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Dosarul nr.2ra-7/13 
Prima instanţă: Curtea de Apel Chişinău 

Judecătorul: Gheorghe Creţu 

Republica Moldova 

Curtea Supremă de Justiţie 

D E C I Z I E 

06 februarie 2013                                                                         mun. Chişinău 

Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                          Iulia Sîrcu 

Judecătorii                                                                             Valentina Clevadî  

                                                                                              Tudor Popovici  

                                                                                              Ion Vîlcov  

                                                                                                Vera Macinskaia      

examinând recursul declarat de Tihonov Alexei şi Tihaonov Andrei,   

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de SRL “Ritus-AV” 

împotriva ÎS ”MoldData”, Alexei Tihonov, Andrei Tihonov şi intervenient accesoriu 

Agenţia de Stat Pentru Protecţia Intelectuală privind recunoaşterea încălcării 

drepturilor exclusive ale SRL „Ritus-AV" de către Alexei Tihonov şi Andrei Tihonov 

în privinţa mărcii combinate „Ritus 1488" cu Nr.21059 din 13.05.2010, a interzice IS 

„MoldData", lui Alexei Tihonov şi Andrei Tihonov utilizarea sub orice formă a 

mărcii combinate „Ritus 1488" cu Nr.21059 din 13.05.2010, cu obligarea ÎS 

„MoldData" anularea înregistrării numenului de domen www.ritus.md pe numele lui 

Tihonov Alexei, cu obligarea ÎS „MoldData" înregistrarea numelui de domen 

www.ritus.md pe numele SC „Ritus-AV" SRL şi cu obligarea pîrîţilor în mod solidar 

la repararea cheltuielilor titularului de drepturi pentru serviciile juridice suportate în 

sumă de 7931 lei 40 bani.,  

împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 29 martie 2012, prin care 

acţiunea înaintată de SRL “Ritus-AV”, a fost admisă parţial,  

A  C O N S T A T A T : 

La 26 octombrie 2011 reclamantul SC „Ritus-AV" SRL a înaintat o cerere de 

chemare în judecată împotriva ÎS ”MoldData”, Alexei Tihonov, Andrei Tihonov şi 

intervenient accesoriu AGPI privind recunoaşterea încălcării drepturilor exclusive ale 

SRL „Ritus-AV" de către Alexei Tihonov şi Andrei Tihonov în privinţa mărcii 

combinate „Ritus 1488" cu Nr.21059 din 13.05.2010, a interzice IS „MoldData", lui 

Alexei Tihonov şi Andrei Tihonov utilizarea sub orice formă a mărcii combinate 

„Ritus 1488" cu Nr.21059 din 13.05.2010, cu obligarea ÎS „MoldData" anularea 

înregistrării numenului de domen www.ritus.md pe numele lui Tihonov Alexei, cu 

obligarea ÎS „MoldData" înregistrarea numelui de domen www.ritus.md pe numele 

SC „Ritus-AV" SRL şi cu obligarea pîrîţilor în mod solidar la repararea cheltuielilor 

titularului de drepturi pentru serviciile juridice suportate în sumă de 7931 lei 40 bani. 

http://www.ritus.md/
http://www.ritus.md/
http://www.ritus.md/
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În motivarea acţiunii a indicat că,compania „RITUS-AV" SRL este societate 

comercială titular a drepturilor exclusive pe teritoriul Republicii Moldova asupra 

Certificatului privind înregistrarea mărcii combinate „RITUS 1488" nr.21059 din 

13.05.2010, înregistrate pentru produsele din cl.20 şi serviciile din cl.35, 37, 38, 39, 

44 şi 45, conform clasificării de la Nisa. Reprezentantul reclamantului a menţionat, că 

compania „RITUS-AV" SRL, societate comercială la fel este şi titularul denumirii de 

firmă „RITUS-AV" SRL încă din 29.12.2004, care la rîndul său este succesorul 

drepturilor al întreprinderii Individuale „B.JELEZOGLO-RITUS". 

Mai menţionează reclamantul că, la momentul depunerii cererii de chemare în 

judecată reclamantul nu a avut acces la contractul nr.90710864 din 08.04.2010, 

încheiat între pîrît şi ÎS „MOLDDATA" privitor la înregistrarea şi menţinerea 

numelui de domen „ritus.md". Luînd în consideraţie faptul, că Tihonov Alexei este 

administratorul companiei „TIHONOFF" SRL, conform extrasului anexat la cerere 

de chemare în judecată anterior, reclamantul nu revocă pretenţiile sale privind 

încălcarea drepturilor la marca nr.21059 din 13.05.2010 de către Alexei Tihonov. 

Astfel, conform art. 61, alin. (1) al Legii nr. №38 din 29.02.2008 "Privind 

protecţia mărcilor", orice persoană fizică sau juridică, alte entităţi interesate care au 

pretenţii faţă de utilizarea unei mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare sînt in 

drept să iniţieze acţiune in instanţa judecătorească pentru a-şi apăra drepturile şi 

interesele legitime, iar conform art. 9, alin. 1 din Legea menţionată înregistrarea 

mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. 

Totodată, conform art. 9, alin. (l), lit. b) al Legii nr. №38 din 29.02.2008 

"Privind protecţia mărcilor", titularul mărcii este in drept să interzică terţilor să 

utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimţămîntul său un semn care, din 

cauza identităţii ori similitudinii cu marca înregistrată şi identităţii ori similitudinii 

produselor sau serviciilor acoperite de semn şi de marcă, generează riscul de confuzie 

in percepţia consumatorului; riscul de confuzie include şi riscul de asociere intre 

semn şi marcă. Iar conform art.9,alin.2 în aplicarea alin. l, titularul mărcii poate cere 

să fie interzise următoarele acţiuni ale terţilor în oferirea produselor spre 

comercializare sau comercializarea ori stocarea lor in aceste scopuri sau, după caz, 

oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn; utilizarea semnului pe documentele 

de afaceri şi in publicitate. 

Mai menţionează reclamantul că, dreptul exclusiv asupra mărcii produce efecte 

pentru terţi începînd cu data publicării în BOPI sau cu data înscrierii in Registrul 

internaţional a datelor referitoare la înregistrarea mărcii, totodată, poate fi cerută o 

despăgubire rezonabilă, în limita prejudiciului cauzat, pentru acele fapte, săvîrşite 

după publicarea cererii de înregistrare a mărcii, care vor fi interzise după publicarea 

înregistrării mărcii. 

Reclamantului susţine că, el este titularul numelui comercial „RITUS" încă din 

24.12.2004, care, la rîndul său este succesorul al ÎI „BJELEZOGLO-RITUS", 

înregistrat în 20.10.1994. Mai mult ca atît, în decursul perioadei de la 20.10.1994 şi 
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pînă în prezent reclamantul sub numele comercial propriu a prestat servicii funerare. 

Reprezentantul reclamantului susţine, că a prestat servicii aproape de 18 ani de 

calitate excepţională şi consumatorul din Republica Moldova asociază marca 

„RITUS" anume cu serviciile prestate de reclamant. Reprezentantul reclamantului 

invocă, că faptul utilizării de către pîrît a proprietăţii intelectuale ale reclamantului se 

confirmă prin aceea că pîrîtul în decursul unei perioade îndelungate de timp foloseşte 

marca nr.21059, fapt prin care încalcă drepturile la marca şi dreptul la denumirea de 

firmă a companiei „RITUS-AV" SRL prin folosirea acestor obiecte de proprietate 

intelectuală de către Tihonov Alexei pe web-pagina WWW.RITUS.MD şi prin 

înregistrarea numelui de domen WWW.RITUS.MD pe numele luiTihonov Andrei. 

Luînd în consideraţie faptul că, pe această web-pagina este utilizată marca 

„RITUS" pentru efectuarea activităţii antreprenoriale cu încălcarea drepturilor 

exclusive asupra mărcii care aparţin companiei „RITUS-AV" SRL, prin plasarea 

publicităţii serviciilor identice cu serviciile reclamantului, consideră reclamantul, că 

consumatorii din R.Moldova după vizitarea web-paginii www.ritus.md vor fi duşi în 

eroare atît privitor la calitatea serviciilor, cît şi privitor la prestator al serviciilor 

menţionate. Conform informaţiei din web-pagina www.nic.md numele de domen 

WWW.RITUS.MD este înregistrat pe numele persoanei fizice Andrei Tihonov, 

Chişinău. Pentru a afla informaţie oficială şi a confirma acest fapt reclamantul s-a 

adresat la ÎS „MoldData" cu cererea de prezentare a informaţiei privitor la titularul 

numelui de domen WWW.RITUS.MD şi anulării acestei înregistrări, efectuate cu 

încălcarea drepturilor asupra mărcii înregistrate pe numele reclamantului, însă la 

solicitarea indicată a fost primit un răspuns de la ÎS „MoldData" №155 din 

22.06.2011 prin care reclamantului i-a fost refuzată anularea înregistrării şi 

prezentarea informaţiei privitor la titularul numelui de domen pe baza art.6,alin.6 al 

Legii nr.133 din 08.07.2011 "Privind protecţia datelor cu caracter personal". După 

primirea răspunsului menţionat reclamantul s-a adresat cu pretenţia №51 din 

11.07.2011 în adresa lui Tihonov Alexei, titularului numelui de domen 

WWW.RITUS.MD privitor la încetarea încălcărilor drepturilor asupra mărcii. 

Pretenţia menţionată a fost expediată cu scrisoare recomandata cu aviz recomandat în 

adresa directorului companiei „TIHONOFF" Tihonov Alexei, conform informaţiei de 

la Extras din Camera înregistrării de Stat nr. 11730 din 09.06.2011. Prin urmare, 

răspunsul de la compania „TIHONOFF" la solicitarea menţionată nu a parvenit, iar pe 

avizul de confirmare a faptului primirii de către pîrît a solicitării menţionate a fost 

indicat că termenul de păstrare la poştă a expirat. 

Solicită reclamantul SRL “Ritus-AV” recunoaşterea încălcării drepturilor 

exclusive ale SRL „Ritus-AV" de către Alexei Tihonov şi Andrei Tihonov în privinţa   

mărcii  combinate  „Ritus  1488"   cu  Nr.21059  din  13.05.2010,  a  interzice           

IS „MoldData", lui Alexei Tihonov şi Andrei Tihonov utilizarea sub orice formă a 

mărcii combinate „Ritus 1488" cu Nr.21059 din 13.05.2010, cu obligarea ÎS 

„MoldData" anularea înregistrării numenului de domen www.ritus.md pe numele lui 

http://www.ritus.md/
http://www.ritus.md/
http://www.ritus.md/
http://www.nic.md/
http://www.ritus.md/
http://www.ritus.md/
http://www.ritus.md/
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Tihonov Alexei, cu obligarea ÎS „MoldData" înregistrarea numelui de domen 

www.ritus.md pe numele SC „Ritus-AV" SRL şi cu obligarea pîrîţilor în mod solidar 

la repararea cheltuielilor titularului de drepturi pentru serviciile juridice suportate în 

sumă de 7931 lei 40 bani. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 29 martie 2012, acţiunea înaintată de 

SRL “Ritus-AV”, a fost admisă parţial. I s-a interzis IS „MoldData", lui Alexei 

Tihonov şi Andrei Tihonov utilizarea sub orice formă a mărcii combinate „Ritus 

1488" cu Nr.21059 din 13.05.2010, cu obligarea IS „MoldData" anularea înregistrării 

numelui de domen www.ritus.md pe numele lui Tihonov Alexei. 

A fost obligată ÎS „MoldData" înregistrarea numelui de domen www.ritus.md pe 

numele SC „Ritus-AV" SRL. În rest pretenţiile înaintate de SRL “Ritus-AV”, au fost 

respinse ca neîntemeiate. 

Invocînd ilegalitatea acestei hotărîri, la 25 iunie 2012, Tihonov Alexei şi 

Tihonov Andrei, au contestat-o cu recurs, solicitînd admiterea recursului, casarea 

integrală a hotărîrii recurate cu pronunţarea unei noi hotărîri prin care acţiunea să fie 

admisă integral. 

În motivarea cererii de recurs a indicat că, nu au fost constatate şi elucidate pe 

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

aplicate greşit normele de drept material.  

Copia motivată a hotărîrii primei instanţe a fost expediată în adresa părţilor la 14 

mai 2012, însă la ,materialele dosarului nu sunt probe care ar confirma data 

recepţionării de către recurenţi a hotărîrii motivate a primei instanţe, prin urmare, 

instanţa de recurs consideră recursul declarat în termen. 

SRL “Ritus-AV” a înaintat referinţă la cererea de recurs declarată de Tihanov 

Alexei şi Tihanov Andrei împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 29 martie 

2012, care a parvenit în adresa Curţii Supreme de Justiţie la data de 02 noiembrie 

2012.  

Totodată, Agenţia de Stat Pentru Protecţia Intelectuală a înaintat referinţă la 

cererea de recurs declarată de Tihanov Alexei şi Tihanov Andrei împotriva hotărîrii 

Curţii de Apel Chişinău din 29 martie 2012, care a parvenit în adresa Curţii Supreme 

de Justiţie la data de 17 decembrie 2012. 

Studiind materialele dosarului, Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios 

Administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, consideră recursul întemeiat şi care 

urmează a fi admis cu casarea parţială a hotărîrii primei instanţei.  

În favoarea concluziei enunţate se invocă următoarele argumente. 

În conformitate cu prevederile art. 445 alin. (1) lit. b) CPC, instanţa de recurs, 

după ce judecă recursul este în drept să admită recursul şi să caseze parţial hotărîrea 

primei instanţe, pronunţînd o nouă hotărîre. 

Din materialele cauzei rezultă cu certitudine că, compania „RITUS-AV" SRL 

este societate comercială, titular a drepturilor exclusive pe teritoriul Republicii 

Moldova asupra mărcii combinate „RITUS 1488" nr.21059 din 13.05.2010, 

http://www.ritus.md/
http://www.ritus.md/
http://www.ritus.md/


5 

 

înregistrate pentru produsele din cl.20 şi serviciile din cl.35, 37, 38, 39, 44 şi 45 

conform clasificării de la Nisa. Totodată Compania „RITUS-AV" SRL, societate 

comercială la fel este şi titularul denumirii de firmă „RITUS-AV" SRL încă din 

29.12.2004, care la rîndul său este succesorul drepturilor al întreprinderii Individuale 

„BJELEZOGLO-RITUS". 

Instanţa de recurs menţionează că, conform prevederilor art. 61 alin. (1) al Legii 

nr. №38 din 29.02.2008 „Privind protecţia mărcilor" orice persoană fizică sau 

juridică, alte entităţi interesate care au pretenţii faţă de utilizarea unei mărci 

înregistrate ori solicitate spre înregistrare sînt in drept să iniţieze acţiune in instanţa 

judecătorească pentru a-şi apăra drepturile şi interesele legitime, iar art.9,alin;l al 

Legii nr.38 stipulează că, înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv 

asupra acesteia. Mai mult ca atît, conform art. 9 alin. (l) lit. b) titularul mărcii este in 

drept să interzică terţilor să utilizeze in activitatea lor comercială, fără 

consimţămîntul său un semn care, din cauza identităţii ori similitudinii cu marca 

înregistrată şi identităţii ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn 

şi de marcă, generează riscul de confuzie in percepţia consumatorului; riscul de 

confuzie include şi riscul de asociere intre semn şi marcă. Aşadar, dreptul exclusiv 

asupra mărcii produce efecte pentru terţi începînd cu data publicării în BOPI sau cu 

data înscrierii in Registrul internaţional a datelor referitoare la înregistrarea mărcii. 

Totodată, instanţa menţionează, că poate fi cerută o despăgubire rezonabilă, in limita 

prejudiciului cauzat, pentru acele fapte, săvîrşite după publicarea cererii de 

înregistrare a mărcii, care vor fi interzise după publicarea înregistrării mărcii. 

Totodată de menţionat că, conform art. 8 al Convenţiei de la Paris privind 

protecţia proprietăţii industriale din 20.03.1883, la care Republica Moldova a aderat 

prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1328X11 din 11 martie 1993, Numele comercial va fi 

protejat in toate tarile Uniunii, fără obligaţia de depunere sau de înregistrare, 

indiferent de faptul daca el face sau nu parte dintr-o marca de fabrica sau de comerţ, 

iar conform documentelor prezentate de către reclamant este evident faptul, că anume 

reclamantul este titularul numelui comercial „RITUS" încă din 24.12.2004, care la 

rîndul său este succesorul al ÎI „B.JELEZOGLO-RITUS", înregistrat în 20.10.1994. 

Colegiul civil Comercial şi de Contencios Administrativ al Curţii Supreme de 

Justiţie menţionează că, concluzia primei instanţe în privinţa admiterii parţiale a 

acţiunii înaintate de SRL „RITUS-AV" şi anume recunoaşterea încălcării drepturilor 

exclusive ale SRL „RITUS-AV" de către Alexei Tihonov şi Andrei Tihonov în 

privinţa mărcii combinate „RITUS 1488" cu nr. 21059 din 13 mai 2010, este justă. 

Or, potrivit art.66 din Codul Civil al R. Moldova, persoana juridică a cărei denumire 

este înregistrată are dreptul să o utilizeze, iar cel care foloseşte denumirea unei alte 

persoane juridice este obligat, la cererea ei, să înceteze utilizarea denumirii şi să îi 

repare prejudiciul. 

 Totodată, instanţa de recurs menţionează că, concluzia primei instanţe privind 

obligarea ÎS „MoldData" de a înregistra numele de domen www.ritus.md pe numele 

http://www.ritus.md/
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SC „Ritus-AV" SRL, poartă un caracter eronat. Prin urmare, Colegiul civil Comercial 

şi de Contencios Administrativ al Curţii Supreme de Justiţie reflectă faptul că 

obligarea ÎS „MoldData" de a înregistra numele de domen www.ritus.md pe numele 

SC „Ritus-AV" SRL, este ilegal, deoarece există o procedură distinctă pe care 

reclamantul urma să o respecte înaintînd o cerere respectivă la ÎS „MoldData". Mai 

mult decît atît, în Republica Moldova autoritatea competentă să înregistreze numele 

de domen este IS „MoldData", iar autoritatea responsabilă de politica şi strategia 

gestionării numelor în modemul de nivel superior.md este Ministerul Tehnologiei 

Informaţionale şi Comunicaţiilor, iar gestionarea numelor de domen este efectuată în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la gestionarea numelor în domen de nivel 

superior.md din 28 august 2000, aprobat de Agenţia Naţională pentru Reglementare 

în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova şi 

înregistrat sub nr. 195 din 19 februarie 2001 de către Ministerul Justiţiei.   

Din aceste considerente hotărîrea primei instanţe, în această parte, urmează a fi 

casată cu pronunţarea în această partea a unei noi hotărîri de respingere a acţiunii.  

Instanţa de recurs menţionează că, argumentul recursului precum că, marca a 

fost înregistrată mai tîrziu de cît numele de domen şi dreptul exclusiv asupra mărcii 

produce efecte pentru terţi începînd cu dată cu data publicării în monitorul oficial în 

BOPI sau cu data înscrierii în Registrul internaţional al datelor referitoare la 

înregistrarea mărcii, nu poate fi reţinut. În acest sens instanţa menţionează că, potrivit 

art. 9 alin. (3) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008, dreptul exclusiv asupra mărcii 

produce efecte pentru terţi începînd cu data publicării în BOPI. Marca “RITUS 1488” 

a fost publicată în BOPI nr. 5 din 2011, ceea ce înseamnă că din luna mai a anului 

2011 titularul mărcii este în drept să interzică terţilor să utilizeze în activitatea lor 

comercială marca înregistrată fără consimţămîntul său. 

Totodată, de menţionat că, pentru prelungirea contractului şi înregistrării 

numelui de domen sun prevăzute taxe anuale. Astfel, din momentul publicării mărcii, 

şi anume – din luna mai a anului 2011, se consideră, că terţii sunt înştiinţate privind 

înregistrarea mărcii şi intenţionat încalcă drepturile exclusive asupra mărcii prin 

prelungirea înrebistrării numelui de domen.  

Denumirea companiei „RITUS-AV" a fost înregistrată încă din anul 2004. ÎI 

“JELEZOGLO-RITUS” a fost înregistrată la 20 octombrie 1994. În acest sens, 

instanţa reiterează prevederile art. 66 alin. (6) CC, Persoana juridică a cărei denumire 

este înregistrată are dreptul să o utilizeze. Cel care foloseşte denumirea unei alte 

persoane juridice este obligat, la cererea ei, să înceteze utilizarea denumirii şi să îi 

repare prejudiciul. Astfel, în baza normei citate mai sus, prima instanţă corect a 

stabilit faptul de a interzice IS „MoldData", lui Alexei Tihonov şi Andrei Tihonov 

utilizarea sub orce formă a mărcii combinate “RITUS 1488” cu nr. 21059 din 13 mai 

2010. 

În ceea ce priveşte afirmaţiile care fac referire la încălcarea dreptului la nume 

conform art. 8 al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, 

http://www.ritus.md/
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instanţa reţine, că conform art. 8 al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii 

industriale din 1883, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea 

Parlamentului nr. 1328-XII, numele comercial va fi protejat în toate ţările Uniunii, 

fără obligaţia de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu 

parte dintr-o marcă de fabrică sau comerţ. De asemenea, art. l alin. (2) al Convenţiei 

de la Paris menţionează numele comercial în calitate de obiect de proprietate 

industrială.  

Din considerentele sus-menţionate şi avînd în vedere faptul că circumstanţele 

pricinii au fost constatate pe deplin de către prima instanţă, însă normele de drept 

material au fost aplicate eronat, nefiind necesară verificarea suplimentară de dovezi, 

Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ al Curţii Supreme de 

Justiţie ajunge la concluzia de a admite recursul declarat de Molnicean Victor, a casa 

parţial hotărîrea primei instanţe, cu pronunţarea în această parte unei noi hotărîri, de 

respingere a acţiunii. Referitor la partea din hotărîre ce ţine de încălcarea drepturilor 

SRL “Ritus-AV”, instanţa de recurs consideră că concluzia primei instanţe în acest 

sens este corectă. 

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. b) Colegiul Civil, Comercial şi de 

Contencios Administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, 

 

D E C I D E : 

Se admite recursul declarat de Tihanov Alexei şi Tihanov Andrei. 

Se casează parţial hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 29 martie 2012, în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de SRL “Ritus-AV” 

împotriva ÎS ”MoldData”, Alexei Tihonov, Andrei Tihonov şi intervenient accesoriu 

Agenţia de Stat Pentru Protecţia Intelectuală privind recunoaşterea încălcării 

dreptului asupra mărcii şi anularea înregistrării mărcii, în partea obligării ÎS 

„MoldData" de a înregistra domenul www.ritus.md pe numele SC „Ritus-AV" SRL, 

cu pronunţarea în această parte a unei noi hotărîri, prin care acţiunea se respinge. 

În rest, hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 29 martie 2012, se menţine. 

Decizia este irevocabilă. 

Preşedintele şedinţei, judecător                        Iulia Sîrcu 

 

Judecători                                                          Valentina Clevadî 

 

                                                                            Tudor Popovici 

 

                                                                            Ion Vîlcov 

 

                                                                                 Vera Macinskaia 
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