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Dosarul nr. 2-99/2010 
HOTĂRÂRE 

În numele Legii 
 

22 aprilie 2010          mun. Chişinău  
 
Curtea de Apel Chişinău în componenţa: 
Preşedintele şedinţei, judecător  Pruteanu Victor 
Grefier     Borta Ecaterina 
Interpret     Frunză Roman 
 

Examinând în şedinţa publică pricina civilă Teraoka Seiko Co. Ltd împotriva 

SRL „Radian-Prim”, intervenient AGEPI privind anularea înregistrării mărcii 

comerciale, 

A CONSTATAT: 

Compania Teraoka Seiko Co. Ltd s-a adresat la 06.08.2009 instanţei 

judecătoreşti cu acţiune împotriva SRL „Radian-Prim”, intervenient AGEPI. A 

solicitat anularea mărcii comercială combinată, individuală, DIGI cu triunghiul 

stilizat, pe numele SRL „Radian-Prim”, nr. înregistrare 17287 din 09.12.2008 în 

baza cererii din 12.06.2007, pentru clasa 35 – gestiunea afacerilor comerciale, 

administrare comercială, excepţie marketing. 

A invocat reclamantul, că drepturile exclusive de autor aparţin Companiei 

Teraoka Seiko Co. Ltd., care a amplasat triunghiul stilizat pe sediul Companiei 

Teraoka Seiko Co. Ltd în 1983 şi a publicat elementul grafic al acestei desemnări 

şi triunghiul stilizat în Buletinul Informaţional din 1985. Se încalcă drepturile 

exclusive de autor prin faptul înregistrării mărcii sale combinate „DIGI & fig.” pe 

numele pârâtului cu nr. 17287 în Republica Moldova pentru serviciile din clasa 35. 

În temeiul art. 6 septis al Convenţiei de la Paris şi art. 21 alin. (1) lit. b) ale Legii 

privind protecţia mărcilor, este îndreptăţină anularea acestei mărci înregistrată pe 

numele pârâtului, care a acţionat cu rea-credinţă deoarece la momentul depunerii 

cererii de înregistrare a ei, ştia despre existenţa în străinătate a acestei mărci, că se 

bucură de renume şi care a fost promovată şi în Republica Moldova de SRL 

„Radian-Prim”, care a fost distribuitor al companiei „Teraoka Seiko Co. Ltd”. 
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 SRL „Radian-Prim” a solicitat prin referinţa depusă şi în şedinţa de judecată 

respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 

A invocat, că cererea de înregistrare a mărcii combinate a fost depusă la AGEPI 

de către SRL „Radian-Prim” la 12.06.2007, în condiţiile Legii privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor nr. 588 din 22.09.1995, în vigoare la momentul 

înregistrării cererii. Potrivit art. 4 al acestei Legi, protecţia juridică a mărcii şi a 

denumirii de origine a produsului se asigură în temeiul înregistrării lor, cu excepţia 

mărcilor notorii protejate fără înregistrare în conformitate cu art. 6 bis al 

Convenţiei de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale. Nu au fost găsite 

înregistrate mărci identice sau similare până la grad de confuzie şi nici un terţ nu  

s-a opus acestei înregistrări. A lipsit temei legal pentru a refuza înregistrarea şi a 

fost eliberat certificatul nr. 17287 de înregistrare a mărcii „DIGI & fig.”. Legea 

privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, nu este aplicabilă în 

prezentul litigiu. SRL „Radian-Prim” foloseşte marca şi nu-i poate fi încălcat acest 

drept. Cu referire la drepturile exclusive asupra desemnării „DIGI & fig.”, 

reclamantul nu a demonstrat acest drept dar s-a limitat numai la expunerea lui. Art. 

8 alin. (19 lit. c), alin. (4) lit. b) al Legii, se referă la motivele relative şi absolute 

pentru refuz în înregistrarea mărcii, care se examinează de AGEPI la etapa 

examinării cererii, dar nu referitor la drepturile asupra mărcii deja înregistrate. Ori 

marca în litigiu deja a fost înregistrată, iar AGEPI a confirmat legalitatea 

înregistrării şi conformităţii mărcii condiţiilor Legii nr. 588 din 22.09.1995 privind 

mărcile şi denumirile de origine a produselor (în vigoare la momentul depunerii 

cererii de înregistrarea a mărcii), precum şi a Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind 

protecţia mărcilor (în vigoare la momentul emiterii deciziei AGEPI de înregistrare 

a mărcii). Art. 6 septis al Convenţiei de la Paris, nu este aplicabil deoarece nu s-a 

confirmat existenţa relaţiilor de reprezentare sau de agenţie între reclamantul şi 

pârât, care constituie motivul de bază pentru aplicarea acestei norme. Pentru 

confirmarea că SRL „Radian-Prim” este reprezentantul companiei „Teraoka Seiko 

Co. LTD” pe teritoriul RM în condiţiile art. 103, 108, 242 Cod Civil şi nu are nici 
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un contract de agenţie semnat cu aceasta companie în modul prevăzut prin art. 

1199 şi art. 1207 Cod Civil. 

Reprezentantul AGEPI prin referinţa depusă şi în şedinţa de judecată de 

asemenea a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 

A invocat, că reclamantul nu a prezentat probe pertinente în sensul protecţiei 

juridice a mărcii înregistrate sau privind dreptul anterior asupra semnului „DIGI & 

fig.” al companiei „Teraoka Seiko Co. Ltd” pe teritoriul Republicii Moldova, 

probe care să conţină informaţii până la data de depozit a mărcii, 12.06.2007. În 

lipsa probelor respective, temeiul de nulitate a mărcii nu este întemeiat şi urmează 

a fi respins. Referitor la încălcarea dreptului la imagine şi a dreptului de autor, nu a 

fost concretizat ce fel de obiect al dreptului de autor este această imagine şi nu pot 

fi stabilite limitele protecţiei dreptului pretins. 

Ascultând participanţii la proces, studiind materialele din dosar, verificând 

argumentele invocate întru susţinerea poziţiei în raport cu circumstanţele pricinii, 

instanţa de judecată consideră că acţiunea este întemeiată şi necesită admisă. 

S-a stabilit în pricină prin explicaţiile reclamantului şi înscrisurile anexate la 

dosar, că triunghiul stilizat şi elementul grafic al desemnări DIGI constituie opera 

creată în 1981 de Keisuke Okuma, ocrotită de dreptul de autor. Toate drepturile 

asupra acestei lucrări au fost cesionate la 01.04.1982 companiei „Teraoka Seiko 

Co. Ltd” (f.79-83). 

Potrivit publicaţiei din „Buletinul de noutăţi” n r. 3, iarna, 1985, acest triunghi 

stilizat constituie un triunghi inversat, format din bare orizontale de culoare verde. 

Triunghiul inversat provine de la: a) baza prismatică – componenţa cea mai 

esenţială a unui cântar; b) balanţă; c) litera „T” litera iniţială din „Teraoka”. Barele 

orizontale simbolizează codul sistemelor de scanare, reprezintă stilul de a trata şi 

de a depăşi obstacolele lumii de afaceri. Culoarea verde este culoarea oficială a 

companiei. Manifestă vitalitatea activă şi dorinţa de a menţine spiritul 

antreprenorial destinat creşterii viitoare. Logo-ul „Teraoka” va fi folosit pentru 

identificarea companiei şi logo-ul „DIGI” va fi folosit pentru identificarea 

produselor pe piaţa externă (f.84-85). 
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La 13.09.1985 au fost depuse de către solicitantul „Teraoka Seiko Co. Ltd” 

cererile: nr. S60-93643 pentru înregistrarea triunghiului inversat din bare 

orizontale de culoare verde, la produsele/serviciile clasei 11 (conform clasificaţiei 

naţionale) – maşini electronice, aparate şi produse din clasa respectivă; nr. S60-

93646 pentru înregistrarea triunghiului inversat din bare orizontale de culoare 

verde cu desemnarea TERAOKA, la produsele/serviciile clasei 11 (conform 

clasificaţiei naţionale) – maşini electronice, aparate şi produse din clasa respectivă; 

nr. S60-93650 pentru înregistrarea din bare orizontale de culoare verde cu 

desemnarea DIGI, la produsele/serviciile clasei 9 (conform clasificaţiei naţionale) 

– imprimante de etichete, coduri de bare şi de alte etichete, clasa internaţională 7 şi 

16 (f.88-93). 

În lista mărcilor renumite din Japonia a fost inclusă şi marca DIGI cu 

imaginea triunghiul inversat al companiei „Teraoka Seiko Co. Ltd”, pentru 

produsele/serviciile clasei 07, 09 – Cântare, cântare computerizate cu calcularea 

preţului, imprimante pentru etichete, sisteme integrate automat de cântărire-

ambalare (f.96-97). 

SRL „Radian-Prim” a publicat reclama în care a indicat că este reprezentantul 

oficial al concretului „Teraoka Seiko Co. Ltd”, liderul mondial în producerea 

cântarelor, altor maşini electronice şi comercializează cântare comerciale marca 

IGI seria SM cu termoimprimarea etichetelor. A publicat marca DIGI cu imaginea 

triunghiul inversat, a modelelor şi preţurilor acestor cântare în această reclamă. A 

mai publicat marca DIGI cu imaginea triunghiul inversat şi imaginile cântarelor şi 

imprimantelor sub această marcă, cu menţiunea că este de 7 ani pe piaţă (f.20,64). 

De asemenea la pag. 48 „Food & Drinks” (mâncare şi băuturi) ediţia XVI „Food 

tehnology” (tehnologii mâncare) ediţia XVI şi „Packaging, depot” (ambalare, 

depozit), ediţia XVI, organizator Centrul Internaţionalk de Expoziţii „Moldexpo” 

S.A., pârâtul „Radian-Prim” SRL a prezentat cântare electronice şi automate pentru 

ambalare DIGI, Japonia (f.63). 

La 12.06.2007 SRL „Radian-Prim” a depus intervenientului cererea de 

înregistrarea reproducerii mărcii combinată, individuală DIGI cu triunghiul stilizat 
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inversat, format din bare orizontale în culori revendicate alb-negru, pentru clasa 35 

- gestiunea afacerilor comerciale, administrare comercială, excepţie marketing. La 

09.12.2008 AGEPI a eliberat pârâtului certificatul nr. 17287 de înregistrare a 

mărcii pe termen de 10 ani (f. 6, 74). 

Conform art. 6 alin. (2) şi alin. (3) Cod Civil, legea nouă este aplicabilă 

situaţiilor juridice în curs de realizare la data intrării sale în vigoare. De la data 

intrării în vigoare a legii noi, efectele legii vechi încetează, cu excepţia cazurilor în 

care legea nouă prevede altfel. 

Reţine instanţa, că SRL „Radian-Prim” a depus cererea de înregistrare a 

acestei mărci comerciale la 12.06.2007, când raportul juridic privind depunerea 

unei aşa cereri de înregistrare a mărcii comerciale era reglementat prin normele 

Legii nr. 588 din 22.09.1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor. 

Însă a fost înregistrată această marcă pe numele pârâtului şi s-a eliberat 

certificatul de înregistrare la 09.12.2008, iar la 29.02.2008, adică până la 

înregistrarea mărcii, a fost adoptată Legea nr. 38 privind protecţia mărcilor, prin 

art. 22 al cărei, competenţa de anulare a înregistrării mărcii este în exclusivitate a 

instanţei de apel, prin art. 86 alin. (2) s-a abrogat Legea nr. 588-XIII din 22 

septembrie 1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, în partea ce 

se referă la mărci, iar conform art. 86 alin. (3) lit. c), care este o norma specială în 

raport cu norma dreptului procedural, litigiile care se află în proces de examinare 

se vor soluţiona în conformitate cu normele legii în vigoare la data apariţiei 

litigiului. 

Astfel, în prezenta pricină sunt aplicabile prevederile Legii speciale nr. 38 din 

29.02.2008 pre protecţia mărcilor, iar argumentul pârâtului şi ale intervenientului 

că pricina urmează a fi soluţionată sub aspectul legii nr. 588 din 22.09.1995 

privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, în vigoare la data depunerii 

cererii de înregistrare a mărcii, se respinge ca neîntemeiat. Se bazează pe 

interpretare eronată a normelor dreptului material indicate. 

În conformitate cu art. 8 alin. (3) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia 

mărcilor, se refuză înregistrarea mărcii, dacă agentul sau reprezentantul titularului 
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mărcii respective în una din ţările Uniunii, solicită înregistrarea acesteia pe 

propriul său nume fără autorizaţia titularului, cu excepţia cazului când agentul sau 

reprezentantul îşi justifică acţiunile. 

Potrivit art. 12, 21 alin. (1) lit. b) al legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia 

mărcilor, în cazul când o marcă 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 când agentul sau reprezentantul îşi justifică acţiunile. Marca este 

declarată nulă la cererea de anulare depusă într-o acţiune de apărare a drepturilor, 

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

înregistrare a mărcii. Marca se consideră înregistrată cu rea-credinţă, dacă 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. 

Din cele expuse, prin circumstanţele de fapt descrise s-a constatat cu certitudine 

în pricină, că SRL „Radian-Prim” către data depunerii cererii de înregistrare şi 

către data înregistrării mărcii combinate, individuale, DIGI ci triunghiul stilizat, 

pentru clasa 35 – gestiunea afacerilor comerciale şi administrare comercială, ştia 

despre existenţa în Japonia a acestei mărci DIGI cu acest triunghi stilizat al 

companiei „Teraoka Seiko Co. Ltd”, care se bucură de renume în ţara sa de origine 

şi este promovată în Republica Moldova. A solicitat pârâtul înregistrarea acestei 

mărci pe numele său în Republica Moldova fără autorizaţia companiei „Teraoka 

Seiko Co. Ltd”. Această marcă înregistrată pe numele pârâtului este utilizată pentru 

clasa 35 – afaceri comerciale şi administrare comercială, care generează conflict cu 

marca înregistrată pe numele reclamantului în ţara de origine la clasele naţionale 
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11 – maşini electronice, aparate şi produse din clasa respectivă; 09 – imprimante 

de etichete, coduri de bare şi de alte etichete; precum şi la clasele internaţionale 7 

şi 16. Nu a justificat pârâtul aceste acţiuni, dar s-a limitat cu tăgăduire dreptului 

reclamantului şi solicitarea respingerii acţiunii. 

În aşa circumstanţe, sunt întrunite condiţiile art. 8 alin. (3), 12, 21 alin. (1) lit. b) 

al Legii nr. 38 din 29.02.2008 citate mai sus şi urmează a fi anulată marca 

combinată, individuală, DIGI cu triunghiul stilizat, pentru clasa 35 – gestiunea 

afacerilor comerciale, administrare comercială, excepţie marketing, nr. înregistrare 

17287 din 09.12.2008 în baza cererii depozitată la 12.06.2007, pe numele pârâtului 

SRL „Radian-Prim”. 

Nu sunt întemeiate şi se resping argumentele pârâtului şi ale intervenientului, 

expuse întru susţinerea poziţiei, că nu a fost demonstrat dreptul exclusiv al 

reclamantului asupra mărcii înregistrate DIGI cu triunghiul stilizat, că a fost 

înregistrată marca contestată cu respectarea cerinţelor legii privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor nr. 588 din 22.09.1995 şi ale legii privind 

protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008; că reclamantul este în drept să solicite 

protecţia juridică a operelor de autor asigurată prin normele Legii nr. 293 din 

31.11.1994 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.  

Menţiunea pârâtului, că nu au fost confirmate relaţiile de reprezentare sau de 

agenţie între SRL „Radian-Prim” şi compania „Teraoka Seiko Co. LTD”, precum 

şi faptul că a fost schimbată culoarea barelor triunghiului inversat din verde în alb-

negru, nu constituie temei pentru respingerea acţiunii. 

În conformitate cu art. 237, 240 CPC, instanţa de judecată, 

HOTĂRĂŞTE: 

Admite acţiunea înaintată de compania „Teraoka Seiko Co. LTD”. 

Se anulează marca comercială combinată, individuală, DIGI cu triunghiul 

stilizat pe numele SRL „Radian-Prim”, nr. înregistrare 17287 din 09.12.2008 în 

baza cererdii din 12.06.2007, pentru clasa 35 – gestiunea afacerilor comerciale, 

administrare comercială, excepţie marketing. 
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Hotărârea este definitivă. Poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie a RM 

în termen de 20 zile. 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul   Pruteanu Victor 

 

  

  

  

 

 

  

  

 

 
 


