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3-5 14/04 
HOTĂRÎRE 

ÎN NUMELE LEGII  
20 mai 2004          m. Chişinău  
 
Curtea de Apel Chişinău în componenţa: 
Preşedintelui de şedinţă – Nelea Budăi 
cu participarea grefierilor: Lilian Stah şi Natalia Şchiopu, interpretelor:  
N.Leaşenco, Iu.Alexandrov, examinînd în şedinţă publică cauza civilă la cererea de 
chemare în judecată a SRL „Electrodesing” şi firmei germane „BERKER” privind 
anularea înregistrării mărcilor de comerţ „BERKER”, înregistrate de către AGEPI 
RM sub nr.8075 şi nr.8076 după Tatiana Naumenco şi hotărîrilor Comisiei de Apel a 
AGEPI privind respingerea contestaţiilor SRL „Electrodesing” şi firmei germane 
„BERKER”, 
 

a  c o n s t a t a t:  
 

Prin decizia Direcţiei Mărci şi Modele Industriale a AGEPI din 06 iunie 2001 
după Tatiana Naumenco a fost înregistrată marca „BERKER” sub nr.8075 şi  
nr.8076. 

Comisia de Apel a AGEPI prin hotărîrea din 15 ianuarie 2002 a respins 
contestaţia SRL „Electrodesing” împotriva înregistrării mărcii „Berker” sub  nr.8075 
şi prin hotărîrea din 04 septembrie 2002 a respins contestaţia firmei germane 
„BERKER” împotriva înregistrării mărcii „Berker” sub nr.8076. 

Reclamaţii au solicitat anularea înregistrării mărcilor „Berker” înregistrate după 
Tatiana Naumenco sub nr.8075 şi nr.8076 şi hotărîrile Comisiei de Apel a AGEPI de 
respinge a contestaţiilor din motivul că T. Naumenco a conlucrat cu firma germană 
„BERKER” pe parcursul a cîtorva ani, după ce fără acordul acesteia a înregistrat 
mărcile menţionate pe numele său, ce contravine legislaţiei RM şi prevederilor 
Convenţiei de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, încălcînd drepturile şi 
interesele firmei germane la protejarea mărcilor de comerţ „Berker” în RM, care a 
fost înregistrată în Organizaţia mondială a proprietăţii intelectuale denumirea de 
firmă şi marca de producţie pentru clasa de producţie-servicii 09 la 09 februarie 1971. 

T.Naumenco , fiind fondatorul Î.I. „S.T.A.N.-Naumenco” şi activînd în calitate de 
întreprinzător, din 1998 a avut relaţii contractuale cu firma germană „BERKER” şi 
profitînd de acest fapt, inducînd în eroare AGEPI, nefiind împuternicită de proprietar, 
a înregistrat pe numele său personal denumirea şi marca de producere „Berker” în 
Republica Moldova. Iar mai apoi a solicitat protejarea mărcii înregistrate în 
conformitate cu prevederile legislaţiei RM şi anume stoparea folosirii în operaţiunile 
comerciale semne identice ori similare pentru produse sau servicii identice ori 
similare celor mărcii „Berker”, lezînd drepturile producătorului – firmei germane 
„BERKER” şi SRL „Eletrodesign” privind întreţinerea relaţiilor comerciale cu firma 
germană „BERKER” în procurarea şi comercializarea producţiei „Berker”, deoarece 
T.Naumenco întreprinde măsuri pentru a monopoliza desfacerea producţiei „Berker” 
în teritoriu. 
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În şedinţa judiciară reprezentanţii reclamanţilor au susţinut cererile de chemare în 
judecată şi au solicitat să fie admise. 

Reprezentantul AGEPI a obiectat că înregistrarea mărcilor contestate a avut loc în 
strictă conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională şi nu sînt careva temeiuri 
de anulare a acestora. 

T. Naumenco şi reprezentantul său au solicitat respingerea cererilor de chemare în 
judecată ca fiind nefondate. 

Analizînd argumentele invocate în cererile de chemare în judecată, depoziţiile 
participanţilor la proces, materialele dosarului, instanţa consideră acţiunea pasibilă de 
admis din următoarele considerente:  

Din materialele dosarului s-a stabilit cu certitudine că firma germană „BERKER” 
şi-a înregistrat în organizaţia mondială a peroprietăţii intelectuale denumirea de firmă 
şi marca de producţie „BERKER” pentru clasa de producţie-serviciu 09 la 09 
februarie 1971. Tatiana Naumenco, fiind fondatorul întreprinderii individuale 
„S.T.A.N.-Naumenco”, a avut relaţii contractuale cu întreprinderea germană 
„BERKER” şi comercializarea lor pe teritoriul Republicii Moldova. Profitînd de 
faptul că firma germană „BERKER” i-a pus la dispoziţie producţia editorială de 
publicitară, nefiind împuternicită de către proprietar şi fără acordul proprietarului 
mărcii, a înregistrat marca pe numele său. 

În conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.588/1995 „Privind mărcile şi 
denumirile de origine a produselor” în redacţia negii nr.65-XV din 12.04.2001 
protecţia mărcii se asigură în temeiul înregistrării ei la AGEPI în modul stabilit de 
lege, cu excepţia mărcilor notorii protejate fără înregistrare conform art. 6-bis a 
Convenţiei de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale. 

Conform art.6-bis al Convenţiei de la Paris, Ţările Uniunii se obligă să refuze sau 
să invalideze înregistrarea şi să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de comerţ 
care constituie o reproducţie, imitare sau traducere, putînd crea confuzie a unei mărci 
pe care autoritatea competentă a ţării de înregistrare sau de folosire o va considera că 
este notoriu cunoscută ca fiind deja marca a unei persoane admisă să bineficieze de 
prezenta Convenţie. 

Republica Moldova este membru al Convenţiei de la Paris şi autoritatea 
competentă – AGEPI urma să verifice dacă marca „BERKER” este notoriu cunoscută 
şi să refuze în înregistrarea ei. 

Înregistrînd marca „BERKER” după sine, T.Naumenco urmăreşte scopul de a 
monopoliza desfacerea producţiei „Berker” pe teritoriul Republicii Moldova, 
încălcîndu-se prevederile art. 10-bis al Convenţiei care prevede că membrii Uniunii 
sînt obligaţi să asigure cetăţenilor uniunii o protecţie efectivă împotriva concurenţei 
neloiale. 

SRL „Electrodesign” a obţinut dreptul de a comercializa producţia „BERKER” în 
Republica Moldova în baza contractului de vînzare-cumpărare încheiat cu 
producătorul, iar T.Naumenco, nedorind existenţa concurenţilor pe piaţă, dispunînd 
de înregistrarea acestei mărci după sine, dictează firmei „BERKER” să nu încheie 
relaţii contractuale cu alte firme cu scopul menţinerii preţurilor la producţia 
„BERKER” cît mai mari. 



 3 

Prin considerentele expuse, în temeiul art.4 din Legea nr.588/1995, art.art.  
6-bis, 10-bis ale Convenţiei de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, 
conform art.art. 239-241 CPC RM, instanţa 

 
h o t ă r ă ş t e: 

 
A admite cererile de chemare în judecată ale SRL „Design” şi a firmei germane 

„BERKER”. 
A anula înregistrarea mărcilor de comerţ „BERKER”, înregistrate de către AGEPI 

sub nr.8075 şi nr.8076 după Tatiana Naumenco cu nr. depozitului 009511 şi nr. 
009512 din 27 iulie 2000 şi hotărîrile Comisie de Apel a AGEPI privind respingerea 
contestaţiilor SRL „Electrodesign” şi firmei germane „BERKER”. 

Hotărîrea poate fi contestată în ordine de recurs la Curtea Supremă de Justiţie RM 
în termen de 15 zile. 

 
Preşedintele şedinţei                                                                       N. Budăi 
   
         

 


