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Dosar nr. 3215/2003
Şedinţa publicã de la 20 decembrie 2004
Asupra recursului de faţã;
Din examinarea lucrãrilor din dosar, constatã urmãtoarele:
Prin cererea înregistratã pe rolul Judecãtoriei sectorului 4 reclamantul D.C. a chemat în
judecatã pârâtele B.I.C.L. şi B.B.C. pentru a se dispune anularea brevetului de invenţie nr. 113710/1996
eliberat de OSIM Bucureşti având ca autoare pe pârâte şi recunoaşterea calitãţii de inventator şi titular al
brevetului de invenţie a reclamantului.
Prin sentinţa civilã nr. 346/2002 Judecãtoria sectorului 4 a admis excepţia de necompetenţã
materialã şi a declinat competenţa de soluţionare în favoarea Tribunalului Bucureşti.
Tribunalul Bucureşti, secţia a V – a civilã şi de contencios administrativ, a respins excepţia
tardivitãţii introducerii acţiunii ca neîntemeiatã şi, pe fond, a respins acţiunea ca neîntemeiatã reţinând,
în esenţã, cã potrivit art. 42 teza a II – a din Legea nr. 64/1991 cererea de anulare se poate face în tot
cursul duratei de valabilitate a brevetului de invenţie nr. 113710/B1/1996 respectiv 12 februarie 1996 –
12 februarie 2016. La data formulãrii acţiunii brevetul era valabil, astfel încât excepţia de tardivitate este
nefondatã.
S-a mai reţinut cã în temeiul art. 42 teza I din Legea nr. 64/1991 brevetul poate fi anulat doar în
mãsura în care se constatã cã la data cererii de înregistrare nu erau îndeplinite condiţiile pentru
existenţa unei invenţii brevetabile, or în speţã, dupã ce pârâtele au depus cererea pentru obţinerea
brevetului s-a constituit depozitul naţional reglementar cu începere de la 12 februarie 1996, OSIM
apreciind cã pârâtele sunt îndreptãţite la eliberarea brevetului având calitatea de inventator.
În opinia Tribunalului, singura dovadã pe care se sprijinã acţiunea, respectiv declaraţia
autenticã a pârâtelor nu este suficientã pentru a duce la concluzia cã brevetul a fost acordat cu
nerespectarea condiţiilor pentru existenţa unei invenţii brevetabile.
Împotriva sentinţei a declarat apel reclamantul arãtând cã instanţa de fond nu a constatat
calitatea sa de unic autor şi titular al brevetului de invenţie, în speţã nepunându-se problema anulãrii
brevetului emis de OSIM, ci aceea a calificãrii litigiului în raport de dispoziţiile regulii 18 F (3) cu privire
la declararea invenţiilor din HG 152/1992.
Prin decizia civilã nr. 47 A din 31 ianuarie 2003 Curtea de Apel Bucureşti, secţia a III – a civilã,
a respins apelul ca nefondat reţinând cã obiectul cererii introductive constã în anularea brevetului de
invenţie nr. 113710/1996 având ca autoare pe pârâte şi recunoaşterea calitãţii de inventator şi titular al
brevetului exclusiv pentru reclamant, or procedura anulãrii brevetului este expres prevãzutã de
dispoziţiile art. 42 din Legea nr. 64/1991.
În cauzã au fost respectate şi cerinţele art. 14 din Legea nr. 64/1991 cererea de brevet conţinând
datele de identificare a solicitantului, descrierea invenţiei, desene explicative, aşa încât aceasta s-a
înregistrat la OSIM, constituindu-se depozitul reglementar.
Hotãrârea nr. 5/2101/1998 a OSIM a fost emisã în urma procedurii de examinare a cererii de
brevet, inclusiv a calitãţii şi datelor solicitantului.
În cauzã nu s-au produs dovezi în legãturã cu eventuala contestare a acestui aspect.
S-a mai reţinut cã regula 18 F din HG 152/1992 nu vine decât sã certifice faptul cã declararea
inventatorilor se face pe rãspunderea solicitantului, iar eventualele litigii cu privire la declararea
inventatorilor sunt de competenţa instanţelor judecãtoreşti conform art. 61 din Legea nr. 64/1991.
Instanţa de apel a considerat cã declaraţia autenticã a pârâtelor-intimate nu poate produce
efecte decât în mãsura în care se coroboreazã şi cu alte probe din care sã reiasã neîndeplinirea cerinţelor
legate de momentul emiterii brevetului.
Reclamantul a declarat recurs împotriva deciziei instanţei de apel, întemeiat pe pct. 7 – 9 ale
art. 304 C. proc. civ. arãtând cã OSIM, la data depunerii depozitului, a apreciat incomplet calitatea de
autor a pârâtelor intimate, doar pe baza declaraţiilor nereale.
În sprijinul recursului, în afarã de declaraţia autentificatã a pârâtelor recurentul a mai depus
încã 2 declaraţii autentice ale numitelor G.N. şi D.V. (filele 4, 5 dosar recurs) prin care acestea atestã cã
recurentul este autorul invenţiei „ansa şi raportorul centizimal”.
Recursul este fondat.
Analizând actele şi lucrãrile dosarului, Curtea constatã cã instanţele care au instrumentat cauza
în fond şi apel nu au avut în vedere declaraţia autenticã existentã la fila 2 a dosarului de fond,
hotãrâtoare în soluţionarea cauzei şi care nu mai trebuie coroboratã cu alte probe, fiind suficientã în

dovedirea relei-credinţe a intimatelor care, la data depunerii cererii de brevet, şi-au atribuit calitatea de
autoare ale invenţiei „ansã radiestezicã”.
Astfel, cererea de brevet a fost formulatã de intimate cu încãlcarea art. 14 alin. (1) şi (2) din
Legea nr. 64/1991 (în redactarea existentã la 12 februarie 1996 când a fost fãcutã cererea de brevet)
deoarece acestea nu au declarat adevãratul inventator. Ulterior, intimatele prin declaraţia autentificatã
sub nr. 254 din 4 decembrie 2001 (fila 2 a dosarului de fond) au recunoscut faptul cã nu erau
îndreptãţite la eliberarea brevetului şi nu aveau calitatea de inventator şi titular la data depozitului
reglementar.
Recurentul-reclamant nu a cunoscut împrejurarea cã intimatele au solicitat acordarea
brevetului întrucât cererea nu a fost publicatã (acordarea brevetului s-a solicitat în regim de urgenţã
conform art. 26 din Legea nr. 64/1991).
Reaua-credinţã a intimatelor este probatã de recurent şi prin actele nou depuse, respectiv alte
douã declaraţii autentice prin care se atestã cã unicul autor al invenţiei este recurentul.
Faţã de cele ce preced recursul se priveşte ca fondat şi, urmare a admiterii lui vor fi casate
hotãrârile pronunţate. În baza art. 62 alin. (1) din Legea nr. 203/2002 de modificare şi completare a
Legii nr. 64/1991 se va trimite cauza la OSIM în vederea eliberãrii brevetului persoanei îndreptãţite şi
publicãrii schimbãrii titularului.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:
Admite recursul declarat de reclamantul D.C. împotriva deciziei civile nr. 47 A din 31 ianuarie
2003 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a III-a civilã. Modificã decizia în sensul cã admite apelul declarat
de reclamant împotriva sentinţei civile nr. 763 din 25 septembrie 2002 a Tribunalului Bucureşti, secţia a
V – a civilã şi de contencios administrativ. Schimbã sentinţa în sensul cã admite acţiunea formulatã
de reclamantul D.C. şi constatã cã pârâtele B.I.C.L. şi B.B.C. nu sunt îndreptãţite la
acordarea brevetului nr. 113710 emis în baza cererii nr. 96-00240 din 12 februarie 1996
pentru invenţia „Ansã radiestezicã”.
Trimite cauza la OSIM pentru eliberarea brevetului persoanei îndreptãţite şi
publicarea schimbãrii titularului.
Irevocabilã.
Pronunţatã în şedinţã publicã, astãzi 20 decembrie 2004.

