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 D E C I Z I E 

 

02 februarie 2011                                                                                 mun. Chişinău 

Colegiul civil şi de contencios administrativ   

  al Curţii Supreme de Justiţie                                 

în componenţă:   

Preşedintele şedinţei, judecătorul       Valeriu Doagă  

Judecătorii                                           Tatiana Răducanu, Iulia Cimpoi 

cu participarea interpretului Liubovi Izbaş   

 

examinînd în şedinţă publică cererea de recurs depusă de societatea cu 

răspundere limitată „Alsa Cosmetica”, în pricina civilă la cererea de chemare în 

judecată a „Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. Ltd. Şti. împotriva societăţii cu 

răspundere limitată „Alsa Cosmetica” cu privire la interzicerea utilizării mărcii, 

anularea mărcii înregistrate cu rea credinţă şi transferul mărcii pe numele său, 

împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 27 aprilie 2010, prin care acţiunea a 

fost admisă,    

 

c o  n s t a t ă: 

„Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. Ltd. Şti. la 13 ianuarie 2009 a depus cerere 

de chemare în judecată împotriva societăţii cu răspundere limitată „Alsa Cosmetica” 

cu privire la interzicerea utilizării mărcii, anularea mărcii înregistrate cu rea credinţă 

şi transferul mărcii pe numele său. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că, SRL „Alsa Cosmetica” este 

succesorul Întreprinderii Individuale „Hîrştiogă Aliona”, care a activat ca distribuitor 

exclusiv al produselor firmei „Gelişim Kozmetik” San. Ve  Tic. Ltd. Şti. (Turcia) pe 

teritoriul Republicii Moldova. Ca partener de afaceri ÎI „Hîrştiogă Aliona” nu a fost 

împuternicită să înregistreze marca „Gelişim Kozmetik” pe teritoriul Republicii 

Moldova. 

Astfel, nefiind autorizată ÎI „Hîrştiogă Aliona”  la 17 august 2006, fără acordul 

reclamantului a depus la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală  a RM cerere 

de înregistrare a mărcii combinate „Gelişim Kozmetik” pentru produsele şi serviciile 

din clasa 03 şi 35 conform clasificării internaţionale CIPS pe numele său. 

În baza contractului de distribuitor al produselor cosmetice pe teritoriul 

Republicii Moldova, ÎI „Hîrştiogă Aliona” a importat în perioada 2005-2007 produse 

de parfumerie sub marca „Gelişim Kozmetik”, fapt confirmat prin facturile de import 

a produselor de parfumerie direct de la producător. 

Ulterior, deoarece ÎI „Hîrştiogă Aliona”  nu şi-a onorat obligaţiunile stipulate 

în contract, contractul de distribuitor a fost reziliat. 

  În prezent, SRL „Alsa Cosmetica”, fiind succesorul fostului distribuitor 

exclusiv a ÎI „Hîrştiogă Aliona”, în special fiind aceleaşi persoane, acţionînd în 

continuare cu rea-credinţă încearcă să obţină venituri în urma însuşirii proprietăţii 

intelectuale străine. Conform art. 21 a Legii nr. 38 din 29 februarie 2008 „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 
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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”.  

Drept dovadă, că ÎI „Hîrştiogă Aliona” a cunoscut că marca de produs 

„Gelişim Kozmetik” aparţine agentului economic din Turcia, serveşte contractul de 

distribuitor nr. 00127/06-2006, încheiat între firma producătoare „Gelişim Kozmetik” 

San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Turcia) şi ÎI „Hîrştiogă Aliona”. 

A indicat că, SRL „Alsa Cosmetica” a înregistrat cu rea credinţă dreptul asupra 

mărcii de produs „Gelişim Kozmetik” a producătorului, a agentului economic din 

Turcia de la care importa produse de parfumerie, activînd ca distribuitor al acestor 

produse şi pe care, le dă drept ca fiind proprietatea sa. Mai mult ca atît, SRL „Alsa 

Cosmetica” încearcă  să-şi însuşească produsele importate de la producătorul din 

Turcia, care se află pe teritoriul Republicii Moldova, întreprinzînd şi acţiuni de blocaj 

al importului de produse de parfumerie marcate cu marca „Gelişim Kozmetik”. 

Dovadă este cererea depusă la Serviciul Vamal al Republicii Moldova de a bloca 

importul produselor marcate cu marca „Gelişim Kozmetik”. 

Consideră că ÎI „Hîrştiogă Alinoa”, predecesorul SRL „Alsa Cosmetica”  

acţionînd contrar prevederilor art. 6
septis

 a Convenţiei de la Paris şi a legislaţiei 

naţionale a art. 21 a Legii privind protecţia mărcilor cu rea credinţă a depus cererea 

de înregistrare a mărcii de produs din numele său şi a înregistrat cu rea credinţă 

această marcă cu nr. 15909 la AGEPI. 

Cere, „Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. Ltd. Şti. interzicerea utilizării mărcii 

nr. 15909 „Gelişim Kozmetik” înregistrată pe numele  SRL „Alsa Cosmetica” cu rea 

credinţă şi transferul mărcii nr. 15909 „Gelişim Kozmetik” în favoarea 

producătorului. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 19 iunie 2009 acţiunea a fost 

respinsă ca fiind neîntemeiată. 

Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 23 decembrie 2009 a fost admis 

recursul declarat de „Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. Ltd. Şti., casată hotărîrea 

primei instanţe cu restituirea pricinii spre rejudecare în primă instanţă. 

Pe parcursul judecării pricinii  în primă instanţă, după restituirea pricinii spre 

rejudecare, reclamantul şi-a concretizat pretenţiile socilitînd interzicerea utilizării 

mărcii nr. 15909 „Gelişim Kosmetik” înregistrată pe numele SRL „Alsa Cosmetica”, 

anularea mărcii nr. 15909 înregistrată la Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală din motivul acţiunii titularului SRL „Alsa Cosmetica” cu rea credinţă, 

transferul mărcii nr. 15909 „Gelişim Kosmetik” în favoarea producătorului.  

Suplimentar a invocat că ÎI „Hîrştiogă Aliona” nu a avut împuterniciri de la 

producător să depună cerere de înregistrare a mărcii „Gelişim Kozmetik” pe numele 

său, care se confirmă prin scrisoarea de la „Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

(Turcia), prin care confirmă că aceasta nu a împuternicit să înregistreze marca de 

produs „Gelişim Kozmetik”, în Republica Moldova. Consideră că la momentul 

depunerii cererii, precum şi după înregistrarea mărcii „Gelişim Kozmetik”, pîrîtul a 

acţionat cu rea credinţă, deoarece ştia de existenţa mărcii „Gelisim Kozmetik” şi 

denumirii de firmă „Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Turcia). 

Conform art. 55 al Convenţiei Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale 

SCT/21/2 din 15 mai 2009, referitor la motivele de refuz a tuturor tipurilor de mărci, 

semnat şi de Republica Moldova, acţiunea cu rea credinţă este considerată şi în cazul 
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cînd solicitantul unei mărci comerciale intenţionează printr-o înregistrare să 

obţină drepturile asupra mărcii comerciale a unei părţi terţe cu care a avut relaţii 

contractuale sau pre-contractuale. Faptul că ÎI „Hîrştiogă Aliona” avea un contract cu 

firma „Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Turcia), este cunoscut, mai mult ca 

atît contractul era în derulare în momentul cînd ÎI „Hîrştiogă Aliona” a depus cerere 

de înregistrare a mărcii combinate „Gelişim Kozmetik”. ÎI „Hîrştiogă Aliona” 

succesorul căreia este SRL „Alsa Cosmetica” a activat ca distribuitor al produselor 

firmei „Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Turcia) pe teritoriul Republicii 

Moldova, adică cunoştea bine produsele expuse pe piaţă, la fel ştia bine producătorul 

acestor produse. 

Acţiunea cu rea credinţă a ÎI „Hîrştiogă Aliona” la momentul depunerii cererii 

de înregistrare a mărcii partenerului său de afaceri se confirmă prin faptul că la 

momentul rezilierii contractului menţionat ÎI „Hîrştiogă Aliona” depune la Serviciul 

Vamal o cerere de stopare a importului produselor marcate cu marca combinată 

„Gelişim Kozmetik” cu nr. 15909. În acelaşi timp, ÎI „Hîrştiogă Aliona” în baza 

schimbării formei de organizare îşi modifică denumirea în SRL „Alsa Cosmetica”. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 27 aprilie 2010 acţiunea a fost 

admisă. Marca nr. 15909 „Gelişim Kozmetik”, înregistrată pe numele SRL „Alsa 

Cosmetica” a fost transferată pe numele  „Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. Ltd. Şti.. 

A fost interzis utilizarea mărcii nr. 15909 „Gelişim Kozmetik” de către SRL „Alsa 

Cosmetica”. 

SRL „Alsa Cosmetica” a depus cerere de recurs împotriva hotărîrii primei 

instanţe, cerînd admiterea recursului, casarea hotărîrii primei instanţe cu emiterea 

unei noi hotărîri cu privire la respingerea acţiunii. 

Recurentul, SRL „Alsa Cosmetica”, în motivarea recursului a indicat că, prima 

instanţă la emiterea hotărîrii nu a aplicat corect normele de drept material, n-a ţinut 

cont de prevederile art. 12, 26 al. (6) al Legii  privind protecţia mărcilor, art. 1199 

Cod civil, nu au fost constatate şi elucidate pe deplin toate circumstanţele care au 

importanţă pentru soluţionarea justă a pricinii, nu au fost examinate probele 

prezentate în şedinţă şi drept urmare a fost emisă o hotărîre ilegală şi neîntemeiată. 

A mai indicat că, SRL „Alsa Cosmetica” niciodată nu a fost reprezentantul sau 

agentul economic al firmei turceşti „Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. Ltd. Şti., nu a 

realizat niciodată pe bază permanentă pe teritoriul Republicii Moldova vreun gen de 

mediere şi nu a încheiat nici un fel de acorduri comerciale referitor la produsele 

cosmetice şi de parfumerie ale firmei turceşti „Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. Ltd. 

Şti.. Despre acest fapt se confirmă şi în contractul nr. 00127/06-2006 unde se indică 

clar că este un simplu contract de vînzare-cumpărare a produselor pentru perioada 08 

iunie 2006 – 08 iunie 2007 şi în acelaşi timp nici un fel de drepturi exclusive privind 

vînzarea produselor respective, vînzătorul nu oferă cumpărătorului. Niciodată nu a 

semnat contractul de distribuţie exclusivă nr. 002 din 10 februarie 2006, în limba rusă 

cu firma turcească „Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. Ltd. Şti., contractul dat a fost 

falsificat, fiind stipulat că este valabil pînă la 10 februarie 2006. 

Consideră că, prima instanţă a aplicat eronat art. 26 al. (6) al Legii RM nr. 38 

„Privind protecţia mărcilor”, deoarece în această normă de drept material nu este 

indicat în mod univoc faptul că transmiterea înregistrării a unei sau altei mărci de 

produs în folosul titularului a uneia din ţările Uniunii de la Paris se realizează gratuit.  
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A mai indicat faptul că mărcile de produs şi denumirea de firmă, sunt obiecte 

de proprietate industrială absolut diferite. Ele au legislaţie diferită, diferită procedură 

de înregistrare şi respectiv regim juridic.  

Reprezentantul recurentului SRL „Alsa Cosmetica”, Tatiana Bodiul, în şedinţa 

instanţei de recurs, recursul declarat l-a susţinut, cerînd admiterea acestuia, casarea 

hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărîri de respingere a acţiunii. 

Reprezentantul intimatului „Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. Ltd. Şti., Leonid 

Cotruţa, în şedinţa instanţei de recurs a solicitat respingerea recursului şi menţinerea 

hotărîrii primei instanţe. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală, Maria Matfeev, în şedinţa instanţei de recurs a solicitat ca admiterea sau 

respingerea recursului să fie lăsată la discreţia instanţei de recurs. 

Audiind reprezentanţii părţilor, studiind materialele dosarului, Colegiul civil şi 

de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul întemeiat 

şi care urmează a fi admis cu casarea integrală a hotărîrii primei instanţe şi emiterea 

unei noi hotărîri de admitere parţială a acţiunii din următoarele considerente. 

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

recursul, este în drept să admită recursul şi să dea o nouă hotărîre fără a restitui 

pricina spre rejudecare, anulînd hotărîrea primei instanţe dacă nu este necesar să 

verifice suplimentar dovezile prezentate în instanţa de recurs şi dacă circumstanţele 

pricinii au fost stabilite de prima instanţă, însă normele de drept material au fost 

aplicate eronat. 

Verificînd argumentele recursului în raport cu materialele cauzei Colegiul civil 

şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră criticile 

invocate în recurs parţial întemeiate din considerentele ce succed. 

În şedinţa de judecată s-a constatat, că în perioada anilor 2005-2007 ÎI 

„Hîrştiogă Aliona” a importat şi comercializat produse de parfumerie sub marca 

„Gelişim Kozmetik” (Turcia) pe teritoriul Republicii Moldova în baza contractului de 

distribuţie exclusivă al produselor cosmetice nr. 002 din 10 februarie 2006 şi 

contractului de distribuţie pentru perioada 08 iunie 2006-08 iunie 2007, nr. 00127/06 

– 2006 (f.d. 105-107, 108-109) de la producătorul „Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. 

Ltd. Şti. (Turcia). 

La 18 ianuarie 2008 ÎI „Hîrştiogă Aliona” a primit de la Agenţia de Stat pentru 

Proprietate Industrială a RM certificatul de înregistrare a mărcii cu nr. 15909 

„Gelişim Kozmetik”. În continuare, la 22 august 2008 în cadrul AGEPI  ÎI „Hîrştiogă 

Aliona” a depus o cerere de modificare a numelui titularului mărcii cu nr. 15909 

„Gelişim Kozmetik” din ÎI „Hîrştiogă Aliona” în SRL „Alsa Cosmetica”. 

La fel, s-a stabilit că, la 17 august 2006, Întreprinderea Individuală „Hîrştiogă 

Aliona” a depus în cadrul Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale a 

RM o cerere de înregistrare a mărcii combinate „Gelişim Kozmetik” pentru produsele 

şi serviciile din clasa 03 şi 35,conform clasificării internaţionale CIPS. 

Conform art. 26 al. (6) al Legii nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind 

protecţia mărcilor, legiuitorul a recunoscut dreptul titularului dreptului la marca 

protejată într-un stat membru a Uniunii de a solicita pe cale judiciară, transferul 

dreptului exclusiv asupra mărcii şi înregistrarea acesteia de pe numele 

reprezentantului sau agentului, pe numele său, în cazul în care agentul sau 
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reprezentantul titularului au înregistrat marca, fără autorizaţia (consimţământul) 

titularului mărcii într-un stat membru a Uniunii, cu excepţia cazului cînd agentul sau 

reprezentantul îşi justifică acţiunile. 

Prevederile date reies şi din art. 6 
seties

 al. (1) şi al. (2) al Convenţiei de la Paris, 

care menţionează că „dacă agentul sau reprezentantul celui care este titularul unei 

mărci într-una din ţările Uniunii va cere, fără autorizaţia acestui titular, înregistrarea 

pe propriul său nume a mărcii respective în una sau mai multe din aceste ţări, titularul 

va avea dreptul să se opună acestei înregistrări 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 unei mărci va avea dreptul, sub rezerva al. (1) de mai sus, să se opună 

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

folosire. 

Cerinţe generale cu privire la agentul comercial sunt prevăzute şi în art. 1199 

Cod civil. Şi anume al. (1) prevede că, agentul comercial este persoană fizică 

întreprinzător independent căreia i s-au încredinţat împuterniciri permanente de 

intermediere sau de încheiere de contracte comerciale cu bunuri şi servicii în numele 

şi pe contul unei alte întreprinderi (principal). 

Prin urmare, reieşind din prevederile art. 26 al. (6) al Legii nr. 38/2008 şi art. 

6
septis

 al Convenţiei de la Paris, doar un contract de agent comercial oferă posibilitatea 

de a solicita transferul înregistrării mărcii în favoarea sa.  

În acest context, instanţa de recurs consideră întemeiate criticile recurentului 

SRL „Alsa Cosmetica” cu privire la lipsa calităţii de reprezentant sau agent a 

intimatului titularului dreptului exclusiv asupra mărcii, „Gelişim Kozmetik” (Turcia), 

deoarece atât în momentul declanşării prezentului litigiu cât şi pe toată durata de 

desfăşurare a acestuia, între recurentul SRL „Alsa Cosmetica” şi intimatul Gelişim 

Kozmetik San. Ve Tic. Ltd. Şti. nu au existat nici un fel de raporturi juridice 

contractuale, cu atât mai mult raporturi juridice de reprezentare sau agenţie 

comercială.  

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie  

consideră că prima instanţă neîntemeiat, cu încălcarea prevederilor art. 26 al. (6) din 

Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor, a dispus transferul 

înregistrării dreptului exclusiv asupra mărcii în favoarea intimatului, deoarece la 

cazul din speţă, nu este întrunită, condiţia legală a calităţii de reprezentant sau agent 

comercial al SRL „Alsa Cosmetica”, în raport cu „Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. 

Ltd. Şti., calitate care trebuie să fie constatată printr-un act juridic sui generis, adică 

printr-un contract în sensul expus mai sus, care să existe în momentul pronunţării 

deciziei cu privire la transferul înregistrării dreptului asupra mărcii. 

Avînd în vedere considerentele expuse instanţa de recurs constată că instanţa 

de fond eronat a interpretat prevederile art. 26 al. (6) al Legii privind protecţia 

mărcilor sub aspectul corespunderii contractului de distribuţie exclusivă încheiat între 

ÎI „Hîrştiogă Aliona” şi intimat cerinţelor în vederea transferului înregistrării mărcii 

în favoarea ultimului. 

În aceste condiţii, urmează a se admite în această parte recursul SRL „Alsa 

Cosmetica” cu casarea hotîrîrii instanţei de fond în partea dată cu emiterea unei noi 

hotărîri de respingere a pretenţiei cu privire la transferul mărcii nr. 15909 „Gelişim 
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Kozmetik”, înregistrată pe numele SRL „Alsa Cosmetica” în favoarea 

producătorului „Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. Ltd. Şti. ca neîntemeiată. 

În ce priveşte pretenţia cu privire la anularea mărcii înregistrată cu rea-credinţă 

de SRL „Alsa Cosmetica”  cu dispunerea în consecinţă a interzicerii utilizării mărcii 

respective de către SRL „Alsa Cosmetica”, argumentele recurentului cu privire la 

buna sa credinţă instanţa de recurs le consideră neîntemeiate, deoarece contravin 

probelor administrate în cauză şi consideră că în această parte acţiunea reclamantului 

– intimat urmează să fie admisă ca întemeiată din următoarele considerente. 

Conform legislaţiei în vigoare, AGEPI nu este în drept să ceară solicitantului 

prezentarea informaţiei referitor la activitatea acestuia, la scopul înregistrării etc., 

toate acţiunile solicitantului fiind admise reieşind din principiile bunei credinţe. 

Anume din aceste considerente examinarea temeiurilor de rea credinţă la anularea 

unei mărci este de competenţa instanţei de judecată. Mai mult ca atît, pentru anularea 

înregistrării mărcii este suficient doar constatarea unui singur motiv invocat.   

Art. 21 al Legii privind protecţia mărcilor prevede expres motivele absolute de 

nulitate a mărcii.  

Conform art. 21 al. (1) lit. b) al Legii privind protecţia mărcilor, marca este 

declarată nulă dacă solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii 

cererii de înregistrare a mărcii, dacă 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 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 interpretarea sistematică a clauzelor pct. pct. 1), 2) şi 6) a 

Contractului de Distribuţie nr. 00127/06-2006 încheiat între ÎI „Hârştiogă Aliona” pe 

de o parte şi producătorul Gelişim Kozmetik San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Turcia) pe de altă 

parte (f. d. 108-109), rezultă fără echivoc faptul că între 08 iunie 2006 şi 08 iunie 

2007, Întreprinderea Individuală „Hârştiogă Aliona” a fost distribuitorul exclusiv al 

producătorului „Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Turcia) în RM, având 

dreptul exclusiv de a importa şi comercializa produsele vânzătorului – producător pe 

teritoriul Republicii Moldova, în raport cu alţi comercianţi. Exclusivitatea rezultă 

expres din clauza pct. 6) din contractul nominalizat, în virtutea căreia, vânzătorul – 

producător nu are dreptul să transmită produsele sale spre realizare în Republica 

Moldova altui comerciant decât ÎI „Hârştiogă Aliona”. 

 În aceste împrejurări, este cert faptul că ÎI „Hîrştiogă Aliona” şi SRL „Alsa 

Cosmetica”, succesorul în drepturi a ÎI „Hârştiogă Aliona”, care a obţinut acest drept 

în urma modificării actelor statutare ale ÎI „Hîrştiogă Aliona”, a cunoscut la 

momentul înregistrării cererii la AGEPI a RM, la 17 august 2006, cît şi la 22 august 

2008 cînd ÎI „Hîrştiogă Aliona” a depus cerere de modificare a numelui titularului 

mărcii în SRL „Alsa Cosmetica”, că marca „Gelişim Kozmetik” este înregistrată şi 

protejată în Turcia (adică într-o ţară membră a Uniunii) şi este promovată în 

Republica Moldova. Promovarea produsului în Republica Moldova rezultă din faptul 

exportării produselor cosmetice de marca „Gelişim Kozmetik” (Turcia), conform 

contractului menţionat mai sus. Deci, dacă vânzătorul-producător a purces la 
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înstrăinarea produselor cosmetice în Republica Moldova care purtau marca în 

litigiu, din această conduită rezultă implicit faptul că marca respectivă a fost şi este 

promovată în Republica Moldova, începând cu anul 2005 şi până în prezent. Având 

în vedere că iniţierea unei simple campanii de publicitate de către recurent, neînsoţite 

de activităţi comerciale, constituie un mijloc de promovare a unei mărci- a fortiori. 

Cu atât mai mult, exportul şi vânzarea produsului care poartă marca în litigiu, care se 

bucură de renume în ţara de origine (Turcia) pe teritoriul Republicii Moldova 

constituie un mijloc de promovare a produsului şi a mărcii.  

De asemenea, conform documentului oficial al Serviciului Vamal al RM nr. 

10/4-126 din 18 februarie 2008 (f.d. 136), ÎI „Hârştiogă Aliona” la 12 februarie 2008 

a solicitat Serviciului Vamal al RM aplicarea măsurilor la frontieră în vederea 

protecţiei obiectului dreptului de proprietate intelectuală a mărcii înregistrate la 

AGEPI a Republicii Moldova nr. 15909, pe perioada 18 februarie 2008-18 februarie 

2009. Deci, practic ÎI „Hârştiogă Aliona”, predecesorul recurentei SRL „Alsa 

Cosmetica”, folosindu-se de dreptul exclusiv asupra mărcii, a blocat exportul în 

Republica Moldova a produselor cosmetice care purtau marca în litigiu, de către 

intimatul Gelişim Kozmetik San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Turcia), cu toate că marca în 

litigiu din momentul înregistrării la AGEPI la data de 18 ianuarie 2008 şi modificării 

numelui titularului mărcii în SRL „Alsa Cosmetica” până în prezent, nu a fost folosită 

efectiv de către titular în Republica Moldova. Adică, ÎI „Hârştiogă Aliona” şi ulterior 

SRL „Alsa Cosmetica” n-au întreprins nici o activitate de producţie sau 

comercializare a produselor cosmetice cu marca înregistrată sub nr. 15909 „Gelişim 

Kozmetik” pe teritoriul Republicii Moldova, marca fiind folosită exclusiv în scop de 

blocaj a importurilor produselor cosmetice care poartă aceiaşi marcă şi care provin de 

la fostul partener comercial- producător  „Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. Ltd. Şti 

(Turcia).  

Relevantă în acest sens, este conduita recurentului SRL „Alsa Cosmetica” care 

în esenţă, după înregistrarea mărcii în litigiu, nu a folosit dreptul la marcă în scopul 

recunoscut de legiuitor (activitate de producţie, comercializare), ci a solicitat 

organelor vamale a Republicii Moldova blocarea importurilor produselor care purtau 

marca în litigiu, după care, a încercat înstrăinarea drepturilor asupra mărcii în litigiu, 

fostului partener comercial la suma preliminară de 3000 Euro. 

În aceste împrejurări, fostul partener comercial pentru a evita blocajul 

importurilor pe teritoriul Republicii Moldova şi pentru a putea comercializa în 

continuare produsele cosmetice care poartă marca în litigiu, se vedea silit să cumpere 

drepturile asupra mărcii în litigiu, impuse de recurent. 

Conform actului de procedură SCT/21/2 din 15 mai 2009 , aprobat de 

Comitetul Permanent cu privire la Legea despre mărcile comerciale, proiectele 

industriale şi indicaţiile de provenienţă Sesiunea douăzeci şi unu Geneva, 22-26 iunie 

2009, al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, semnat şi de Republica 

Moldova ca parte, art. 55 prevede că nu ar trebui să fie acordată protecţie unui simbol 

în cazul în care înregistrarea acestuia a fost efectuată cu rea credinţă. Problema de 

rea-credinţă este examinată cu referinţă la circumstanţele din data depunerii cererii, 

însă totuşi nu există o definiţie internaţională a termenului de rea credinţă. În general, 

acţiunea de rea credinţă  poate fi considerată drept „incorectitudinea cu care se 

încalcă standardele comportamentului comercial acceptabil”, acţiunea de rea-credinţă 
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poate fi la fel demonstrată şi prin alt comportament. Are loc o acţiune de rea 

credinţă în cazul în care solicitantul unei mărci comerciale intenţionează printr-o 

înregistrare să înainteze drepturile asupra mărcii comerciale a unei părţi terţe cu care 

ea sau el a avut relaţii contractuale sau pre-contractuale.  

Prin urmare, instanţa de recurs consideră că o asemenea conduită a SRL „Alsa 

Cosmetica” nu poate fi recunoscută de bună credinţă, pentru că recurenta sub 

pretextul apărării dreptului de proprietate intelectuală, îşi exercită abuziv drepturile 

asupra mărcii, în scopul realizării unui câştig fără o justă cauză, detunrnând astfel, 

dreptul de proprietate intelectuală asupra mărcii, de la scopul pentru care a fost 

recunoscut de legiuitor. Astfel, legiuitorul a recunoscut dreptul de folosinţă exclusivă 

a mărcii de către titular, numai cu bună credinţă, în scopul desfăşurării activităţii 

economice de producţie şi comerţ, în scopul deosebirii produselor de acelaşi gen ale 

comercianţilor diferiţi, în scopul stimulării concurenţei şi în consecinţă a sporirii 

calităţii unui produs, promovat sub o anumită marcă în detrimentul altor produse de o 

calitate mai slabă, promovate sub altă marcă.  

În consecinţă, reieşind din cumulul probelor administrate, având în vedere 

sensul şi rostul mărcilor, rost relevat de legiuitor la art. 5 din Legea nr. 38-XVI din 

29.02.2008 privind protecţia mărcilor, un semn care să poată servi la deosebirea 

produselor şi serviciilor unei persoane de cele ale altor persoane, Colegiul civil şi de 

contencios administrativ consideră că este stabilit cert că SRL „Alsa Cosmetica” a 

înregistrat dreptul asupra mărcii în litigiu, nu în scopul în care i-a fost recunoscut 

acest drept de legiuitor, pentru aşi promova propriile produse şi a le deosebi de cele 

ale altor producători, ci în alte scopuri, în special pentru a folosi acest semn cu rea 

credinţă în scopul obţinerii unui folos material injust, în paguba fostului partener 

comercial „Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Turcia) conform dezvoltărilor 

expuse mai sus. Ad absurdum, recurentul SRL „Alsa Cosmetica” a fost şi este liberă 

să-şi înregistreze o infinitate de semne în calitate de marcă şi nu semnul folosit de 

fostul partener comercial.  

Pentru aceste considerente, Colegiul consideră neîntemeiate criticile formulate 

de recurent în această parte şi, pe cale de consecinţă, consideră hotărîrea primei 

instanţe  neîntemeiată şi în partea menţionată ca fiind nemotivată în fapt şi în drept şi  

care urmează să fie casată cu emiterea unei noi hotărîri de admitere a  acţiunii în 

partea anulării mărcii cu nr. 15909 „Gelişim Kosmetik” înregistrată de SRL „Alsa 

Cosmetica” cu rea credinţă cu dispunerea interzicerii utilizării mărcii respective de 

către SRL „Alsa Cosmetica”. 

Astfel, din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că, 

circumstanţele pricinii au fost stabilite de către prima instanţă, însă normele de drept 

material au fost interpretate eronat şi nu este necesară verificarea suplimentară a 

cărorva dovezi, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 

Justiţie ajunge la concluzia de a admite recursul, de a casa integral hotărîrea primei 

instanţe şi de a emite o nouă hotărîre prin care acţiunea „Gelişim Kozmetik” San. Ve 

Tic. Ltd. Şti. împotriva societăţii cu răspundere limitată „Alsa Cosmetica” cu privire 

la interzicerea utilizării mărcii, anularea mărcii înregistrate cu rea credinţă şi 

transferul mărcii pe numele său de admis parţial ca întemeiată. 

În conformitate cu art.417 al.(1) lit. c), art.419 CPC, Colegiul civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, 
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d e c i d e: 

Se admite recursul declarat de societatea cu răspundere limitată „Alsa 

Cosmetica”. 

Se casează hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 27 aprilie 2010, în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată a „Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

împotriva societăţii cu răspundere limitată „Alsa Cosmetica” cu privire la interzicerea 

utilizării mărcii, anularea mărcii înregistrate cu rea credinţă şi transferul mărcii pe 

numele său şi se emite o nouă hotărîre prin care: 

Se admite parţial acţiunea „Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. Ltd. Şti. împotriva 

societăţii cu răspundere limitată „Alsa Cosmetica” cu privire la interzicerea utilizării 

mărcii, anularea mărcii înregistrate cu rea credinţă şi transferul mărcii pe numele său. 

Se anulează marca nr. 15909 „Gelişim Kozmetik” înregistrată cu rea credinţă 

de către societatea cu răspundere limitată „Alsa Cosmetica” la Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală cu interzicerea utilizării mărcii respective de către societatea 

cu răspundere limitată „Alsa Cosmetica”. 

În rest, acţiunea se respinge ca neîntemeiată. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

Preşedintele şedinţei,                                          Valeriu Doagă 

judecătorul               

Judecătorii                                                           Tatiana Răducanu 

 

                                                                             Iulia Cimpoi 

 


