
Dosarul nr. 2-4/11 

H O T Ă R Î R E 

Î n  n u m e l e  L e g i i 

06 mai 2011                                                                             mun. Chişinău 

Curtea de APEL Chişinău 

Având în componenţa sa : 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                           M. Ciugureanu 

Grefier                                                                                     M. Griţcan 

 

examinând în şedinţa publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată 

iniţială depusă de către SRL „Tehelan” către Paladi Oleg şi AGEPI din RM privind 

anularea mărcii cu denumirea „Freshmaker” nr. 20217, „Fulya”, nr. 19648, ambele 

cu titularul Paladi Oleg, şi cererea de chemare în judecată conexată depusă de către 

Fulya Kozmetik Islak Mendil Imalat Ve Paz. Ltd.Sti către Paladi Oleg şi AGEPI 

din RM privind anularea mărcii cu denumirea „Freshmaker” nr. 20217, „Fulya”, 

nr. 19648, încasarea de la pârâţi în mod solidar cheltuielile de judecată în sumă de 

2960 lei şi dauna morală în sumă de 200 000 lei, 

c o n s t a t ă : 

SRL „Tehelan” s-a adresat cu cererea de chemare în judecată către Paladi 

Oleg şi AGEPI din RM privind anularea mărcii cu denumirea „Freshmaker” cu nr. 

20217 şi a mărcii şi denumirea „Fulya” cu nr. 19648, ambele cu titularul Paladi 

Oleg. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat, că la AGEPI în RM a fost 

înregistrată pe numele lui Paladi Oleg două mărci în mod ilegal. Astfel după Paladi 

Oleg a fost înregistrată marca cu denumirea „Freshmaker” după clasificarea (511) 

Nisa clasa 3 - preparate cosmetice şi parfumerie, cu excepţia produselor naturale 

utilizate la fabricarea produselor cosmetice şi în parfumerie; uleiuri esenţiale, 

loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor; şerveţele pentru îngrijirea 

pielii copiilor, produse igienice pentru copii, 35 - publicitate, gestiunea afacerilor 

comerciale; administrare comercială; import-export..., în pofida faptului că anterior 



datei de depunere a cererii de depozit din parte lui Paladi Oleg 24.12.2008, titularul 

primar al mărcii „Freshmaker” firma Fulya Kozmetik Islak Mendil Imalat Ve Paz. 

Ltd. (Turcia) a depus al 04.04.2008 la nivel internaţional cerere de extindere a 

drepturilor inclusiv pentru R. Moldova (data notificării - 06.11.2008) cu privire la 

înregistrarea mărcii „Freshmaker” ca „element figurativ” după clasificarea (511) 

Nisa, clasa 3, preparate cosmetice şi parfumerie, iar privitor la cererea depusă de 

ultimul, AGEPI nu a dat refuz. 

Reţine reclamantul, că în prezent Paladi Oleg, fiind titularul mărcii 

„Freshmaker” şi totodată conducătorul firmei SRL „Cleber” care importă produse 

similare de la producătorul Fulya Kozmetik Islak Mendil Imalat Ve Paz. Ltd. 

(Turcia), întreprinde acţiuni cu privire la aplicarea restricţiilor la vama RM faţă de 

SRL „Tehelan” care este distribuitorul exclusiv al produselor de marca 

„Freshmaker” în baza de contact cu Fulya Kozmetik Islak Mendil Imalat Ve Paz. 

Ltd (Turcia). 

Suplimentar menţionează reclamantul, că în prezent la AGEPI sunt 

înregistrate 2 mărci cu denumirea „Freshmaker”, una ca fiind „verbală” înregistrată 

după Paladi Oleg şi alta ca „element figurativ” înregistrată după Fulya Kozmetik 

Islak Mendil Imalat Ve Paz. Ltd, ambele cu aceiaşi denumire „Freshmaker”, care 

datorită identităţii la pronunţare şi similitudinii de produse pe care le desemnează 

aceste două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de 

asociere între mărci. 

Cere reclamantul anularea mărcii cu denumirea „Freshmaker” cu nr. 20217 

din data înregistrării şi mărcii cu denumirea „Fulya” cu nr. 19648, ambele titularul 

Paladi Oleg din data înregistrării. 

Ulterior, Fulya Kozmetik Islak Mendil Imalat Ve Paz. Ltd s-a adresat cu 

cererea de chemare în judecată către Paladi Oleg şi AGEPI din RM privind 

anularea mărcii cu denumirea „Freshmaker” cu nr. 20217 şi a mărcii şi denumirea 

„Fulya” cu nr. 19648, ambele cu titularul Paladi Oleg. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat, că la momentul depunerii cererii 

pentru înregistrarea mărcii comerciale „Freshmaker” (24.12.2008) Oleg PALADI 



ştia despre existenţa acestei mărci în Turcia (înregistrarea de bază - 08.11.2006), 

care se bucura de renume în ţara sa de origine (Turcia) şi este promovată în 

Republica Moldova. 

Reţine reclamantul, că Paladi Oleg fiind titular al mărcilor „Freshmaker” şi 

„Fulya” încalcă drepturile exclusive ale reclamantului ca fiind titularul legal al 

mărcilor, care sunt protejate de Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii 

intelectuale din 20.03.1883, care a intrat în vigoare pentru Moldova la data de 

25.12.2009, Constituţia RM, legea N2 38 din 29.02.2008 „privind protecţia 

mărcilor comerciale” şi de către alte acte normative în domeniul protecţiei 

proprietăţii intelectuale. 

Suplimentar menţionează reclamantul, că prin înregistrarea mărcii „Fulya” pe 

numele lui paladi Oleg, ultimul întreprinde acţiuni de constrângere a reclamantului 

la exportul produselor de marca „Freshmaker” în Moldova pe care se aplică 

simbolul „Fulya” şi numele „Fulya” ca partea componentă a numelui 

producătorului - Fulya Kozmetik Islak Mendil Imalat Ve Paz.Ltd (Turcia). 

Astfel întru apărarea drepturilor legale a titularului mărcilor sale comerciale 

Reclamant în condiţiile art.61 alin. 1, 2 al legii privind protecţia mărcilor a obţinut 

dreptul de a iniţia acţiunea în judecată întru declararea nule mărcilor „Freshmaker” 

şi „Fulya” ambele cu titularul Paladi Oleg. 

Cere reclamantul anularea mărcii cu denumirea „Fresmaker” cu nr. 20217 din 

data înregistrării şi mărcii cu denumirea „Fulya” cu nr. 19648, ambele titularul 

Paladi Oleg din data înregistrării. 

Ambele dosare prin încheierea din 28.04.11 au fost conexate într-un singur 

dosar. 

În şedinţa de judecată reprezentantul reclamanţilor I.Olaru a susţinut acţiunile, 

solicitând admiterea acestora ca întemeiate, iar prin cerere de concretizare a 

solicitat încasarea de la pârâţi în mod solidar cheltuielile de judecată în sumă de 

2960 lei şi dauna morală în sumă de 200 000 lei, anexând în acest sens factura de 

traducere în sumă de 2640 lei şi confirmare privind achitarea serviciilor notariale 

în sumă de 320 lei. 



Reprezentantul pârâtului A. Airapetean în şedinţa de judecată a considerat 

acţiune neîntemeiate, solicitând respingerea acestora, menţionând, că în 

corespundere cu prevederile art. 4 lit A alin. (1) din Convenţia de la Paris pentru 

protecţia proprietăţii industriale, încheiată la 20 martie 1883/Aderat prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 1328-XII din 11.03.93, cel care a depus în condiţii reglementare, 

într-una dintre ţările uniunii, o cerere de brevet de invenţie, de model de utilitate, 

de desen sau model industrial, de marcă de fabrică sau de comerţ, sau succesorul 

său în drepturi, va beneficia, pentru a efectua depozitul în celelalte ţări, de un drept 

de proprietate în termenele stabilite, iar potrivit dispoziţiilor lit. B din articolul 

citat, în consecinţă, depozitul efectuat ulterior într-una din celelalte ţări ale uniunii 

înainte de expirarea acestor termene nu va putea fi invalidat de fapte săvârşite între 

timp, cum ar fi mai ales un  alt depozit, publicarea invenţiei sau exploatarea ei, 

punerea în vânzare a unor exemplare ale desenului sau modelului, folosirea mărcii. 

Mai reţine reprezentantul pârâtului, că în corespundere cu prevederile alin. (3) 

art. 6 din Convenţia de la Paris, o marcă înregistrată reglementar într-una dintre 

ţările uniunii va fi considerată ca independentă de mărcile înregistrate în celelalte 

ţări ale uniunii, inclusiv ţara de origine. În acest context menţionăm, că conform 

alin. (1) din articolul citat, condiţiile de depunere şi de înregistrare a mărcilor de 

fabrică sau de comerţ vor fi stabilite în fiecare ţară a uniunii de legislaţia naţională. 

În felul acesta, potrivit alin. (1) art. 40 din legea privind protecţia mărcilor nr. 38-

XVI din 29.02.2008, în termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare 

a mărcii, titularul unei mărci anterioare sau al unei mărci recunoscute notorii, 

titularul unui drept anterior cu privire la propriul nume sau imagine, la o indicaţie 

geografică sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau model industrial 

protejat sau titularul unui drept de autor, precum şi orice altă persoană interesată, 

poate formula o opoziţie la înregistrarea mărcii pe motiv că înregistrarea acesteia 

ar trebui refuzată în baza prevederilor art.8 Opoziţii la înregistrarea mărcii pot fi 

formulate, de asemenea, în termen de 3 luni de la data publicării modificărilor în 

cererea de înregistrare a mărcii, în cazul când aceste modificări se referă la 

reproducerea mărcii sau la lista de produse şi/sau servicii. 



Reţine reprezentantul pârâtului, că dispoziţii similare sunt prevăzute şi în alin. 

(4) art. 6 ter din Convenţia de la Paris - Orice ţară a uniunii va putea, în termen de 

12 luni de la primirea notificării, să transmită ţării sau organizaţiei internaţionale 

interguvernamentale interesate eventualele sale obiecţii, prin intermediul biroului 

internaţional. 

Mai mult ca atât, potrivit art. 39 sin Legea privind protecţia mărcilor, în 

termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, orice persoana 

fizică sau juridică, precum şi orice grup de fabricanţi, producători, prestatori de 

servicii, comercianţi sau consumatori poate prezenta în scris la AGEPI observaţii 

motivate privind necesitatea de a refuza înregistrarea mărcii, şi anume în baza art. 

7. 

Reprezentantul pârâtului mai reţine, că de către reclamant - titularul unei 

mărci anterioare, n-a fost depusă o asemenea opoziţie în termenul stabilit de 

legislaţia în vigoare. Pârâtul - titularul mărcilor naţionale „Fulya” nr. 19648, data 

depozit 03.04.2009 şi „Freshmaker” nr. 20217 data depozit 24.12.2008 a depus la 

AGEPI, conform legislaţiei în vigoare, cererile de înregistrare a mărcilor 

susmenţionate. În conformitate cu procedura de aplicare a Legii privind protecţia 

mărcilor, cererile depuse au fost publicate, după care au fost supuse procedurii de 

examinare. 

Concomitent menţionează reprezentantul pârâtului, că în această perioadă, de 

la prima publicare până la înregistrare nu au fost depuse contestaţii de la terţe 

persoane, care ar fi fost împotriva înregistrării mărcilor solicitate după cum s-a 

menţionat mai sus. Prin urmare marca naţională, „Fulya” nr. 19648, data depozit 

03.04.2009 a fost înregistrată pentru produsele din cl. 03 - preparate pentru albit şi 

alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi 

şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 

produse pentru îngrijirea dinţilor; şi serviciile din cl. 35 - publicitate; gestiunea 

afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea 

produselor; servicii prestate de magazine, iar marca „Freshmaker” nr. 20217 data 

depozit 24.12.2008 a fost înregistrată pentru produsele din cl. 03 - preparate 



cosmetice şi parfumerie, cu excepţia produselor naturale utilizate la fabricarea 

produselor cosmetice şi în parfumerie; uleiuri esenţiale, loţiuni pentru păr; produse 

pentru îngrijirea dinţilor; şerveţele pentru îngrijirea pielii copiilor, produse igienice 

pentru copii; şi serviciile din cl. 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; studiul pieţei, investigaţii pentru afaceri, informaţii pentru 

afaceri, susţinere în comercializarea produselor sus-menţionate; import-export; 

lucrări de birou; servicii prestate de reţele de magazine specializate; recepţionarea 

comenzilor, servicii de publicitate, de promovare a produselor sus-menţionate, 

servicii de publicare a textelor publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul, angro; 

participarea şi organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale, organizarea şi 

participarea la târguri în scopuri comerciale şi de promovare; relaţii cu publicul; 

distribuirea eşantioanelor; demonstrare şi etalare de produse, conform clasificării 

internaţionale CIPS. 

Consideră reprezentantul pârâtului că, prin acţiunile sale de depunere a 

cererilor pentru înregistrare a mărcilor menţionate nu a încălcat legislaţia naţională 

şi nici cea internaţională privind protecţia proprietăţii industriale. Atât marca 

„Fulia” nr. 19648, data depozit 03.04.2009, cât şi marca „Freshmaker” nr. 20217 

data depozit 24.12.2008 nu aduc atingere unei mărci anterioare înregistrate pe 

teritoriul Republicii Moldova. 

Cere reprezentantul pârâtului de a respinge acţiunile înaintate ca neîntemeiate 

şi nefondate. Cerinţele cu privire la încasarea prejudiciului moral în sumă de 200 

000 lei precum şi cheltuielilor de traducere şi pentru perfectarea cere 

reprezentantul pârâtului de a fi respinse în legătură cu necesitatea respingerii 

fondului cauzei. 

Reprezentantul AGEPI D. Ciuş în şedinţa de judecată a considerat acţiunile 

neîntemeiate, solicitând respingerea acestora, menţionând, că conform prevederilor 

legislaţiei naţionale (art. 6 al Legii nr. 38/2008), precum şi a tratatelor 

internaţionale la care Republica Moldova este parte, dreptul la marcă poate fi 

dobândit de orice persoană fizică sau juridică naţională sau străină. Legislaţia în 

domeniul mărcilor nu impune condiţia desfăşurării activităţii de producţie, de 



comerţ sau de prestare a serviciilor, la data depunerii cererii de înregistrare a 

mărcii. 

Reţine reprezentantul pârâtului, că din prevederile art. 21 al Legii nr. 38/2008 

reiese că acţiunile de rea-credinţă la depunerea unei mărci spre înregistrare pot fi 

săvârşite de către solicitant/titular, dar nicidecum de către AGEPI. În această 

ordine de idei, reclamantul urma să prezinte instanţei de judecată probe concrete 

care confirmă circumstanţele menţionate la art. 21 al Legii nr. 38/2008. 

Referitor la anularea mărcii în temeiul art. 22 (1) lit. a), potrivit acestui articol, 

„marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, în cazul când există o 

marcă anterioară menţionată la art. 8 alin. (2)”.Concomitent menţionează 

reprezentantul pârâtului, că în calitate de mărci anterioare, în sensul art. 8 alin. (2) 

din Legea nr. 38/2008) sunt: 

„a) mărcile a căror dată de depozit sau, după caz, de prioritate, în sensul art. 

34, este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii, ţinând cont, 

după caz, de dreptul de prioritate, în sensul art. 33 sau, după caz, în sensul art. 35, 

invocat în sprijinul acestei mărci, şi care aparţin următoarelor categorii: 

- mărci înregistrate în Republica Moldova; 

- înregistrări internaţionale care îşi extind efectele în Republica Moldova; 

b) cererile de înregistrare a mărcilor menţionate la lit. a), sub rezerva 

înregistrării acestora; 

c) mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după 

caz, la data priorităţii invocate în sprijinul cererii în conformitate cu art. 36, sunt 

recunoscute notorii în Republica Moldova în sensul art. 6 bis din Convenţia de la 

Paris”. 

În acest sens, menţionează reprezentantul pârâtului că la data de 07.09.2009, a 

fost acceptată pe teritoriul Republicii Moldova marca internaţională combinată 

„Freshmaker” nr. 980172 din 04.04.2008, titular Fulya Kozmetik Islak Mendil 

Imalat Ve Pazarlama Limited Şirketi, Adnan Kahveci Mahallesi Gumuşsuyu 

Sokak No: 1 Gurpinar Buyukcekmece Istanbul, Turcia fiind protejată pe teritoriul 

Republicii Moldova pentru produsele clasei 03 - detergenţi, alţii decât pentru 



utilizarea în operaţiunile de fabricare şi în scopuri medicale, amidon pentru rufe, 

înălbitori de rufe, săpunuri, balsamuri, produse chimice pentru limpezire de uz 

casnic (maşină de spălat), produse abrazive, şi anume ţesături de şmirghel, hîrtie de 

smirghel, pulberi şi paste de şmirghel, pietre ponce, paste; produse de lustruit, 

produse de lustruit pentru haine din piele, produse de lustruit pentru articole din 

metal, produse de lustruit pentru articole din lemn; produse de lustruit pentru 

podele, produse naturale utilizate la fabricarea produselor cosmetice şi parfumerie 

şi a săpunului. 

Reprezentantul pârâtului mai reţine, că după data de 07.09.2009, la momentul 

examinării cererii de înregistrare a mărcii naţionale „Freshmaker” nr. depozit 

024768 din 24.12.2008, din lipsa produselor din clasa 03 au fost excluse produsele 

ce se conţin în marca internaţională nr. 980172, conform listei de produse sus-

menţionate. Astfel, ambele mărci la acea etapă au fost solicitate pentru produse 

diferite din clasa 03. 

Suplimentar menţionează reprezentantul pârâtului, că prin notificarea din 

19.11.2009, practic după finalizarea procedurilor de examinare, OMPI a informat 

toate ţările desemnate conform mărcii nr. 980172, inclusiv Republica Moldova, 

despre corectarea listei produselor din clasa 03, fiind extinsă protecţia pentru: 

detergenţi, alţii decât pentru utilizarea în operaţiunile de fabricaţie şi în scopuri 

medicale, amidon pentru rufe, înălbitori de rufe, săpunuri, balsamuri, produse 

chimice pentru limpezire de uz casnic (maşină de spălat), parfumuri, apă de 

colonie, loţiuni pentru scopuri cosmetice, uleiuri esenţiale, deodorante pentru uz 

personal, ulei de trandafir, antiperspirante, loţiuni după ras, lac de unghii, rujuri, 

creme, vopsele de păr, şampoane, loţiuni pentru păr, spray-uri pentru păr, coloranţi 

pentru păr, preparate pentru ondularea părului, creioane pentru sprâncene, 

cosmetice pentru sprâncene, praf, pudră, preparate pentru eliminarea ojei, rimeluri, 

vaselină pentru scopuri cosmetice, jeleu pentru scopuri cosmetice, preparate 

cosmetice pentru slăbire, preparate cosmetice pentru gene, truse cosmetice, 

produse pentru ras, săpunuri pentru ras, lână de bumbac pentru scopuri cosmetice, 

ţesături impregnate cu loţiuni cosmetice, tampoane pentru curăţarea urechilor; 



şerveţele umede, săpun dezinfectant, săpun antiperspirant, paste de dinţi, produse 

pentru îngrijirea gurii (nu pentru scopuri medicale), ţesături de şmirghel, hârtie de 

smirghel, produse de lustruit pentru mobilier şi 

Consideră reprezentantul pârâtului, că ţinând cont de faptul că marca 

internaţională nr. 980172 „Freshmaker” şi marca naţională nr. 20217 „Freshmaker” 

coexistă pe teritoriul Republicii Moldova, fiind înregistrate pentru unele produse 

identice din clasa 03 şi nici unul din titulari nu a contestat înregistrarea acestora la 

AGEPI, din care considerente acest capăt de cerere urmează a fi respinsă. 

Referitor la susţinerea reprezentantului reclamanţilor precum că mărcile sunt 

similare şi generează riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de 

asociere între mărci, atenţionează reprezentantul pârâtului asupra faptului că în 

afară de un simplu enunţ privind existenţa unui risc de confuzie, reprezentantul 

reclamanţilor nu a prezentat careva probe relevante în acest sens, precum ar fi un 

sondaj sociologic sau o expertiză calificată, realizată de către o instituţie 

specializată în acest domeniu. 

Suplimentar menţionează reprezentantul pârâtului, că potrivit art. 22 alin. (1) 

lit. d), marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, în cazul utilizarea 

mărcii poate fi interzisă în virtutea unui alt drept de anterior, în special a dreptului 

la nume, dreptului la imagine, unui drept de autor, dreptului la o indicaţie 

geografică sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un model 

industrial protejat, unui alt drept de proprietate industrială protejat conform legii. 

Reţine reprezentantul pârâtului, că având în vedere motivul de fapt, în 

susţinerea argumentului respectiv, acest temei de anulare a mărcii nu poate fi luat 

în consideraţie, deoarece anularea mărcii pe motivul existenţei unui nume 

comercial anterior datei de depozit a mărcii înregistrate este reglementat de art. 

22(1) c). Mai mult ca atât, în acest sens, reclamantul urma să prezinte constatarea 

instanţei de judecată a numelui Fulya Kozmetik Islak Mendil Imalat Ve Pazarlama 

Limited Şirketi ca denumire de firmă bine cunoscută în Republica Moldova până la 

data de depozit a mărcii Fulya nr. 19648. 



Cere reprezentantul pârâtului de a respinge acţiunile înaintate ca neîntemeiate 

şi nefondate. 

Audiind explicaţiile părţilor şi analizând materialele pricinii, instanţa 

consideră acţiunile neîntemeiate şi pasibile de a fi respinse din următoarele 

considerente.  

Paladi Oleg - titularul mărcilor naţionale „Fulia” nr. 19648, data depozit 

03.04.2009 şi „Freshmaker” nr. 20217 data depozit 24.12.2008 a depus la AGEPI 

cererile de înregistrare a mărcilor susmenţionate. În conformitate cu procedura de 

aplicare a Legii privind protecţia mărcilor, cererile depuse au fost publicate, după 

care au fost supuse procedurii de examinare şi în urma examinării mărcile 

menţionate au fost înregistrate. 

În corespundere cu prevederile art. 6 din Legea privind protecţia mărcilor nr. 

38-XVI din 29.02.2008, titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul 

de persoane fizice şi/sau juridice în numele căreia/căruia marca este protejată în 

conformitate cu prezenta lege. Drepturile dobândite prin înregistrarea mărcii în 

Registrul naţional al mărcilor se confirmă prin titlul de protecţie – certificatul de 

înregistrare a mărcii. Drepturile asupra mărcii pot fi dobândite individual sau în 

coproprietate în indiviziune. Modul de utilizare a drepturilor în coproprietate 

asupra mărcii se stabileşte prin acordul încheiat între coproprietari. În caz contrar, 

litigiul se soluţionează de instanţa de judecată competentă. 

Potrivit art. 4 lit. A alin. (1) din Convenţia de la Paris pentru protecţia 

proprietăţii industriale, încheiată la 20 martie 1883/Aderat prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 1328-XII din 11.03.93, cel care a depus în condiţii reglementare, 

într-una dintre ţările uniunii, o cerere de brevet de invenţie, de model de utilitate, 

de desen sau model industrial, de marcă de fabrică sau de comerţ, sau succesorul 

său în drepturi, va beneficia, pentru a efectua depozitul în celelalte ţări, de un drept 

de prioritate în termenele stabilite, iar potrivit dispoziţiilor lit. B din articolul citat, 

în consecinţă, depozitul efectuat ulterior într-una din celelalte ţări ale lumii înainte 

de expirarea acestor termene nu va putea fi invalidat de fapte săvârşite între timp, 



cum ar fi mai ales un alt depozit, publicarea invenţiei sau exploatarea ei, punerea în 

vânzare a unor exemplare ale desenului sau modelului, folosirea mărcii. 

În corespundere cu prevederile art. 6 alin. (3) din Convenţia de la Paris, o 

marca înregistrată reglementar într-una dintre ţările uniunii va fi considerată ca 

independentă de mărcile înregistrate în celelalte ţări ale uniunii, inclusiv ţara de 

origine, iar conform alin (1) din articolul citat, condiţiile de depunere şi de 

înregistrare a mărcilor de fabrică sau de comerţ vor fi stabilite în fiecare ţară a 

uniunii de legislaţia naţională. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 40 alin. (1) din Legea privind protecţia 

mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, în termen de 3 luni de la data publicării cererii 

de înregistrare a mărcii, titularul unei mărci anterioare sau al unei mărci 

recunoscute notorii, titularul unui drept anterior cu privire la propriul nume sau 

imagine, la o indicaţie geografică sau la o denumire de origine protejată, la un 

desen sau model industrial protejat sau titularul unui drept de autor, precum şi 

orice altă persoană interesată, poate formula o opoziţie la înregistrarea mărcii pe 

motiv că înregistrarea acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art.8. Opoziţii 

la înregistrarea mărcii pot fi formulate, de asemenea, în termen de 3 luni de la data 

publicării modificărilor în cererea de înregistrare a mărcii, în cazul când aceste 

modificări se referă la reproducerea mărcii sau la lista de produse şi/sau servicii. 

Potrivit art. 39 din Legea privind protecţia mărcilor, în termen de 3 luni de la 

data publicării cererii de înregistrare a mărcii, orice persoană fizică sau juridică, 

precum şi orice grup de fabricanţi, producători, prestatori de servicii, comercianţi 

sau consumatori poate prezenta în scris la AGEPI observaţii motivate privind 

necesitatea de a refuza înregistrarea mărcii, şi anume în baza art. 7. 

În cadrul examinării cauzei în fond s-a stabilit cu certitudine că de către 

reclamant - Fuly Kozmetik Islak Mendil Imalat Ve Paz. Ltd - titularul unei mărci 

anterioare, n-a fost depusă o asemenea opoziţie în termenul stabilit de legislaţia în 

vigoare. 



Se supune criticii motivele invocate de către reprezentantul reclamanţilor 

referitor la faptul, că mărcile înregistrate sunt lovite de nulitate absolută potrivit 

dispoziţiilor art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea privind protecţia mărcilor. 

În acest sens instanţa reţine, că în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) 

din Legea 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: 

a) marca a fost înregistrată contrar prevederilor art. 7; 

b) solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în 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. 

Potrivit art. 118 alin. (1) CPC al RM obligaţia probaţiunii aparţine părţii, 

fiecare parte trebuie să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al 

pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu dispune altfel. 

Analizând materialul probator administrat în cauză prin raportare la motivele 

nulităţii actului juridic invocate de către reprezentantul reclamanţilor în cadrul 

examinării cauzei, instanţa reţine, că n-au fost prezentate probe în confirmarea 

circumstanţelor pe care le-au invocat. 

La fel se supune criticii motivele invocate de către reprezentantul 

reclamanţilor referitor la faptul, că mărcile înregistrate sunt lovite de nulitate 

relativă potrivit dispoziţiilor art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea privind protecţia 

mărcilor. 

În acest sens instanţa reţine, că în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) 

lit. a) din Legea 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, 



şi în cazul când există o marcă anterioară menţionată la art.8 alin.(2) şi se 

îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin.(1) din articolul respectiv, iar potrivit art. 8 

alin. (2) în sensul alin.(1), mărci anterioare sânt: 

a) mărcile a căror dată de depozit sau, după caz, de prioritate, în sensul art.34, 

este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii, ţinând cont, după 

caz, de dreptul de prioritate, în sensul art.33 sau, după caz, în sensul art.35, invocat 

în sprijinul acestei mărci, şi care aparţin următoarelor categorii: 

- mărci înregistrare în Republica Moldova; 

- înregistrări internaţionale care îşi extind efectele în Republica Moldova; 

b) cererile de înregistrare a mărcilor menţionate la lit.a), sub rezerva 

înregistrării acestora; 

c) mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după 

caz, la data priorităţii invocate în sprijinul cererii în conformitate cu art.36, sânt 

recunoscute notorii în Republica Moldova în sensul art.6 bis din Convenţia de la 

Paris. 

În cadrul examinării cauzei în fond s-a stabilit cu certitudine, că la 

07.09.2009, a fost acceptată pe teritoriul Republicii Moldova marca internaţională 

combinată „Freshmaker” nr.980172 din 04.04.2008, titular Fulya Kozmetik Islak 

Mendit Imalat Ve Pazrlama Limited Şirketi, Adnan Kahveci Mahallesi Gumuşsuyu 

Sokak No: 1 Gurpinar Buyukcekmece Istanbul, Turcia fiind protejată pe teritoriul 

Republicii Moldova pentru produsele clasei 03 - detergenţi, alţii decât pentru 

utilizarea în operaţiunile de fabricaţie şi în scopuri medicale, amidon pentru rufe, 

înălbitori de rufe, săpunuri, balsamuri, produse chimice pentru limpezire de uz 

casnic (maşină de spălat), produse abrazive, şi anume ţesături de şmirghel, hârtie 

de şmirghel, pulberi şi paste de şmirghel, pietre ponce, paste; produse de lustruit, 

produse de lustruit pentru haine din piele, produse de lustruit pentru articole din 

metal, produse de lustruit pentru articole din lemn; produse de lustruit pentru 

podele, produse naturale utilizate la fabricarea produselor cosmetice şi parfumerie 

şi a săpunului. 



La fel s-a constatat, că după data de 07.09.2009, la momentul examinării 

cererii de înregistrare a mărcii naţionale „Freshmaker” nr. depozit 024768 din 

24.12.2008, din lista produselor din clasa 03 au fost excluse produsele ce se conţin 

în marca internaţională nr. 980172, conform listei de produse sus-menţionate. 

Astfel, ambele mărci la cea etapă au fost solicitate pentru produse diferite din clasa 

03, iar prin notificarea din 19.11.2009, practic după finalizarea procedurilor de 

examinare, OMPI a informat toate ţările desemnate conform mărcii nr. 980172, 

inclusiv Republica Moldova, despre corectarea listei produselor din clasa 03, fiind 

extinsă protecţia pentru: detergenţi, alţii decât pentru utilizarea în operaţiunile de 

fabricaţie şi în scopuri medicale, amidon pentru rufe, înălbitori de rufe, săpunuri, 

balsamuri, produse chimice pentru limpezire de uz casnic (maşină de spălat), 

parfumuri, apă de colonie, loţiuni pentru scopuri cosmetice, uleiuri esenţiale, 

deodorante pentru uz personal, ulei de trandafir, antiperspirante, loţiuni după ras, 

lac de unghii, rujuri, creme, vopsele de păr, şampoane, loţiuni pentru păr, spray-uri 

pentru păr, coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea părului, creioane 

pentru sprâncene, cosmetice pentru sprâncene, praf, pudră, preparate pentru 

eliminarea ojei, rimeluri, vaselina pentru scopuri cosmetice, jeleu pentru scopuri 

cosmetice, preparate cosmetice pentru slăbire, preparate cosmetice pentru gene, 

truse cosmetice, produse pentru ras, săpunuri pentru ras, lână de bumbac pentru 

scopuri cosmetice, ţesături impregnate cu loţiuni cosmetice, tampoane pentru 

curăţarea urechilor; şerveţele umede, săpun dezinfectant, săpun antiperspirant, 

paste de dinţi, produse pentru îngrijirea gurii (nu pentru scopuri medicale), ţesături 

de şmirghel, hârtie de şmirghel, produse de lustruit pentru mobilier şi 

În felul acesta, instanţa reţine, că marca internaţională nr. 980172 

„Freshmaker” şi marca naţională nr. 20217 „Freshmaker” coexistă pe teritoriul 

Republicii Moldova, fiind înregistrate pentru unele produse identice din clasa 03 şi 

nici unul din titulari nu a contestat înregistrarea acestora la AGEPI, din care 

considerente acţiunea înaintată în această parte este neîntemeiată şi nefondată. 

Motivele invocate de către reprezentantul reclamanţilor referitor la faptul, că 

mărcile înregistrate sunt similare şi generează riscul de confuzie pentru 



consumator, inclusiv riscul de asociere între mărci, precum şi motivul existenţei 

unui nume comercial anterior datei de depozit a mărcii înregistrate instanţa le 

consideră neîntemeiate, din considerente că aceste motive sunt doar declarative, 

fără a prezenta careva probe relevante în acest sens contrar prevederilor art. 118 

CPC. 

În corespundere cu prevederile art. 37 alin. (1) din legea privind protecţia 

mărcilor, în termen de o lună de la data depunerii cererii de înregistrare, AGEPI 

examinează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 30 alin. (2) pentru atribuirea 

unei date de depozit, iar conform art. 38 din legea citată, în cazul în care condiţiile 

stabilite la art.37 alin.(6) lit. a) sânt îndeplinite, cererea de înregistrare a mărcii se 

publică în cel mult 3 luni de la data de depozit. 

Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin . (1) în termen de 3 luni de la data publicării 

cererii de înregistrare a mărcii, orice persoană fizică sau juridică, precum şi orice 

grup de fabricanţi, producători, prestatori de servicii, comercianţi sau consumatori 

poate prezenta în scris la AGEPI observaţii motivate privind necesitatea de a 

refuza înregistrarea mărcii, şi anume în baza art.7. Persoanele care prezintă 

observaţii nu dobândesc calitatea de parte în cadrul procedurilor desfăşurate la 

AGEPI, iar conform alin. (2) din articolul citat, observaţiile specificate la alin. (1) 

sânt notificate solicitantului care, în termen de 2 luni de la data notificării, va putea 

să-şi expună punctul de vedere. În cazul în care solicitantul nu-şi va expune 

punctul de vedere în termenul menţionat, observaţiile vor fi examinate în baza 

materialelor existente. 

În acest sens instanţa reţine, că în cadrul examinării cauzei în fond s-a 

constatat, că de la prima publicare până la înregistrare nu au fost depuse contestaţii 

de la terţe persoane, care ar fi fost împotriva înregistrării mărcilor solicitate. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 40 alin. (1) din Legea privind protecţia 

mărcilor, în termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, 

titularul unei mărci anterioare sau al unei mărci recunoscute notorii, titularul unui 

drept anterior cu privire la propriul nume sau imagine, la o indicaţie geografică sau 

la o denumire de origine protejată, la un desen sau model industrial protejat sau 



titularul unui drept de autor, precum şi orice altă persoană interesată, poate formula 

o opoziţie la înregistrarea mărcii pe motiv că înregistrarea acesteia ar trebui 

refuzată în baza prevederilor art. 8, iar potrivit art. 46 din legea civilă, în cazul în 

care, în urma examinării cererii conform art. 37 şi 41, se constată că sânt 

îndeplinite condiţiile pentru înregistrarea mărcii, precum şi în cazul în care nu a 

fost depusă nici o contestaţie împotriva înregistrării conform art. 47 alin (1) sau 

contestaţiile depuse au fost respinse printr-o decizie definitivă, AGEPI decide 

înregistrarea mărcii, cu condiţia achitării taxei stabilite. Datele privind înregistrarea 

mărcii se înscriu în Registrul naţional al mărcilor, iar titularul i se eliberează 

certificatul de înregistrare a mărcii. Datele referitoare la înregistrare se publică în 

BOPI. 

Astfel, prin urmare marca naţională, „Fulia” nr. 19648, data depozit 

03.04.2009 a fost înregistrată pentru produsele din cl. 03 - preparate pentru albit şi 

alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi 

şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 

produse pentru îngrijirea dinţilor; şi serviciile din cl. 35 - publicitate; gestiunea 

afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea 

produselor; servicii prestate de magazine, iar marca „Freshmaker” nr. 20217 data 

depozit 24.12.2008 a fost înregistrată pentru produsele din cl. 03 - preparate 

cosmetice şi parfumerie, cu excepţia produselor naturale utilizate la fabricarea 

produselor cosmetice şi în parfumerie; uleiuri esenţiale, loţiuni pentru păr; produse 

pentru îngrijirea dinţilor; şerveţele pentru îngrijirea pielii copiilor, produse igienice 

pentru copii; şi serviciile din cl. 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; studiul pieţei, investigaţii pentru afaceri, informaţii pentru 

afaceri, susţinere în comercializarea produselor sus-menţionate; import-export; 

lucrări de birou; servicii prestate de reţele de magazine specializate; recepţionarea 

comenzilor, servicii de publicitate, de promovare a produselor sus-menţionate, 

servicii de publicare a textelor publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul, angro; 

participarea şi organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale, organizarea şi 

participarea la târguri în scopuri comerciale şi de promovare; relaţii cu publicul; 



distribuirea eşantioanelor; demonstrare şi etalare de produse, conform clasificării 

internaţionale CIPS. 

Analizând materialul probator administrat în cauză prin rapoarte la motivele 

invocate de către reprezentantul reclamanţilor în cadrul examinării cauzei, instanţa 

reţine, că acesta nu a prezentat instanţei probe în confirmarea circumstanţelor pe 

care le-au invocat. Odată cu respingerea fondului cauzei, instanţa respinge şi 

cerinţele cu privire la încasarea cheltuielilor de judecată în sumă de 2960 lei şi 

dauna morală în sumă de 200 000 lei. 

În fine, din considerentele şi având în vedere faptul, că reclamantul nu a 

îndeplinit obligaţia legală de probaţiune, aducând doar afirmaţii în susţinerea 

poziţiei sale, iar circumstanţele pricinii au fost stabilite pe deplin şi nu este 

necesară verificarea suplimentară a căror-va dovezi, instanţa ajunge la concluzia de 

a respinge cererile de chemare în judecată integral. 

În finalitatea celor reflectate, potrivit prevederilor art. 238-241 CPC al RM, 

instanţa de judecată  

hotărăşte: 

Acţiunea înaintată de către SRL „Tehelan” împotriva Paladi Oleg şi AGEPI 

din RM privind anularea mărcii cu denumirea „Freshmaker” nr. 20217, „Fulya”, 

nr. 19648, ambele cu titularul Paladi Oleg se respinge ca neîntemeiată şi nefondată. 

Acţiunea înaintată de către Fulya Kozmetik Islak Mendil Imalat Ve Paz. 

Ltd.Sti împotriva Paladi Oleg şi AGEPI din RM privind anularea mărcii cu 

denumirea „Freshmaker” nr. 20217, „Fulya”, nr. 19648, încasarea de la pârâţi în 

mod solidar cheltuielile de judecată în sumă de 2960 lei şi dauna morală în sumă 

de 200 000 lei se respinge ca neîntemeiată şi nefondată. 

Hotărârea cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 20 

zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

 

Preşedintele şedinţei, 

         judecător                                                                        M. Ciugureanu 



 

 

 


