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H O T Ă R Î R E 

în numele legii 

18.03.2011 mun. Chişinău 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău 

Avînd în componenţa sa pe: 

Preşedintele şedinţei de judecată              N. Traciuc 

Grefierul                                                    N. Arapu 

Judecînd în şedinţă deschisă cauza civilă la cererea de chemare în judecată 

înaintată de ODEON TURİZM İŞLETMECİLIĞİ ANONİM ŞIRKETİ, Turcia, 

către Nicolae Meraji, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate 

Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) privind anularea mărcilor, 

C O N S T A T Ă: 

Reclamantul ODEON TURİZM İŞLETMECİLIĞİ ANONİM ŞIRKETİ, Turcia 

la data de 15.12.2009, a depus o acţiune în Curtea de Apel Chişinău către Nicolae 

Meraji şi intervenientul accesoriu AGEPI privind constatarea faptului că, N. Meraji 

a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererilor de înregistrare a mărcii 

combinate ODEON TOURS nr. 16483 (nr. depozit 020917 din 23 martie 2007), 

data înregistrării 26 mai 2008, şi a mărcii verbale CORAL TRAVEL nr. 18443 (nr. 

depozit 023010 din 4 martie 2008), data înregistrării 30 iunie 2009, transferarea 

mărcii combinate ODEON TOURS nr. 16483 din 26 mai 2008, înregistrată sub 

numele Nicolai Meraji, către reclamantă şi a mărcii verbale CORAL TRAVEL nr. 

18443 din 30 iunie 2009, înregistrată sub numele Nicolai Meraji, către reclamantă, 

prin obligarea AGEPI să înregistreze mărcile respective după ODEON TURİZM 

İŞLETMECİLIĞİ ANONİM ŞIRKETİ, Turcia. 

În motivarea acţiunii reclamantul a invocat că, reclamanta este o companie 

turistică din Antalya, ce prestează servicii turistice în mai multe state, inclusiv în 

Republica Moldova, promovându-şi serviciile turistice în diferite ţări şi, în special, 

în statele membre ale CSI, sub mărcile ODEON TOURS şi CORAL TRAVEL. La 



27.03.2006, reclamanta a încheiat un contract de colaborare în sfera serviciilor 

turistice cu întreprinderea moldovenească „Scavolin” S.R.L., reprezentată de 

directorul acesteia Nicolai Meraji, care este pârât în acţiunea dată. Ulterior, părţile 

au mai încheiat contracte similare în 2007 şi în 2009. 

La 23.09.2008, reclamanta a depus spre înregistrare în Republica Moldova 

cererea de înregistrare internaţională a mărcii CORAL TRAVEL nr. 983737, 

pentru clasele 36, 37, 39, 43, Clasificatorul Internaţional de Produse şi Servicii 

(CIPS). Pentru cererea menţionată, reclamanta a primit din partea AGEPI un Aviz 

de Refuz Provizoriu pe motivul existenţei mărcii anterioare CORAL TRAVEL nr. 

18443, înregistrate pe numele pârâtului Nicolai Meraji. Refuzul a fost emis pentru 

următoarele servicii: Clasa 39 – transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 

organizarea călătoriilor; Clasa 43 – servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. Reclamanta consideră că marca anterioară nr. 18443 a fost 

depusă şi înregistrată de către Pârât cu rea-credinţă. În acest sens, reclamanta a 

indicat că pârâtul, având calitatea de reprezentant (agent) al Reclamantei şi, prin 

urmare, ştiind că marca CORAL TRAVEL a fost elaborată şi este promovată 

statornic şi public de reclamantă, a depus spre înregistrare marca în cauză pe 

numele său, fără acordul reclamantei. Luând act de acest fapt, reclamanta a realizat 

o cercetare minuţioasă a bazei de date a mărcilor înregistrate de AGEPI şi a 

constatat că pârâtul a mai înregistrat anterior şi marca combinată ODEON TOURS 

nr. 16483, care, de asemenea aparţine reclamantei. 

În legătură cu cele constatate, reclamanta l-a contactat telefonic pe pârât, 

solicitând explicaţii referitoare la înregistrarea abuzivă a mărcilor sale. Ulterior, 

reclamanta a trimis pe adresa pârâtului prin email şi fax o somaţie, prin care a 

solicitat pârâtului să cesioneze ambele mărci, indicând, totodată, că refuzul de a 

cesiona drepturile ce, rezultă din certificatele de marcă, va servi temei pentru 

pornirea unei acţiuni judiciare în vederea constatării relei-credinţe a pârâtului, însă, 

din partea lui Nicolai Meraji nu a parvenit nici un răspuns. 



Reclamantul susţine că, acţiunile pârâtului contravin atât prevederilor art. 2 alin. 

(1) din Legea nr. 588 din 22.09.1995 privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor, care era în vigoare la momentul depunerii cererilor de înregistrare nr. 

depozit 020917 şi nr. depozit 023010, cât şi prevederilor art. 2 din Legea nr. 

38privind Protecţia Mărcilor din 29.02.2008, intrată în vigoare la 6.09.2008, în 

conformitate cu care marca de produs şi marca de serviciu trebuie să servească la 

deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de produsele 

sau serviciile altei persoane fizice sau juridice. După părerea reclamantului, mărcile 

înregistrate de pârât contravin scopului indicat în lege, deoarece acestea nu servesc 

la deosebirea produselor şi serviciilor pârâtului de cele ale altor persoane, dar 

dimpotrivă, au fost înregistrate cu scopul de a crea confuzie între serviciile 

pârâtului şi serviciile prestate de reclamant. 

Reclamantul a menţionat că, pârâtul gestionează întreprinderi, care activează în 

sfera serviciilor turistice, care cuprinde şi domeniul de activitate al reclamantei, 

pârâtul are încheiate cu reclamanta contracte de colaborare în sfera serviciilor 

turistice. În calitate de reprezentant al reclamantei, pârâtul nu putea să nu ştie şi de 

existenţa mărcii CORAL TRAVEL, care este unul din brandurile de bază ale 

reclamantei. În opinia reclamantului, aceste circumstanţe demonstrează că, pârâtul 

a înregistrat mărcile în cauză pentru a promova propria activitate sub brandurile de 

succes ale reclamantei, generând prin aceasta o confuzie în conştiinţa 

consumatorului, care va avea iluzia că pârâtul ar avea anumite merite în raport cu 

serviciile prestate sub brandurile ODEON TOURS şi CORAL TRAVEL şi, 

eventual, având în vedere aluziile la recompensă, pentru a obţine, cu foarte puţine 

eforturi, un beneficiu nemeritat. Ca urmare, reclamantul cere constatarea faptului 

de rea-credinţă în temeiul art. 9 şi art. 220 din Codul civil şi art. 21 alin. (1), pct. b) 

din Legea nr. 38 privind Protecţia Mărcilor şi transferarea mărcilor în cauză către 

reclamant în temeiul art. 26 alin. (6), Legea nr. 38 privind protecţia mărcilor din 

29.02.2008, care stipulează: „În cazul în care o marcă este înregistrată pe numele 

agentului sau al reprezentantului celui care este titularul mărcii respective în una 



din ţările Uniunii fără autorizaţia titularului, acesta are dreptul să ceară transferul 

înregistrării în favoarea sa, cu excepţia cazului când agentul sau reprezentantul îşi 

justifică acţiunile”, precum şi a art. 6septies din Convenţia de la Paris privind 

Protecţia Proprietăţii Industriale, la care Republica Moldova face parte, care 

conţine prevederi similare celor citate din lege. 

În cadrul şedinţei de judecată reprezentantul reclamantului Ariadna Dodi, în 

temeiul împuternicirilor formulate prin procura nr. de înregistrare 03730 din 

10.02.2011, a concretizat pretenţiile din acţiune şi a solicitat instanţei de judecată 

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

depunerii cererilor de înregistrare a mărcilor ODEON TOURS şi CORAL 

TRAVEL şi a cerut anularea acestor mărci, înregistrate pe numele pârâtului. 

Pârâtul Nicolae Miraji şi avocatul acestuia Iu. Chirica, fiind legal citaţi în 

repetate rânduri despre ora, data şi locul şedinţei de judecată, în şedinţa de judecată 

nu s-au prezentat fără motive întemeiate, nu au solicitat amînarea examinării 

cauzei, nu au depus referinţă la acţiunea înaintată şi, în asemenea împrejurări, 

instanţa consideră posibil de examinat cauza în lipsa pârâtului şi avocatului 

acestuia, în baza probelor prezentate de reclamant. 

Reprezentantul AGEPI Liviu Sibov în şedinţa de judecată a declarat că, mărcile 

contestate de reclamant au fost înregistrate pe numele Nicolai Meraji, deoarece la 

etapa înregistrării nu au fost depistate careva drepturi anterioare înregistrate pe 

teritoriul Republicii Moldova şi nici o persoană terţă nu a contestat înregistrarea 

mărcilor la AGEPI. referitor la susţinerea reclamantului că, pârâtul a acţionat cu 

rea-credinţă, reprezentantul AGEPI a reiterat argumentele din referinţa anexată la 

dosar, potrivit cărora obligaţia de a acţiona cu bună-credinţă reiese din prevederile 

art. 9 al Codului Civil al Republicii Moldova. De asemenea, a menţionată că, în 

conformitate cu art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 38/2008 „marca este declarată 

nulă dacă solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de 

înregistrare a mărcii, ştia sau putea şti 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 sau se negociază o astfel de promovare. La anularea mărcii pe 

motivul înregistrării ei cu rea-credinţă se va ţine cont în special de faptul dacă 

marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu o altă 

marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în scop de 

blocaj”. Reprezentantul AGEPI a mai indicat că, conform art. 6 al Legii nr. 

38/2008 privind protecţia mărcilor, dreptul la marcă poate fi dobîndit de orice 

persoană fizică şi juridic naţională sau străină. legislaţia în domeniul mărcilor nu 

impune condiţia desfăşurării activităţii de producţie, de comerţ sau de prestare a 

serviciilor, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Mai mult ca atât, 

AGEPI nu este în drept să ceară solicitantului prezentarea informaţiei referitoare la 

activitatea acestuia, la scopul înregistrării, etc. Art. 3 alin. 7 al Tratatului privind 

dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27.10.1994, la care Republica Moldova a 

aderat prin Legea nr. 214-XVI din 23.10.2008, prevede că nici o parte contractantă 

nu poate cere ca alte condiţii decît cele care sunt enunţate la alin. (1) şi (3) şi la art. 

(8) să fie îndeplinite în ceea ce priveşte cererea. Ca urmare, reprezentantul AGEPI 

consideră că, instanţa urmează să constate împrejurările menţionate în baza 

probelor prezentate de reclamant, pentru a decide dacă solicitantul a acţionat cu 

rea-credinţă la momentul depunerii spre înregistrare a mărcilor litigioase. 

Analizînd materialele cauzei, audiind explicaţiile participanţilor la proces, 

instanţa de judecată consideră acţiunea reclamantului întemeiată şi pasibilă de 

admis integral din următoarele considerente: 

Instanţa a stabilit că, reclamanta ODEON TURİZM İŞLETMECİLIĞİ 

ANONİM ŞIRKETİ este o companie turistică din Antalya , ce prestează servicii 

turistice în mai multe state, inclusiv, în Republica Moldova, promovându-şi 

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

mărcile ODEON TOURS şi CORAL TRAVEL. La 27.03.2006, reclamanta a 

încheiat un contract de colaborare în sfera serviciilor turistice cu întreprinderea 

moldovenească „Scavolin” S.R.L., reprezentantă de directorul acesteia Nicolai 

Meraji-pârât, conform acţiunii examinate. Ulterior, părţile au mai încheiat contracte 



similare în 2007 şi în 2009. Aceste fapte se atestă de materialele anexate la f.d. 11-

43. 

La 23.09.2008, reclamanta a depus spre înregistrare în Republica Moldova 

cererea de înregistrare internaţională a mărcii CORAL TRAVEL nr. 983737, 

pentru clasele 36, 37, 39, 43 Clasificatorul Internaţional de Produse şi Servicii 

(CIPS). Pentru cererea menţionată, reclamanta a primit din partea AGEPI un Aviz 

de Refuz Provizoriu pe motivul existenţei mărcii anterioare CORAL TRAVEL nr. 

18443, înregistrată pe numele Nicolai Meraji. Refuzul a fost emis pentru 

următoarele servicii: Clasa 39 – transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 

organizarea călătoriilor; Clasa 43 – servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. Realizând o cercetare a bazei de date a mărcilor înregistrate de 

AGEPI, reclamanta a constatat că, pârâtul a mai înregistrat anterior şi marca 

combinată ODEON TOURS nr. 16483, care, de asemenea, aparţine reclamantei. În 

legătură cu cele constatate, reclamanta l-a contactat telefonic pe pârât, solicitând 

explicaţii referitoare la înregistrarea abuzivă a mărcilor sale. Ulterior, reclamanta a 

trimis pe adresa pârâtului, prin email şi fax o somaţie, prin care a solicitat pârâtului 

să cesioneze ambele mărci, indicând, totodată, că refuzul de a cesiona drepturile, ce 

rezultă din certificatele de marcă, va duce la pornirea unei acţiuni judiciare, în 

vederea constatării relei-credinţe a pârâtului. Din partea lui Nicolai Meraji nu a 

parvenit nicicum răspuns. 

În raport cu circumstanţele de fapt constatate, instanţa de judecată reţine că, 

conform prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 588 din 22.09.1995 privind 

mărcile şi denumirile de origine a produselor, care era în vigoare la momentul 

depunerii cererilor de înregistrare nr. depozit 020917 şi nr. depozit 023010, cât şi 

conform prevederilor art. 2 din Legea nr. 38 privind Protecţia Mărcilor din 

29.02.2008, intrată în vigoare la 6.09.2008, marca de produs şi marca de serviciu 

trebuie să servească la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice 

sau juridice de produsele sau serviciile altei persoane fizice sau juridice. În fapt, 

mărcile înregistrate de pârât, contravin scopului indicat în lege, fiind depuse şi 



înregistrate de pârât pentru obiective contrare celui pentru care legea a consacrat 

dreptul la marcă şi, ca urmare, mărcile litigioase sunt depuse şi înregistrate cu rea-

credinţă, deoarece intenţia pârâtului nu este de a utiliza marca potrivit finalităţii 

determinate prin lege – de a deosebi propriile servicii de serviciile altor agenţi. 

Dimpotrivă, intenţia pârâtului este diametral opusă: de a crea confuzia dintre 

propriile servicii şi serviciile prestate de reclamantă. 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) Codul Civil, 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. În fapt, pârâtul a 

exercitat dreptul la înregistrarea mărcii cu rea-credinţă şi contrar scopului consacrat 

prin Legea nr. 588 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, deoarece 

pârâtul nu a solicitat înregistrarea mărcilor litigioase în vederea distingerii 

propriilor servicii. 

Circumstanţele constatate demonstrează că, pârâtul a acţionat conştient de 

caracterul ilicit al conduitei sale, fiind măsură să îşi reprezinte prejudiciul, pe care 

o asemenea operaţiune îl va produce reclamantei, deoarece art. 6 alin. (19 din 

Legea nr. 588 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, stabileşte că, 

Titularul unei mărci, pe întregul 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 consimţământul său, în operaţiunile 

comerciale semne identice ori similare pentru produse sau servicii identice ori 

similare celor pentru care marca a fost înregistrată, în cazul în care o astfel de 

folosire ar genera risc de confuzie. în acelaşi timp, semnificaţia juridică general 

recunoscută a relei-credinţe se prezintă la atitudinea subiectivă a unei persoane, 

care acţionează pe deplin conştientă, de caracterul ilicit al conduitei sale şi 

urmăreşte sau măcar îşi reprezintă prejudiciul pe care o asemenea operaţiune îl va 

produce unui concurent. 

În temeiul art. 220 alin. (1) Codul Civil, actul juridic sau clauza care contravin 

normelor imperative sunt nule dacă legea nu prevede altfel. Ca urmare, instanţa 



constată că, mărcile litigioase sunt lovite de nulitate absolută. Instanţa reţine, de 

asemenea şi prevederile art. 21 alin. (1), pct. b) din Legea nr. 38 privind protecţia 

mărcilor, potrivit cărora, dacă solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul 

depunerii cererii de înregistrare a mărcii, marca este declarată nulă în urma unei 

cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chişinău. Marca se consideră ca fiind 

înregistrată cu rea-credinţă în cazul în care, la momentul depunerii cererii de 

înregistrare a ei, solicitantul ştia sau putea şti 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 sau se negociază o astfel de promovare. La 

anularea mărcii pe motivul înregistrării ei cu rea-credinţă se va ţine cont în special 

de faptul dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează 

conflict cu o altă marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar 

în scop de blocaj. 

astfel legislatorul a reiterat şi în legea specială, norma generală cuprinsă în art. 9 

alin. (1) Codul Civil. 

Cele relatate dau dovadă de a admite acţiunea reclamantului integral ca 

întemeiată, constatînd faptul că, Nicolae Meraji a acţionat cu rea credinţă în 

momentul depunerii cererilor de înregistrare a mărcilor combinate ODEON 

TOURS nr. 16483 (nr. deposit 020917 din 23.03.2007), data înregistrării 26 mai 

2008 şi a mărcii verbale CORAL TRAVEL nr. 18443 (nr. deposit 023010 din 4 

martie 2008), data înregistrării 30 iunie 2009, cu anularea mărcilor combinate 

ODEON TOURS nr. 16483 din 26 mai 2008 şi CORAL TRAVEL nr. 18443 din 30 

iunie 2009, înregistrate sub numele Nicolai Meraji. 

În conformitate cu art. art. 237, 241 CPC, instanţa judecătorească 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Se admite acţiunea ODEON TURİZM İŞLETMECİLIĞİ ANONİM ŞIRKETİ, 

Turcia, către Nicolae Meraji privind anularea mărcilor integral. 

Se constată faptul că, Nicolae Meraji a acţionat cu rea credinţă în momentul 

depunerii cererilor de înregistrare a mărcilor combinate ODEON TOURS nr. 



16483 (nr. deposit 020917 din 23.03.2007), data înregistrării 26 mai 2008 şi a 

mărcii verbale CORAL TRAVEL nr. 18443 (nr. deposit 023010 din 4 martie 

2008), data înregistrării 30 iunie 2009. 

Se anulează mărcile combinate ODEON TOURS nr. 16483 din 26 mai 2008, 

înregistrată sub numele Nicolai Meraji şi CORAL TRAVEL nr. 18443 din 30 iunie 

2009, înregistrată sub numele Nicolai Meraji. 

Hotărîrea cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 20 zile. 

 

 

Preşedintele şedinţei,  

judecătorul 


