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                                                                                     dosarul nr. 2r-89/11 

 

prima instanţă  L. Popova                                                

 

D E C I Z I E 

 

16   martie    2011                                                                 mun. Chişinău  

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţă:  

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                Valeriu Doagă 

Judecătorii                                                               Iulia Cimpoi 

                                                                                      Tatiana Răducanu 

    

examinînd în şedinţă publică recursul declarat de către reprezentantul 

Companiei Facebook Inc în Republica Moldova, Ariadna Dodi, în pricina civilă 

la cererea de chemare în judecată a Companiei Facebook Inc împotriva Elenei 

Toma, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

Republicii Moldova cu privire la anularea cererii de înregistrare a mărcii, 

împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 09 noiembrie 2010, prin care 

acţiunea a fost respinsă 

 

 

c o n s t a t ă 

 

La 01 iunie 2010 Compania Facebook Inc a depus cerere de chemare în 

judecată împotriva Elenei Toma, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la anularea cererii de 

înregistrare a mărcii. 

În motivarea acţiunii reclamantul Compania Facebook Inc a indicat că, 

Compania a fost creată în anul 2004, devenind deţinătorul celei mai răspîndite 

reţele sociale din lume. 

Conform site-ului specializat www.alexa.com, site-ul Facebook ocupă 

locul 2 în lume după numărul de accesări. 

În anul 2009 venitul Companiei a constituit 700 milioane dolari. 

La momentul actual, Facebook are circa 500 milioane de utilizatori 

înregistraţi, dintre care aproximativ 70.000 utilizatori din Republica Moldova. 

Site-ul Facebook a fost accesat pentru prima dată în Republica Moldova la 

13 februarie 2004. 

În Republica Moldova reţeaua Facebook se bucură de o largă popularitate, 

alături de alte reţele similare precum Oдноклассники, Twitter sau Colegi.md. 

http://www.alexa.com/
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 De asemenea, la 01 iulie 2009 aproximativ 25.000 de cetăţeni moldoveni 

aveau cont în Facebook. 

Astfel, Compania Facebook Inc a înregistrat 153 de mărci Facebook în 

peste 50 de ţări. 

Faptele relatate demonstrează că marca Facebook este o marcă de faimă 

mondială. 

Compania Facebook Inc a aflat despre faptul că la 24 iunie 2008 Elena 

Toma a depus la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova cererea de înregistrare a mărcii verbale Facebook, pentru produsele din 

clasele 38 – telecomunicaţii, 41-educaţie, instruire, divertisment, activităţi 

sportive şi culturale, 42-servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii de 

creaţie referitoare la acestea, servicii de analiză şi cercetare industrială, crearea şi 

dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator. 

Compania Facebook Inc consideră că pîrîta intenţionează să obţină 

protecţia asupra unei mărci care nu-i aparţine şi care anterior depunerii cererii 

contestate a fost creată şi utilizată cu bună-credinţă şi public de către Compania 

Facebook Inc, SUA. 

Reclamantul consideră că marca este lovită de nulitate absolută, deoarece a 

fost depusă cu rea-credinţă, invocînd în acest sens art. 21 al. (1) lit. c) al Legii 

privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, conform căruia marca 

este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel 

Chişinău, sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor, 

depuse la aceeaşi instanţă, dacă solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în 

momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.  

Reclamantul Compania Facebook Inc solicită constatarea faptului că Elena 

Toma a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a 

mărcii verbale Facebook din 27 octombrie 2009 şi anularea cererii de înregistrare 

a mărcii verbale Facebook din 27 octombrie 2009. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 09 decembrie 2010 acţiunea a 

fost respinsă. 

Reprezentantul Companiei Facebook Inc în Republica Moldova, Ariadna 

Dodi a depus cerere de recurs împotriva hotărîrii primei instanţe, cerînd 

admiterea recursului, casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi 

hotărîri, prin care acţiunea să fie admisă. 

Reprezentantul Companiei Facebook Inc în Republica Moldova, Ariadna 

Dodi, în motivarea recursului a indicat, că la examinarea cauzei nu au fost 

constatate şi elucidate pe deplin circumstanţele care au importanţă pentru 

soluţionarea pricinii în fond. De asemenea, a invocat faptul că au fost aplicate 

eronat normele de drept material. Astfel a menţionat că atît depunerea spre 

înregistrare a mărcii Facebook pe numele Elenei Toma, cît şi înregistrarea 

domeniului www.facebook.md reprezintă acte de rea-credinţă, prin care intimata 

încearcă să obţină neîntemeiat avantaje, sugerînd în mod fals utilizatorilor că a-r 

http://www.facebook.md/
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avea conexiune cu reţeaua de socializare Facebook, care se bucură de faimă 

mondială.  

Reprezentantul Companiei Facebook Inc în Republica Moldova, Ariadna 

Dodi, în şedinţa instanţei de recurs a solicitat admiterea recursului, casarea 

hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărîri, prin care acţiunea să fie 

admisă. 

Intimata Elena Toma, în şedinţa instanţei de recurs a solicitat respingerea 

recursului şi menţinerea hotărîrii primei instanţe, pe care o consideră întemeiată 

şi legală. 

Reprezentantul intimatului, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

a Republicii Moldova, în şedinţa instanţei de recurs a invocat că, dreptul la marcă 

poate fi dobîndit de orice persoană fizică şi juridică naţională sau străină, care 

este în drept de a depune o cerere de înregistrare a mărcii. Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova nu s-a expus în privinţa cererii de 

înregistrare depusă de intimată. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

Republicii Moldova nu este în drept să ceară solicitantului prezentarea 

informaţiei referitor la activitatea acestuia, scopul înregistrării, toate acţiunile 

solicitantului fiind admise reieşind din principiile bunei-credinţe. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul 

neîntemeiat şi care urmează a fi respins cu menţinerea hotărîrii primei instanţe 

din următoarele considerente. 

În conformitate cu art. 417 alin. (1) lit. a) CPC, instanţa de recurs, după ce 

judecă recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină hotărîrea primei 

instanţe. 

Conform art. 21 al. (1) lit. b) al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 

februarie 2008, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse 

la Curtea de Apel Chişinău, sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de 

apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi instanţă, dacă solicitantul a acţionat cu 

rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.  

Conform art. 37 al. (5) al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 

februarie 2008, în termen de o lună de la data înscrierii datelor referitoare la 

cerere în Registrul naţional al cererilor de înregistrare a mărcilor, AGEPI 

examinează dacă cererea de înregistrare a mărcii îndeplineşte celelalte condiţii de 

depunere, prevăzute de lege şi de Regulament.  

Conform art. 37 al. (6) lit. a) al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 

februarie 2008, în urma examinării efectuate în conformitate cu alin.(5), Agenţia 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova acceptă cererea în 

vederea publicării în cazul cînd constată că cererea întruneşte condiţiile prevăzute 

la alin.(5).  

În şedinţa de judecată s-a constatat că, Compania Facebook Inc a depus 

cerere de chemare în judecată împotriva Elenei Toma şi Agenţiei de Stat pentru 
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Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova privind anularea cererii de 

înregistrare a mărcii verbale Facebook. 

 Drept temei pentru adresarea în instanţa de judecată a servit faptul că, la 27 

octombrie 2009 Elena Toma a depus cererea de înregistrare a mărcii verbale 

Facebook, cu numărul de depozit 026057 pentru serviciile claselor 38, 41 şi 42. 

 În urma examinării cererii, s-a constatat îndeplinirea condiţiilor de 

depunere a cererii de înregistrare a mărcii şi, în conformitate cu art. 37 al. (6) lit. 

a) al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, s-a admis 

publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. 

 Compania Facebook inc consideră că, la momentul depunerii cererii de 

înregistrare a mărcii verbale Facebook, Elena Toma a acţionat cu rea-credinţă, 

fapt care potrivit art. 21 al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 

2008 constituie motiv de anulare. 

 Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

consideră hotărîrea primei instanţe legală şi întemeiată din considerentele ce 

urmează. 

 Conform art. 6 al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 

2008, precum şi a Tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, 

dreptul la marcă poate fi dobîndit de orice persoană fizică şi juridică naţională 

sau străină. 

Urmează de menţionat faptul că obiectul litigiului în cauză este cererea de 

înregistrare a mărcii, care se află la etapa de examinare în cadrul Agenţiei de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova.  

În aşa circumstanţe, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii 

Supreme de Justiţie consideră că art. 21 al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 

din 29 februarie 2008 nu este aplicabil litigiului în cauză, deoarece această normă 

legală nu se referă la anularea cererii de înregistrare a mărcii, care a fost depusă 

cu respectarea condiţiilor formale.  

Legea privind protecţia mărcii nu prevede expres motivele şi procedura de 

anulare a cererii de înregistrare a mărcii. 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

consideră că în acest caz e inacceptabil aplicarea analogiei legii, deoarece 

raportul raportul juridic ce ţine de marcă ca obiect de proprietate industrială şi 

raportul juridic ce ţine de cererea de înregistrare a mărcii, sînt cu totul diferite, 

fiind necesară o reglementare separată în lege a regimului juridic respectiv. 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

consideră că, prima instanţă corect a concluzionat că, art. 21 al Legii privind 

protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008 nu este aplicabil litigiului în 

cauză, deoarece nu prevede  anularea cererii de înregistrare a mărcii. 

Prin urmare, ţine de competenţa Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova de a admite cererea şi de a înregistra marca 

respectivă în Republica Moldova sau a respinge cererea de înregistrare a mărcii 

date. 
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Astfel, din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că, hotărîrea 

primei instanţe este întemeiată şi legală, iar argumentele invocate de recurent sunt 

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

Justiţie ajunge la concluzie de a respinge recursul şi de a menţine hotărîrea primei 

instanţe. 

În conformitate cu art. 417 alin.(1) lit. a), art. 419 CPC, Colegiul civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie  
 

d e c i d e 
 

Se respinge recursul declarat de către reprezentantul Companiei Facebook 

Inc în Republica Moldova, Ariadna Dodi. 

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 09 noiembrie 2010, în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Companiei Facebook Inc 

împotriva Elenei Toma, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la anularea cererii de 

înregistrare a mărcii. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

Preşedintele şedinţei,  

judecătorul                                                                       Valeriu Doagă 

 

Judecătorii                                                                   Iulia Cimpoi 

 

                                                                                         Tatiana Răducanu  

 

 


