
                                                                                  

                                                                                                  

 

prima instanţă:  M. Anton                                                          dosarul nr. 2r-232-09 

 

D E C I Z I E 

 

16 septembrie        2009                                                                       mun. Chişinău 

 

 

 

Colegiul  civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie  

                                                                   

în componenţă: 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul- Nicolae Timofti      

Judecătorii –Tatiana Răducanu, Valeriu Doagă 

 

examinând în şedinţă publică recursurile declarate de reprezentantul 

recurentului Evghenii Pit,  Roman Zadoinov şi  Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de  

Societatea pe Acţiuni „Izdatelischii Dom Burda”, Societatea cu Răspundere 

Limitată „Informaş” şi Societatea cu Răspundere Limitată „Liga Presei” împotriva 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea  Intelectuală şi Evghenii Pit cu privire la 

anularea hotărârilor  Comisiei de Apel, AGEPI şi anularea  înregistrării mărcilor, 

împotriva hotărîrii  Curţii de Apel Chişinău din 13 aprilie   2009 

  

cu participarea  reprezentantului recurentului  Evghenii Pit,  Roman Zadoinov, 

reprezentantului Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Liviu Sibov, 

reprezentantului Societăţii pe Acţiuni „ Izdatelischii Dom Burda”, Societăţii cu 

Răspundere Limitată „Informaş” şi Societăţii cu Răspundere Limitată „Liga 

Presei”, Olga Socolova     

 

c o n s t a t ă 

 

Societatea pe Acţiuni „ Izdatelischii Dom Burda”, Societatea cu Răspundere 

Limitată „Informaş” şi Societatea cu Răspundere Limitată „Liga Presei” la 4 

noiembrie  2008 au depus cerere de chemare în judecată  împotriva Agenţiei de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi Evghenii Pit cu privire la anularea 

hotărârilor  Comisiei de Apel, AGEPI şi anularea  înregistrării mărcilor. 

În motivarea acţiunii au indicat, că  în perioada anului 1997, în Federaţia Rusă 

a fost înregistrată  publicaţia  periodică cu denumirea „Otdohni”. Ulterior, în anul 
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1998, în aceiaşi ţară a fost înregistrată publicaţia cu denumirea  „Dobrîe sovetî”  pe 

numele editorului,  Societăţii pe Acţiuni „ 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  

Comunităţii Statelor Independente în domeniul presei periodice. În anul 1999 în 

Republica Ucraina a fost înregistrată publicaţia  periodică cu denumirea „ Iarmarca  

Krossvordov”, pe numele editorului, Societăţii cu Răspundere Limitată „Informaş” 

fondatori ai cărora  sunt G. Rîceagov şi  S. Ogorovîi.  Mai târziu, în anul 2000, în 

Republica Ucraina a fost înregistrată publicaţia periodică cu denumirea „Sozvezdie  

scanvordov”  pe numele editorului  Societaţii cu Răspundere Limitată „Informaş”, 

iar în anul 2002 publicaţia periodică „Buchet scanvordov”. Astfel, drepturile  de 

autor  pentru editare, tiraj şi difuzare a publicaţiilor enunţate aparţin editorului 

Societăţii pe Acţiuni „Izdatelischii Dom Burda” şi respectiv, Societăţii cu 

Răspundere Limitată „Informaş” sau persoanei, căreia în baza contractului i-au fost  

transmise drepturile de  difuzare liberă a publicaţiilor în cauză. În cadrul  Agenţiei 

de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova au fost înregistrate  

următoarele mărci: „Iarmarca  Krossvordov” la data de 6 aprilie 2004, certificat de 

înregistrare 12391,  „Sozvezdie  scanvordov” la data de 6 aprilie 2004, certificat de 

înregistrare  12393,  „Buchet scanvordov” la data de  6 aprilie 2004, certificat de 

înregistrare 13552, „Dobrîe sovetî” la data de 26 decembrie 2005, certificat de 

înregistrare  15095, „Otdohni” la data de 26 decembrie 2005, certificat de 

înregistrare a mărcii  nr. 15094.  Mărcile  nominalizate  iniţial  au fost înregistrate  

după  Alexandr Ciudin, care ulterior  au fost  cesionate  lui  Evghenii Pit.  

Reclamanţii consideră, că  prin acţiunile menţionate  li se încalcă  dreptul de 

autor, care este protejat atît  prin actele normative interne, cît 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 2 

octombrie  2008 şi 18 decembrie 2008 a respins  revindecările  cotestatarilor cu 

menţinerea în vigoare a înregistrării mărcilor „Iarmarca Krossvordov”,   

„Sozvezdie  scanvordov”,  „Buchet scanvordov”, „Dobrîe sovetî”  şi „Otdohni”.  

Reclamanţii solicită  anularea hotărârilor Comisiei de Apel AGEPI din  18 

decembrie 2008 referitoare la mărcile „Dobrîe sovetî”  şi „Otdohni” şi din 2 

octombrie 2008 referitoare la mărcile „Iarmarca Krossvordov”, „Sozvezdie  

scanvordov”, „Buchet scanvordov”, anularea înregistrării mărcilor de produs 

„Iarmarca Krossvordov”, „Sozvezdie  scanvordov”, „Buchet scanvordov”, „Dobrîe 

sovetî”  şi „Otdohni”, anularea certificatelor de înregistrare a mărcilor nr. 15095, 

nr. 15094, nr. 13552, nr. 12391, nr.  12393, 15095, titularul cărora este Evghenii 

Pit.   

Prin  hotărîrea  Curţii de Apel  Chişinău din 13 aprilie 2009 acţiunea a fost 

admisă şi au fost anulate în tot hotărârile Comisiei de Apel AGEPI din 18 

decembrie 2008 referitoare la mărcile „Dobrîe sovetî”  şi „Otdohni” şi din 2 

octombrie 2008 referitoare la mărcile „Iarmarca Krossvordov”, „Sozvezdie  
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scanvordov”, „Buchet scanvordov”, anularea înregistrării mărcilor de produs 

„Iarmarca Krossvordov”, „Sozvezdie  scanvordov”, „Buchet scanvordov”, „Dobrîe 

sovetî”  şi „Otdohni”, anularea certificatelor de înregistrare a mărcilor nr. 15095, 

nr. 15094, nr. 13552, nr. 12391, nr. 12393, 15095, titularul cărora este Evghenii 

Pit.  

Reprezentantul recurentului Evghenii Pit,  Roman Zadoinov, a declarat  recurs  

împotriva hotărîrii  Curţii de Apel Chişinău din  13 aprilie 2009, cerînd admiterea 

recursului, casarea hotărîrii cu emiterea unei noi hotărîri privind respingerea 

acţiunii.  

În motivarea recursului a indicat, că nu au fost constatate şi elucidate pe 

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

au fost  dovedite circumstanţele considerate  de prima instanţă ca fiind stabilite, 

concluziile primei instanţe, expuse în hotărîre, sunt în contradicţie cu 

circumstanţele pricinii, au fost aplicate eronat normele de drept material,  nu a fost 

aplicată  legea  care trebuia să fie aplicată, dar a fost  aplicată  legea  care nu  

trebuia să fie aplicată. 

Agenţia  de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a declarat recurs împotriva  

hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din  13 aprilie 2009, cerînd admiterea recursului, 

casarea hotărîrii cu  restituirea pricinii spre rejudecare.  

În motivarea recursului a indicat, că concluziile primei instanţe, expuse  în 

hotărîre sunt în contradicţie  cu circumstanţele pricinii.     

Reprezentantul recurentului Evghenii Pit, Roman Zadoinov, în şedinţa 

instanţei de recurs, a susţinut recursul declarat de el şi recursul declarat de Agenţia 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, cerînd admiterea acestora, casarea hotărîrii 

cu emiterea unei noi hotărîri privind respingerea acţiunii.  

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Liviu Sibov, 

în şedinţa instanţei de recurs, a susţinut recursul declarat de Agenţie  şi recursul 

declarat de Reprezentantul recurentului Evghenii Pit, Roman Zadoinov, cerînd 

admiterea acestora, casarea hotărîrii cu  restituirea pricinii spre rejudecare.  

Reprezentantul Societăţii pe Acţiuni „ Izdatelischii Dom Burda”, Societăţii cu 

Răspundere Limitată „Informaş” şi Societăţii cu Răspundere Limitată „Liga 

Presei”, Olga Socolova,  în şedinţa instanţei de recurs, a cerut respingerea 

recursurilor cu menţinerea  hotărîrii  Curţii de Apel  Chişinău din 13 aprilie 2009.  

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursurile neîntemeiate şi 

care urmează a fi respinse  cu  menţinerea hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 13 

aprilie 2009 din următoarele motive. 

În conformitate cu art. 417 alin. (1) lit.a) Cod de procedură civilă, instanţa de 

recurs, după ce judecă recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină 

hotărîrea primei instanţe. 

 În şedinţa de judecată s-a constatat că,  în perioada anului 1997, în Federaţia 

Rusă a fost înregistrată  publicaţia  periodică cu denumirea „Otdohni”. Ulterior, în 

anul 1998, în aceiaşi ţară a fost înregistrată publicaţia cu denumirea  „Dobrîe 
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sovetî”  pe numele editorului,  Societăţii pe Acţiuni „ 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  Comunităţii Statelor Independente în domeniul presei 

periodice. În anul 1999 în Republica Ucraina a fost înregistrată publicaţia  

periodică cu denumirea „ Iarmarca  Krossvordov”, pe numele editorului, Societăţii 

cu Răspundere Limitată „Informaş” fondatori ai cărora  sunt G. Rîceagov şi  S. 

Ogorovîi.  Mai târziu, în anul 2000, în Republica Ucraina a fost înregistrată 

publicaţia periodică cu denumirea „Sozvezdie  scanvordov”  pe numele editorului  

Societaţii cu Răspundere Limitată „Informaş”, iar în anul 2002 publicaţia periodică 

„Buchet scanvordov”. Astfel, drepturile  de autor  pentru editare, tiraj şi difuzare a 

publicaţiilor enunţate aparţin editorului Societăţii pe Acţiuni „Izdatelischii Dom 

Burda” şi respectiv, Societăţii cu Răspundere Limitată „Informaş” sau persoanei, 

căreia în baza contractului i-au fost  transmise drepturile de  difuzare liberă a 

publicaţiilor în cauză. În cadrul  Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală a 

Republicii Moldova au fost înregistrate  următoarele mărci: „Iarmarca  

Krossvordov” la data de 6 aprilie 2004, certificat de înregistrare 12391,  

„Sozvezdie  scanvordov” la data de 6 aprilie 2004, certificat de înregistrare  12393,  

„Buchet scanvordov” la data de  6 aprilie 2004, certificat de înregistrare 13552, 

„Dobrîe sovetî” la data de 26 decembrie 2005, certificat de înregistrare  15095, 

„Otdohni” la data de 26 decembrie 2005, certificat de înregistrare a mărcii  nr. 

15094.  Mărcile  nominalizate  iniţial  au fost înregistrate  după  Alexandr Ciudin, 

care ulterior  au fost  cesionate  lui  Evghenii Pit.  

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

a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală prin hotărârile sale din 2 

octombrie  2008 şi 18 decembrie 2008 a respins  revindecările  cotestatarilor cu 

menţinerea în vigoare a înregistrării mărcilor „Iarmarca Krossvordov”,   

„Sozvezdie  scanvordov”,  „Buchet scanvordov”, „Dobrîe sovetî”  şi „Otdohni”.  

Instanţa de recurs consideră, că prima instanţă corect a admis acţiunea, 

deoarece conform  art. 6 alin.(1) Legea Presei  din 26 octombrie 1994, înregistrarea  

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

Articolul 15 aceiaşi Lege prevede că,  difuzarea presei este  organizaţia  de 

către  fondator (cofondatori) pe bază de contract încheiat cu persoane  fizice şi 

juridice.  Editurile  de stat (tipografiile) sunt obligate să expedieze exemplare  ale  

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

Guvern. 

 Conform art. 5 Legea 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.  

Articolul 6 aceiaşi Lege prevede că, dreptul de proprietate intelectuală al 

editorului asupra  producţiei editoriale este stabilit de lege.  
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Conform art. 6 Legea  nr. 293-XIII din 23 noiembrie 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 videoimprimare (mecanică, magnetică, numerică, optică etc.);  

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

fotocadru etc.);  

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

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

(2) Obiecte ale dreptului de autor sînt:  

a) operele literare (cărţi, broşuri, articole, programe pentru computer etc.);  

b) operele dramatice şi muzical-dramatice, scenariile, proiectele de scenarii, 

libretele, sinopsisul filmului;  

c) operele muzicale cu sau fără text;  

d) operele coregrafice şi pantomimele;  

e) operele audiovizuale (cine-, tele-, videofilme, filme cu diapozitive etc.);  

f) operele de pictură, sculptură, grafică şi alte opere de artă plastică;  

g) operele de arhitectură, urbanistică şi de artă horticolă;  

h) operele de artă aplicată;  

i) operele fotografice şi operele obţinute printr-un procedeu analogic 

fotografiei;  

j) hărţile, planurile, schiţele şi operele plastice referitoare la geografie, 

topografie, arhitectură şi alte ştiinţe;  

k) operele derivate şi integrante (traducerile, adoptările, prelucrările şi orice 

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

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

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

dacă operele pe baza cărora acestea au fost create sau pe care le includ sînt sau nu 

obiecte ale dreptului de autor;  

Conform art.15 aceiaşi Lege, persoanele fizice şi juridice care editează  

enciclopedii, culegeri de  lucrări ştiinţifice periodice şi continue, ziare, reviste şi 

alte ediţii periodice dispun de dreptul  exclusiv  de  valorificare a acestor opere  

collective în întregime. Aceste personae sunt în drept  să-şi  indice numele 

(denumirea) sau să ceară o atare  indicare în cazul oricărei  valorificări a acestor 

opere colective. 

Din normele de drept enunţate rezultă că, legislaţia naţională  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. Fiecare ediţie 

periodică are o proprie denumire independentă şi este protejată  de dreptul de 
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autor, deoarece constituie un rezultat  al  abordării  creative a  creatorului 

(editorului)  referitor  la elemental  respective al operei.  

Toate aceste denumiri sunt originale, independente şi generează la  

consummator  anumite asocieri cu opere concrete.   

 Conform art. 7 alin.(3) lit.c) Legea  nr.588/1995, folosirea obiectului, protejat  

de dreptul de autor,  din cadrul mărcii, poate fi realizat doar cu  consimţămîntul  

titularului  dreptului de autor. 

Articolul  8 alin.(4) lit.b) Legea  privind  protecţia  mărcilor din 29 februarie 

2008 prevede că,   o marcă este refuzată de la înregistrare dacă  aduce atingere 

dreptului anterior, în special  dreptului de autor.  

Deoarece mărcile contestate sunt înregistrate referitor la produsele şi 

serviciile  identice Societăţii pe Acţiuni „ Izdatelischii Dom Burda” şi Societăţii cu 

Răspundere Limitată „Informaş” există pericol 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 

locurile identice  de realizare şi anume,  referitor  la  apartenenţa acestor produse şi 

serviciu unui producător, ceea ce contravine art.7 alin.(2) lit.a) Legea nr. 588/1995.  

Conform art. 7 Legea nr. 588 din 22 septembrie 1995  privind  mărcile  şi 

denumirile  de origine a produselor, nu pot fi înregistrate ca marcă semnele  care  

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

Moldova în  cazul  în care acestea nu aparţine 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.  

Astfel,  drepturile  editorilor  Societăţii pe Acţiuni „ Izdatelischii Dom Burda” 

şi Societăţii cu Răspundere Limitată „Informaş”, 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.    

Argumentele recurenţilor precum că, nu au fost constatate şi elucidate pe 

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

au fost  dovedite circumstanţele considerate  de prima instanţă ca fiind stabilite, 

concluziile primei instanţe, expuse în hotărîre, sunt în contradicţie cu 

circumstanţele pricinii  nu pot fi reţinute, deoarece prima instanţă la examinarea 

pricinii a apreciat just cumulul de probe pertinente, care confirmă încălcarea 

drepturilor de autor ale editorului.  

Nu pot fi reţinute nici argumentele  precum că, au fost aplicate eronat normele 

de drept material, nu a fost aplicată  legea  care trebuia să fie aplicată, dar a fost  

aplicată  legea  care nu  trebuia să fie aplicată, deoarece prima instanţă a aplicat 

corect  normele de drept material şi procedural, care reglementează raporturile 

juridice existente între părţi.     
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Astfel, din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că, hotărîrea 

primei instanţe este întemeiată şi legală, iar  temeiurile invocate de  recurenţi sunt  

neîntemeiate, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 

Justiţie  ajunge la concluzia de a respinge recursurile şi de a menţine hotărîrea 

primei instanţe.     

În conformitate cu art.417 alin.(1) lit.a), art. 419  Cod de procedură civilă, 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

 

d e c i d e  

 

Se resping recursurile declarate de  reprezentantul recurentului  Evghenii Pit,  

Roman Zadoinov şi  Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.  

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 13 aprilie  2009 în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Societatea pe Acţiuni „ 

Izdatelischii Dom Burda”, Societatea cu Răspundere Limitată „Informaş” şi 

Societatea cu Răspundere Limitată „Liga Presei” împotriva Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală şi Evghenii Pit cu privire la anularea hotărârilor  Comisiei 

de Apel, AGEPI şi anularea  înregistrării mărcilor.  

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

  

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                              Nicolae Timofti   

 

Judecătorii                                                                                 Tatiana Răducanu 

 

                                                                                                   Valeriu Doagă  


