
 

 

dosarul nr.2r-435/11 

prima instanţă: N. Traciuc 

 

 

 

D E C I Z I E 

 

 

07 decembrie 2011                                                             mun. Chişinău 

 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul   Svetlana Novac  

Judecătorii                          Galina Stratulat şi Sveatoslav Moldovan  

               

examinînd în şedinţă publică recursul declarat de către Nicolai Meraji 

 în pricina civilă la cerea de chemare în judecată a companiei turistice ODEON 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ împotriva lui Nicolai Meraji, 

intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova 

privind anularea mărcilor, 

împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 18 martie 2011, prin care 

acţiunea a fost admisă 

c o n s t a t ă 
 

La 15.12.2009, ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ a 

depus cerere de chemare în judecată împotriva lui Nicolai Meraji, intervenient accesoriu 

Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova privind anularea 

mărcilor. 

În motivarea acţiunii reclamantul, a indicat că, ODEON TURİZM 

İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ, înregistrată în Turcia, este o companie turistică din 

Anatlya ce prestează servicii turistice în mai multe state, inclusiv în Republica Moldova, 

care promovează serviciile turistice în diferite ţări şi în special, în statele membre ale CSI, 

sub mărcile ODEON TOURS şi CORAL TRAVEL. 

La 27.03.2006 a încheiat un contract de colaborare în sfera serviciilor turistice cu 

întreprinderea moldovenească „Scavolin” SRL, al cărui director este Nicolai Meraji şi în 

anul 2007 şi în 2009 fiind încheiate alte contracte similare. 

Astfel, ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ, în 

Republica Moldova  activează, în principal, sub marca ODEON TOURS. 

La 23.09.2008, ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ a 

depus spre înregistrare în Republica Moldova cerere de înregistrare internaţională a mărcii 

CORAL TRAVEL nr. 983737, pentru clasele 36, 37, 39, 43, Clasificatorul Internaţional de 

produse şi Servicii. 



 

La cererea menţionată, AGEPI a eliberat un aviz de refuz provizoriu pe motivul 

existenţei mărcii anterioare CORAL TRAVEL nr. 18443, înregistrate pe numele lui Nicolai 

Meraji. 

Refuzul a fost eliberat pe serviciile: Clasa 39 – transport, ambalarea şi 

depozitarea mărfurilor, organizarea călătoriilor, Clasa 43 – servicii de alimentaţie publică, 

servicii de cazare temporară. 

Consideră reclamanta că marca CORAL TRAVEL nr. 18443 a fost depusă şi 

înregistrată de Nicolai Meraji cu rea-credinţă. 

În susţinerea concluziei sale invocă următoarele argumente. 

Nicolai Meraji, gestionează întreprinderi care activează în sfera serviciilor 

turistice, şi anume „Scavolin” SRL şi „Tocotur” SRL, ce cuprinde şi domeniul de activitate 

a ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ şi acesta, în calitate de agent 

al companiei, chiar din contractele de colaborare încheiate, facturile comerciale, a cunoscut 

cu certitudine sub ce mărci ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ  

prestează servicii turistice şi fără acordul ultimei, a depus cerere de înregistrare a mărcii pe 

numele său. 

Susţine că Nicolai Meraji, anterior a înregistrat şi marca combinată ODEON 

TOURS nr. 16483, care la fel, aparţine  companiei ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 

ANONİM ŞİRKETİ, însă contactat telefonic, referitor la înregistrarea abuzivă a mărcilor 

enunţate, Nicolai Meraji, a lăsat să se înţeleagă că ar putea ceda mărcile contra unei 

recompense, dar ulterior, a lăsat fără soluţionare somaţia de cesionare a ambelor mărci. 

Mai menţionează că ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM 

ŞİRKETİ  (sub marca ODEON TOURS) împreună cu „Tocotur” SRL, al cărui director 

este Nicolai Meraji, au participat în zilele de 9-12 aprilie 2007 la Expoziţia Internaţională de 

Turism, organizată la Moldexpo. 

Astfel, reiterează, că Nicolai Meraji a participat la expoziţie cu o lună şi ceva 

înainte de ziua depunerii cererii de înregistrare a mărcii ODEON TORS şi a depus cererea, 

fiind conştient de faptul, că logoul depus este identic cu a companiei turistice ODEON 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ şi aparţine acesteia în realitate. 

În opinia reclamantului, mărcile ODEON TOURS şi CORAL TRAVEL, au 

fost depuse şi înregistrate de Nicolai Meraji pentru obiective contrare celui pentru care legea 

a consacrat dreptul la marcă, sunt depuse şi înregistrate cu rea-credinţă şi cererile de 

înregistrare a mărcii combinate ODEON TOURS nr. depozit 020917 şi a mărcii verbale 

CORAL TRAVEL nr. depozit 023010, cît şi mărcile înregistrate nr. 16483 şi nr. 18443, 

sunt lovite de nulitate absolută. 

În drept, reclamantul a invocat prevederile art. art. 8, 21 alin.(1), lit. c), d), 26 

alin.(6) din Legea nr. 38 privind protecţia mărcilor. 

Cere reclamantul ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ, 

- constatarea faptului că Nicolai Meraji a acţionat cu rea-credinţă în momentul 

depunerii cererilor de înregistrare a mărcii combinate ODEON TOURS nr. 

16483 (nr. depozit 020917 din 23.03.2007), data înregistrării 26.05.2008 şi a 

mărcii verbale CORAL TRAVEL nr. 18443 (nr. depozit 023010 din 

04.03.2008), data înregistrării 30.06.2009; 

- transferarea mărcii combinate ODEON TOURS nr. 16483 din 26.05.2008, 

înregistrată pe numele lui Nicolai Meraji, către ODEON TURİZM 

İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ şi obligarea AGEPI să înregistreze 



 

marca combinată ODEON TOURS pe numele ODEON TURİZM 

İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ, Turcia; 

- transferarea mărcii verbale CORAL TRAVEL nr. 18443 din 30.06.2009, 

înregistrată sub numele Nicolai Meraji către ODEON TURİZM 

İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ şi obligarea AGEPI să înregistreze 

marca verbală CORAL TRAVEL pe numele ODEON TURİZM 

İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ, Turcia; 

- suspendarea procedurii de soluţionare a cererii internaţionale CORAL 

TRAVEL nr. 983737 de către AGEPI. 

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 28.05.2010 a fost admisă cererea 

privind aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii şi obligată AGEPI să suspende procedura 

de soluţionare a Cererii internaţionale CORAL TRAVEL nr. 983737 pînă la examinarea 

pricinii în fond. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 18.03.2011, acţiunea a fost admisă, 

constatat faptul că Nicolai Meraji a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererilor 

de înregistrare a mărcilor combinate ODEON TOURS nr. 16483 (nr. de depozit 020917 

din 23.03.2007), data înregistrării 26.05.2008 şi a mărcii verbale CORAL TRAVEL nr. 

18443 (nr. depozit 023010 din 04.03.2008), data înregistrării 30.06.2009 şi anulate mărcile 

combinate ODEON TOURS nr. 16483 din 26.05.2008, înregistrată sub numele Nicolai 

Meraji şi Coral Travel nr. 18443 din 30.06.2009, înregistrată sub numele Nicolai Meraji. 

La 12.07.2011, în termen legal, Nicolai Meraji a declarat recurs împotriva hotărârii 

primei instanţe, cerând admiterea recursului, casarea hotărârii primei instanţe şi emiterea 

unei noi hotărâri cu privire la respingerea acţiunii.  

Recurentul în motivarea amplă a recursului declarat a invocat, că hotărîrea primei 

instanţe urmează a fi casată pe următoarele temeiuri, nu au fost constatate şi elucidate pe 

deplin circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii în fond, au fost 

încălcate şi aplicate greşit normele de drept material şi normele de drept procedural, instanţa 

nu a aplicat legea care trebuia să fie aplicată, a aplicat o lege care nu trebuia să fie aplicată, 

instanţa a interpretat eronat legea, pricina a fost judecată în absenţa unui participant la proces 

căruia nu i s-a comunicat locul, data şi ora şedinţei de judecată. 

Reprezentantul recurentului Panaghiu Alexandru, în şedinţa în şedinţa instanţei de 

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

unei noi hotărâri cu privire la respingerea acţiunii, întrucît dreptul la mărcile ODEON 

TOURS şi CORAL TRAVEL a fost recunoscute şi garantate de lege, prin înregistrarea lor 

în Registrul naţional, fără a avea careva obiecţii. 

Reprezentantul intimatului, ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM 

ŞİRKETİ, Dodi Ariadna, în şedinţa instanţei de recurs a solicitat respingerea recursului şi 

menţinerea hotărîrii primei instanţe ca fiind legală şi întemeiată. 

Reprezentantul, Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală, în şedinţa instanţei 

de recurs nu s-a prezentat din motive necunoscute instanţei, deşi a fost înştiinţat prin 

semnătură despre data examinării recursului, fapt confirmat prin recipisa din 09.11.2011. 

În prezenţa datelor privind citarea legală, instanţa de recurs, colegial, prin prisma 

art. 414 alin.(1) CPC a dispus examinarea recursului în lipsa intervenientului accesoriu. 

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 ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ, 

fiind o companie turistică din Anatlya, înregistrată în Turcia, care prestează servicii turistice 

în mai multe state, inclusiv în Republica Moldova, la 23.09.2008 a depus la AGEPI cerere 

înregistrare internaţională a mărcii CORAL TRAVEL nr. 983737, pentru clasele 

36,37,39,43, Clasificatorul Internaţional de Produse şi Servicii. 

La cerere, AGEPI a eliberat un aviz de refuz provizoriu pe motivul existenţei 

mărcii anterioare CORAL TRAVEL nr. 18443, înregistrate pe numele lui Nicolai Meraji. 

Refuzul a fost eliberat pe serviciile: Clasa 39 – transport, ambalarea şi depozitarea 

mărfurilor, organizarea călătoriilor, Clasa 43 – servicii de alimentaţie publică, servicii de 

cazare temporară. 

În dezacord cu refuzul AGEPI, ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM 

ŞİRKETİ, a stabilit că Nicolai Meraji, care gestionează întreprinderi ce activează în sfera 

serviciilor turistice, şi anume „Scavolin” SRL şi „Tocotur” SRL, ce cuprinde şi domeniul de 

activitate a ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ,  în calitate de 

agent al companiei, a depus cerere de înregistrare a mărcii pe numele său. 

Astfel, marca nr. 16483 ODEON TOURS, data de depozit 23.03.2007 şi marca nr. 

18443 CORAL TRAVEL, data de depozit 04.03.2008, au fost înregistrate pe numele lui 

Meraji Nicolai, pentru serviciile din clasele 35, 39 şi 43, căruia i s-a eliberat titluri de 

protecţie pentru mărcile enunţate. 

Întrucît, Meraji Nicolai a lăsat fără soluţionare cererea ODEON TURİZM 

İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ privind cesionarea mărcilor înregistrate pe numele 

său cu rea-credinţă, ultimul a sesizat instanţa de contencios administrativ, cu solicitările 

menţionate. 

Fiind investită cu examinarea prezentei pricini, prima instanţă s-a pronunţat în 

favoarea admiterii acţiunii. 

Pentru a emite soluţia enunţată instanţa a reţinut că Nicolai Meraji a înregistrat cu 

rea-credinţă mărcile enunţate, contrar scopului indicat în lege, fiindcă la momentul 

depunerii cererii de înregistrare a mărcilor, Nicolai Meraji cunoştea despre existenţa, 

inclusiv în străinătate a unei astfel de mărci, ce se bucură de renume în ţara de origine şi este 

promovată în Republica Moldova, motiv pentru care, instanţa, prin prisma art. 220 alin.(1) 

Cod civil, a statuat că mărcile sunt lovite de nulitate absolută. 

Instanţa de recurs reţine că prima instanţă corect a apreciat circumstanţele de fapt 

ale pricinii, just a aplicat şi interpretat normele de drept material aplicabile prezentului litigiu 

şi în fine, a emis o hotărîre legală şi întemeiată. 

Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din 

22.09.1995, abrogată la 25.10.2008 şi Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 

29.02.2008, în vigoare din 06.06.2008, constituie cadrul legal special aplicabil raportului 

juridic litigios. 

Potrivit art. 2 alin.(1) a Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor 

nr. 588-XIII din 22.09.1995, marca de produs şi marca de serviciu constituie orice semn sau 

orice combinaţie de semne, susceptibile de reprezentare grafică, ce serveşte la deosebirea 



 

produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de produsele sau serviciile altei 

persoane fizice sau juridice. 

Noţiunea de marcă este reglementată şi în art. 2 al Legii privind protecţia mărcilor 

nr. 38-XVI din 29.02.2008, potrivit căreia marcă constituie orice semn susceptibil de 

reprezentare grafică, care serveşte la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane 

fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice. 

Instanţa de recurs notează că cadrul legal enunţat expres menţionează scopul mărci 

de serviciu şi anume de a deosebi serviciile unei persoane juridice de serviciile alteia. 

Raportînd normele de drept enunţate la caz, avînd în vedere scopul mărcii de 

serviciu, reţine instanţa de recurs, prima instanţă corect şi întemeiat a statuat că mărcile 

înregistrate de Nicolai Meraji nu corespund scopului exhaustiv menţionat de normele de 

drept material sus enunţate. 

Or, Nicolai Meraji a intenţionat să creeze confuzii între serviciile prestate de SRL 

„Tocotur”, SRL „Scavolin” şi ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ, 

Turcia. 

În acest sens, din întregul material probator administrat de instanţă, cu certitudine s-

a stabilit că la data depunerii cererii de înregistrare a mărcilor lui Nicolai Meraji, directorul 

SRL „Scavolin” şi SRL „Tocotur”, i-a fost cunoscut faptul sub ce mărci ODEON 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ  prestează servicii turistice. 

Justeţea acestui fapt rezultă din contractele de colaborare încheiate la 27.03.2006 

între ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ, Turcia şi SRL 

„Scavolin” /f.d.13-16/, în anul 2007 /f.d.17/, cît şi facturile invoice din 06.03.2007 /f.d.35/ şi 

din 11.01.2007 /f.d.36/. 

Ca urmare, prin prisma art. 9 alin.(1) Cod civil, potrivit căreia toate persoanele 

fizice şi juridice participante la raporturile juridice civile trebuie să îşi exercite drepturile cu 

bună-credinţă, în acord cu legea şi bunele moravuri, prima instanţă întemeiat a reţinut că 

Nicolai Meraji şi-a exercitat cu rea-credinţă dreptul la înregistrarea mărcii şi contrar scopului 

prevăzut de lege. 

În favoarea admiterii acţiunii, instanţa just a menţionat că Nicolai Meranj  a fost 

conştient de caracterul ilicit al comportamentului său şi de prejudiciul cauzat companiei 

ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ, care-şi exercită dreptul 

exclusiv asupra mărcii ODEON TOURS. 

Or, potrivit art. 6 alin.(1) al Legii privind mărcile şi denumirea de origine a 

produselor, titularul unei mărci, pe întreg termen de valabilitate a mărcii, are dreptul 

exclusiv de a dispune de marcă, de a o folosi pe teritoriul Republicii Moldova şi de a 

interzice altor persoane să folosească, fără consimţămîntul său, în operaţiunile comerciale 

semne identice ori similare pentru produse sau servicii identice ori similare elor pentru care 

marca a fost înregistrată în cazul în care o astfel de folosire ar genera risc de confuzie. În 

cazul folosirii unui semn identic pentru produse sau servicii identice, existenţa riscului de 

confuzie va fi prezumtivă. 

Totodată, s-a stabilit, că marca CORAL TRAVEL, este înregistrată în Registrul 

Internaţional al Mărcilor, păstrat în conformitate cu Aranjamentul de la Madrid privind 

înregistrarea internaţională a mărcilor. /f.d.58/. 

Prin urmare, constatîndu-se faptul că Nicolai Meraji a acţionat cu rea-credinţă în 

momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, fiindcă ştia despre existenţa în 

străinătate a unei astfel de mărci, care se bucură de renume în ţara de origine şi este 



 

promovată în Republica Moldova, şi avînd în vedere faptul că marca generează conflict cu 

o altă marcă, prima instanţă corect, prin prisma art. 21 alin.(1) pct. b) a Legii privind 

protecţia mărcilor, a anulat mărcile combinate ODEON TOURS nr. 16483 din 26.05.2008 

şi Coral Travel nr. 18443 din 30.06.2009, ambele înregistrate sub numele lui Nicolai Meraji. 

Nu pot fi reţinute ca fiind întemeiate argumentele recurentului Nicolai Meraji 
invocate în cererea de recurs referitor la ilegalitatea şi netemeinicia hotărîrii primei instanţe, 
deoarece acestea au un caracter declarativ, motiv pentru care se resping ca fiind 
neîntemeiate. 

Este neîntemeiat şi argumentul recurentului precum că la examinarea pricinii prima 
instanţă n-a asigurat prezenţa sa la proces şi a examinat pricina în lipsa sa, deoarece acest 
argument contravine avizelor de recepţie anexate la f.d.130-131, care atestă contrariul. 

Pentru considerentele enunţate, argumentele recurentului se resping ca fiind 
neîntemeiate. 

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 Nicolai Meraji. 

Se menţine hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 18 martie 2011 în pricina civilă la 

cerea de chemare în judecată a companiei ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 

ANONİM ŞİRKETİ împotriva lui Nicolai Meraji, intervenient accesoriu Agenţia de Stat 

pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova privind anularea mărcilor. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                      Svetlana Novac  

Judecătorii                                                                           Galina Stratulat 

                                                                                              Sveatoslav Moldovan 

 

  

 


