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2-202/08 

HOTĂRÂRE 

ÎN NUMELE LEGII 

03 decembrie 2008        m. Chişinău  

Curtea de Apel Chişinău 
În componenţă: 
Preşedintele şedinţei -    Domnica Manole 
Grefieră -      Ludmila Armanu 
 

examinând  în şedinţa  publică  pricina civilă  la cererea de chemare în  judecată 
a lui Mocrenco Serghei împotriva AGEPI cu privire la anularea hotărârii şi 
înregistrarea semnului  solicitat în calitate de marcă de produs 

 
a  c o ns t a t a t :  

 
Mocrenco Serghei a depus cerere de chemare în judecată împotriva AGEPI  cu 

privire la anularea  hotărârii şi înregistrarea semnului solicitat în calitate de  marcă 
de produs. 
În motivarea cererii  reclamantul a  menţionat că, la 27 ianuarie 2006 a depus 

cererea nr. 18632 de înregistrare în calitate de marcă de produs a semnului verbal 
„КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ” scris cu grafie chirilică, cu caractere standard şi care, în 
ansamblu, are  o destinaţie fantezistă (convenţională) pentru produsele solicitate 
din clasa 33 – băuturi alcoolice (cu excepţia  berii) a CIPS (9). 

La 20 decembrie 2007 Comisia de Apel AGEPI a emis hotărârea privind 
respingerea de a înregistra marca de produs „КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ”. Hotărârea 
dată se bazează pe elementul verbal „ИЗМАИЛ”, care intră în componenţa 
semnului solicitat, prezintă în sine denumirea geografică a or. Ismail, situat în reg. 
Odessa (Ucraina9 şi din această cauză este în stare să inducă în eroare 
consumatorul privind locul de fabricare a produselor solicitate, deoarece 
solicitantul se găseşte în or. Ekaterinburg, Rusia. 

Semnul solicitat „КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ” nu este o indicaţie  geografică şi la 
oricare  consumator se asociază, în primul rând, cu un fapt istoric  -  cucerirea de 
către armatele ruseşti a cetăţenii turceşti şi victoria  Rusiei în războiul ruso-turc, 
cunoscut chiar şi elevilor din Moldova din cursul de „Istorie”. 

Analiza surselor de informaţie a demonstrat faptul că la finele sec. 14 Izmailul 
(cetăţuia Smil) intra în componenţa Ţării Moldovei. În anul 1538 cetăţuia Smil a 
fost cucerită de Hoarda de Aur, armatele sultanului turc, care identificare cauza  
unor frecvente revolte ale populaţiei Bugeacului, au fost nevoite să înalţe  o cetate, 
pe care au şi numit-o Izmail. Anume de această cetate este legată una din paginile 
de glorie, a istoriei armatei  ruseşti. La 11 decembrie 1790 în timpul războiului turc 
din 1787-91 cetatea a fost cucerită de către armatele ruseşti sub conducerea unuia 
dintre cei mai de  vază  conducători de oşti ai tuturor schimbat denumirea în oraşul 
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Tucikov, care potrivit acordului de la Bucureşti a intrat în componenţa Rusiei. La 
28 iunie 1940 Izmaiulul şi toate pământurile de la  gurile Dunării au fost anexate la 
Rusia Sovietică (au intrat în componenţa URSS). Astfel, în diferite perioade ale 
existenţei sale, cetatea Izmail a aparţinut Imperiului Otoman, Imperiului Rus, 
României, din 1940 – URSS,  iar în prezent, teritoriul, pe care era situată cetatea 
Izmail, îi aparţine Ucrainei. 

Cele indicate denotă despre faptul că, în  pofida  amplasării vestigiilor cetăţii 
Izmail pe teritoriul Ucrainei de astăzi, asocierile,  care apar la consumator  referitor 
la  semnul solicitat,sunt legate, în primul rând de  marele  conducător de oşti A.V. 
Suvorov, sub conducerea căruia armata rusă a luat cu asalt cetatea turcă 
inexpugnabilă Izmail. 

Faptul că semnul solicitat reprezintă o îmbinare de cuvinte „КРЕПОСТЬ 
ИЗМАИЛ” unde substantivul „КРЕПОСТЬ” deplasează toate accentele posibile în 
partea aspectului istoric, dar nu a indicaţie geografice, nu permite a-l  referi la 
categoria denumirilor  geografice şi, prin  urmare, a vorbi despre  Izmail ca despre 
locul fabricării  produselor. 

Semnul solicitat „КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ”, precum şi însuşi cuvântul 
„ИЗМАИЛ” în mod  tradiţional nu se asociază în conştiinţa  consumatorului  cu 
locul  fabricării produselor din clasa 33 a  CIPS (băuturi alcoolice) în virtutea lipsei 
oricărei industrii a  băuturilor alcoolice în hotarele or. Izmail.  
Îmbinarea de cuvinte „КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ” nu ţine de gen sau necesară 

pentru marcarea  producţiei alcoolice şi de aceea corespunde normelor caracterului 
distinctiv. Această îmbinare, în genere, nu este şi uzuală pentru careva produs ori 
serviciu, precum nu are un caracter exclusiv descriptiv relativ la calitatea, 
proprietăţile, destinată produsului ori a serviciului. Acest semn  nu indică locul 
fabricării, deoarece  în această calitate el nu conţine o adresă concretă sau referire 
la locul,  unde este fabricat  produsul. Semnul  solicitat „КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ” 
are  capacitatea  de a  fi perceput de către consumator ca pur fantezist, utilizarea lui  
referitor la  o listă concretă de produse (în special la producţia  alcoolică). Din 
această cauză, afirmaţiile examinării AGEPI despre faptul că semnul „КРЕПОСТЬ 
ИЗМАИЛ” este capabil de a induce în eroare consumatorul privind locul  
fabricării produselor, nu poate fi recunoscută ca întemeiată în virtutea ideilor 
asociative ireale referitor la faptul că pe teritoriul cetăţii ruinate Izmail sunt 
fabricate produsele  din clasa 33 – băuturi alcoolice. 

Conform art. 2 (1) şi art. 8 (1), (2) al Legii privind mărcile şi denumirile de 
origine a produselor, subiectul dreptului asupra mărcii de produs poate fi  orice 
persoană fizică ori juridică, indiferent de domiciliu şi sediu. 

Conform  legislaţiei naţionale în domeniul antreprenoriatului – producerea, 
livrarea, comercializarea  producţiei alcoolice (produsele din clasa 33) – persoanele  
fizice (antreprenori  individuali) sau juridice realizează şi perfectează în baza 
acordurilor  respective cu întreprinderile de vinificaţie specializate ale  Republicii 
Moldova. Astfel, nu sunt temeiuri juridice pentru a  contrapune semnul solicitat 
„КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ” sediului solicitantului Mocrenco Serghei şi domiciliului 
permanent al acestuia  din or. Ekaterinburg, Federaţia Rusă. De asemnea nu este 
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întemeiat juridic  recunoaşterea  identităţii domiciliului persoanei fizice ori juridice 
cu locul fabricării produselor. 

Conform art. 20 (3) al Legii privind protecţia consumatorului, pe produsele 
comercializate în Republica Moldova al trebui să fie indicate în limba română 
datele referitoare la producător şi sediul acestuia. Aceste date şi sunt  indicate pe 
eticheta produsului alcoolic (divinului), fabricat pe teritoriul Republicii Moldova, 
marcat cu semnul „КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ”. 

Drept urmare, concluziile Comisiei de Apel AGEPI privind posibilitatea 
inducerii în eroare a  consumatorului referitor  la locul  fabricării produselor, în 
baza cărora a fost respinsă  cererea  de înregistrare a semnului solicitat, nu sunt 
bazate   pe legislaţia în vigoare şi juridic  neîntemeiate, deoarece  sediul  concret al 
solicitantului nu determina locul  fabricării  produselor şi nu este în legătură  cu 
conţinutul semantic al semnului solicitat, ca fiind locul geografic al fabricării lor. 

Semnul solicitat „КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ” a fost înregistrat pe teritoriul 
Federaţiei Ruse în calitate de marcă de produs la 11 aprilie 2008, certificat de 
înregistrare nr. 347810, cu prioritatea din 04 august 2005 pe numele reclamantului,  
domiciliat pe adresa or. Ekaterinburg str. Malisheva 3 ap. 92. 

Astfel din punct de vedere al legislaţiei naţionale, semnul „КРЕПОСТЬ 
ИЗМАИЛ” corespunde  integral condiţiilor de brevetabilitate şi poate fi înregistrat 
în calitate de marcă de produs. 

Cere reclamantul anularea hotărârii Comisiei de Apel din 20 decembrie 2007 şi 
înregistrarea semnului  solicitat „КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ” în calitate de marcă de 
produs pentru produsele  din clasa 33 a CIPS. 

Reprezentanta reclamantului Mocrenco Serghei – Tatiana Bodiul, în şedinţa de  
judecată acţiunea a susţinut şi a cerut admiterea  acesteia. 

Reprezentantul pârâtului AGEPI – Sibov Liviu, în şedinţa de judecată a cerut 
respingerea acţiunii menţionând că,  cererea de înregistrare a mărcii „КРЕПОСТЬ 
ИЗМАИЛ” nr. depozit 018632 din 27 ianuarie 2006 a fost depusă de către 
reclamant, RU pentru produsele  clase 33 al clasificării internaţionale CIPS. 
În urma examinării semnului solicitat, la 27 noiembrie 2006 a fost emis Aviz 

provizoriu de respingere totală a cererii, deoarece în componenţa mărcii intră 
indicaţia geografică IZMAIL, care poate induce în eroare consumatorul privind 
producătorul şi originea produsului (art. 7 (2) lit. a) al legii privind mărcile şi 
denumirile de origine a produselor). 

Solicitantul şi-a exprimat dezacrodul cu Avizul provizoriu, depunând o referinţă 
în acest sens. În urma reexaminării  cererii la 02 martie 2007, a fost emisă decizia 
definitivă prin care a  fost respinsă cererea de înregistrare a mărcii. 
Împotriva deciziei de refuz de a acorda protecţie mărcii „КРЕПОСТЬ 

ИЗМАИЛ”, la 09 octombrie 2007 solicitantul a depus contestaţie la Comisia de 
Apel a AGEPI. 
În urma  examinării contestaţiei în Comisia de Apel, la 20 decembrie 2007 a fost 

emisă hotărârea prin care au fost respinse revendicările contestatarului, cu 
menţinerea în vigoare a deciziei din 02 martie 2007. 
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La examinarea contestaţiei, Comisia de Apel a constatat că desemnarea 
solicitată „КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ” nu poate fi acceptată la înregistrare în calitate 
de marcă din cauza că contestatarul este din Federaţia Rusă şi solicită înregistrarea 
semnului „КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ” în calitate de marcă în Republica Moldova, 
însă în componenţa desemnării solicitate spre înregistrare intră indicaţia geografică 
ИЗМАИЛ, regiunea din Ucraina, care poate induce în eroare consumatorul  
privind originea producătorului şi locul de fabricare a produsului. Materialele 
prezentate  de către  reclamant nu au fost suficiente pentru a demonstra dobândirea 
caracterului distinctiv prin utilizare îndelungată a semnului solicitat spre 
înregistrare în Republica Moldova. 

Conform  art. 3 (3) al Legii nr. 588/1995 se respinge sau se  anulează, din oficiu 
sau la cererea  unei părţi interesate, înregistrarea unei mărci care conţine o indicaţie 
geografică, pentru produse care nu sunt originare din teritoriul corespunzător, dacă 
folosirea acestei indicaţii în marcă pentru astfel de produse este de natură să inducă 
în eroare consumatorul în privinţa  locului adevărat de origine a produsului. 
În cazul desemnării „КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ” aceasta conţine cuvântul 

„ИЗМАИЛ” ce indică la o regiune ce are centrul său or. Ismail – capitala 
administrativă a regiunii, şi este  renumită datorită  istoriei sale (fie faptul  cuceririi 
cetăţii Ismail de armatele ruseşti sub conducerea gen. Suvorov, fie datorită  
faptului că a  intrat în componenţa Moldovei). 

Mai mult ca atât, indicaţia  geografică Ismail este binecunoscută populaţiei 
Republicii Moldova şi se  află într-o zonă  geografică favorabilă cultivării  viţei de 
vie, respectiv probabilitatea  inducerii în eroare a consumatorului din Republica 
Moldova privind originea produsului este foarte mare, iar argumentul 
reclamantului  referitor la inexistenţa  producerii în această regiune este irelevant, 
deoarece potenţial această  regiune poate deveni vitivinicolă datorită situării sale  
favorabile. 

Mai mult ca atât, există sau nu  industrie în regiunea or. Ismail nicidecum nu 
poate schimba asocierea consumatorului din Republica Moldova a  desemnării 
„КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ” cu regiunea Izmail. 
În cazul în care solicitantul  mărcii ar fi avut o întreprindere şi  efectivă pe 

teritoriul regiunii Ismail, marca putea fi înregistrată cu limitare la produse fabricate 
în regiunea  respectivă. Acest lucru însă nu a fost demonstrat de către reclamant. 

Pornind  de la   faptul că Izmail este o indicaţie  geografică renumită, expertiza 
în cadrul AGEPI şi Comisia de Apel corect au apreciat faptul că marca 
„КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ” va induce în eroare consumatorul. 

AGEPI nu a  refuzat reclamantul statutul de subiect de drept la înregistrarea 
mărcii. Cererea acestuia a fost acceptată şi a trecut toată procedura de examinare. 
Motivul de respingere a cererii de înregistrare a mărcii este faptul că marca 
„КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ”  va induce în eroare consumatorul privind producătorul 
şi locul producerii reieşind din faptul că producătorul nu se află în zona  geografică 
Izmail şi nu are producere în această zonă. 
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Concluzia reclamantului precum că semnul „КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ”  
corespunde integral condiţiilor de acordare a protecţiei din punct de vedere al 
legislaţiei naţionale este nefondată şi neargumentată. 

Conform legislaţiei actuale privind protecţia indicaţiilor geografice (Legea nr. 
66 din 27 martie 2008), sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate în 
calitate de indicaţii  geografice dacă  produsul  nu este originar din regiunea sau 
localitatea respectivă sau dacă producerea, prelucrarea sau prepararea nu au loc în 
această  regiune  geografică delimitată. Conform art. 7 (1) lit. g) al Legii privind 
protecţia mărcilor, se refuză înregistrarea mărcilor care pot induce în eroare 
consumatorul în ceea ce priveşte originea  geografică. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, instanţa de judecată consideră 
acţiunea neîntemeiată şi care urmează a fi  respinsă din următoarele considerente. 
În şedinţa de judecată s-a constatat că, la ianuarie 2006 Mocrenco Serghei a 

depus la  AGEPI cererea nr. 018632 de înregistrare în calitate de marcă de produs a 
semnului verbal „КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ” scris cu grafie chirilică, cu caractere 
standard pentru produsele solicitate din clasa 33 – băuturi alcoolice (cu excepţia  
berii) a CIPS (9). 

Prin decizia  din 21 august 2007 a fost respinsă cererea de înregistrare a mărci 
verbale „КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ” nr. depozitului 018632 din 27 ianuarie 2006 
pentru produsele din clasa 33, iar la 20 decembrie 2007 Comisia de Apel a AGEPI 
a emis hotărârea prin care a fost  respinsă revendicarea contestatorului şi menţinută 
în vigoare decizia din 21 august 2007. 

Astfel s-a stabilit că desemnarea solicitată „КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ” nu poate fi 
acceptată la înregistrare în calitate de marcă, deoarece Mocrenco Serghei este din 
Federaţia Rusă şi solicită înregistrarea semnului „КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ” în 
calitate de marcă în Republica Moldova, însă în componenţa desemnării solicitate 
spre  înregistrare intră indicaţia  geografică ИЗМАИЛ – oraş din Ucraina, regiunea 
Odesa, care poate induce în eroare consumatorul privind producătorul acestuia şi 
locul de fabricare a produsului, iar materialele prezentate de către reclamant nu 
sunt suficient de întemeiate pentru a demonstra dobândirea caracterului distinctiv 
prin utilizare îndelungată a semnului solicitat spre înregistrare în ţara de origine. 
În conformitate cu art. 7(2) a) al Legii nr. 588/1995 privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor care stabileşte temeiurile pentru respingerea 
cererii de înregistrare a mărcii, a denumirii de origine a produsului sau a  indicaţiei 
geografice şi cererii de  recunoaştere a notorietăţii mărcii. 

(2) Nu se admite înregistrarea, ca marcă sau elemente ale ei, a următoarelor 
semne: 

a) false sau  care ar putea induce în eroare consumatorul în privinţa unui 
produs, serviciu sau în privinţa producătorului acestora; 

      Raportând norma de drept menţionată şa art. 7/2 al Legii 588/1995 la 
circumstanţe  cauzei instanţa constată că temeiul de drept, invocat de pârât AGEPI 
în hotărârea sa de refuz de înregistrare în calitate de marcă de produs a semnului  
verbal „КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ” scris cu grafie chirilică , cu caractere standard 
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pentru produsele solicitate din clasa 33 – băuturi alcoolice (cu excepţia berii) a 
CIPS (9) se încadrează în prevederile legii. 

Instanţa conchide, că nu pot fi reţinute argumentele reclamantului, invocate în 
susţinere cererii sale de anulare a decizie AGEPI, că semnul solicitat „КРЕПОСТЬ 
ИЗМАИЛ” nu este o indicaţie geografică şi la oricare consumator se asociază în 
conştiinţa consumatorului cu locul fabricării produsului din clasa 33 a CIPS în 
virtutea lipsei oricărei industrii a băuturilor alcoolice în hotarele or. Izmail din 
următoarele considerente. 
În conformitate cu art. 3(3) al Legii nr. 58871995 se respinge sau se anulează, 

din oficiu sau la cererea  unei părţi interesate, înregistrarea unei mărci care  conţine 
o indicaţie geografică, pentru produse care nu sunt originare din teritoriul 
corespunzător, dacă folosirea acestei indicaţii în marcă pentru astfel de produse 
este de natură să inducă în eroare consumatorul în privinţa locului adevărat de 
origine a produsului. 

Conform Legii privind protecţia indicaţiilor geografică (Legea nr. 66-XVI din 
27.03.2008), sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate în calitate de  
indicaţii  geografice dacă produsul nu este originar din regiunea sau localitatea 
respectivă sau dacă producerea, prelucrarea sau prepararea nu au loc în această 
regiune geografică delimitată. De asemenea, conform art. 7(19 g) al Legii nr. 38-
XVI din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor se refuză înregistrarea mărcilor care 
pot induce în eroare consumatorul în ceea ce priveşte  originea  geografică. 
În cazul desemnării „КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ” „aceasta conţine cuvântul 

ИЗМАИЛ” ce indică la o regiune ce are în centrul său or. Ismail – capitala 
administrativă a regiunii, şi este renumită  datorită istoriei sale (fie faptul cucerii 
cetăţii Ismail  de armatele ruseşti sub conducerea gen. Suvorov, fie datorită 
faptului că a intrat în componenţa Moldovei). 

Mai mult ca atât, indicaţia geografică Ismail este binecunoscută populaţiei 
Republicii Moldova şi se află într-o zonă  geografică favorabilă cultivării viţei-de-
vie. 

Astfel, raportând norma menţionată la art. 3(3) al Legii nr. 588/1995 la 
circumstanţele cauzei, instanţa conchide, că concluzia pârâtului expusă în hotărârea  
de refuz este întemeiată, întrucât în speţa  examinată  pornind de la faptul că 
IZMAIL este o indicaţie geografică  renumită, expertiza în cadrul AGEPI şi 
Comisia de Apel corect au apreciat  faptul că marca „КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ” va 
induce în eroare consumatorul din Republica Moldova privind originea produsului, 
iar argumentul reclamantului  referitor la inexistenţa  producerii în această regiune 
este irelevant deoarece referitor la inexistenţa producerii în această regiune este 
irelevant deoarece potenţial această regiune poate deveni vitivinicolă datorită 
situării sale favorabile. 

Mai mult ca atât, există sau nu industrie vinicolă în regiunea or. Izmail 
nicidecum nu poate schimba asocierea consumatorului din Republica Moldova a 
desemnării „КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ”  cu regiunea IZMAIL. 

Instanţa  relevă, că AGEPI nu a  refuzat reclamantului statutul de subiect de  
drept la înregistrarea mărcii. Cererea sa a fost acceptată spre examinare şi a trecut 
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toată procedura necesară conform Legii nr. 588/1995. Motivul pentru care respins 
cererea de înregistrare a mărcii este faptul că marca „КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ” va 
induce în eroare consumatorul privind producătorul şi locul producerii reieşind din 
faptul că producătorul nu se în zona geografică Izmail şi nu a re producerea în 
această zonă. 

Faptul, că semnul solicitat a fost înregistrat pe teritoriul Federaţie Ruse în 
calitate de marcă de produs  la 11 aprilie 2008 pe numele reclamantului nu poate 
servi o probă relevantă în susţinerea cererii sale de anulare a  hotărârii AGEPI, 
întrucât înregistrarea unei mărci este independentă una faţă de alta şi se efectuează 
în conformitate cu legea statului respectiv. În acest sens  instanţa conchide ca 
întemeiate argumentele AGEPI , expuse în respingerea argumentului menţionat şi 
anume, că în Federaţia Rusă probabilitatea de a induce în eroare consumatorul 
privind originea produsului şi a  producătorului este mică deoarece consumatorii di  
Federaţia Rusă, spre deosebire de consumatorii din Republica Moldova, asociază 
„Izmail” cu  cetatea cucerită de gen. Suvorov şi nu percep „Izmail” în calitate de 
regiune ce constituie în sine indicaţie geografică. 

Din considerentele expuse, instanţa va respinge reclamantului Mocrenco Serghei 
privind anularea hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI din 20 decembrie 2007 
privind respingerea cererii de înregistrare a mărcii „КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ” nr. 
depozit 018632 din 27 ianuarie 2006 ca lipsită de suport juridic. 
În conformitate cu prevederile art. 239-241 CPC RM, art. 3/3 al Legii 588/1995 

privind mărcile şi denumirile de origine  a produselor, instanţa  
 

H o t ă r ă ş t e : 
Se respingere cererea de chemare în judecată a lui Mocrenco Serghei împotriva  

AGEPI cu privire la anulare hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI  din 20 
decembrie 2007 privind respingerea cererii de înregistrare a mărcii „КРЕПОСТЬ 
ИЗМАИЛ” nr. depozit 018632 din 27 ianuarie 2006. 

Hotărârea poate fi contestată în ordine de recurs la Curtea Supremă de Justiţie 
RM în termen de 15 zile. 

 
Preşedintele şedinţei: 
Judecător: 
           
 
    
         
  
      
   
         
           


