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H O T Ă R Î R E 
În numele Legii 

 
27 februarie 2006                                                                mun. Chişinău 
 
Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău 
Compusă din: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul                                    Nina Vascan 
Grefier                                                                              M. Ţurcan 

                                                                                                                                                                      
Judecînd în şedinţa publică pricina la acţiunile SPIRITS INTERNATIONAL N.V.  
„AN, SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY B.V 
„AW” împotriva Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale şi The 
subsidiary „ALCO INVEST Ucraine” privind declararea nulă a hotărîrii Comisiei de 
Apel a AGEPI din 22.12.2004, prin care a fost menţinută decizia Departamentului 
Mărcii şi Modele Industriale a AGEPI din 08.06.2004 şi obligarea AGEPI de a refuza 
în acordarea protecţiei juridice pe teritoriul RM a mărcii NEMIROVSKAYA pe 
numele The subsidiary „ALCO INVEST UCRAINE”, Colegiul Civil al Curţii de 
Apel Chişinău 

c o n s t a t ă : 
„SPIRITS INTERNATIONAL N.V. „AN, SPIRITS PRODUCT 

INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY B.V „AW” s-a adresat în 
instanţa de judecată cu acţiune împotriva Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 
Industriale şi The subsidiary „ALCO INVEST Ucraine”, solicitînd declararea nulă a 
hotărîrii Comisiei de Apel a AGEPI din 22.12.2004, prin care a fost menţinută 
decizia Departamentului Mărci şi Modele Industriale a AGEPI din 08.06.2004 
privind acordarea protecţiei juridice pe teritoriul RM mărcii NEMIROVSKAIA 
conform cererii 011627 pe numele The subsidiary „ALCO INVEST Ucraine”. 

În acţiune SPIRITS INTERNATIONAL N.V. „An, SPIRITS PRODUCT 
INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY B.V. „AW a invocat că prin 
decizia Departamentului Mărci şi Modele Industriale a AGEPI din 08.06.2004 a fost 
acordată protecţie juridică pe teritoriul RM mărcii NEMIROVSKAYA conform 
cererii 011627 pe numele The subsidiary „ALCO INVEST Ucraine”. Prin hotărîrea 
Comisiei de Apel a AGEPI din 22.12.2004 a fost menţinută decizia sus menţionată. 

„SPIRITS INTERNATIONAL N.V. „AN, SPIRITS PRODUCT 
INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY B.V „AW” consideră hotărîrile 
nominalizate nelegitime şi neîntemeiate, deoarece semnul „NEMIROVSKAYA” 
prezintă similitudine cu marca „MOSKOVSKAYA” foarte bine cunoscute în 
Republica 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. Conform opiniei 
reclamantului „SPIRITS INTERNATIONAL N.V. „AN, SPIRITS PRODUCT 
INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY B.V „AW” similitudinea constă 
în reproducerea exactă în eticheta NEMIROVSKAYA a soluţiei coloristice a 
etichetelor „MOSKOVSKAYA”, grafismul în care este realizată inscripţia, alfabetul 



în care sînt scrise cuvintele. Reclamantul „SPIRITS INTERNATIONAL N.V. „AN, 
SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY B.V 
„AW” consideră că prin înregistrarea mărcii „NEMIROVSKAYA” în Republica 
Moldova, AGEPI a încălcat prevederile Legii privind mărcile şi denumirile de origine 
a produselor, potrivit cărora în calitate de mărci nu se înregistrează semnele identice 
sau similare care pot fi confundate cu mărcile protejate. 

În şedinţa de judecată reprezentanţii reclamantei „SPIRITS INTERNATIONAL 
N.V. „AN, SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL INTELLECTUAL 
PROPERTY B.V „AW”, A.Dodi şi G.Jenicikovscaia au susţinut integral cererea de 
chemare în judecată. 

Reprezentantul AGEPI- I.Clătinici şi a „ALCO INVEST Ukraine” 
I.Simanenkova a solicitat respingerea acţiunii, invocînd că „ALCO INVEST 
Ukraine” în calitate de marcă pentru vodca „NEMIROVSKAYA” a elaborat o 
etichetă originală, forma căreia aminteşte imaginea stilizată a unei butelii. Iar, 
etichetele firmelor SPIRITS au o formă dreptunghiulară tradiţională, uzuală şi larg 
utilizată de diferiţi producători. Astfel, forma exterioară şi impresia vizuală generală 
formală de totalitatea figurilor geometrice şi linii în procesul comparării a două culori 
semne figurative sînt diferite. 

Referitor la rezolvarea coloristică a etichetelor, marca „NEMIROVSKAYA” 
este solicitată în combinaţia de culori; alb, verde, negru, aurie, iar marca firmei 
„SPIRITS INTERNATIONAL N.V. „AN, SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL 
INTELLECTUAL PROPERTY B.V „AW” este solicitată în combinaţia de culori: 
verde, alb, negru, roşie, bronz, diferenţiindu-se prin culorile auriu, roşu, bronz. Iar, în 
conformitate cu legislaţia RM, culorile nu sînt înregistrate în calitate de mărci şi prin 
urmare nimeni nu are dreptul exclusiv asupra unor cum ar fi culorilor alb, verde, 
negru. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu „ALCO INVEST Ucraine”, Tatiana 
Simanencova în şedinţa de judecată a solicitat respingerea acţiunii şi a declarat că 
semnele verbale „NEMIROVSKAYA” şi „MOSKOVSKAYA” nu sînt similare nici 
după sunet, nici după semnificaţia semantică, nici după reprezentarea grafică. Mai 
mult ca atît, ambele semne sînt înregistrate în paralel, în calitate de mărci în 37 de ţări 
ale lumii, fără a primi refuz nici într-o ţară din totalitatea de ţări solicitate, fapt ce 
demonstrează că comisia de expertiză ale Oficiilor de brevete din 37 ţări nu consideră 
că semnele examinate sînt similare pînă la confundare. 

Referitor la coloristică a invocat că reclamantul SPIRITS INTERNATIONAL 
N.V. nu are înregistrări separate pentru aceste culori, care ar confirma drepturile sale 
exclusive asupra folosirii lor, ultimul avînd înregistrare numai asupra unei alternanţe 
concrete a acestor culori în etichetă, dar nu mai mult. 

Audiind explicaţiile părţilor raportate la circumstanţele pricinii, verificînd 
probele anexate la materialele dosarului, analizînd temeinicia pretenţiilor înaintate, 
instanţa de judecată consideră acţiunea reclamantei „SPIRITS INTERNATIONAL 
N.V. „AN, SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL INTELLECTUAL 
PROPERTY B.V „AW” fondată care urmează a fi admisă din următoarele 
considerente. 

Prin decizia Departamentului Mărci şi Modele Industriale a AGEPI din 
08.06.2004 mărcii „NEMIROVSKAYA” i s-a acordat protecţie juridică pe teritoriul 
RM conform cererii 011627 pe numele The subsidiary „ALCO INVEST Ucraine”. 



Iar, prin hotărîrea Comisiei de Apel a AGEPI din 22.12.2004 a fost menţinută decizia 
Departamentului Mărci şi Modele Industriale a AGEPI din 08.06.2004. 

Instanţa de judecată consideră că deciziile susmenţionate sînt ilegale deoarece 
marca „NEMIROVSKAYA” căreia i s-a acordat protecţie juridică pe teritoriul RM 
reprezintă o similitudine a mărcii „MOSCOVSKAYA” înregistrată după reclamanta 
SPIRITS INTERNATIONAL N.V. 

În conformitate cu art.7 alin.(4) lit.a) din Legea privind mărcile şi denumirile de 
origine a produselor nr. 588-XIII din 22.09.1995, 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. 

În Regulamentul cu privire la aplicarea Legii privind mărcile şi denumirile de 
origine a produselor nr.588-XIII din 22.09.1995 (Regula 33.10.2) se menţionează că 
la realizarea expertizei „similitudinea semnelor constituie din reprezentări grafice 
plane sau forme tridimensionale se determină conform următorilor criterii:forma 
exterioară, prezenţa sau lipsa simetriei, semnificaţia semantică, genul şi caracterul 
reprezentării, combinaţia de culori şi nuanţe. 

Potrivit regulii 33.10.3 a Regulamentului, criteriile enumerate pot fi luate în 
consideraţie separat ori în diferite combinaţii posibile. Asemănarea grafică se 
determină potrivit următoarelor criterii: impresia vizuală generală, tipul grafiei, 
caracterul literelor, alfabetul, culoarea sau combinaţia de culori. 

În şedinţa de judecată s-a stabilit că mărcile „NEMIROVSKAYA” şi 
„MOSKOVSKAYA” se aseamănă după mai multe criterii enumerate mai sus. 

Faptul că după impresia vizuală generală mărcile „NEMIROVSKAYA” şi 
„MOSKOVSKAYA” se aseamănă a fost demonstrat în şedinţa de judecată prin 
concluzia dată de Elena Losîi, doctor în psihologie, care în concluzia sa a menţionat 
că la cumpărătorii de produse marcate „NEMIROVSKAYA” care anterior au 
cunoscut produsele marcate cu eticheta „MOSKOVSKAYA”, probabilitatea apariţiei 
asociaţiei cu ultima şi intenţia de a procura este foarte înaltă. La baza acestui proces 
se află legităţile percepţiei psihice, mecanismele memoriei şi specificul formei 
reflexelor condiţionate. 

În ce priveşte tipul grafiei, din materialele anexate la dosar se vede clar că la 
ambele mărci „NEMIROVSKAYA” şi „MOSKOVSKAYA” tipul grafiei este 
identic, alfabetul este acelaşi – latin, combinaţia de culori şi nuanţe a elementelor 
grafice este identic – sînt executate cu litere negre încadrate în culoare verde. 

Potrivit avizului dat de Comisia Naţională de Heraldică a RM, din punct de 
vedere al prezentării grafice se constată faptul că, etichetele „NEMIROVSKAYA” şi 
„MOSKOVSKAYA” sînt asemănătoare şi înrudite şi se poate afirma că eticheta 
„NEMIROVSKAYA” reprezintă o variantă compusă din mai multe elemente a 
etichetei „MOSKOVSKAYA” păstrînd cu aceasta din urmă o strînsă legătură de 
rudenie. 

De asemenea, concluzia dată de graficianul I.Ivonin confirmă că eticheta 
NEMIROVSKAYA reprezintă o modificaţie şi o prelungire a etichetei 
„MOSKOVSKAYA” creată în scopul deprinderii consumatorului cu noua 
configuraţie şi cu noua denumire a produsului. Deprinderea consumatorului cu o 
marcă nouă se realizează prin excluderea şi înlocuirea treptată a elementelor 
secundare din marca cunoscută. 



Luînd în consideraţie cele expuse mai sus, instanţa de judecată constată că între 
mărcile „NEMIROVSKAYA” şi „MOSKOVSKAYA” există o similitudine 
susceptibilă de a produce confuzie. 

Instanţa respinge afirmaţia pîrîtului precum că rezolvarea coloristică a 
etichetelor, marca „NEMIROVSKAYA” şi „MOSKOVSKAYA” se diferenţiază prin 
culorile auriu, roşu, bronz. Iar, în conformitate cu legislaţia RM, culorile nu sînt 
înregistrate în calitate de mărci şi prin urmare nimeni nu are dreptul exclusiv asupra 
culorilor alb, verde, negru, deoarece din etichetele prezentate în şedinţa de judecată se 
vede clar că persistă aceleaşi culori: alb, verde, negru, bronz. Diferenţa este doar în 
nuanţa roşie care în eticheta „MOSKOVSKAYA” este în minoritate. 

Luînd în consideraţie cele expuse mai sus, instanţa de judecată consideră că la 
emiterea deciziei Departamentului Mărci şi Modele Industriale a AGEPI din 
08.06.2004 privind acordarea protecţiei juridice pe teritoriul RM mărcii 
„NEMIROVSKAYA” conform cererii 011627 pe numele The subsidiary „ALCO 
INVEST Ucraine” nu au fost respectate prevederile Legii privind mărcile şi 
denumirile de origine a produselor nr.588-XIII din 22.09.1995 (Regula 33.10.2 şi 
regula 33.10.3). 

Argumentul invocat de reprezentanţii părţilor, precum că conform studiului 
efectuat de Centrul de Investigaţii Sociologice şi Studii de Piaţă CBS AXA, 
probabilitatea de confundare a etichetelor şi ca urmare procurarea uneia dintre aceste 
mărci în locul alteia din greşeală este practic minimă, iar eticheta joacă un rol foarte 
secundar la alegerea mărcii de votcă, nu poate fi luat în consideraţie, deoarece altfel 
înregistrarea şi protecţia juridică a mărcilor pentru anumite produse şi servicii ar fi 
lipsită de sens. 

Analiza în cumul a probelor administrate la materialele dosarului, ţinînd cont de 
faptul că au fost elucidate toate circumstanţele pricinii, instanţa de judecată ajunge la 
concluzia de a admite acţiunea reclamantei „SPIRITS INTERNATIONAL N.V. 
„AN, SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY B.V 
„AW”. 

În conformitate cu articolele 33 alin.1 lit.a), 238-241 a Codului de procedură 
civilă, Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău, 

 
h o t ă r ă ş t e : 

 
Se admit acţiunile reclamantei „SPIRITS INTERNATIONAL N.V. „AN, 

SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY B.V 
„AW” împotriva Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale şi The 
subsidiary „ALCO INVEST Ucraine”. 

Se declară nule hotărîrea Comisiei de Apel a AGEPI din 22 decembrie 2004 şi 
Decizia Departamentului Mărci şi Modele Industriale a AGEPI din 08 iunie 2004. 

Se refuză de a acorda protecţie juridică mărcii „NEMIROVSKAYA” pe 
teritoriul Republicii Moldova. 

Hotărîrea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 
15 zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 
Judecătorul 
Curţii de Apel Chişinău                                                Nina Vascan 


