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prima instanţă: N. Budăi                                             dos. nr. 3r-1208/05 
 

DECIZIE 
 

14 decembrie 2005                   mun. Chişinău  
 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 
al Curţii Supreme de Justiţie 

 
în componenţă: 
Preşedinte şedinţei, judecător   Svetlana Novac 
Judecătorii      Tatiana Vieru şi Iuliana Cimpoi 
cu participarea interpretului   Viorica Agrici 
 

examinînd în şedinţă publică recursurile declarate de Tatiana Naumenco şi 
Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, în pricina civilă la cererea de 
chemare în judecată a Societăţii cu răspundere limitată „Electrodesign” împotriva 
Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, Tatiana Naumenco cu 
privire la contestarea actului administrativ, împotriva hotărîrii Curţii de Apel 
Chişinău din 20 mai 2004, prin care acţiunea a fost admisă 

 
c o n s t a t ă  

 
Societatea cu răspundere limitată „Electrodesign” a depus cerere de chemare în 

judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, Tatiana 
Naumenco cu privire la contestarea actului administrativ. 

În motivarea acţiunii, reclamantul,  „Electrodesign” societate cu răspundere 
limitată a indicat că la data de 09 februarie 1971 Compania GEBR. BERKER 
GMB&Co KG a înregistrat în Organizaţia Mondială a Proprietăţii Industriale 
denumirea de firmă şi marcă pentru producţia din clasa 9. Direcţia Mărci şi modele 
Industriale a Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale prin deciziile 
din 6 iunie 2001 a înregistrat după Naumenco Tatiana marca „BERKER” sub 
numerele 8075 şi 8076, deşi ultima nu a fost împuternicită de proprietarul firmei şi 
mărcii să o înregistreze pe numele său. Deciziile Direcţiei Mărci şi Modele 
Industriale au fost contestate la Comisia de Apel a Agenţiei de Stat pentru Protecţia 
Proprietăţii Industriale, însă contestaţiile au fost respinse prin hotărîrea din 15 
ianuarie 2002. 

Consideră că Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a înregistrat 
denumirea de marcă „BERKER” pe numele Tatianei Naumenco cu încălcarea 
prevederilor art. 4 a Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor şi art. 
6 bis al Convenţiei de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, deoarece 
marca şi denumirea de firmă „BERKER” fiind notoriu cunoscută pe teritoriul 
Republicii Moldova era protejată fără a fi înregistrată. 

Cere, reclamantul, „Electrodesign” societate cu răspundere limitată anularea 
înregistrării mărcii „BERKER” după Naumenco Tatiana sub nr. 8075, nr. 8076 şi 
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Hotărîrii Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale 
din 15 ianuarie 2002. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 02 septembrie 2002, acţiunea a fost 
respinsă. 

Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 04 decembrie 2002, recursul declarat 
de societatea cu răspundere limitată „Electrodesign” a fost admis, casată hotărîrea 
primei instanţe şi emisă o nouă hotărîre cu privire la admiterea acţiunii. 

Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 14 mai 2003 cererile de revizuire 
declarate de Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale şi Tatiana 
Naumenco au fost respinse. 

Prin încheierea Curţii Supreme de Justiţie din 05 noiembrie 2003, cererea de 
revizuire depusă de Tatiana Naumenco a fost admisă, casate deciziile Curţii Supreme 
de Justiţie din 04 decembrie 2002 şi 14 mai 2003 şi hotărîrii Curţii de Apel Chişinău 
din 02 septembrie 2002 cu restituirea pricinii spre rejudecare la Curtea de Apel 
Chişinău. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 20 mai 2004, acţiunea a fost admisă. 
Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova a 

declarat recurs împotrivă hotărîrii primei instanţe, cerînd admiterea recursului, 
casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei hotărîri noi cu privire la respingere 
acţiunii. 

În motivarea recursului, recurentul, Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 
Industriale a Republicii Moldova a indicat la concluziile primei instanţe pe care le 
consideră eronate precum şi la erorile judiciare admise la judecarea cauzei, 
menţionînd că Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a Republicii 
Moldova nu a fost şi nu este obligată să verifice dacă marca „Berker” este notorie în 
Republica Moldova şi să refuze în înregistrarea ei, iar întreprinderea germană pentru 
a demonstra notorietatea mărcii sale, urma de sine stătător pînă la 31.12.2002 să se 
adreseze în instanţa de judecată ceea ce nu a făcut. Produsele marcate „Berker”, 
anterior datei depozitului cererilor Tatianei Naumenco nu au fost realizate în 
Republica Moldova şi nici nu au fost promovate de către producătorii germani prin 
alte metode. Din cele expuse, rezultă că hotărîrile Agenţiei de Stat pentru Protecţia 
Proprietăţii Industriale referitor la mărcile „Berker” sînt adoptate în deplină 
corespundere cu legislaţiei ţării, cît şi a art. 6bis, art.10bis ale Convenţiei de la Paris 
pentru Protecţia Proprietăţii Industriale şi ale Aranjamentul de la Madrid pricind 
înregistrarea internaţională a mărcilor. 

Naumenco Tatiana, a declarat de asemenea recurs împotriva hotărîrii primei 
instanţe, cerînd admiterea recursului, casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei 
hotărîri noi cu privire la respingerea acţiunii. 

Recurenta, Naumenco Tatiana, în motivarea recursului a indicat că Agenţia de 
Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova i-a înregistrat legal 
dreptul asupra mărcii „Berker”, în corespundere deplină atît cu Legea privind mărcile 
şi denumirile de origine a produselor, cît şi cu Convenţia de la Paris pentru Protecţia 
Proprietăţii Industriale şi ale Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea 
internaţională a mărcilor. Decizia de înregistrare a mărcii a fost precedată de două 
expertize care nu au stabilit  vreun temei pentru refuzul în înregistrarea mărcii. 
Intimatul nu a prezentat dovezi privitor la notorietatea mărcii pe teritoriul Republicii 
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Moldova, mai mult ca atît este exclusă existenţa concurenţei neloiale, atîta timp cît de 
către pîrît nu au fost prezentate dovezi despre înregistrarea mărcii „Gebr. Berker 
GmbH & Co” în Republica Moldova pînă la data de 27 iulie 2000. 

Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 03 noiembrie 2004, au fost admise 
recursurile declarate de Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a 
Republicii Moldova şi Naumenco Tatiana, casată hotărîrea primei instanţe şi emisă o 
hotărîre nouă prin care acţiunea a fost respinsă. 

Prin încheierea Curţii Supreme de Justiţie din 06 iulie 2005, a fost admisă cererea 
de revizuire, casată  decizia Curţii Supreme de Justiţie din 03 noiembrie 2004, cu 
reţinerea pricinii pentru rejudecarea recursului la Curtea Supremă de Justiţie. 

Reprezentantul recurentului, Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 
Republicii Moldova, Iu. Clătinici, în şedinţa instanţei de recurs, recursul declarat a 
susţinut şi a cerut admiterea lui, casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei 
hotărîri noi cu privire la respingerea acţiunii. 

Reprezentantul recurentei, Nauamenco Tatiana, Gheorghe Avornic, cît şi 
recurenta, Naumenco Tatiana, în şedinţa instanţei de recurs, recursul declarat a 
susţinut cerînd admiterea lui şi emiterea unei hotărîri noi cu privire la respingerea 
acţiunii ca neîntemeiată. 

Reprezentantul intimatului, societatea cu răspundere limitată „Electrodesign”, 
Sergiu Goţonoga, în şedinţa instanţei de recurs, recursul declarat nu a susţinut, cerînd 
respingerea lui şi menţinerea hotărîrii primei instanţe pe care o consideră legală şi 
întemeiată. 

 Reprezentantul întreprinderii germane „Berker”, Elena Munteanu, de asemenea a 
solicitat respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii primei instanţe. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil şi de contencios 
administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursurile neîntemeiate care 
urmează a fi respinse cu menţinerea hotărîrii primei instanţe din următoarele 
considerente. 

În conformitate cu art.417 al.(1) lit. a) CPC, instanţa de recursul, după ce judecă 
recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină hotărîrea primei instanţe. 

În şedinţa de judecată s-a constatat că la data de 22 februarie 1933, în Germania, 
înrîtreprinderea germană „Gebr. Berker GmbH & Co”  şi-a înregistrat dreptul asupra 
mărcii „Berker”. 

Ulterior, la data de 04 martie 1991, marca respectivă a fost înregistrată şi la 
Biroul Internaţional al proprietăţii Intelectuale. 

Din actele prezente la materiale dosarului urmează de asemenea că termenul 
„Berker” caracterizează denumirea mărcii şi totodată este o parte componentă a 
denumirii întreprinderii germane „Gebr. Berker GmbH & Co”. 

În conformitate cu art. 8 al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii 
industriale, 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 de comerţ. 

Totodată, potrivit art.7 al. (3) a Legii 588/22.09.95 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 aparţin persoanei care solicită înregistrarea mărcii. 
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Instanţa de recurs, coroborat materialelor pricinii, constată că începînd cu anul 
1999, Naumenco Tatiana a început comercializarea produselor întreprinderii germane 
„Gebr. Berker GmbH & Co” desemnate cu marca de produs „Berker”. 

Instanţa de recurs a mai stabilit că întreprinderea menţionată, în decursul a 3 ani, 
întru promovarea celebrităţii produselor desemnate cu marca „Berker” în Republica 
Moldova a apelat la serviciile întreprinderii Tatianei Naumenco, concomitent 
suportînd cheltuielile financiare legate de prezentarea produselor la diferite expoziţii, 
confecţionarea standurilor expoziţionale, diferitor reviste cu conţinut promoţional şi 
informaţional a produselor desemnate cu marca „Berker”. 

Avînd în vedere cele arătate, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii 
Supreme de Justiţie ajunge la concluzia că prima instanţă a stabilit corect încălcarea 
de către Comisia de Apel a Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, 
prin hotărîrea de înregistrare a mărcii „BERKER” după Naumenco Tatiana sub 
nr.8075, nr.8076 din 15 ianuarie 2001, a prevederilor art. 8 al Convenţiei de la Paris 
pentru protecţia proprietăţii industriale şi art.7 al. (3) a Legii 588/22.09.95 privind 
mărcile şi denumirile de origine a produselor, temeiuri care au determinat legal prima 
instanţă să anuleze actul contestat. 

Astfel, din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că, hotărîrea primei 
instanţe este întemeiată, iar temeiurile invocate de către recurenţi sînt neîntemeiate, 
Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie conchide 
că recursurile urmează a fi respinse şi menţinută hotărîrea primei instanţe. 

În conformitate cu art. 417 al.(1) lit.a), art. 419 CPC, Colegiul Civil şi de 
contencios administrative al Curţii Supreme de Justiţie 

 
d e c i d e  

 
Se resping recursurile declarate de Tatiana Naumenco şi Agenţia de Stat pentru 

Protecţia Proprietăţii Industriale. 
Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 20 mai 2004 în pricina civilă la 

cererea de chemare în judecată a Societăţii cu răspundere limitată „Electrodesign” 
împotriva Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, Tatiana 
Naumenco cu privire la contestarea actului administrativ. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare.  
 
Preşedintele şedinţei,   
judecătorul   /semnătura/  Svetlana Novac 
Judecătorii   /semnătura/  Tatiana Vieru 

/semnătura/  Iuliana Cimpoi 
 

 
 
 
Copia corespunde originalului: Judecător  Svetlana Novac  


