
Dosarul: nr. 2-56/09 

H O T Ă R Î R E 
În numele Legii 

 
13 aprilie 2009                                                                         mun. Chişinău 
 
Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău 
Având în componenţă: 
 
Preşedintele şedinţei, judecătorul                               Marina Anton 
Grefier                                                                        Mariana Buşuleac  
 
examinând în şedinţa publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată 

depusă de S.A. „Izdatelischii Dim Burda” S.R.L. „Informas” şi S.R.L. „Liga 

Presei” împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi Eugeniu Pit 

cu privire la anularea hotărârii Comisiei de Apel, AGEPI şi anularea înregistrării 

mărcilor, 

c o n s t a t ă: 
S.A. „Izdatelischii Dom Burda”, S.R.L. „Informas” şi S.R.L. „Liga Presei” au 

depus cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a RM şi Eugeniu Pit cu privire la anularea hotărârilor Comisiei de 

Apel, AGEPI şi anularea înregistrării mărcilor. 

În motivarea acţiunii reclamanţii au indicat că în perioada anului 1997, în 

Federaţia Rusă a fost înregistrată publicaţia periodică cu denumirea „Отдохни”. 

Ulterior, în anul 1998, în aceiaşi ţară a fost înregistrată publicaţia cu denumirea 

„Добрые советы”, pe numele editorului S.A. „Izdatelischii Dom Burda”. 

Publicaţiile în cauză se difuzează pe teritoriul Federaţiei Ruse, precum şi pe 

teritoriul ţărilor CSI conform acordului internaţional cu privire la colaborarea 

statelor membre ale Comunicaţiei Statelor Independente în domeniul presei 

periodice. 

La fel, în cererea de chemare în judecată se menţionează că în anul 1999 în 

Republica Ucraina a fost înregistrată publicaţia periodică cu denumirea „Ярмарка 

Кроссвордов”, pe numele editorului S.R.L. „Informas”, fondatori ai cărora sunt 

Rîceagov G., Ogorovîi S. Mai târziu, în anul 2000, în Republica Ucraina a fost 



înregistrată publicaţia periodică cu denumirea „Созвездие сканвордов” pe numele 

editorului S.R.L. „Informas”, iar în 2002 publicaţia periodică „Букет сканвордов”. 

Astfel, drepturile de autor pentru editare, tiraj şi difuzare a publicaţiilor 

enunţate aparţin editorului S.A. „Izdatelischii Dom Burda”, şi respectiv, S.R.L. 

„Informas” sau persoanei, căreia în baza contractului i-au fost transmise drepturile 

de difuzare liberă a publicaţiilor în cauză. 

În continuare, reclamanţii indică că în cadrul Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a republicii Moldova au fost înregistrate următoarele 

mărci: 

- „Ярмарка Кроссвордов”, la data de 06.04.2004, certificat de înregistrare nr. 

12391; 

- „Созвездие сканвордов”, la data de 06.04.2004, certificat de înregistrare 

nr. 12393; 

- „Букет сканвордов”, la data de 06.04.2004, certificat de înregistrare nr. 

13552; 

- „Добрые советы”, la data de 26.12.2005, certificat de înregistrare nr. 

15095; 

- „Отдохни”, la data de 26.12.2005, certificat de înregistrare a mărcii nr. 

1509; 

Menţionează reclamanţii că mărcile în cauză iniţial au fost înregistrate după 

Ciudin Alexandr, care ulterior au fost cesionate pârâtului Pit Evghenii. 

Reclamanţii consideră că prin acţiunile menţionate li se încalcă dreptul de 

autor, care este protejat atât prin actele normative interne, cât şi cele adoptate la 

nivel internaţional. 

Fiind contestate mărcile în cauză în sensul anulării acestora, Comisia de Apel 

a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală prin hotărârile sale din 

02.10.2008 şi 18.12.2008 a respins revindecările contestatarilor, cu menţinerea în 

vigoare a înregistrării mărcilor „Ярмарка Кроссвордов”, „Созвездие 

сканвордов”, „Букет сканвордов”, „Добрые советы”, „Отдохни”. 



În rezultatul completării cerinţelor sale, reclamanţii au solicitat instanţei de 

judecată: 

- anularea hotărârilor Comisiei de Apel AGEPI din 18.12.2008 referitoare la 

mărcile „Добрые советы”, „Созвездие сканвордов” şi din 02.10.2008 referitoare 

la mărcile „Ярмарка Кроссвордов”, „Созвездие сканвордов”, „Букет 

сканвордов”; 

- anularea înregistrării mărcilor de produs ”Ярмарка Кроссвордов”, 

„Созвездие сканвордов”, „Букет сканвордов”, „Добрые советы”, „Отдохни”; 

- anularea certificatelor de înregistrare a mărcilor nr. 15095, nr. 15094, nr. 

13552, nr. 12391, nr. 12393, titularul cărora este Pit Evghenii; 

În şedinţa de judecată reprezentanţii reclamanţilor S.R.L. „Liga Presei”, S.A. 

„Izdatelischii Dom Burda”, S.R.L. „Informas” Olga Socolova şi Bodiul Tatiana au 

susţinut acţiunea înaintată şi au solicitat admiterea acesteia. 

Reprezentantul AGEPI, Liviu Sibov, în şedinţa instanţei de judecată a solicitat 

respingerea cererii de chemare în judecată depusă de către S.A. „Izdatelischii Dom 

Burda” S.R.L. „Informas” şi S.R.L. „Liga Presei” împotriva lui Eugeniu Pit şi 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM cu privire la anularea 

hotărârii Comisiei de Apel AGEPI şi anularea înregistrării mărcilor, ca fiind 

neîntemeiată. 

Întru susţinerea opiniei sale, aceasta a menţionat că mărcile în litigiu au fost 

înregistrate pentru produsele clasei 16 şi serviciile clasei 35 după persoana fizică 

Ciudin Alexandru, MD-4118, Gura - Galbenei, Cimişlia, Republica Moldova. 

Ulterior, au fost cesionate persoanei fizice Pit Eugeniu, UA, Sevastopoliskaia nr. 

7a, Kirovograd, Ucraina. Contractele de cesiune au fost înregistrate la AGEPI în 

mai 2007. 

La fel, se indică că înregistrarea mărcilor menţionate a fost efectuată în 

condiţiile Legii nr.588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor 

nefiind depistate careva drepturi anterioare ale unor persoane terţe. De asemenea, 

nici o persoană terţă nu a contestat în conformitate cu art.17 (1) Legii nr.588/1995 



înregistrarea mărcilor în termen de 3 luni după publicarea cererilor de înregistrare a 

mărcilor în BOPI. 

Ulterior, la 21 martie 2008 persoana terţă „Liga Presei” S.R.L. a solicitat 

Comisiei de Apel AGEPI anularea mărcilor indicate mai sus. În acest sens, a fost 

invocat faptul că folosirea mărcii induce în eroare consumatorul. La rândul său, 

contestatarul nu a prezentat Comisiei de Apel nici o probă, ce ar confirma faptul că 

mărcile date induc în eroare consumatorul, din care considerente hotărârile 

Comisiei de Apel prin care au fost respinse contestaţiile înaintate sânt întemeiate. 

Reprezentantul AGEPI a mai invocat faptul că în ceea ce priveşte ediţiile 

periodice, acestea nu constituie obiect al dreptului de autor din considerentul că 

reprezintă o complicare a mai multor materiale scrise sau grafice, articole, imagini, 

etc. Fiecare material inclus într-o ediţie periodică poate constitui un obiect al 

dreptului de autor, fie operă artistică, fie operă de artă aplicată, design etc. însă, 

nemijlocit ediţia periodică are o anumită formă de prezentare, care, în calitate de 

design al ediţiei poate constitui obiect al dreptului de autor. 

Astfel, ediţia periodică conţine în sine un şir de materiale ce constituie obiecte 

separate ale dreptului de autor şi are un anumit aspect original, pentru care de 

asemenea există un drept de autor. Corespunzător, instanţa urmează să aprecieze 

care anume din obiectele ale dreptului de autor menţionate au fost încălcate prin 

înregistrarea mărcilor în cauză. Dreptul de autor conferă, în conformitate cu art.10 

al Legii nr.293/1994, dreptul exclusiv de a valorifica opera respectivă şi de a 

permite sau interzice persoanelor terţe reproducerea operei. Anume, din aceste 

considerente Legea nr.38/2008 prevede la art.8(4)b) că nu poate fi înregistrată o 

marcă, care aduce atingere unui drept de autor anterior, în astfel de cazuri urmează 

a fi constatat că marca poate aduce atingere unui obiect al dreptului de autor, în 

dependenţă de obiectul concret al dreptului de autor şi limitele de protecţie al 

acestuia. Ca urmare, anumite cuvinte separat sau în îmbinare nu constituie obiecte 

al dreptului de autor. 



Pârâtul Pit Eugeniu şi reprezentantul acestuia, Roman Zadoinov, în şedinţă de 

judecată nu au recunoscut acţiunea şi a solicitat respingerea acesteia ca fiind 

ilegală şi neîntemeiată. 

Audiind participanţii la proces, verificând materialele pricinii, instanţa de 

judecată consideră că cererea de chemare în judecată este întemeiată şi urmează a 

fi admisă din următoarele considerente. 

În şedinţă de judecată s-a stabilit că în cadrul Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova au fost înregistrate următoarele 

mărci: 

-„Ярмарка Кроссвордов”, la data de 06.04.2004, certificat de înregistrare nr. 

12391; 

- „Созвездие сканвордов”, la data de 06.04.2004, certificat de înregistrare 

nr. 12393; 

- „Букет сканвордов”, la data de 06.04.2004, la data de 06.04.2004, certificat 

de înregistrare nr. 13552; 

- „Добрые советы”, la data de 26.12.2005, certificat de înregistrare nr. 

15095; 

- „Отдохни”, la data de 26.12.2005, certificat de înregistrare a mărcii nr. 

15094. 

La fel, instanţa de judecată a constatat că mărcile în litigiu au fost înregistrate 

pentru produsele clasei 16 şi serviciile clasei 35 după persoana fizică Ciudin 

Alexandru, MD-4118, Gura - Galbenei, Cimişlia, Republica Moldova. Ulterior, au 

fost cesionate persoanei fizice Pit Eugeniu, UA, Sevastopoliskaia nr. 7a, 

Kirоvograd, Ucraina. Contractele de cesiune au fost înregistrate la AGEPI în mai 

2007. 

Concomitent, a fost reţinut faptul că publicaţiile periodice “Ярмарка 

Кроссвордов”, “Созвездие сканвордов”, “Букет сканвордов”, “Добрые 

советы”, “Отдохни” au fost înregistrate de Comitetul de stat al Federaţiei Ruse pe 

editare şi corespunzător de Comitetul de Stat al Politicii informaţionale a Ucrainei, 

de către fondatorul acestora în calitate de mijloc de informare în masă. 



Conform al.(1) art.6 al Legii presei din 26.10.1994, înregistrarea publicaţiilor 

periodice şi a agenţiilor de presă se face la Ministerul Justiţiei. 

În temeiul art.15 al aceleiaşi legi, difuzarea presei este organizaţia de către 

fondator (cofondatori) pe bază de contract, încheiat cu persoane fizice şi juridice. 

Editurile de stat (tipografiile) sânt obligate să expedieze exemplare ale 

publicaţiilor periodice la biblioteci şi la alte instituţii, a căror listă este stabilită de 

Guvern. 

Prevederile art.5 al Legii cu privire la activitatea editorială, activitatea 

editorială reprezintă totalitatea activităţilor editurii (organizatorice, de creaţie, 

economice) şi constă în pregătirea pentru tipar, tipărirea şi difuzarea diverselor 

genuri de tipărituri: cărţi, ziare, reviste, note, calendare, ediţii de artă etc. 

Dispoziţiile art.6 al aceluiaşi act normativ indică că, dreptul de proprietate 

intelectuală al editorului asupra producţiei editoriale este stabilit de lege. 

Conform art.6 al Legii nr. 293/1994 cu privire la drepturile de autor şi 

drepturile conexe, dreptul de autor se extinde asupra operelor literare, de artă sau 

ştiinţifice exprimate în formă: 

- a) scrisă (manuscris, dactilografie, note muzicale etc.); 

- b) orală (rostire publică, interpretare publică etc.); 

- c) audio - sau video imprimare (mecanică, magnetică, numerică, optică etc.); 

- d) de imagine (desen, schiţă, tablou, plan, desen tehnic, cine -, tele -, video - 

sau foro-cadru etc.); 

- e) volumetrico-spaţială (sculptură, model, machetă, construcţie etc.); 

- f) în alte forme cunoscute în prezent sau care urmează să fie descoperite. 

În corespundere cu lit.k) al.2 al aceleiaşi legi, obiecte ale dreptului de autor 

sunt: 

- k) operele derivate şi integrante (traducere, adaptările, prelucrările şi orice 

alte prelucrări ale operelor literare, de artă, ştiinţifice, aranjamentele operelor 

muzicale, precum şi enciclopediile, antologiile, culegerile, bazale de date etc.). 

Operele derivate şi alcătuite sunt ocrotite de dreptul de autor, indiferent de faptul 



dacă operele pe baza cărora acesteia au fost create sau pe care le includ sunt sau nu 

obiecte ale dreptului de autor. 

În temeiul art.15 al Legii nominalizate, persoanele fizice şi juridice care 

editează enciclopedii, dicţionare, culegeri de lucrări ştiinţifice periodice şi 

continue, ziare, reviste şi alte ediţii periodice dispun de dreptul exclusiv de 

valorificare a acestor opere colective în întregime. Aceste persoane sunt în drept 

să-şi indice numele (denumirea) sau să ceară o atare indicare în cazul oricărei 

valorificări a acestor opere colective. 

Astfel, legislaţia naţională a RM privind dreptul de autor stabileşte un drept 

deosebit al editorului ediţiilor periodice (revistelor) asupra folosirii unor atare 

ediţii. La crearea unor astfel de opere este depusă o enormă muncă de creaţie a 

colectivelor de autori, precum şi eforturi de ordin organizatoric şi tehnic al 

editurilor (editorilor). După compoziţie, ediţiile periodice (revistele) au o 

considerabilă asemănare cu componentele operelor (art. 13 al Legii 293/1994). 

Fiecare ediţie periodică are o proprie denumire independentă şi este 

protejată/de dreptul de autor, deoarece constituie un rezultat al abordării creative a 

creatorului (editorului) referitor la elementul respectiv al operei. Toate aceste 

denumiri sunt originale, independente şi generează la consumator anumite asocieri 

cu opere concrete. Aici e momentul de remarcat că denumirea, doar atunci se va 

asocia cu o operă concretă, când această operă va vedea lumina tiparului şi va 

deveni suficient de notorie printre consumatori. După cum s-a menţionat anterior, 

ediţiile periodice (revistele) „ДОБРЫЕ СОВЕТЫ”, „ОТДОХНИ”, „БУКЕТ 

СКАНВОРДОВ” „ЯПМАРКА КРОССВОРДОВ”, „СОЗВЕЗДИЕ СКАН-ВОР-

ДОВ” sunt în mod deosebit populare printre populaţia Republicii Moldova, se 

exportă pe teritoriul ei din anii 2000-2001 şi sunt bine cunoscute, deoarece sunt 

destinate maselor largi de consumatori, indiferent de vârstă. 

Folosirea obiectului, protejat de dreptul de autor, din cadrul mărcii, poate fi 

realizat doar cu consimţământul titularului dreptului de autor (art. 7 al.(3) lit.c) al 

Legii 588/1995). Particularităţile acestei norme constă în faptul că aceasta este 

îndreptată spre protecţia denumirii operei ca mijloc de individualizare a ei, 



deoarece ocroteşte această denumire de la folosirea nesancţionată. Norma 

respectivă protejează denumirea operei ca o expresie exterioară a personalităţii 

autorului (titularului dreptului de autor). 

De asemenea, conform art. 8 al.(4) lit.b) al Legii privind protecţia mărcilor 

din 29.02.2008 o marcă este refuzată de la înregistrare dacă aduce atingere 

dreptului anterior, în special dreptului de autor. Având în vedere că mărcile 

contestate sunt înregistrate referitor la produsele şi serviciile identice S.A. 

„Izdatelischii Dom BURDA”, RU şi S.R.L. „INFORMAS”, UA (cl. 16; 35) - de 

aici, se intensifică pericolul de a induce în eroare consumatorul în cazul utilizării 

semnelor solicitate pentru înregistrare, ca urmare a coincidenţei esenţei produselor 

şi serviciilor, destinate unuia şi aceluiaşi cerc de consumatori în locuri identice de 

realizare, şi anume, referitor la apartenenţa acestor produse şi serviciu unui 

producător, ceea ce contravine art. 7 al.(2) lit.a) al Legii 588/1995. 

Conform art.7 a Legii nr. 588 din 22.09.95 privind mărcile şi denumirile de 

origine a produselor, se stipulează că nu pot fi înregistrate ca marcă semnele care 

reproduc: a) denumiri de firmă (sau părţi ale lor) bine cunoscute în Republica 

Moldova în cazul în care acestea nu aparţin persoanei care solicită înregistrarea 

mărcii. 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; cu 

denumirile de origine a produselor protejate în conformitate cu prezenta lege, cu 

mărcile de conformitate înregistrate în modul stabilit. 

Aplicând prevederile legale enunţate la circumstanţele speţei date, instanţa de 

judecată conchide că drepturile editorilor S.A. „Izdatelischii Dom Burda” S.,R.L. 

„Informas”, precum şi persoanelor cărora le-au fost transmise drepturile de 

difuzare liberă a publicaţiilor în cauză, inclusiv denumirea, precum şi însăşi 

publicaţia periodică sunt garantate de Legea nr.293/1994 cu privire la dreptul de 

autor şi drepturile conexe, ca drept pentru operă integrantă. 

Argumentele reprezentantului AGEPI, precum că aceste publicaţii nu 

constituie obiect al dreptului de autor sânt eronate. Astfel, legiuitorul statuează că 



operele respective reprezintă opere integrante, compuse din diverse opere ale 

diferitor autori: jurnalişti, scriitori, fotografi,  pictori, designeri, a tuturor celor care 

fac parte din grupul de editare şi redacţie al editurii, şi care sunt titulari ai 

drepturilor morale, iar editura este titularul drepturilor materiale. Mai mult ca atât, 

autor, este persoana sau colectivul care a creat o operă literar-artistică, ştiinţifică, 

publicistică, or dreptul de proprietate intelectuală al editorului şi respectarea de 

către editor a drepturilor de autor la fel sânt protejate prin lege. 

În acelaşi context, este neîntemeiată înregistrarea mărcii respective pe motivul 

lipsei semnului de protecţie pe coperta revistei, în condiţiile în care publicaţiile în 

litigiu conţin informaţia despre editură, numele autorilor, componenţa colectivului 

redacţiei, precum şi indicaţia faptului că acest obiect este protejat de dreptul de 

autor. La fel, instanţa de judecată va remarca faptul că denumirile publicaţiilor sus-

indicate, reprezintă proprietate intelectuală şi aparţine editorilor în conformitate cu 

însăşi, înregistrarea publicaţiilor de către organele corespunzătoare: Comitetul de 

stat al Federaţiei Ruse pe editare şi corespunzător de Comitetul de Stat al Politicii 

informaţionale a Ucrainei, de către fondatorul acestora în calitate de mijloc de 

informare în masă. Făcând o paralelă, în Republica Moldova publicaţiile periodice 

se înregistrează la Ministerul Justiţiei şi aparţin persoanelor ce le-au înregistrat, 

contrar circumstanţelor speţei date, unde publicaţiile date sânt înregistrate ca mărci 

la AGEPI. Aşadar, denumirile publicaţiilor periodice nu se supun înregistrării în 

cadrul AGEPI. 

La rândul său, difuzarea publicaţiilor „Добрые советы”, „Отдохни”, 

„Ярмарка Кроссвордов”, „Созвездие сканвордов”, „Букет сканвордов” pe 

teritoriul Republicii Moldova se efectuează în conformitate cu Acordul cu privire 

la colaborarea statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente în domeniul 

presei periodice, ratificat de Republica Moldova, prin Legea Nr.1235-XV din 

18.07.2002. În baza acestui acord, statele membre ale CSI îşi asumă obligaţia de a 

asigura accesul liber al cetăţenilor săi la mijloacele de informare în masă şi de 

schimb reciproc şi difuzare a mijloacelor de informare în masă editate pe teritoriul 



statelor membre ale acordului, prevederi menţionate la art. art. 2 şi 3 ale acordului 

respectiv. 

Cu referire la hotărârile Comisiei de Apel AGEPI din 02.10.2008 şi din 

18.12.2008, emise pe marginea contestaţiilor depuse de către S.R.L. „Liga Presei”, 

prin care au fost respinse revindecările contestatului cu privire la anularea mărcilor 

„Добрые советы”, „Отдохни”, „Ярмарка Кроссвордов”, „Созвездие 

сканвордов”, „Букет сканвордов” înregistrate după Ciudin Alexandru, cesionate 

ulterior lui Pit Eugeniu, instanţa de judecată consideră că acestea sânt neîntemeiate. 

Ilegalitatea acestora se denotă din aplicarea eronată a normelor de drept care 

reglementează dreptul de autor şi drepturile conexe, fapt ce a generat încălcarea 

drepturilor de autor al reclamanţilor. Astfel, afirmaţiile autorităţii în cauză privitor 

la necesitatea prezentării contractelor între autori şi editori nu sânt relevante, 

deoarece în speţă, drepturilor materiale ale editorului se referă la o operă 

integrantă, revistă şi nicidecum la drepturile separate ale autorilor. În cazul dat sunt 

încălcate drepturile de autor ale editorului, pe când relaţiile celui din urmă, separat 

cu autori, angajaţi ai redacţiei, sunt stipulate în contractele de muncă de autor şi nu 

au nici o atribuţie la pricina dată. 

În circumstanţele în care pe numele cedentului Ciudin Alexandru au fost 

înregistrate mărcile „Добрые советы”, „Отдохни”, „Ярмарка Кроссвордов”, 

„Созвездие сканвордов”, „Букет сканвордов” cesionarul căruia este pârâtul Pit 

Eugeniu, la cererea acestuia a fost dispusă interdicţie de import al presei în 

Republica Moldova de către orice persoană, cu excepţia persoanelor autorizate de 

pârât, reprezintă o violare a drepturilor de autor a editorilor şi distribuitorilor de 

presă, şi ca urmare necesită protecţie. 

Astfel, pârâtul nu fabrică produse cu denumirile înregistrate, ci foloseşte 

marca pentru blocajul importurilor libere ale publicaţiilor periodice cu denumirile 

enunţate pe teritoriul Republicii Moldova. Aceste acţiuni încalcă drepturile 

editorilor la difuzarea liberă a publicaţiei şi dreptul la încheierea liberă a 

contractelor cu distribuitorii publicaţiilor periodice. 



Totodată, instanţa de judecată a constatat că în privinţa înregistrării mărcilor 

pentru o parte din produsele din clasa 16, imprimate şi publicaţii periodice, a avut 

loc înregistrarea cu rea-credinţă a mărcii, deoarece şi solicitantul şi persoana, care 

a achiziţionat marca, au cunoscut despre existenţa publicaţiei periodice difuzate pe 

teritoriul Republicii Moldova. Publicaţiile periodice în litigiu se importau pe 

teritoriul Republicii Moldova până la data depunerii mărcii pentru înregistrare şi se 

difuza prin intermediul chioşcurilor „Moldpresa”, precum şi prin abonament şi în 

vânzare liberă la „Poşta Moldovei”. 

Faptul că pârâtul nu fabrică produse cu marca înregistrată, în corelaţie cu 

acţiunile acestuia de persecutare pe teritoriul Republicii Moldova a persoanelor 

autorizate de către editori de a difuza publicaţia, precum şi înscrierea denumirii în 

Registrul Mărcilor protejate la frontieră şi blocajul importurilor de persoanele care 

achită pârâtului compensaţie pentru folosirea mărcii, confirmă înregistrarea cu rea-

credinţă a mărcilor. 

Drepturile editorilor şi distribuitorilor de presă la depunerea contestaţiei de 

anulare a înregistrării mărcilor este garantat, deoarece înregistrarea mărcilor în 

cauză este contrară stipulărilor legislaţiei în vigoare, or dreptul de autor este 

exteritorial, şi respectiv, pentru obţinerea protecţiei juridice nu este stabilită 

înregistrarea obligatorie a dreptului respectiv în Republica Moldova, şi nici în alte 

ţări, ci este protejat în virtutea convenţiilor internaţionale cu privire la dreptul de 

autor, precum şi în conformitate cu legislaţia naţională, care echivalează titularii 

dreptului de autor străini cu cei naţionali, oferindu-le aceleaşi drepturi. 

Instanţa de judecată reţine că invocarea termenului de prescripţie extinctivă 

vizavi de depunerea acţiunii privind contestarea dreptului de proprietate asupra 

mărcilor din speţă este absolut irelevant. Astfel, prevederile legislaţiei intere 

pertinente reglementează în temeiul art. 26 (1) Legii 588/1995 că înregistrarea 

mărcii poate fi recunoscută nulă, integral sau parţial, în perioada termenului de 

valabilitate a acesteia. 

De asemenea, dispoziţiile art.art.15, 61 (1) Legii 38/2008 stipulează că marca 

se înregistrează pentru o perioadă de 10 ani, începând cu data de depozit. 



Înregistrarea mărcii poate fi reînnoită pentru perioade consecutive de 10 ani ori de 

câte ori este necesar. În plus, orice persoană fizică sau juridică, alte entităţi 

interesate care au pretenţii faţă de utilizarea unei mărci înregistrate ori solicitate 

spre înregistrare sunt în drept să iniţieze acţiune în instanţa judecătorească pentru 

a-şi apăra drepturile şi interesele legitime. 

Concomitent, instanţa de judecată respinge ca fiind neîntemeiat argumentul 

reprezentantului pârâtului referitor la încălcarea dreptului de proprietate asupra 

mărcilor, a cărui titular este, invocând prevederile art. 1 Protocolul I al Convenţiei 

europene dobândirea dreptului de proprietate asupra acestor mărci constituie 

obiectul nemijlocit al litigiului în cauză, care a fost obţinut cu rea-credinţă de către 

Ciudin Alexandru. 

Aceste circumstanţe au fost stabilite la judecarea pricinii şi care drept urmare 

a dus la stabilirea dreptului încălcat al reclamanţilor asupra proprietăţii acestora, 

ceia ce a dus la admiterea acţiunii, cu reintegrarea lor în drepturi. 

În acest context, instanţa reţine în favoarea reclamanţilor faptul că dânşii 

anterior şi-au exercitat dreptul de proprietate asupra denumirilor verbale litigioase. 

Este distinct dreptul de proprietate asupra obiectului (bunului) cu dreptul 

proprietăţii asupra rezultatului activităţii intelectuale a omului. Vorbind despre 

proprietatea intelectuală (drept de autor şi dreptul proprietăţii industriale), este 

necesar de a releva în deosebi faptul, că aceasta prezintă o proprietate de un gen 

deosebit, care are o reglementare specială în vederea caracterului ei nematerial, 

obiectele dreptului de proprietate a subiectelor dreptului de autor şi a mărcilor fiind 

obiecte imperceptibile şi imateriale. Drepturile autorilor, inventatorilor, titularilor 

de brevete etc. reprezintă drepturi de un gen deosebit, care se află în afara divizării 

clasice a drepturilor civile în materiale, obligaţionale şi personale. 

Este evidentă natura ambiguă a drepturilor de autor şi a celor de inventator. Pe 

de o parte, creatorului rezultatului de creaţie îi aparţine dreptul asupra utilizării lui, 

care poartă un caracter exclusiv şi în principiu poate liber să fie transmis altor 

persane (drepturi patrimoniale, materiale, Pe de altă parte, autorul posedă un 

ansamblu de drepturi personale nemateriale (morale), care nu pot fi înstrăinate de 



la titularul lor în virtutea naturii lor. Totodată, drepturile patrimoniale şi cele 

personale nepatrimoniale sunt strâns legate reciproc, împletite, formând un tot 

indisolubil. 

Reinterăm prin prisma legislaţiei interne pertinente că noţiunea de proprietate 

intelectuală reprezintă totalitatea drepturilor exclusive atât cu caracter personal, cât 

şi cu caracter material asupra rezultatelor activităţii intelectuale şi în primul rând 

activităţii de creaţie, precum şi obiectele conexe acestora, lista exhaustivă fiind 

stabilită de legislaţia RM. 

În circumstanţele constatate, instanţa conchide că înregistrarea de către 

AGEPI după Ciudin Alexandru a mărcilor „Добрые советы”, „Отдохни”, 

„Ярмарка Кроссвордов”, „Созвездие сканвордов”, „Букет сканвордов” 

titularul cărora este pârâtul Pit Eugeniu, este ilegală şi generează încălcarea 

drepturilor de autor a editorilor publicaţiilor respective şi a difuzorilor acestora, din 

care considerente urmează a fi anulate hotărârile Comisiei de Apel a AGEPI din 

18.12.2008 referitoare la mărcile „Добрые советы”, „Отдохни” şi din 02.10.2008 

relativ la mărcile „Ярмарка Кроссвордов”, „Созвездие сканвордов”, „Букет 

сканвордов”. 

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

h o t ă r ă ş t e: 

Cererea de chemare în judecată depusă de S.A. „Izdatelischii Dom Burda”, 

S.R.L. „Informas” şi S.R.L. „Liga - Presei” se admite. 

Se anulează în tot hotărârile Comisiei de Apel a AGEPI din 18 decembrie 

2008 şi parţial hotărârea Comisiei de Apel a AGEPI din 02.10.2008, în partea 

mărcilor „Ярмарка Кроссвордов”, „Созвездие Сканвордов” şi „Букет 

Сканвордов” privind respingerea contestaţiilor referitoare la anularea mărcilor 

înregistrate. 

Se anulează înregistrarea mărcilor şi certificatele de înregistrare a mărcilor: 

„Ярмарка Кроссвордов”, certificatul de înregistrare nr. 12391; 

„Созвездие Сканвордов”, certificatul de înregistrare 1393; 

„Букет Сканвордов”, certificatul de înregistrare nr. 13552; 



„Отдохни”, certificatul de înregistrare nr. 15094; 

„Добрые Советы”, certificatul de înregistrare nr. 15095, titularul cărora este 

Pit Evghenii. 

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

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

 

 

Preşedintele şedinţei, 
judecător                                                                Marina Anton 
 

 


