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Instanţa de contencios administrativ a Curţii de Apel Chişinău 

Avînd în componenţa sa pe: 

Preşedintele şedinţei de judecată: Gh.Creţu 

Grefierul: C.Nichita 

Judecînd în şedinţă deschisă cauza civilă la acţiunea în contenciosul 

administrativ a reclamantului SRL „Ritus-AV” către ÎS „MoldData”, Alexei 

Tihonov, Andrei Tihonov şi intervenient accesoriu AGEPI privitor la 

recunoaşterea încălcării dreptului asupra mărcii şi anularea înregistrării mărcii, 

instanţa 

a constatat: 

Reclamantul SC „Ritus-AV” SRL la 26 octombrie 2011 s-a adresat la Curtea 

de Apel Chişinău cu o cerere de chemare în judecată către ÎS „MoldData”, Alexei 

Tihonov, Andrei Tihonov şi intervenient accesoriu AGEPI privitor la 

recunoaşterea încălcării drepturilor exclusive ale SRL „Ritus-AV” de către Alexei 

Tihonov şi Andrei Tihonov în privinţa mărcii combinate „Ritus 1488” cu Nr.20159 

din 13.05.2010, a interzice ÎS „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 numelui 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. 

În şedinţa de judecată reprezentantul reclamantului a susţinut integral 

pretenţiile invocate în acţiune şi instanţei a arătat, 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”. 

Reprezentantul reclamantului a menţionat faptul, că la momentul depunerii 

cererii de chemare în judecată reclamantul nu 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”. 

Reprezentantul reclamantului susţine, că 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 marcă nr.21059 din 13.05.2010 de  

către Alexei Tihonov. 

Reprezentantul reclamantului invocă, că 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 sunt în drept să iniţieze acţiune în 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. 

Reprezentantul reclamantului mai menţionează, că conform art. 9, alin.1,lit.b) 

al Legii nr. №38 din 29.02.2008 „Privind protecţia mărcilor”, titularul mărcii este 

în 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 în percepţia consumatorului; riscul 

de confuzie include şi riscul de asociere între semn şi marcă. Iar conform 

art.9,alin.2 în aplicarea alin.1, titularul mărcii poate cere să fie interzise 

următoarele acţiuni ale terţilor:oferirea produselor spre comercializare sau 



comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori 

prestarea serviciilor sub acest semn; utilizarea semnului pe documentele de afaceri 

şi în publicitate; 

Reprezentantul reclamantului susţine, că dreptul exclusiv asupra mărcii 

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

înscrierii în 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. 

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.1328-XII din 11martie 1993, numele comercial va fi protejat în 

toate ţările Uniunii, fără obligaţia de depunere sau de înregistrare, indiferent de 

faptul daca el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerţ. 

Reprezentantul reclamantului a mai menţionat, că 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. Mai mult ca 

atît, în decursul perioadei de la 20.10.1994 şi pînă în prezent reclamantul sub 

numele comercial propriu a prestat servicii funerare. Reprezentantul reclamantului 

susţine, că a prestat servicii aproape de 18 de 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 lui Tihonov 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. 

Reprezentantul reclamantului invocă, că 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 „ModData” 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 „ModData” №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 recomandată 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. 

Reprezentantul pîrîtului menţionează, că Legea privind protecţia mărcilor nr. 

38 din 29.02.2008 conţine anumite prevederi necesare pentru înregistrarea mărcii 

şi anume art.5 din Legea menţionată prevede, că pot constitui mărci orice semne 

susceptibile de reprezentare grafică; cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, 

cifre, desene, combinaţii de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, în 

special forma produsului sau a ambalajului acestuia, precum şi orice combinaţii ale 



acestor semne, cu condiţia ca cle să poată servi la deosebirea produselor şi/sau 

serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau 

juridice, însă art.7 din legea menţionată conţine prevederi absolute pentru refuz 

pentru înregistrarea mărcii şi conform prevederilor date se refuză 

înregistrarea:semnelor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.5; mărcilor 

care sunt lipsite de caracter distinctiv; mărcilor constituie exclusiv din semne ori 

din indicaţii ce pot servi în comerţ pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, 

destinaţia, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării 

serviciului, alte caracteristici ale acestora; mărcilor constituite exclusiv din semne 

ori din indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale 

loiale şi constante; semnelor constituite exclusiv din forma impusă de însăşi natura 

produselor sau din forma produsului necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic, 

sau din forma care conferă valoare esenţială produsului; mărcilor care sînt contrare 

ordinii publice sau bunelor moravuri ori prejudiciază imaginea şi interesele 

statului; mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce priveşte 

originea geografică, calitatea ori natura produsului şi/sau a serviciului; mărcilor 

care conţin reproduceri sau imitaţii de steme, drapele şi embleme de stat, denumiri 

oficiale sau istorice de state ori abrevierea lor, denumiri depline sau abreviate de 

organizaţii internaţionale şi interguvernamentale, semne, sigilii oficiale de control, 

de garanţie şi de marcare, decoraţii şi alte semne de distincţie care, în lipsa 

autorizaţiei autorităţilor competente, trebuie refuzate în conformitate cu art.6 din 

Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883, 

mărcilor care conţin reproduceri de insigne, de embleme sau de ecusoane, altele 

decît cele protejate conform art.6 din Convenţia de la Paris şi care prezintă un 

interes public deosebit, cu excepţia cazurilor cînd înregistrarea este autorizată de 

autorităţile competente; mărcilor care conţin semne de înaltă valoare simbolică, în 

special simboluri religioase; mărcilor care conţin ori sunt constituite: dintr-o 

indicaţie geografică menită să identifice vinuri sau alte produse alcoolice; sau 

dintr-o desemnare identică ori similară cu o indicaţie geografică sau cu o denumire 

de origine protejată pe teritoriul Republicii Moldova. Conform pct.3 semnele 



menţionate la alin.1 lit.h) şi i) pot fi incluse ca elemente neprotejate în marcă dacă 

nu ocupă în aceasta o poziţie dominantă şi dacă există decizia corespunzătoare a 

autorităţii competente. 

Reprezentantul reclamantului consideră, că prin promovarea marcii „RITUS 

1488” de către reclamant, ea a devenit bine cunoscută consumatorilor din RM şi 

anume din aceste considerente pîrîtul utilizează marca care aparţine reclamantului 

pentru serviciile similare. 

La afirmaţia că marca a fost înregistrată mai tîrziu decît numele de domen 

reclamantul menţionează faptul, că conform art.9,alin.3 din Legea nr.38 din 

29.02.2008, 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 anului 2011 titularul mărcii este în drept să 

interzică terţilor să utilizeze în activitatea lor comercială marca înregistrată fără 

consimţămîntul său. 

Reprezentantul reclamantului mai invocă, că pentru prelungirea contractului şi 

înregistrării numelui de domen sunt prevăzute taxe anuale. Din Momentul 

publicării mărcii, şi anume – din luna mai anului 2011, se consideră, că terţi sunt 

înştiinţate privind înregistrarea mărcii şi intenţionat încalcă drepturile exclusive 

asupra mărcii prin prelungirea înregistrării numelui de domen. 

Reprezentantul reclamantului menţionează, că denumirea de firmă „RITUS-

AV” a fost înregistrată încă din anul2004. ÎI”JELEZOGLO-RITUS” a fost 

înregistrat nr. 20.10.1994. 

Reprezentantul reclamantului susţine, că conform art. 66,alin.6 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. Prin 

urmare, luînd în consideraţie faptul, că denumirea de firmă a fost înregistrată încă 

din anul 1994, în conformitate cu art. 66,alin.6 din Cod Civil al RM şi 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.1328-XII din 11 



martie 1993, au fost înaintate pretenţiile pîrîtului privind încetarea utilizarea 

denumirii de firmă „RITUS”. 

Copîrîţii Tihonov Alexei şi Tihonov Andrei, cît şi reprezentantul lor în şedinţa 

de judecată acţiunea nu au recunoscut-o şi au solicitat respingerea ei în baza 

motivelor de fapt şi de drept invocate în referinţă. Totodată în susţinerea poziţiei 

sale procesuale instanţei au arătat, că analizînd obiectul acţiunii prin prisma legii 

aplicabile şi practica judiciară pe cauzele analogice, consideră că pretenţiile SRL 

„Ritus-AV” sunt neîntemeiate lipsite de suport juridic, din următoarele 

considerente. 

Copîrîtul Tihonov Alexei a menţionat că acţiunea a fost depusă împotriva unui 

pîrît necorespunzător, avînd în vedere că Tihanov Alexei nu este titular al 

domenului www.ritus.md, fapt care rezultă din materialul dosarului şi serveşte 

temei pentru respingerea acţiunii în partea pretenţiilor faţă de Tihonov Alexei. 

Totodată Tihonov Alexei consideră, că problema de bază este mult mai profundă, 

ţine de fondul pretenţiilor şi simpla atragere în proces a pîrîtului corespunzător nu 

va înlătura neîntemeinicia acţiunii SRL „Ritus-AV”. Prin urmare, în temeiul 

contractului nr.90710864, încheiat la data de 08.04.2010, între ÎS”MoldData”, în 

calitate de furnizor şi Andrei Tihanov, în calitate de beneficiar, anume Andrei 

Tihonov, ci nu Alexei Tihanov a obţinut dreptul la utilizarea domenului „ritus.md”. 

Copîrîtul Tihonov Alexei invocă, că după cum rezultă din contractul 

nominalizat, domenul „ritus.md” a fost înregistrat la 08.04.2010, adică pînă la 

înregistrarea de către reclamant SRL „Ritus-V” a mărcii comerciale „RITUS 1488” 

nr.21059 (13.05.2010), fapt care rezultă atît din certificatul de înregistrare a mărcii, 

cît şi din cererea de chemare în judecată. Mai mult ca atît, denumirea domenului 

„ritus.md” nicidecum nu poate fi confundată cu marca comercială a reclamantului 

„RITUS 1488” şi în acest sens, prevederile art.9,61 din Legea RM nr.38 din 

29.02.2008 „privind protecţia mărcilor”, la care face trimitere reclamantul nu sunt 

aplicabile speţei în cauză. Astfel, marca comercială „RITUS 1448” este o marcă 

combinată din cuvîntul „RITUS” şi cifra „1448”, dintre care elementul verbal 

„RITUS” nu ocupă un loc semnificativ în ansamblul mărcii şi, de fapt, indică la 



domeniul serviciilor prestate şi separat nu poate fi obiect al protejării, aşa cum nu 

pot fi protejate separat, de exemplu, elementele verbale „Taxi”, „CELL”. Totodată, 

avînd în vedere că domenul „ritus.md” este un subdomen înregistrat în reţeaua 

internaţională electronică „Internet”, posibilitatea confruntării denumirii respective 

cu denumirea mărcii comerciale a reclamantului urmează a fi verificată, în primul 

rînd, pe baza datelor afişate în reţeaua nominalizată, în acest context e necesar de 

menţionat că pagina oficială a SRL „Ritus-AV” a fost înregistrată sub numele 

„1488”, dar nu „RITUS”, prin aceasta reclamantul recunoaşte că elementul 

semnificativ al mărcii înregistrate este anume cifra „1488”, iar cuvîntul „RITUS” 

doar marchează meniul activităţii reclamantului în scopul, că consumatorii să se 

determine să apeleze la servicile oferite de acesta. Important este şi faptul, că 

titularul domenului „ritus.md” nu desfăşoară nemijlocit vre-o activitate din 

domeniul serviciilor funerare, iar domenul în cauză este  destinat doar unirii 

informaţiei şi datelor despre antreprenorii care prestează aceste servicii sub marca 

comercială proprie. În cazul în care dacă, în opinia reclamantului, companiile 

înregistrate în domenul „ritus.md” încalcă careva drepturi ai SRL „Ritus-AV” la 

marca comercială, denumirea de firmă, alte obiecte de proprietate intelectuală, 

acestea pot fi acţionate în judecată în mod individual. 

Reprezentantul IS”MoldData” în şedinţa de judecată nu a recunoscut acţiunea 

şi a solicitat respingerea ei ca neîntemeiată. În susţinerea poziţiei sale procesuale 

instanţei a arătat, că sub domeniul „ritus.md” a fost înregistrat de către Andrei 

Tihonov la data de 08.04.2010 conform contractului nr.90710864. 

Reprezentantul IS”MoldData” invocă, că conform contractului de prestări 

servicii de înregistrare şi menţinere de domenii în zona MD sunt prevăzute 

modalităţile de soluţionare a disputelor referitoare la drepturile de proprietate 

intelectuală şi anume fie în instanţa naţională a R.Moldova, fie Curţile de Arbitraj 

acreditate de către Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale. Conform 

UDRP (Uniform [DOMAIN-name] Dispute Resolution Policy – ICANN) sunt 

necesare trei condiţii cumulative pentru a demonstra folosirea frauduoasă a 

domenurilor cu încălcarea drepturilor intelectuale şi anume:numele de doemn 



trebuie să fie identic sau similar în sensul că ar putea genera o confuzie între o 

marcă comercială sau serviciu prestat asupra căruia reclamantul are drepturi 

incontestabile. 

Reprezentantul IS”MoldData” menţionează, că prin folosirea domenului, 

pîrîtul în mod intenţionat a încercat să atragă utilizatorii reţelei de internet pe 

pagina domenului în cauză prin crearea unei confuzii între marcă şi domen cu 

scopul obţinerii foloaselor financiare. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu AGEPI în şedinţa de judecată a 

arătat, că dat fiind faptul că AGEPI nu este organul competent pentru constatarea 

încălcării dreptului exclusiv, inclusiv şi în privinţa calculării prejudiciului cauzat, 

AGEPI confirmă în faţa instanţei de judecată înregistrarea mărcii „RITUS 

1488”,nr.21059 şi limitele de drepturi ale titularului acesteia. Reprezentantul 

intervenientului accesoriu AGEPI a menţionat, că AGEPI nu se va expune în 

privinţa acceptării sau respingerii acţiunii, acest fapt rămânând la decizia instanţei 

în limita probelor prezentate de părţi. 

Referitor la susţinerea reclamantului precum că i-a fost încălcat dreptul 

exclusiv asupra mărcii combinate nr.21059 din 13.05.2010 prin utilizarea 

neautorizată a acesteia de către pîrît reprezentantul AGPI a menţionat, că în 

conformitate cu prevederile art. 9 alin. 1,lit.b) al Legii Nr. 38-XVI privind protecţia 

mărcilor, înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia, 

inclusiv dreptul de a interzice terţilor să utilizeze în activitatea lor comercială, fără 

consimţământul 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 în percepţia consumatorului; riscul 

de confuzie include şi riscul de asociere între semn şi marcă. Reieşind din aceste 

prevederi, se va considera încălcare a dreptului exclusiv al titularului mărcii 

„RITUS 1488”, situaţia în care utilizarea de către pîrît a acestei mărci generează în 

percepţia consumatorului riscul de confuzie cu produsele/serviciile titularului. În 

acest context, determinarea gradului de confuzie urmează a fi realizată cu 

implicarea nemijlocită a consumatorului, prin intermediul unui sondaj de opinie, 



realizat de către o instituţie specializată în acest domeniu. Astfel, reprezentantul 

AGPI consideră, că reclamantul urmează să prezinte probe privind gradul de 

confuzie sau probe care ar demonstra încălcarea dreptului său exclusiv. 

Referitor la cerinţa reclamantul privind repararea prejudiciului cauzat prin 

utilizarea ilegală a mărcii combinate „RITUS 1488” din 13.05.2010 reprezentantul 

intervenientului accesoriu AGEPI a menţionat, că această cerinţă poate fi 

examinată şi admisă doar după constatarea încălcării dreptului exclusiv asupra 

acestei mărci. Astfel, prejudiciul cauzat urmează a fi reparat doar după constatarea 

de către instanţa de judecată a existenţei încălcării dreptului exclusiv. În cazul în 

care va fi constatată încălcarea de drepturi poate fi calculat prejudiciul, ţinîndu-se 

cont de prevederile art. 72 al Legii nr. 38/2008. 

Referitor la cerinţa reclamantului privind anularea înregistrării numelui de 

domen www.ritus.md în temeiul deţinerii mărcii comerciale nr.21059 „RITUS 

1488” din 13.05.2010 reprezentantul intervenientului accesoriu AGEPI a invocat, 

că la examinarea acestei cerinţe urmează a fi luate în consideraţie mai multe 

aspecte şi anume, că pîrîtul Tihonov Alexei este titularul numelui de domen 

www.ritus.md şi că în Republica Moldova autoritatea competentă să înregistreze 

numele de domen este I.S. „MoldData”, iar autoritatea responsabilă de politica şi 

strategia gestionării numelor în domenul de nivel superior .md este ministerul 

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. Gestionarea numelor de domen este 

efectuată în conformitate cu Regulamentul cu privire la gestionarea numelor în 

domenul de nivel superior .md din 28.08.2000, aprobat de Agenţia Naţională 

pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi tehnologia Informaţiei a 

Republicii Moldova şi înregistrat sub nr.196 din 19.02.2001 de către Ministerul 

Justiţiei. Astfel, referitor la procedura de înregistrare a numelor de domen urmează 

să se expună autoritatea competentă. 

Cît priveşte încălcarea dreptului la nume conform art. 8 al Convenţiei de la 

Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, reprezentantul intervenientului 

accesoriu AGEPI a menţionat, 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.1,ali.2 al Convenţiei de la Paris menţionează numele comercial în calitate de 

obiect de proprietate industrială. Reprezentantul intervenientului accesoriu AGEPI 

a invocat, că numele comercial este protejat diferit în fiecare ţară membră la 

Convenţia de la Paris, neexistînd un sistem internaţional armonizat în acest sens. 

R.Moldova nu beneficiază de un regim de protecţie special precum mărcile. În 

cazul unei denumiri de firmă înregistrate în R.Moldova, protecţia juridică v-a fi 

asigurată în conformitate cu art.66 al Codului Civil al R.Moldova, care prevede că 

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. O normă analogică se 

conţine şi în art. 26 al Legii nr. 845 din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat şi 

întreprinderi”. 

În cazul cînd denumirea de firmă nu are înregistrare în Republica Moldova, 

conform prevederilor art.8 al Convenţiei de la Paris, protecţia acesteia va fi 

asigurată prin prisma Legii nr. 38/2008 şi anume a art. 8 alin.4,lit.a) care prevede, 

că o marcă este refuzată la înregistrare şi în cazul cînd drepturile, decurgînd dintr-

un semn folosit în circuitul comercial, au fost dobîndite pînă la data de depozit a 

cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, pînă la data priorităţii invocate în 

sprijinul cererii, în cazul în care acest semn conferă proprietarului dreptul de a 

interzice utilizarea unei mărci ulterioare. Pînă  la data de depozit a cererii de 

înregistrare a mărcii, drepturile pot fi dobîndite prin constatarea de către instanţa de 

judecată a denumirii de firmă bine cunoscută în Republica Moldova. 

Audiind părţile, ascultând argumentele reclamantului, reprezentantului său, a 

reprezentantului pârâţilor şi a intervenientului accesoriu analizând motivele 

invocate în acţiune în cumul cu materialele pricinii, instanţa consideră acţiunea 

întemeiată parţial şi pasibilă de admis în această parte din următoarele 

considerente. 



Art. 118 al 1 din CPC a R. Moldova stipulează, că fiecare parte trebuie să 

dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor 

sale dacă legea nu dispune altfel. Reieşind din aceste prevederi a legii instanţa a 

stabilit cu certitudine, că pârâţii nu au prezentat instanţei probe incontestabile, 

pertinente şi admisibile în sensul prevederilor art. art. 121-122 din CPC a R. 

Moldova, ce ar respinge integral pretenţiile invocate de reclamant, de aceea 

instanţa a pus la baza adoptării hotărârii argumentele şi înscrisurile prezentate de 

reclamant. 

În şedinţa de judecată s-a stabilit cu certitudine faptul, 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. 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 „B.JELEZOGLO-RITUS”. 

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 sunt în drept 

să iniţieze acţiune în instanţa judecătorească pentru a-şi apăra drepturile şi 

interesele legitime, iar art.9,alin.1 al Legii nr.38 înregistrarea mărcii conferă 

titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Mai mult ca atît, conform art. 

9,alin.1,lit.b) titularul mărcii este în 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 în percepţia consumatorului; riscul de confuzie include şi riscul de 

asociere între semn şi marcă. Aşadar, dreptul exclusiv asupra mărcii produce efecte 

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

internaţional a datelor referitoare la înregistrarea mărcii. Totodată, instanţa 



menţionează, că 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. 

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.1328XII din 11 martie 1993, Numele comercial va fi protejat în 

toate ţările Uniunii, fara obligaţia de depunere sau de înregistrare, indiferent de 

faptul daca el face sau nu parte dintr-o marca de fabrică 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 

rândul său este succesorul al ÎI”B.JELEZOGLO-RITUS”, înregistrat în 

20.10.1994. 

Aşadar instanţa conchide, că în decursul perioadei de la 20.10.1994 – pînă în 

prezent reclamantul sub numele comercial propriu a prestat servicii funerare. Mai 

mult ca atît, reclamantul a prestat servicii aproape de 18 de ani de calitate 

excepţională, iar consumatorul din Republica Moldova asociază marca „RITUS” 

anume cu serviciile prestate de către reclamant. 

Faptul utilizării de către pîrît a proprietăţii intelectuale ale reclamantului se 

confirmă prin faptul, că pîrîţii în decursul a unei perioade îndelungate de timp 

foloseşte marca nr.21059, prin ce încalcă drepturile la marcă şi dreptul la 

denumirea de firmă a companiei «RITUS-AV» SRL şi anume prin folosirea 

acestor obiecte de proprietate intelectuală de către Tihonof Alexei pe web-pagina 

WWW.RITUS.MD, şi prin înregistrarea numelui de domen WWW.RITUS.MD pe 

numele TIHONOV 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, 

instanţa reţine că consumatorii din RM după vizitarea web-paginii www.ritus.md 

vor fi induşi în eroare privitor la calitatea serviciilor, atît şi privitor la prestatarea 

serviciilor menţionate. 



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

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

Materialele dosarlui atestă faptul, că pentru aflarea informaţiei oficiale şi 

confirmarea acestui 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. 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 în baza art. 6 (6) al Legii nr.133 din 08.07.2011 „Privind protecţia 

datelor cu caracter personal”. 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 1,lit.b) al legii Nr. 38-XVI privind 

protecţia mărcilor, înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra 

acesteia, inclusiv dreptul de a interzice terţilor să utilizeze în activitatea lor 

comercială, fără consimţământul 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 în percepţia 

consumatorului; riscul de confuzie include şi riscul de asociere între semn şi 

marcă. Reieşind din aceste prevederi, se va considera încălcare a dreptului exclusiv 

al titularului mărcii „RITUS 1488”, situaţia în care utilizarea de către pîrît a acestei 

mărci generează în percepţia consumatorului riscul de confuzie cu 

produsele/serviciile titularului. În acest context, determinarea gradului de confuzie 

urmează a fi realizată cu implicarea nemijlocită a consumatorului, prin intermediul 

unui sondaj de opinie, realizat de către o instituţie specializată în acest domeniu. 

Astfel, reprezentantul AGPI consideră, că reclamantul urmează să prezinte probe 

privind gradul de confuzie sau probe care ar demonstra încălcarea dreptului său 

exclusiv. 

Referitor la cerinţa reclamantului privind anularea înregistrării numelui de 

domen www.ritus.md în temeiul deţinerii mărcii comerciale nr.21059 „RITUS 

1488” din 13.05.2010 instanţa a luat în consideraţie mai multe aspecte şi anume, că 



pîrîtul Tihonov Alexei este titularul numelui de domen www.ritus.md şi că în 

Republica Moldova autoritatea competentă să înregistreze numele de domen este 

I.S.”MOLDDATA”, iar autoritatea  responsabilă de politica şi strategia gestionării 

numelor în domenul 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 domenul de 

nivel superior .md din 28.08.2000, aprobat de Agenţia Naţională pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii 

Moldova şi înregistrat sub nr.196 din 19.02.2001 de către Ministerul Justiţiei. 

Cît priveşte încălcarea dreptului la nume conform art. 8 al Convenţiei de la 

Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, 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.1 (2) al Convenţiei de la Paris menţionează numele 

comercial în calitate de obiect de proprietate industrială. Numele comercial este 

protejat diferit în fiecare ţară membră la Convenţia de la Paris, neexistînd un 

sistem internaţional armonizat în acest sens. În R.Moldova nu beneficiază de un 

regim de protecţie special precum mărcile. În cazul unei denumiri de firmă 

înregistrate în R.Moldova, protecţia juridică v-a fi asigurată în conformitate cu 

art.66 din Codul Civil al R.Moldova, care prevede că 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. O normă analogică se conţine şi în 

art. 26 al Legii nr. 845 din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat şi 

întreprinderi”. 

În cazul cînd denumirea de firmă nu are înregistrare în Republica Moldova, 

conform prevederilor art.8 al Convenţiei de la Paris, protecţia acesteia va fi 

asigurată prin prisma Legii nr. 38/2008 şi anume a art. 8 alin.4,lit.a) care prevede, 



că o marcă este refuzată la înregistrare şi în cazul cînd drepturile, decurgînd dintr-

un semn folosit în circuitul comercial, au fost dobîndite pînă la data de depozit a 

cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, pînă la data priorităţii invocate în 

sprijinul cererii, în cazul în care acest semn conferă proprietarului dreptul de a 

interzice utilizarea unei mărci ulterioare. Pînă la data de depozit a cererii de 

înregistrare a mărcii, drepturile pot fi dobîndite prin constatarea de către instanţa de 

judecată a denumirii de firmă binecunoscută în Republica Moldova. 

Prin urmare, luînd în consideraţie circumstanţele de fapt şi de drept 

nominalizate şi conducându-se de cerinţele art.art.5, 7, 9 alin.1) li 2), 61, 66, 68, 72 

din Legea Nr.38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor a R.Moldova şi 

art.art.238-240 din CPC a R.Moldova, instanţa admite acţiunea reclamantului SRL 

„Ritus-AV” numai parţial ca întemeiată şi recunoaşte încălcarea 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 şi interzice ÎS 

„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” şi anularea înregistrării numelui de domen www.ritus.md pe numele 

lui Tihonov Alexei şi obligă ÎS „MoldData” înregistrarea numelui de domen 

www.ritus.md pe numele SC „Ritus-AV” SRL. În rest pretenţiile se resping ca 

neîntemeiate, deoarece reclamantul nu a prezentat probe în susţinerea pretenţiilor 

sale. 

Conducînduse de cerinţele art.art.25-26 din LCA nr.793-XIV de la 10.02.2000 

a R.Moldova şi art.art.238-240,242 din CPC a R.Moldova, instanţa 

hotărărşte: 

A admite parţial acţiunea reclamantului SRL „Ritus-AV” ca întemeiată şi a 

recunoaşte încălcarea 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 ÎS „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 numelui de domen www.ritus.md 

pe numele lui Tihonov Alexei. 

A obliga ÎS „MoldData” înregistrarea numelui de domen www.ritus.md pe 

numele SC „Ritus-AV” SRL. În rest pretenţiile se resping ca neîntemeiate. 

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

Justiţie a R.Moldova. 

 

 

 

Judecătorul:                                                       Gh.Creţu 


