
 

 

dosarul nr.2r-166/10 

prima instanţă: M. Anton 

 

D E C I Z I E 

 

 

26 mai 2010                                                                      mun.Chişinău 

 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul   Svetlana Novac  

Judecătorii                                        Iulia Oprea şi Sveatoslav Moldovan  

               

examinînd în şedinţă publică recursul declarat de către societatea cu răspundere 

limitată „Corina” 

 în pricina civilă la cerea de chemare în judecată a societăţii cu răspundere 

limitată „Corina” împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală privind anularea 

hotărârii Comisiei de Contestaţii şi admiterea protecţiei juridice a mărcii, 

împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 29 ianuarie 2010, prin care 

acţiunea a fost respinsă 

c o n s t a t ă 
 

La 13.07.2009, „Corina” SRL a depus cerere de chemare în judecată împotriva 

Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală (în continuare AGEPI) privind anularea 

hotărârii Comisiei de Contestaţii şi admiterea protecţiei juridice a mărcii. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că, prin avizul provizoriu din 

05.03.2008, Departamentul mărci, modele şi desene industriale al AGEPI a respins 

înregistrarea mărcii „Manhattan Hotel & Restaurant" în baza art.7 al.(2) lit.a) al 

Legii privind mărcile şi desenele de origine a produselor. 

La 24.09.2008 a fost emisă hotărârea definitivă privind respingerea mărcii 

„Manhattan Hotel & Restaurant" în temeiul art.7 al.(1) lit.g) al Legii privind protecţia 

mărcilor, care a intrat în vigoare la 06.09.2008 şi care a fost contestată de către reclamant  la 

Comisia de Contestaţii a AGEPI la 08.12.2008. 

Comisia de Contestaţii a AGEPI la 13.05.2009 a emis hotărârea de respingere a 
acestei contestaţii şi de menţinere în vigoare a hotărârii din 24.09.2008. 

Reclamantul consideră hotărârea Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 
13.05.2009 ilegală, menţionînd următoarele argumente. 

 Potrivit reclamantului dispoziţiile art.7 al.(1) lit.g) din Legea privind protecţia 
mărcilor nu sunt aplicabile situaţiei în speţă, deoarece denumirea de „Manhattan” care este 

un raion al New-York-ului nu este patria serviciilor hoteliere, aceasta fiind asociată cu 
centrul de afaceri, fapt prin care reclamantul consideră că consumatorul nu se induce în 
eroare. 



 

Or, prestarea serviciilor hoteliere şi de restaurante în raionul dat nu posedă 
anumite caracteristici distinctive, specifice anume pentru această regiune geografică, întrucît 

în or. Manhattan există un şir de hoteluri şi restaurante de niveluri şi clase diferite. 

Ca urmare reclamantul consideră că consumatorii vor solicita prestarea 
serviciilor în funcţie de categorie hotelului. 

Totodată reclamantul mai susţine că consumatorii care cunosc despre existenţa 
suburbiei Los-Angeles-ului, Manhattan Beach, nu asociază denumirea de Manhattan doar 
cu raionul de afaceri al New-York-ului, având o semnificaţie mai amplă. 

Astfel, există un şir de mărci care conţin cuvântul „Manhattan", înregistrate în 

diverse ţări ale lumii, inclusiv şi în Republica Moldova conform procedurii internaţionale 

pentru produse şi servicii diferite. 

Reclamantul mai indică că, „Manhattan" nu este o denumire de origine a 

produsului înregistrată în Moldova şi de aceea înregistrarea mărcii care conţine acest cuvânt 

nu va afecta drepturile terţilor. 
    Cere reclamantul SRL „Corina” : 

- anularea hotărârii Comisiei de contestaţii a AGEPI din 13.05.2009 privind 

respingerea mărcii „Manhattan Hotel & Restaurant", conform depozitului 

naţional 021621 din 26.07.2007 la înregistrare pentru totalitatea serviciilor 

revendicate din clasa 43 CIPS „servicii prestate de hoteluri şi restaurante"; 

- admiterea la protecţie juridică a mărcii „Manhattan Hotel & Restaurant" 

conform depozitului menţionat. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 29.01.2010, acţiunea a fost respinsă. 

La 19.03.2010, SRL „Corina”  a declarat recurs împotriva hotărârii primei instanţe, 

cerând admiterea recursului, casarea hotărârii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărâri cu 

privire la admiterea acţiunii.  

Recurentul în motivarea amplă a recursului declarat a invocat că concluziile primei 

instanţei contravin circumstanţelor pricinii, în plus ele rezultă din interpretarea eronată a 

normelor de drept material şi internaţional.  

Reprezentantul recurentului SRL „Corina”, Natalia Cazacu în şedinţa în şedinţa 

instanţei de recurs a cerut admiterea recursului declarat,  casarea hotărârii primei instanţe şi 

emiterea unei noi hotărâri cu privire la admiterea acţiunii. 

Reprezentantul intimatului Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală Patricia 

Bondaresco, în şedinţa instanţei de recurs a cerut respingerea recursului şi menţinerea 

hotărîrii primei instanţe pe care o consideră legală şi întemeiată.   

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră că recursul urmează a fi respins din 

următoarele considerente.  

În conformitate cu art. 417 alin. (1) lit.a) CPC, instanţa de recurs, după ce judecă 

recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină hotărîrea primei instanţe. 

Analizînd temeinicia şi legalitatea hotărîrii contestate, contrar motivelor de recurs 

formulate, instanţa de recurs consideră legală soluţia primei instanţe. 

Astfel, s-a stabilit că la 26.07.2007, S.R.L „Corina” a depus la AGEPI cerere 

privind înregistrarea mărcii „Manhattan Hotel & Restaurant" fiindu-i atribuit nr. de depozit 

021621. 

Cererea de înregistrare a mărcii verbale „Manhattan Hotel & Restaurant " nr. 

depozit 021621 din 26.07.2007,  a fost solicitată pentru servicii din clasa 43 - servicii 

prestate de hoteluri şi restaurante.  



 

Prin decizia Departamentului mărci, modele şi desene industriale a AGEPI din 

24.09.2008 cererea depusă de recurent a fost respinsă. 

Împotriva acestei decizii, recurentul a depus la 09.12.2008 contestaţia nr.4558, care 

de asemenea a fost respinsă prin hotărârea Comisiei de contestaţii a AGEPI din 13.05.2009. 

 În favoarea refuzului cererii de înregistrare a mărcii „Manhattan Hotel & 

Restaurant", au fost invocate prevederile art. 7 al.(1) lit.g) din Legea privind protecţia 

mărcilor, deoarece marca solicitată conţinea în sine cuvîntului "Manhattan" - raion de elită 

din New York unde sunt concentrate bănci, corporaţii renumite, este recunoscut pentru un 

stil de viaţă deosebit şi prin urmare va fi indus în eroare consumatorul. 

Instanţa de recurs consideră că atît Comisia de Contestaţii a AGEPI, cît şi  prima 

instanţă corect au apreciat circumstanţele de fapt şi de drept, aplicînd  motivul de refuz al 

mărcii conform art. 7 al.(1) lit.g) din Legea privind protecţia mărcilor şi neacordînd protecţie 

semnului solicitat. 

Conform art. 7 al.(1) lit.g) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38/29.02.2008, 

se refuză înregistrarea mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce priveşte 

originea geografică, calitatea ori natura produsului şi/sau a serviciului. 

Noţiunea de origine prevede provenienţa, izvorul, obârşia serviciului (origine-
originar, care este de loc din..., care îşi are obârşia în...), în cazul dat geografică. 

Manhattan, în concepţia sa iniţială, este o regiune din or. New-York, SUA. 

La caz, în favoarea respingerii acţiunii, a reţinut corect că S.R.L „Corina" este o 
persoană juridică înregistrată în Republica Moldova, serviciile pe care le prestează, hotel şi 
restaurant, neavând originea (provenienţa) în or. New-York, Manhattan, serviciul dat fiind 

de apartenenţă din Republica Moldova, corespunzător există probabilitatea inducerii în 
eroare a consumatorului privind originea prestatorului de servicii hoteliere şi de restaurant. 

Ca urmare, prima instanţă a menţionat just la temeinicia argumentelor invocate de 
AGEPI potrivit cărora prin utilizarea denumirii de „Manhattan" în marca sa, consumatorul 
poate fi indus în eroare privind originea geografică a serviciilor prestate de recurent, existînd 
probabilitatea ca consumatorul să presupună că, serviciile date îşi au originea şi/sau sunt din 
regiunea Manhattan, New-York, ori că prestatorul acestora este originar din regiunea dată, 
ceea ce evident nu corespunde realităţii, întrucît serviciile date nu au nici o legătură  cu 
serviciile prestate în regiunea indicată. 

Argumentele recurentului precum că regiunea Manhattan nu este patria afacerilor 

hoteliere şi  respectiv dispoziţiile art.7 al.(l) lit.g) al Legii privind protecţia mărcilor sunt 
inaplicabile, instanţa de recurs le apreciază ca fiind neîntemeiate. 

Cum a subliniat just prima instanţă, noţiunea de „originea geografică” expusă în 
norma menţionată prevede o altă situaţie şi anume că consumatorii pot fi induşi în eroare 
prin originea geografică a serviciului, prin aceea că serviciile prestate de recurent îşi au 
originea în regiunea corespunzătoare, adică provin sau îşi au obârşia (începutul, 
provenienţa) în regiunea dată, ceea ce în cazul dat nu corespunde realităţii. 

În contradictoriu cu cele sus enunţate, recurentul nu a prezentat dovezi privitor la 

faptul că  prin utilizarea în marca solicitată a noţiunii de „Manhattan", consumatorii 
serviciilor de hotel şi de restaurant, prestate de el, nu vor fi induşi în eroare referitor la 
originea geografică a serviciilor date. 

Recurentul consideră că instanţa a aplicat greşit norma de drept material deoarece 

restricţia prevăzută la art.7 al. (1) lit. g) din Legea privind protecţia mărcilor nu se conţine în 
Convenţia de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale. 

Recurentul însă nu a ţinut cont de prevederile altor tratate internaţionale în 

domeniul proprietăţii intelectual, în special de  art .22 al.(3) al Acordului privind aspectele 



 

drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPs), potrivit cărora  un membru 
va refuza sau va anula, fie din oficiu daca legislaţia îi permite, fie la cererea unei părţi 

interesate, înregistrarea unei mărci de fabrica sau de comerţ care conţine o indicaţie 
geografica sau este constituită dintr-o astfel de indicaţie, pentru produse care nu sunt 
originare din teritoriul indicat, daca utilizarea acestei indicaţii în marca de fabrică sau de 
comerţ pentru astfel de produse în acest membru este de natură să inducă publicul în eroare 
cu privire la locul adevărat de origine. 

De asemenea, prima instanţă a mai statuat just că  „Manhattan " este o indicaţie 

geografică bine cunoscută consumatorului, corespunzător acesta va asocia desemnarea 
„Manhattan Hotel & Restaurant" cu regiunea Manhattan al or. New-York şi se va aştepta 
de la serviciile recurentului să fie cît se poate de sugestive la cultura şi obiceiurile existente 
în New-York, precum şi la o calitate şi lux deosebit. 

 Ca urmare, întrucît marca solicitată va crea anumite asociaţii consumatorului 

mediu cu regiunea Manhattan, desemnarea verbală „Manhattan Hotel & Restaurant" este 
lipsită de caracter distinctiv şi va induce în eroare consumatorul în privinţa la calitatea 
serviciilor şi originea geografică a prestatorului de servicii.  

Corespunzător, înregistrarea acestei mărci va veni în contradicţie nu numai cu 

legislaţia privind protecţia mărcilor, dar şi cu Legea nr.105-XV din 13.03.2003 privind 
protecţia consumatorilor.  

Caracterul distinctiv al mărcii poate fi dobîndit prin utilizare îndelungată, însă 

reclamantul nu a probat dobândirea caracterului distinctiv al semnului „Manhattan Hotel & 
Restaurant " pentru a fi înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova în temeiul art. 7 al. (2) al 

Legii privind protecţia mărcilor. 

În condiţiile reţinute, instanţa de recurs consideră că prima instanţă a conchis legal 

că prin marca solicitată, consumatorii pot fi induşi în eroare privind calitatea (totalitate a 

însuşirilor şi a laturilor esenţiale în virtutea cărora un lucru se deosebeşte de celelalte) sau 

natura (caracterul specific al unui lucru, însuşire caracteristică), serviciile prestate de 

recurent  neconţinând careva însuşiri esenţiale sau caracter specific regiunii Manhattan, or. 

New-York, SUA. 
Din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că, hotărârea 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 hotărârea 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. societatea cu răspundere limitată „Corina”. 

 Se menţine hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 29 ianuarie 2010 în pricina 

civilă la cerea de chemare în judecată a societăţii cu răspundere limitată „Corina” împotriva 

Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală privind anularea hotărârii Comisiei de 

Contestaţii şi admiterea protecţiei juridice a mărcii. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

Preşedintele şedinţei, judecătorul               Svetlana Novac  

Judecătorii                                                      Iulia Oprea 

                                                                          Sveatoslav Moldovan 

 


