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prima instanţă:  D.Manole                                                                                       dosarul nr.2r-34/09 

 

D E C I Z I E 

 

15 aprilie 2009                                                                                          mun.Chişinău 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al  

Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul        Valentina Clevadî 

Judecătorii                                                  Tatiana Vieru şi Valeriu Arhip 

 

examinînd în şedinţă publică recursul declarat de către Serghei Mokrenko,   

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui Serghei Mokrenko 

împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu 

privire la anularea hotărîrii şi înregistrarea semnului solicitat în calitatea de marcă de 

produs, 

împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 03 decembrie 2008, prin care 

acţiunea a fost respinsă 

c o n s t a t ă 

 

La data de 13 iunie 2008, Serghei Mokrenko a depus cerere de chemare în 

judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova cu privire la anularea hotărîrii. 

În motivarea acţiunii a indicat că, la 27 ianuarie 2006 a depus cererea 

nr.018632 cu privire la înregistrarea în calitate de marcă de produs a semnului verbal 

„КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ” scris în grafie chirilică, cu caracter standard şi are o 

destinaţie pentru produsele din clasa 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).  

Prin hotărîrea din 20 decembrie 2007 pîrîtul a respins înregistrarea mărcii de 

produs solicitate. 

Consideră hotărîrea ilegală şi cere anularea ei şi înregistrarea semnului solicitat 

în calitatea de marcă de produs. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 03 decembrie 2008 acţiunea a fost 

respinsă.  

La 12 decembrie 2008, Serghei Mokrenko a declarat recurs împotriva hotărîrii 

primei instanţe, cerînd admiterea recursului şi casarea hotărîrii primei instanţe.  

În motivarea recursului a indicat că prima instanţă a aplicat eronat normele de 

drept material, deoarece semnul solicitat nu este o indicaţie geografică în contextul 

legii, nici îmbinarea de cuvinte solicitată, nici cuvîntul „Измаил” nu se asociază în 

conştiinţa consumatorului cu locul fabricării produselor în virtutea lipsei oricărei 

industrii a băuturilor alcoolice în hotarele or.Izmail, cu atît mai mult, pe teritoriul 

cetăţii Izmail. Din bazele de date ale pîrîtului referitor la mărcile de produs reiese că 

ultimul a înregistrat şi înregistrează mărcile de produs, în care au loc indicaţii 

geografice, titularii cărora nici într-un mod nu sînt legaţi de aceste indicaţii 
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geografice. Mai mult ca atît, datele referitoare la producător sînt indicate pe eticheta 

produsului alcoolic (divin). 

Tatiana Bodiul, reprezentantul recurentului (procura din 18 martie 2009), în 

şedinţa instanţei de recurs, a susţinut recursul, cerînd admiterea acestuia, casarea 

hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărîri cu privire la admiterea acţiunii. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova, Patricia Bondarescu, în şedinţa instanţei de recurs, a solicitat respingerea 

recursului şi menţinerea hotărîrii primei instanţe, pe care o consideră întemeiată şi 

legală. 
Audiind reprezentanţii părţilor, studiind materialele dosarului, Colegiul civil şi 

de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, consideră recursul 

neîntemeiat şi care urmează a fi respins cu menţinerea hotărîrii primei instanţe din 

următoarele considerente.  

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. 

Conform art.7 al.(4) lit.a) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor nr.588 din 22 septembrie 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. 

Din materialele dosarului s-a stabilit că, prin hotărîrea Comisiei de Apel a 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 20 decembrie 2007 a fost 

menţinută în vigoare decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale 

din 21 august 2007 de respingere totală a cererii de înregistrare a mărcii verbale 

„КРЕПОСТЬ ИЗМАИЛ” din motivul că marca 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.  

Conform art.3 al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor 

nr.588 din 22 septembrie 1995:  

(1) Denumirea de origine a produsului este denumirea ţării, regiunii sau 

localităţii (zonei geografice), precum şi denumirea istorică a acestora, utilizate pentru 

desemnarea produsului ale cărui calităţi deosebite sînt determinate, exclusiv sau în 

principal, de factorii naturali şi/sau etnografici caracteristici zonei geografice 

respective.  

(2) Indicaţia geografică este indicaţia ce serveşte la identificarea unui produs ca 

fiind originar dintr-o ţară, teritoriu, regiune sau localitate a unei ţări în cazul în care o 

calitate, un renume sau o altă anumită caracteristică pot fi atribuite în mod esenţial 

acestei regiuni geografice.  

(3) 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 

sînt 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.  

(4) Se interzice folosirea, în desemnarea sau prezentarea unui produs, a oricărui 

procedeu care indică sau sugerează că produsul în cauză este originar dintr-o regiune 

geografică alta decît locul adevărat de origine, într-un mod care induce în eroare 
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consumatorul în privinţa originii geografice a produsului, iar orice atare folosire 

constituie un act de concurenţă neloială în sensul art.10-bis al Convenţiei de la Paris 

pentru Protecţia Proprietăţii Industriale.  

(5) Nu poate fi folosită indicaţia geografică care, deşi este literalmente exactă în 

ceea ce priveşte teritoriul, regiunea sau localitatea de origine a produselor, face să se 

înţeleagă că produsele sînt originare dintr-un alt teritoriu, regiune sau localitate.  

Conform art.7 al.(2) lit.a) al Legii menţionate, nu se admite înregistrarea, ca 

marcă sau elemente ale ei, a semnelor false sau care ar putea induse în eroare 

consumatorul în privinţa unui produs, serviciu sau în privinţa producătorului acestora. 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

examinînd temeiurile recursului reţine că ele sînt neîntemeiate, întrucît din 

prevederile legale menţionate şi din verificarea actelor şi lucrărilor dosarului rezultă 

că prima instanţă a făcut corectă apreciere a probelor prezentate în cauză, pronunţînd 

astfel o hotărîre legală şi întemeiată. 

Din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că, hotărîrea primei 

instanţe este întemeiată şi legală, iar argumentele 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 Serghei Mokrenko. 

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 03 decembrie 2008în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată a lui Serghei Mokrenko împotriva Agenţiei 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la anularea 

hotărîrii şi înregistrarea semnului solicitat în calitatea de marcă de produs. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare.  

 

Preşedintele şedinţei,                                                           

judecătorul                                                              Valentina Clevadî 

 

Judecătorii                                                               Tatiana Vieru 

                         

                                                                      Valeriu Arhip  

 


