
Dosarul: nr.2-49/10 

H O T Ă R Î R E  
În numele Legii 

 

29 ianuarie 2010                                                               mun. Chişinău 

 

Colegiul civil al Curţii de Apel Chişinău 

având în componenţa sa: 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                    Marina Anton 

Grefier                                                                              Natalia Coceban 

 

examinând în şedinţă publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată 

depusă de către S.R.L. „Corina” către Agenţia de Stat pentru Proprietate 

Intelectuală, cu privire la anularea hotărârii comisiei de contestaţii a AGEPI din 

13.05.2009 şi admiterea protecţiei juridice a mărcii, 

 

c o n s t a t ă: 

S.R. L. „Corina” s-a adresat către Agenţia de Stat pentru Proprietate 

Intelectuală, cu privire la anularea hotărârii comisiei de apel a AGEPI din 

13.05.2009 de respingere a 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” şi admiterea la protecţie juridică marca „Manhattan Hotel & 

Restaurant” conform depozitului menţionat. 

În motivarea acţiunii reclamanta invocă, că prin avizul provizoriu din 

05.03.2008 Departamentul mărcii, modele şi desene industriale a AGEPI a respins 

marca „Manhattan Hotel & Restaurant” la înregistrare în baza art.7 al.(2) lit.a) al 

Legii privind mărcile şi desenele de origine a produselor. 



La data de 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, care a fost contestată 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. 

Reclamanta consideră hotărârea Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 

13.05.2009 drept nelegitimă şi nefondată, invocând drept motiv faptul, că art.7 

al.(1) lit.g) al Legii privind protecţia mărcilor nu este aplicabil 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, considerând 

că astfel consumatorul nu se induce în eroare, deoarece prestarea serviciilor 

hoteliere şi de restaurante în raionul dat nu posedă anumite caracteristici 

distinctive, specifice anume pentru această regiune geografică, în Manhattan 

existând un şir de hoteluri şi restaurante de nivele şi clase diferite. 

Consideră că astfel, consumatorii nu vor aştepta o calitate anumită a 

serviciilor prestate în hotelul/restaurantul cu denumirea de „Manhattan”, ci în 

funcţie de categorie hotelului. 

Mai indică, că consumatorii care cunoscut despre existenţa suburbiei Los-

Agels-ului, Manhattan Beach, nu asociază denumirea de Manhattan doar cu raionul 

de afaceri al New-York-ului, denumirea dată având o semnificaţie mai amplă. 

Susţine reclamanta, că există un şir de mărci Manhattan sau care conţin 

cuvântul „Manhattan”, înregistrate în diverse ţări ale lumii, inclusiv şi în Republica 

Moldova, conform procedurii internaţionale pentru produse şi servicii diferite. 

Indică reclamanta, că „Manhattan” nu este o denumire de origine a 

produsului, înregistrată în Moldova, de aceea, în opinia acesteia, înregistrarea 

mărcii care conţine acest cuvânt nu va afecta drepturile terţilor. 

Solicită reclamanta admiterea cererii de chemare în judecată, anularea 

hotărârii comisiei de apel a AGEPI din 13.05.2009 de respingere a 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” şi admiterea la protecţie juridică 

marca „Manhattan Hotel & Restaurant” conform depozitului menţionat. 

Reprezentantul reclamantei S.R.L. „Corina”, Ivanov Dumitru şi avocatul 

Eduard Plămădeală, în şedinţa de judecată au susţinut acţiunea şi au solicitat 

admiterea ei. 

Reprezentantul pârâtei Agenţia de stat pentru proprietate intelectuală, Sibov 

Liviu, în şedinţă de judecată acţiunea nu a recunoscut-o şi a solicitat respingerea ei 

pe motivele invocate în referinţă. 

Reprezentantul pârâtei în justificarea opiniei sale procedurale a indicat că 

hotărârea contestată a fost adoptată în temeiul art.7 al.(1) lit.g) al legii privind 

protecţia mărcilor, indicând, că reclamanta este originară din Republica Moldova, 

din care cauză există posibilitatea inducerii în eroare a consumatorului privind 

originea prestatorului de servicii hoteliere şi de restaurante, acesta aşteptându-se la 

servicii sugestive la cultura şi obiceiurile existente în New-York. 

Indică, că scopul mărcii conform art.2 al Legii citate este de a deosebi 

produsele şi/sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor 

persoane fizice sau juridice, iar solicitarea de către reclamantă a înregistrării mărcii 

„Manhattan Hotel & Restaurant” este lipsită de caracterul distinctiv, inducând în 

eroare consumatorul, reclamanta neputând proba dobândirea caracterului distinctiv 

prin utilizarea îndelungată. 

Mai indică, că reclamanta induce în eroare instanţa prin prezentarea 

informaţiilor referitor la mărcile ce conţin noţiunea de „Manhattan”, deoarece 

aceasta nu conţine date referitor la înregistrarea lor pe teritoriul RM, procedura de 

înregistrare a mărcii fiind separată pentru fiecare marcă în parte. 

Audiind reprezentanţii părţilor, studiind materialele dosarului, instanţa de 

judecată ajunge la concluzia că acţiunea este neîntemeiată şi urmează a fi respinsă 

din următoarele considerente. 



În şedinţă de judecată s-a stabilit că, S.R.L. „Corina” a depus cerere de 

înregistrare a mărcii „Manhattan Hotel & Restaurant”, la data de 26.07.2007 

fiindu-i atribuit nr. de depozit 021621. 

Prin decizia Departamentului mărci, modele şi desene industriale ale AGEPI 

din 24.08.2008 s-a respins, în temeiul art.7 al.(1) lit.g) al Legii privind protecţia 

mărcilor, cererea reclamantei privind înregistrarea mărcii verbale „Manhattan 

Hotel & Restaurant”. 

Reclamanta a depus la 09.12.2008 o contestaţie cu nr.4558 împotriva deciziei 

menţionate, care, prin hotărârea Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 13.05.2009 a 

fost respinsă. 

Conform art.47 al.(1) al Legii nominalizate, orice decizie privind cererile de 

înregistrare a mărcilor poate fi contestată de către părţi în termen de 2 luni de la 

data primirii ei sau de către persoanele terţe care deţin informaţia referitor la 

înregistrarea mărcii - în termenul cuprins între data emiterii deciziei şi data 

înregistrării mărcii. Contestaţia are un efect suspensiv. 

Instanţa de judecată reţine, că reclamanta a omis termenul de 2 luni pentru 

depunerea contestaţiei împotriva deciziei Departamentului mărci, modele şi desene 

industriale ale AGEPI din 24.08.2008, care a fost primită de către reclamantă la 

08.10.2008. 

Totodată, ţinând cont de faptul, că pârâta a examinat contestaţia reclamantei 

în fond, instanţa de judecată consideră necesar de a se expune asupra fondului 

pricinii. 

În temeiul art.7(2) lit.a) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor, nu se admite înregistrarea, ca marcă sau elemente ale ei, a următoarelor 

semne false sau care ar putea induce în eroare consumatorul în privinţa unui 

produs, serviciu sau în privinţa producătorului acestora. 

Conform prevederilor art.7 al.(1) lit.g) al Legii privind protecţia mărcilor, se 

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

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



Astfel, norma citată prevede, că se refuză în înregistrarea mărcilor care pot 

ducă în eroare consumatorul în ceea ce priveşte originea geografică a serviciului. 

Noţiunea de origine prevede provenienţa, izvorul, obârşia serviciului (se 

origine-originar, care este de loc din..., care îşi are obârşia în ...), în cazul dat 

geografică. 

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

Totodată, 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. 

Astfel, instanţa consideră, că prin utilizarea denumirii de „Manhattan” în 

marca sa, consumatorul poate fi indus în eroare privind originea geografică a 

serviciilor prestate de către reclamantă, presupunându-se, că serviciile date î-ţi au 

originea şi/sau sunt din regiunea Manhattan, New-York, sau că prestorul acestora 

este originar din regiunea dată, ceea ce nu corespunde realităţii, serviciile date 

nefiind apartenente la serviciile similare, prestate în regiunea indicată. 

Prin urmare, tratarea de către reclamantă a noţiunii stipulate în art.7 al.(1) 

lit.g) al Legii privind protecţia mărcilor de origine geografică drept inducerea în 

eroare a consumatorului doar prin faptul, că regiunea dată nu este patria afacerilor 

hoteliere, este eronată. 

Noţiunea expusă în norma menţionată prevede o altă situaţie, şi anume, că 

consumatorii pot fi induşi în eroare prin originea geografică a serviciului, în cazul 

în speţă, prin aceea, că serviciile prestate de reclamantă, îşi au originea în regiunea 

corespunzătoare, adică provin sau î-şi au obârşia (începutul, provenienţa) în 

regiunea dată, ceea ce în cazul dat nu corespunde realităţii, contrariul nefiind 

dovedit în instanţa de judecată. 

Instanţa reţine, că prin prisma principiului disponibilităţii procedurale şi 

competitivităţii statuat în art.118 al.(1) CPC reclamanta are obligaţia de a dovedi, 

circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă 

legea nu dispune altfel. 



Circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea justă a pricinii sânt 

determinate definitiv de instanţa judecătorească pornind de la pretenţiile şi 

obiecţiile părţilor şi ale altor participanţi la proces, precum şi de la normele de 

drept material şi procedural ce urmează a fi aplicate. 

Astfel, instanţa de judecată nu a stabilit, că prin utilizarea în marca solicitată a 

noţiunii de „Manhattan”, consumatorii serviciilor de hotel şi de restaurant, prestate 

de reclamantă, nu vor fi induşi în eroare referitor la originea geografică a 

serviciilor date. 

De asemenea, instanţa consideră, 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 reclamantă neconţinând 

careva însuşiri esenţiale sau caracter specific regiunii Manhattan, or. New-York, 

SUA. 

În cazul dat, reclamanta nu a dovedit încălcarea de către pârâtă a drepturilor 

sale legitime, aceasta din urmă aplicând corect prevederile Legii în ceea ce ţine de 

respingerea cererii de înregistrare a mărcii şi examinare a contestaţiei depuse. 

Instanţa de judecată nu a constatat existenţa temeiurilor pentru anularea 

hotărârii contestate, aceasta fiind legală în fond ca corespunzătoare prevederilor 

legii şi procedurii stabilite. 

Instanţa respinge argumentul reclamantei referitor la faptul, că în regiunea 

Manhattan sunt amplasate un şir larg de hoteluri şi restaurante de diferite nivele, 

prin care fapt susţine că regiunea dată nu presupune careva analogii ale 

consumatorilor calităţii serviciilor cu regiunea dată, deoarece, norma citată prevede 

nu doar acest aspect, ci şi alte noţiuni şi circumstanţe, care servesc temei pentru 

respingerea cererii de înregistrare a mărcii, după cum a fost indicat mai sus. 

De asemenea, instanţa consideră eronat argumentul reclamantei privind 

înregistrarea în diferite ţări în mărci a noţiunii de „Manhattan”, deoarece, mărcile 

date nu au fost înregistrate în Republica Moldova, contrariul nefiind dovedit de 

părţi, iar instanţei nu i-au fost prezentate careva informaţii detaliate referitor la 



mărcile date, care i-ar fi permisă să le aprecieze apartenenţa lor drept probe la 

pricina dată, din care cauză, instanţa conchide, că informaţia prezentată nu poate 

constitui o probă veridică şi pertinentă care se referă la cazul în speţă. 

În cazul dat, instanţa de judecată reţine, că potrivit art.8 al.(1) lit.c) al Legii 

privind protecţia mărcilor, în afara motivelor de refuz prevăzute la rt.7, se refuză 

înregistrarea şi în cazul când marca este identică ori similară cu o marcă anterioară 

şi este solicitată spre înregistrare pentru produse şi/sau servicii care nu sânt 

similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată, în cazul când marca 

anterioară se bucură de renume în Republica Moldova şi dacă utilizarea mărcii 

solicitate, fără un motiv justificat, ar aduce un profit nemeritat din caracterul 

distinctiv ori din renumele mărcii anterioare sau le-ar aduce atingere acestora. 

Astfel, chiar şi în cazul, în care mărcile ce conţin noţiunea de „Manhattan”, 

care reclamanta susţine, că au fost înregistrate inclusiv şi în Moldova, conform 

procedurii internaţionale pentru produse şi servicii diferite, marca solicitată de 

reclamantă nu ar fi fost înregistrată în temeiul normei citate mai sus, deoarece ar fi 

prezentat noţiuni identice sau similare cu alte mărci, dar pentru produse şi servicii 

diferite. 

Prin urmare, reieşind din cele menţionate mai sus, ţinând cont de faptul, că 

hotărârea contestată a AGEPI este legală şi întemeiată, iar argumentele reclamantei 

sunt neîntemeiate, instanţa de judecată ajunge la concluzia de a respinge acţiunea 

drept neîntemeiată şi de a menţine hotărârea Comisiei de contestaţii a Agenţiei de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală. 

În conformitate cu prevederile art.art.238-241 CPC, instanţa de judecată, 

h o t ă r ă ş t e: 

Cererea de chemare în judecată depusă de către S.R.L. „Corina” către Agenţia 

de Stat pentru Proprietate Intelectuală, cu privire la anularea hotărârii comisiei de 

apel a AGEPI din 13.05.2009 de respingere a 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” şi admiterea la protecţie juridică marca „Manhattan Hotel & 

Restaurant” conform depozitului menţionat se respinge ca neîntemeiată. 

Hotărârea este definitivă, dar cu drept de recurs în Curtea Supremă de Justiţie 

în termen de 20 zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

 

 

 
Preşedintele şedinţei, 
Judecătorul                                                                           Marina Anton 

 


