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Prima instanţă, Curtea de Apel Chişinău: V. Pruteanu                        Dosarul nr. 2r-345/10 

 

D E C I Z I E 

 

24 noiembrie 2010                                                                     mun. Chişinău 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul – Vera Macinskaia 

Judecătorii – Tatiana Vieru şi Valentina Clevadî 

 

cu participarea: interpretului Victoria Scutaru; reprezentatului recurentului SRL 

„RADIAN-PRIM” - Ştirbu Natalia în baza procurii din 11 noiembrie 2009, 

reprezentantului intimatului compania TERAOKA SEIKO Co. Ltd, Japonia – 

Glazunov Nicolae în baza procurii din 22 iunie 2009 şi a reprezentantului 

intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM – 

Maria Matveev în baza procurii nr. 03 din 12 ianuarie 2010, 

examinînd în şedinţă publică recursul declarat de SRL „RADIAN-PRIM”, 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a companiei TERAOKA 

SEIKO Co. Ltd, Japonia împotriva SRL „RADIAN-PRIM” şi intervenientului 

accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM cu privire la declararea 

nulă a înregistrării mărcii comerciale, 

împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 22 aprilie 2010, prin care acţiunea 

a fost admisă, 

c o n s t a t ă 

 

La 06 august 2009, compania TERAOKA SEIKO Co. Ltd, Japonia a depus o 

cerere de chemare în judecată împotriva SRL „RADIAN-PRIM” şi intervenientului 

accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM cu privire la declararea 

nulă a înregistrării mărcii comerciale. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că drepturile exclusive asupra mărcii 

comerciale combinate, individuale DIGI cu elementul grafic sub forma unui triunghi 

inversat cu bare orizontale aparţine companiei japoneze TERAOKA SEIKO Co. Ltd. 

Acest fapt se confirmă prin publicarea de către compania TERAOKA SEIKO Co. Ltd 

în Buletinul Informaţional din anul 1985 a informaţiei despre marca comercială „DIGI 

& fig.”.  

Menţionează reclamantul că elementul grafic al mărcii comerciale „DIGI & fig.”, 

şi anume triunghiul inversat cu bare orizontale, a fost plasat chiar pe sediul companiei 

TERAOKA SEIKO Co. Ltd, care este situat în or. Tokyo, Japonia încă în anul 1983. 

Totodată, indică reclamantul că autorul imaginii mărcii comerciale combinate DIGI cu 

elementul grafic sub forma unui triunghi stilizat este Keisuke Okuma, care a transmis 

toate drepturile şi titlul de autor asupra acestei opere companiei TERAOKA SEIKO 

Co. Ltd, Japonia la 01 aprilie 1982. 

Indică reclamantul că marca comercială în litigiu identifică compania TERAOKA 

SEIKO Co. Ltd atît pe piaţa Japoniei, cît şi pe piaţa externă. 
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Elementul grafic sub formă de triunghi inversat cu bare orizontale provine de la 

baza prismatică  - componenţa cea mai esenţială a unui cîntar, balanţa şi litera iniţială 

„T” de la TERAOKA. Bazele orizontale simbolizează bar cod-ul sistemelor de scanare. 

Aceste bare reprezintă stilul companiei de a trata şi de a depăşi obstacolelor lumei 

afacerilor. 

Menţionează reclamantul că la 12 iunie 2007, SRL „RADIAN-PRIM” a depus la 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală RM o cerere nr. de depozit 021368 

privind înregistrarea mărcii comerciale combinate, individuale DIGI cu elementul 

grafic sub forma unui triunghi inversat cu bare orizontale de culoare alb-negru pentru 

clasa 35 CIPS – publicitate, gestiunea afacerilor comerciale şi administrare comercială, 

excepţie marketing. Cererea a fost înregistrată în Buletinul Oficial de Proprietate 

Industrială nr. 8/2007. 

Iar, la 09 decembrie 2008, SRL „RADIAN-PRIM” i-a fost eliberat Certificatul de 

înregistrare a mărcii comerciale, combinate, individuale DIGI cu elementul grafic sub 

forma unui triunghi stilizat nr. 17287 pentru clasa 35 CIPS. 

Consideră reclamantul că înregistrarea mărcii combinate, individuale DIGI cu 

elementul grafic sub forma unui triunghi stilizat nr. 17287 pentru clasa 35 CIPS pe 

numele SRL „RADIAN-PRIM” încalcă în mod flagrant drepturile exclusive ale 

companiei japoneze TERAOKA SEIKO Co. Ltd asupra mărcii comerciale combinate, 

DIGI cu elementul grafic sub forma unui triunghi stilizat. 

Declară reclamantul că compania japoneză TERAOKA SEIKO Co. Ltd a 

înregistrat dreptul exclusiv asupra mărcii în litigiu în 87 de ţări ale lumii, care denotă 

caracterul renumit al mărcii date şi dorinţa altora cum ar fi pîrîtul de a beneficia de 

reputaţia producătorului în scopurile sale nelegitime. 

Mai mult decît atît, afirmă reclamantul că SRL „RADIAN-PRIM” este 

reprezentantul companiei japoneze TERAOKA SEIKO Co. Ltd pe teritoriul Republicii 

Moldova, căreia nu i s-a acordat nici o permisiune privind înregistrarea mărcii 

„DIGI&fig” pe teritoriul RM. 

Astfel, pîrîtul fiind distribuitor al companiei TERAOKA SEIKO Co. Ltd, Japonia 

ştia cu certitudine despre faptul că marca în litigiu aparţine cu drept exclusiv 

reclamantului, precum şi se bucură de renume atît în ţara de origine, cît şi în străinătate. 

Iniţial, compania japoneză TERAOKA SEIKO Co. Ltd a solicitat în baza art. 8 

alin. (1) lit. c), alin. (2) şi alin. (4) lit. b) al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 

29 februarie 2008, art. 6 septies al Convenţiei de la Paris din 20 martie 1883 privind 

protecţia proprietăţii industriale, decăderea SRL „RADIAN-PRIM” din drepturi asupra 

mărcii comerciale combinate, individuale DIGI cu elementul grafic sub forma unui 

triunghi stilizat  nr. 17287 din 09 decembrie 2008 pentru clasa 35 CIPS. 

Ulterior, reclamantul în baza art. 21 alin. (1) lit. b) şi art. 22 alin. (1) lit. a) şi lit. d) 

al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, a cerut declararea 

nulităţii înregistrării mărcii comerciale, combinate, individuale DIGI cu elementul 

grafic sub forma unui triunghi stilizat nr. 17287 din 09 decembrie 2008 pentru clasa 35 

CIPS pe numele SRL „RADIAN-PRIM”. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 22 aprilie 2010, acţiunea a fost admisă.  

A fost anulată marca comercială, combinată, individuală DIGI cu elementul grafic sub 

forma unui triunghi stilizat nr. 17287 din 09 decembrie 2008 pentru clasa 35 CIPS pe 

numele SRL „RADIAN-PRIM”. 
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La 06 mai 2010, SRL „RADIAN-PRIM” a declarat recurs împotriva hotărîrii 

primei instanţe, cerînd admiterea recursului, casarea hotărîrii Curţii de Apel Chişinău 

din 22 aprilie 2010 şi pronunţarea unei noi hotărîri prin care acţiunea să fie integral 

respinsă. 

Recurentul SRL „RADIAN-PRIM”, în motivarea recursului, a invocat că nu au 

fost constatate şi elucidate pe deplin circumstanţele care au importanţă pentru 

soluţionarea pricinii în fond. 

Reprezentatul recurentului SRL „RADIAN-PRIM” - Ştirbu Natalia, în cadrul 

şedinţei instanţei de recurs, a susţinut recursul, cerînd admiterea acestuia, casarea 

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

integral respinsă. 

Reprezentantul intimatului compania TERAOKA SEIKO Co. Ltd, Japonia – 

Glazunov Nicolae, în şedinţa instanţei de recurs, a cerut respingerea recursului şi 

menţinerea hotărîrii primei instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legală. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală – Maria Matveev, în cadrul şedinţei de judecată, a invocat că reieşind din 

faptul că părţile nu au înaintat careva pretenţii faţă de AGEPI, respectiv şi nici Agenţia 

nu invocă careva pretenţii faţă de părţile implicate în proces, nu poate să se expună în 

privinţa admiterii sau respingerii cererii de recurs, lăsînd la discreţia instanţei de 

judecată. 

Audiind declaraţiile reprezentanţilor părţilor, studiind materialele dosarului, 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră că 

recursul este neîntemeiat şi care urmează a fi respins cu menţinerea hotărîrii primei 

instanţe din următoarele considerente. 

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

recursul, este în drept să respingă şi să menţină hotărîrea primei instanţe.  

Astfel, după cum rezultă din actele pricinii, şi în special din Buletinul nr. 3 din 

iarna anului 1985, compania TERAOKA SEIKO Co. Ltd, Japonia a elaborat un nouă 

marcă sub forma unui triunghi inversat, format din bare orizontale de culoare verde 

însoţit de logo-ul DIGI. Prin sine triunghiul inversat provine de la a) baza prismatică – 

componenţa cea mai esenţială a unui cîntar, b) balanţă şi c) de la litera iniţială „T” de la 

TERAOKA. Barele orizontale simbolizează bar cod-ul sistemelor de scanare. Aceste 

bare reprezintă stilul companiei de a trata şi de a depăşi obstacolele lumei afacerilor. 

Culoare verde este culoarea oficială a companiei. Marca comercială, combinată, 

individuală „DIGI & fig.” identifică atît compania, cît şi produsele companiei atît pe 

piaţa Japoniei, cît şi pe piaţa externă (f.d. 84-87). Este de menţionat faptul că elementul 

grafic al mărcii menţionate, şi anume triunghiul stilizat, a fost plasat chiar pe sediul 

companiei TERAOKA SEIKO Co. Ltd, care este situat în or. Tokyo, Japonia, încă în 

anul 1983 (f.d. 14). 

Relevant este faptul că autorul imaginii mărcii comerciale combinate, individuale 

DIGI cu elementul grafic sub forma unui triunghi stilizat este Keisuke Okuma, pe care 

a creat-o de unu singur în anul 1981, care ulterior a transmis toate drepturile şi titlul 

dreptului de autor asupra acestei opere companiei TERAOKA SEIKO Co. Ltd, Japonia 

la 01 aprilie 1982 (f.d. 60, 79-83). 

La 13 septembrie 1985, intimatul a depus 3 cereri, şi anume cererea nr. S60-93643 

privind înregistrarea imaginii grafice triunghiul inversat din bare orizontale de culoare 

verde pe numele companiei TERAOKA SEIKO Co. Ltd pentru produsele/serviciile din 
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clasa 11 conform clasificării naţionale – maşini electronice şi aparate şi alte produse 

din clasa respectivă, publicată la 20 aprilie 1989 în nr. H1-27378; cererea nr. S60-

93646 privind înregistrarea imaginii grafice triunghiul inversat din bare orizontale de 

culoare verde cu logo-ul TERAOKA pe numele companiei TERAOKA SEIKO Co. 

Ltd pentru produsele/serviciile din clasa 11 conform clasificării naţionale – maşini 

electronice şi aparate şi alte produse din clasa respectivă, publicată la 20 aprilie 1989 în 

nr. H1-27379 şi cererea S60-93650 privind înregistrarea mărcii comerciale, combinate, 

individuale „DIGI & fig.” pe numele companiei TERAOKA SEIKO Co. Ltd pentru 

produsele/serviciile din clasa 09 conform clasificării naţionale – imprimante de 

etichete, coduri de bare şi de alte etichete şi pentru clasele internaţionale 7, 16, 

publicată la 06 ianuarie 1993 în nr. H5-260 (f.d. 15-16, 88-93).  

Mai mult decît atît, compania japoneză TERAOKA SEIKO Co. Ltd a înregistrat 

dreptul exclusiv asupra mărcii în litigiu în 87 de ţări ale lumii, care denotă caracterul 

renumit al mărcii date (f.d.24-26). 

Potrivit înscrisurilor la materialele cauzei, marca comercială, combinată, 

individuală „DIGI & fig.” reprezintă una din cele mai renumite mărci comerciale din 

Japonia pentru produsele/serviciile din clasele 07,09 – cîntare, cîntare cumputerizate cu 

calcularea preţurilor, imprimante pentru etichete, alte sisteme de cîntărire-ambalare, 

printare de etichete (f.d. 26).  

La 12 iunie 2007, SRL „RADIAN-PRIM” a depus la AGEPI cererea nr. de 

depozit 021368 privind înregistrarea mărcii comerciale, combinate, individuale DIGI 

cu elementul figurativ triunghiul inversat din bare orizontale de culoare alb-negru 

pentru clasa 35 CIPS – gestiunea afacerilor comerciale, administrare comercială, 

excepţie marketing (f.d. 6). 

Iar, la 09 decembrie 2008, SRL „RADIAN-PRIM” i-a fost eliberat Certificatul nr. 

17287 de înregistrare a mărcii comerciale în litigiu (f.d. 74). 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ţine să 

menţioneze că potrivit anunţului publicitar, plasata de însuşi recurent, SRL „RADIAN-

PRIM” este reprezentantul oficial al concernului japonez TERAOKA SEIKO Co. Ltd, 

care se ocupă cu comercializează cîntarelor de marca „DIGI & fig.” Seria SM cu 

termoimprimarea etichetelor (f.d. 20). În acest anunţ recurentul a indicat marca 

comercială DIGI cu elementul figurativ triunghiul inversat, modelele de cîntare şi 

preţurile acestora. 

De asemenea, după cum rezultă din Catalogul oficial al expoziţiei internaţionale 

specializate FOOD & DRINKS ediţia a XVI-a, FOOD TEHNOLOGY ediţia a XVI-a, 

PACKAGING. DEPOT ediţia a XVI-a din 13-17 mai 2009 organizată la Centrul 

Internaţional de Expoziţii „MOLDEXPO” SA (f.d. 62-64), SRL „RADIAN-PRIM”, în 

calitate de participant, a prezentat cîntare electronice şi automate de ambalare DIGI 

(Japonia) ş.a. 

Prin urmare, la materialele cauzei au fost anexate suficiente probe concludente şi 

pertinente prin care se confirmă faptul că compania japoneză TERAOKA SEIKO Co. 

Ltd dispune de dreptul exclusiv asupra mărcii comerciale combinate DIGI cu 

elementul figurativ sub forma unui triunghi inversat cu bare orizontale. 

În conformitate cu art. 6 septies al Convenţiei de la Paris din 20 martie 1883 

pentru protecţia proprietăţii industriale, dacă agentul sau reprezentantul celui care este 

titularul unei mărci într-una dintre ţările uniunii va cere, fără autorizaţia acestui titular, 

înregistrarea pe propriul său nume a mărcii respective în una sau mai multe din aceste 
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ţări, titularul va avea dreptul să se opună înregistrării cerute sau să reclame radierea ei 

sau, dacă legea ţării îngăduie aceasta, să ceară transferul înregistrării în favoarea sa, 

afară de cazul în care agentul sau reprezentantul va aduce o justificare faptelor sale. 

Titularul mărcii va avea dreptul, sub rezerva aliniatului 1 de mai sus, să se opună 

folosirii mărcii de către agentul sau reprezentatul său, dacă el nu a autorizat această 

folosire. Legislaţiile naţionale pot să prevadă un termen echitabil în care titularul unei 

mărci va trebui să valorifice drepturile prevăzute de prezentul articol.  

Conform art. 8 alin. (3) al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 

2008, o marcă este refuzată la înregistrare în cazul în care agentul sau reprezentantul 

celui care este titularul mărcii respective în una din ţările Uniunii solicită înregistrarea 

acesteia pe propriul său nume, fără autorizaţia titularului, cu excepţia cazului cînd 

agentul sau reprezentatul îşi justifică acţiunile. 

Or, potrivit art. 12 al Legii sus-nominalizate, în cazul în care marca a fost 

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 se 

opună utilizării mărcii sale de către agentul sau reprezentantul său, dacă el nu a 

autorizat această utilizare, cu excepţia cazului cînd agentul sau reprezentantul îşi 

justifică acţiunile. 

Reieşind din prevederile art. 21 alin. (1) lit. b) al Legi privind protecţia mărcilor, 

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 cazul în care, la 

momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. 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, din considerentele menţionate şi raportînd prevederile legale sus-citate la 

litigiul dat, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

consideră că prima instanţă corect a ajuns la concluzia de a admite acţiunea şi de a 

anula marca comercială, combinată, individuală DIGI cu elementul figurativ sub forma 

unui triunghi inversat cu bare orizontale înregistrată de AGEPI sub nr. 17287 la 09 

decembrie 2008 pe numele SRL „RADIAN-PRIM” pentru clasa 35 CIPS, deoarece la 

momentul depunerii cererii la AGEPI privind înregistrarea mărcii în litigiu, recurentul 

a acţionat cu rea-credinţă. 

Rea-credinţa a SRL „RADIAN-PRIM” se manifestă prin aceea că solicitantul ştia 

cu certitudine că dreptul exclusiv asupra mărcii comerciale DIGI cu elementul figurativ 

sub forma unui triunghi inversat cu bare orizontale aparţine companiei japoneze 

TERAOKA SEIKO Co. Ltd şi că marca dată se bucură de renume atît în ţara de 

origine, cît şi în străinătate. Cu atît mai mult cu cît, produsele companiei TERAOKA 

SEIKO Co. Ltd sub marca comercială „DIGI & fig.” au fost promovate pe teritoriul 

Republicii Moldova anume de întreprinderea „RADIAN-PRIM” SRL. Astfel, 

recurentul, profitînd de situaţia că produsele create de compania japoneză TERAOKA 

SEIKO Co. Ltd sub marca comercială „DIGI & fig.” se bucură de renume pe plan 
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mondial, a decis cu rea-credinţă de a beneficia de reputaţia producătorului în scopurile 

sale nelegitime. Astfel, marca comercială, combinată, individuală DIGI cu elementul 

figurativ sub forma unui triunghi inversat cu bare orizontale înregistrată de AGEPI sub 

nr. 17287 la 09 decembrie 2008 pe numele SRL „RADIAN-PRIM” pentru clasa 35 

CIPS generează conflict cu marca comercială „DIGI & fig.” înregistrată pe numele 

companiei japoneze TERAOKA SEIKO Co. Ltd pentru clasele 07, 09, 11, 16. 

Cu atît mai mult cu cît, atît din cererea de chemare în judecată, cît şi din 

declaraţiile reprezentantului intimatului, rezultă că compania TERAOKA SEIKO Co. 

Ltd, Japonia nu a autorizat SRL „RADIAN-PRIM” privind înregistrarea mărcii 

„DIGI&fig” pe teritoriul RM. 

Din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că hotărîrea primei 

instanţe este întemeiată şi legală, iar temeiurile invocate de recurent sunt neîntemeiate, 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la 

concluzia de a respinge recursul şi de a menţine hotărîrea primei instanţe. 

În conformitate cu art. 417 al.(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 SRL „RADIAN-PRIM”. 

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din Chişinău din 22 aprilie 2010, în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată a companiei TERAOKA SEIKO Co. 

Ltd, Japonia împotriva SRL „RADIAN-PRIM” şi intervenientului accesoriu Agenţia 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM cu privire la declararea nulă a înregistrării 

mărcii comerciale.  

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                               Vera Macinskaia 

 

Judecătorii                                                               Tatiana Vieru 

 

                                                                                 Valentina Clevadî 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


