
prima instanţă: L. Popova                                     dosarul nr. 2r-213/2007 
 

D E C I Z I E 
28 noiembrie 2007                                                          mun. Chişinău 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ 
al Curţii Supreme de Justiţie 

în componenţă: 
 
Preşedintele şedinţei, judecătorul                         Svetlana Novac 
judecătorii                                       Tatiana Vieru, Galina Stratulat 
 
examinînd în şedinţă publică recursul declarat de către societatea cu 

răspundere limitată „BrevetMarcService” în pricina civilă la cererea de chemare în 
judecată a societăţii cu răspundere limitată „BrevetMarcService” în interesele 
SPIRITS INTERNATIONAL N.V., AN, SPIRITS PRODUCT 
INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY B.V., AW împotriva Agenţiei 
de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale cu privire la anularea hotărîrii 
Comisiei de Apel a AGEPI din 26 ianuarie 2006, împotriva hotărîrii Curţii de Apel 
Chişinău din 21 iunie 2007, prin care acţiunea a fost respinsă 

c o n s t a t ă 
SRL „BrevetMarcSErvice” în interesele SPIRITS INTERNATIONAL N.V., 

AN, SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY 
B.V., AW a depus cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru 
Protecţia Proprietăţii Industriale, intervenient accesoriu Nemiroff Intellectual 
Property Establishment cu privire la anularea hotărîrii Comisiei de Apel a AGEPI 
din 26 ianuarie 2006. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că, potrivit înregistrării 
internaţionale a fost solicitată acordarea protecţiei juridice pe teritoriul Republicii 
Moldova mărcii combinate NEMIROVSKAYA nr. 802092, titular Breyfield Trust 
reg., LI. La data de 26 aprilie 2005 SPIRITS INTERNATIONAL N.V., AN, 
SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY B.V., 
AW în calitate de titulari al înregistrării naţionale 5766 a mărcii 
MOSCOVSKAYA (etichetă) şi respectiv a înregistrării internaţionale 740338 a 
mărcii MOSCOVSKAYA (etichetă) au depus o contestaţie împotriva acordării 
protecţiei juridice în Moldova mărcii combinate NEMIROVSKAYA conform 
înregistrării internaţionale 802092. În contestaţie au indicat că, semnul 
NEMIROVSKAYA prezintă similitudine susceptibilă de a produce confuzie cu 
mărcile menţionate MOSCOVSKAYA şi astfel înregistrarea mărcii este în măsură 
să creeze o situaţie  de concurenţă neloială, prin exploatarea posibilităţilor pe care 
le oferă un brand. 

Prin decizia Departamentului Mărci şi Modele Industriale a AGEPI din 10 
august 2005, a respins contestaţia. Prin hotărîrea Comisiei de Apel a AGEPI din 26 
ianuarie 2006, a respins revendicarea reclamantului şi a menţinut decizia 
Departamentului Mărci şi Modele Industriale a AGEPI din 10 august 2005. 



Reclamantul consideră că hotărîrea Comisiei de Apel a AGEPI din 26 
ianuarie 2006 vine în contradicţie cu prevederile Convenţiei de la Paris din 1883, 
art. 7 al. (4) lit. a) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, 
art. 2 şi art. 8 al. (1) lit. d) al Legii privind protecţia concurenţei. Produsele marcate 
cu semnul MOSCOVSKAYA sunt bine cunoscute consumatorilor din Republica 
Moldova, iar semnul NEMIROVSKAYA prezintă similitudine susceptibilă de a 
produce confuzie cu mărcile MOSCOVSKAYA, deoarece designul părţii 
inferioare a etichetelor sunt completate identic. Astfel, mărcile MOSCOVSKAYA 
şi NEMIROVSKAYA se aseamănă după criteriile: după impresia vizuală generală, 
avînd în vedere identitatea designului etichetelor care implică asocierea semnului 
solicitat de curînd pentru înregistrare NEMIROVSKAYA cu marca bine cunoscută 
MOSCOVSKAYA; tipul grafiei în care sunt executate mărcile sunt identice; 
reprezentarea grafică, ţinînd cont de caracterul literelor, a mărcilor sunt identice, 
astfel inscripţiile sunt executate cu litere de tipar, prima dintre care este majusculă, 
iar celelalte minuscule; amplasarea literelor una faţă de alta din 11 litere ale 
cuvîntului MOSCOVSKAYA şi 12 litere din cuvîntul NEMIROVSKAYA coincid 
7 litere – OVSKAYA atît calitativ cît şi după modul de amplasare; alfabetul în care 
sunt scrise cuvintele coincid – alfabetul latin; combinaţia de culori şi nuanţe a 
elementelor grafice este identic – sunt executate cu litere negre încadrate în 
culoarea verde. 

Deci, eticheta elaborată pentru vodca NEMIROVSKAYA a preluat practic 
fără modificări elementele constitutive ale etichetei MOSCOVSKAYA, iar 
utilizarea samovolnică a unei părţi din marca MOSCOVSKAYA constituie act de 
concurenţă neloială, realizat în scopul obţinerii neîntemeiate a avantajelor, or 
combinaţiile de culori, forme geometrice şi caractere grafice bine cunoscute 
inevitabil vor genera în conştiinţa consumatorului încredere faţă de produsul 
procurat. 

Cere reclamantul anularea hotărîrii Comisiei de Apel a AGEPI din 26 ianuarie 
2006, prin care a fost menţinută decizia Departamentului Mărcii şi Modele 
Industriale a AGEPI din 10 august 2004 privind acordarea protecţiei juridice pe 
teritoriul Republicii Moldova mărcii combinate NEMIROVSCKAYA nr. 802092; 
refuzarea în acordarea protecţiei juridice pe teritoriul Republicii Moldova mărcii 
combinate NEMIROVSKAYA conform înregistrării internaţionale 802092, titular 
Breyfield Trust re., LI. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 21 iunie 2007, acţiunea a fost 
respinsă. 

SRL „BrevetMarcService” a declarat recurs împotriva hotărîrii primei 
instanţe, cerînd admiterea recursului, casarea hotărîrii primei instanţe şi trimiterea 
pricinii spre rejudecare în prima instanţă. 

Recurentul în motivarea recursului a indicat că, prima instanţă la pronunţarea 
hotărîrii a aplicat legea care nu trebuia aplicată şi anume art. 123 al. (2) CPC, 
deoarece prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 15 noiembrie 2006 s-a 
examinat o altă pricină civilă. Marca combinată NEMIROVSKAYA (etichetă) 
include în sine cea mai importantă parte a combinaţiei de semne din care sunt 
constituite mărcile MOSCOVSKAYA (etichetă). Rezultatele sondajului sociologic 



al consumatorilor de vodcă realizat de centrul de Investigaţii Sociologice şi Studii 
de Piaţă CBS Axa, nu au relevanţă asupra obiectului litigiului. Prima instanţă nu a 
dat apreciere rezultatelor studiului efectuat de Centrul de Investigaţii Sociologice şi 
Studii de Piaţă CBS Axa în rîndul specialiştilor din domeniul designului în vederea 
constatării similitudinii între etichetele NEMIROVSKAYA şi MOSCOVSKAYA. 
Deci, prima instanţă la adoptarea hotărîrii nu a constatat şi elucidat pe deplin 
circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii în fond. 

Reprezentantul intimatului AGEPI – Patricia Bondaresco, în şedinţa instanţei 
de recurs, a cerut respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii primei instanţe, pe 
care o consideră intemeiată şi legală. 

Reprezantantul intimatului Nemiroff Intellectual Property Establishment – 
Emil Mîndîcanu, în şedinţa instanţei de recurs, a cerut respingerea recursului şi 
menţinerea hotărîrii primei instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legală. 

Reprezentantul recurentului în şedinţa instanţei de recurs nu s-a prezentat, 
deşi a fost citat legal. 

În conformitate cu art. 414 al. (1) CPC, neprezentarea în şedinţă de judecată a 
participantului la proces sau a reprezentantului, citaţi legal despre locul, data şi ora 
şedinţei, nu împiedică judecarea recursului. 

Studiind materialele dosarului, Colegiul Civil şi d contencios administrativ al 
Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul neîntemeiat şi care urmează a fi 
respins cu menţinerea hotărîrii primei instanţe. 

În conformitate cu art. 417 al. 1 lit. a) CPC instanţa de recurs, după ce judecă 
recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină hotărîrea primei instanţe. 

În şedinţa de judecată s-a constatat că, prin hotărîrea Comisiei de Apel a 
Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 26 ianuarie 2006, a fost 
examinată contestaţia depusă de Spirits International N.V., NA privind anularea 
înregistrării mărcii combinate NEMIROVSKAYA nr. 802092, prin care s-a respins 
revendicarea contestatorului şi a fost menţinută în vigoare decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 08 octombrie 2004 privind acceptarea 
înregistrării mărcii. 

Prima instanţă corect a concluzionat că, temei de anulare a hotărîrii Comisiei 
de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 26 ianuarie 2006 nu 
este stabilit. 

Astfel, acţiunea a fost înaintată în temeiul art. 7 al. (4) lit. a) al Legii privind 
mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588 din 22 septembrie 1995 care 
stipulează că, 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. 

Deci, reclamantul invocă similitudinea mărcilor NEMIROVSKAYA la grad 
de confuzie, susţinînd că culorile prezente în etichetele ambelor mărci, inscripţiile 
şi grafica acestora, sunt identice. 

Colegiul relevă că, titularul mărcii MOSCOVSKAYA nu are dreptul exclusiv 
asupra scrierii grafice a elementului verbal, precum şi asupra folosirii culorilor şi 
îmbinărilor de culori menţionate ca fiind identice în semnele opuse, deoarece o 
marcă este percepută în ansamblu. Forma etichetei NEMIROVSKAYA reprezintă 



imaginea stilizată a unei butelii, cu contururi rotunjite, care trec lin una din alta, iar 
fundalul verde în partea inferioară a etichetei reflectă o băutură turnată în butelia 
stilizată. Comparativ cu aceasta imaginile etichetelor opuse au o formă tradiţională, 
dreptunghiulară, utilizată de diverşi producători, iar elementele etichetei reprezintă 
dreptunghiuri suprapuse sau amplasate unul sub altul. 

Referitor la asemănarea coloristică a etichetelor, în eticheta 
NEMIROVSKAYA au fost revendicate culorile auriu, verde, negru şi alb, în timp 
ce marca nr. 5766 sunt solicitate culorile verde, alb, negru, roşie, bronz, iar marca 
opusă nr. 740338 este solicitată în alb-negru. Culorile alb, verde şi negru sunt 
comune pentru semnele opuse, dar recurentul nu posedă dreptul exclusiv asupra 
acestor culori, dar asupra mărcilor în ansamblu care au şi culori care diferă. 

Mărcile aflate în conflict au în comun folosirea culorilor alb, verde şi negru 
pentru formarea designului etichetelor, însă pe numele recurentului nu există 
înregistrată nici o marcă formată doar din culori. 

Respectiv, este întemeiată hotărîrea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală din 26 ianuarie 2006, care a considerat că 
NEMIROVSKAYA poate fi acceptată în calitate de marcă, fără a produce confuzie 
în rîndul consumatorilor. 

Nu poate fi reţinut argumentul recurentului precum că, prima instanţă la 
adoptarea hotărîrii a aplicat eronat normele de drept procedural şi anume 
prevederile art. 123 al. (2) CPC, făcînd trimitere greşit la decizia Curţii Supreme de 
justiţie din 15 noiembrie 2006, din următoarele considerente. 

Reieşind din conţinutul deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 15 noiembrie 
2006, potrivit acţiunii SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL INTELECTUAL 
PROPERTY B.V., AW şi SPIRITS INTERNATIONAL NV. AN., aceştia contestă 
semnul NEMIROVSKAYA ce prezintă similitudine cu marca MOSCOVSKAYA, 
similitudine susceptibilă de a produce confuzie cu ultima marcă, iar în caz de 
înregistrare a mărcii NEMIROVSKAYA se poate crea o situaţie de concurenţă 
neloială, prin exploatarea posibilităţilor pe care le oferă un brand, similitudinea 
constînd în reproducerea exactă în eticheta NEMIROVSKAYA a soluţiei 
coloristice a etichetelor MOSCOVSKAYA, grafismul în care este realizată 
inscripţia, alfabetul în care sunt scrise cuvintele, deci aceleaşi motive indicate şi în 
acţiunea societăţii cu răspundere limitată „BrevetMarcService” în interesele 
SPIRITS INTERNATIONAL N.V., AN, SPIRITS PRODUCT 
INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY B.V., AW împotriva Agenţiei 
de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale cu privire la anularea hotărîrii 
Comisiei de Apel a AGEPI din 26 ianuarie 2006. 

Deci, instanţa de judecată prin  hotărîrea din 15 noiembrie 2006 s-a expus 
deja referitor la similitudinea mărcilor NEMIROVSKAYA şi MOSCOVSCAYA, 
relevînd că acestea sunt diferite. 

Astfel, din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că hotărîrea 
primei instanţe este întemeiată şi legală, iar temeiurile invocate de către recurent 
sunt neîntemeiate, Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme 
de Justiţie ajunge la concluzia de a respinge recursul şi de a menţine hotărîrea 
primei instanţe. 



În conformitate cu art. 417 al.1 lit. a), art. 419 CPC Colegiul Civil şi de 
contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

d e c i d e 
Se respinge recursul declarat de către societatea cu răspundere limitată 

„BrevetMarcService”. 
Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 21 iunie 2007 în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată a societăţii cu răspundere limitată 
„BrevetMarcService” în interesele SPIRITS INTERNATIONAL N.V., AN, 
SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY B.V., 
AW împotriva Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale cu privire 
la contestarea actului administrativ. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 
 
 

Preşedintele completului, semnătura                      Svetlana Novac 
Judecătorul     semnătura                      Tatiana Vieru 
Judecătorul                                semnătura                      Galina Stratulat 

  


