece: impresiile despre marcă, pe care le 
lasă vizualizarea doar al etichetelor acestor mărci sînt diferite la toţi consumatorii 



cuprinşi în studiu, ca urmare nu există probabilitate de confundare; rezultatele arată 
clar faptul că în general eticheta joacă un rol foarte puţin important în alegerea mărcii 
de votcă de către consumator. 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie mai 
reţine, că mărcile „NEMIROVSKAIA” şi „MOSKOVSKAIA” sînt înregistrate 
paralel în 37 de ţări ale lumii, inclusiv şi în Republica Ucraina şi respectiv în 
Federaţia Rusă. 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 
conchide, că la emiterea deciziei departamentului Mărcii şi Modele Industriale a 
AGEPI din 08 iunie 2004 cît şi a hotărîrii Comisiei de Apel a AGEPI din 22 
decembrie 2004 au fost respectate prevederile Legii privind mărcile şi denumirile de 
origine a produselor, nr.588-XII din 22 septembrie 1995. 

Astfel, din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că, circumstanţele 
pricinii au fost stabilite de către prima instanţă, însă normele de drept material au fost 
aplicate eronat şi nu este necesară verificarea suplimentară a cărorva dovezi, Colegiul 
Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzie 
de admite recursul, de a casa hotărîrea primei instanţe şi de emite o nouă hotărîre., 
prin care acţiunea „SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL INTELLECTUAL 
PROPERTY B.V., AW.” şi „SPIRITS INTERNATIONAL NV.AN.” împotriva The 
Subsidiary „ALCOINVEST Ucraine”, UA şi Agenţia de Stat pentru Protecţia 
Proprietăţii Intelectuale cu privire la contestarea hotărîrii Comisiei de Apel a Agenţiei 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de respins. 

În conformitate cu art. 417 alin.(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 către The Subsidiary „ALCOINVEST Ucraine”, 

UA. 
Se casează hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 27 februarie 2006 în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată a „SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL 
INTELECTUAL PROPERTY B.V., AW.” şi „SPIRITS INTERNATIONAL 
NV.AN.” împotriva The Subsidiary „ALCOINVEST Ucraine”, UA şi Agenţia de Stat 
pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale cu privire la contestarea hotărîrii Comisiei de 
Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi se emite o nouă hotărîre 
prin care: 

Se respinge acţiunea „SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL 
INTELECTUAL PROPERTY B.V., AW.” şi „SPIRITS INTERNATIONAL 
NV.AN.” împotriva The Subsidiary „ALCOINVEST Ucraine”, UA şi Agenţia de Stat 
pentru Protecţia Proprietăţii Industrială cu privire la contestarea hotărîrii Comisiei de 
Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 
 
Preşedintele şedinţei,                                 Dumitru Visternicean 
Judecătorul                                                  
Judecătorii                                                  Ala Cobăneanu 
                                                                    Constantin Alerguş 


