
 

                                                                                                          dosarul nr. 2r-397/11 

prima instanţă:  M. Ciugureanu 

 

                                             

                                                  D E C I Z I E 

 

1 decembrie     2011                                                                                                            mun. Chişinău 

 

 

                                      Colegiul Civil şi de contencios administrativ 

                                                     al Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţa: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul  - Valeriu Doagă        

Judecătorii                                        -   Iulia Cimpoi, Tatiana Răducanu                

 

examinând în şedinţă publică recursul declarat de  SRL „Tehelan” şi Fulya Kozmetik Islak   

Mendil Imalat  Ve Paz Ltd.  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de  SRL 

„Tehelan”  împotriva  lui Paladi Oleg şi AGEPI cu privire  la anularea mărcilor şi încasarea 

cheltuielilor de judecată şi la cererea de chemare în judecată depusă de Fulya Kozmetik Islak  

Mendil Imalat  Ve Paz Ltd (Turcia) împotriva lui Paladi Oleg  şi AGEPI cu privire   la anularea 

mărcilor, încasarea cheltuielilor de judecată şi  repararea prejudiciului moral,   împotriva hotărârii 

Curţii de Apel Chişinău din   6 mai 2011 

 

                                                                                c o n s t a t ă 

 

 La  8 decembrie 2010 SRL „Tehelan”   a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui 

Paladi Oleg şi AGEPI cu privire  la anularea mărcilor şi încasarea cheltuielilor de judecată.  

În motivarea acţiunii  SRL „Tehelan”  a indicat că,  pe numele lui  Paladi Oleg  au fost 

înregistrate  două mărci în mod egal. Astfel, 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 etc. în pofida faptului, că  anterior datei depunerii cererii de depozit  din partea lui 

Paladi Oleg, 24 decembrie 2008, titularul primar al mărcii   „Freshmaker” firma  Fulya Kozmetik 

Islak   Mendil Imalat   Ve Paz Ltd (Turcia)  a depus  la 4 aprilie 2008  la nivel internaţional cerere 

de extindere a drepturilor  inclusiv pentru Republica Moldova (data notificării 6 noiembrie 2008 )  

cu privire la înregistrarea mărcii „Freshmaker”  ca  „element  figurativ”  după clasificarea  511 

Nisa clasa 3,  preparate  cosmetice şi parfumerie, iar privind  cererii depuse de ultimul, AGEPI nu 

a dat refuz. 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  Republicii Moldova  firmei  SRL „Tehelan”, care  este distribuitorul exclusiv al produselor  

de marca „Freshmaker” în baza contractului încheiat cu firma  Fulya Kozmetik Islak  Mendil 

Imalat  Ve Paz Ltd (Turcia). În prezent la AGEPI  sunt înregistrate  2 mărci cu denumirea 

„Freshmaker”, una  ca fiind „verbală”, înregistrată  pe numele lui Paladi Oleg şi alta  ca „element  

figurativ”, înregistrată după Fulya Kozmetik Islak   Mendil Imalat   Ve Paz Ltd (Turcia). 

SRL „Tehelan”  solicită  anularea mărcilor  „Freshmaker” nr. 20217 şi   „Fulya”  nr.19648 

din data înregistrării, a căror titular este Paladi Oleg şi încasarea cheltuielilor de judecată.  

Ulterior, la data de 30 martie 2011 Fulya Kozmetik Islak  Mendil Imalat  Ve Paz Ltd 

(Turcia) a înaintat acţiune  împotriva lui Paladi Oleg  şi AGEPI cu privire   la anularea mărcilor,  

încasarea cheltuielilor de judecată şi repararea prejudiciului moral.   

În  motivarea acţiunii  Fulya Kozmetik Islak   Mendil Imalat  Ve Paz Ltd (Turcia)  a indicat, 

că la momentul depunerii cererii  privind înregistrarea  mărcii comerciale „Freshmaker”, 24 

decembrie 2008,  Paladi Oleg. ştia despre existenţa  acestei mărci în Turcia (înregistrarea de bază  

8 noiembrie 2006).  

Astfel, Paladi Oleg., fiind titularul  mărcilor  cu denumirea „Freshmaker” nr. 20217 şi   

„Fulya” cu nr.19648,  încalcă drepturile  exclusive ale  Fulya Kozmetik Islak   Mendil Imalat  Ve 

Paz Ltd (Turcia), care  este titularul legal  al  mărcilor nominalizate, care sunt protejate de 

Convenţia de la Paris privind  protecţia  proprietăţii intelectuale din 20 martie  1883,  în Republica   

Moldova  intrată în vigoare   la data de 25 decembrie 2009.  

Fulya Kozmetik Islak  Mendil Imalat  Ve Paz Ltd (Turcia) solicită  anularea mărcilor  

„Freshmaker”  nr. 20217 şi  „Fulya”  nr.19648 din data înregistrării, a căror titular este Paladi 

Oleg, încasarea cheltuielilor de judecată şi  repararea prejudiciului moral  în sumă de 200000 lei.  

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 28 aprilie 2011 cererile de chemare în judecată  

depuse de SRL „Tehelan”  şi Fulya Kozmetik Islak  Mendil Imalat  Ve Paz Ltd (Turcia) au fost 

conexate  într-un singur dosar.  

Prin hotărârea Curţii de Apel  Chişinău din  6 mai 2011  acţiunile au fost respinse.  

SRL „Tehelan” şi Fulya Kozmetik Islak   Mendil Imalat Ve Paz Ltd. au declarat recurs 

împotriva hotărârii primei instanţe, solicitînd admiterea recursului, casarea hotărârii primei 

instanţe  cu restituirea pricinii spre  rejudecare în prima instanţă.  

În motivarea recursului a indicat că, nu au fost dovedite circumstanţele considerate  de prima 

instanţă ca fiind stabilite, concluziile  primei instanţe, expuse în hotărîre, sunt în contradicţie  cu 

circumstanţele pricinii.  

Reprezentantul  SRL „Tehelan” şi Fulya Kozmetik Islak  Mendil Imalat Ve Paz Ltd. 

(Turcia) Olaru Irina,  în şedinţa de judecată a instanţei de recurs a susţinut  recursul declarat, 

solicitînd  admiterea recursului, casarea hotărârii  primei instanţe  cu restituirea pricinii spre  

rejudecare în prima instanţă. 

Reprezentantul lui Paladi  Oleg, Airapetean Artur, în şedinţa de judecată a instanţei de recurs 

a solicitat respingerea recursului şi menţinerea hotărârii primei instanţe pe care o consideră legală 

şi întemeiată. 

Reprezentantul AGEPI, Ciuşi Doina, în şedinţa de judecată a instanţei de recurs a solicitat 

respingerea recursului şi menţinerea hotărârii primei instanţe pe care o consideră legală şi 

întemeiată. 
Audiind reprezentanţii părţilor, studiind materialele dosarului, Colegiul civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul întemeiat care urmează a fi admis 



 

cu casarea integrală a hotărârii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărâri  privind  admiterea 
parţială a  acţiunii din următoarele  motive.    

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 hotărâre fără a restitui pricina spre rejudecare, anulând 

hotărârea primei instanţe dacă nu este necesar să verifice suplimentar dovezile prezentate. 

În şedinţa de judecată a instanţei de recurs s-a constatat că,  Agenţia de Stat  

pentru Proprietatea  Intelectuală  a înregistrat  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 etc.  şi    marca „Fulya”  nr.19648 pe numele lui Paladi Oleg.  

Anterior datei depunerii cererii de depozit  din partea lui Paladi Oleg, 24 decembrie 2008, 

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

Paz Ltd (Turcia)  a depus  la 4 aprilie 2008  la nivel internaţional cerere de extindere 

a drepturilor  inclusiv pentru Republica Moldova (data notificării 6 noiembrie 2008 )  

cu privire la înregistrarea mărcii „Freshmaker”  ca  „element  figurativ”  după clasificarea  

511 Nisa clasa 3,  preparate  cosmetice şi parfumerie, iar privind  cererii depuse de ultimul, 

AGEPI nu a dat refuz. 

 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 Republicii Moldova  firmei  SRL „Tehelan”, care  este distribuitorul exclusiv al 

produselor  de marca „Freshmaker” în baza contractului încheiat cu firma  Fulya Kozmetik 

Islak  Mendil Imalat  Ve Paz Ltd (Turcia).  

Actualmente  la AGEPI  sunt înregistrate  2 mărci cu denumirea „Freshmaker”, 

una  ca fiind „verbală”, înregistrată  pe numele lui Paladi Oleg şi alta  ca „element  figurativ”, 

înregistrată după Fulya Kozmetik Islak   Mendil Imalat   Ve Paz Ltd (Turcia).  

Titularul iniţial a solicitat anularea mărcilor înregistrate pe numele lui Paladi 

Oleg.    

Prin hotărîrea  primei instanţe  au fost  respinse acţiunea înaintată de  SRL  „Tehelan”   

împotriva lui Paladi Oleg şi AGEPI privind anularea mărcii cu denumirea  „Freshmaker” nr. 

20217,  „Fulya”  nr.19648, ambele  cu titularul Paladi Oleg şi  acţiunea înaintată de  Fulya 

Kozmetik Islak  Mendil Imalat  Ve Paz Ltd. Sti  împotriva lui Paladi  Oleg şi AGEPI privind 

anularea mărcii  cu denumirea „Freshmaker” nr. 20217,  „Fulya”  nr.19648,  încasarea de la pîrîţi 

în mod solidar  a cheltuielilor de judecată în sumă de 2960 lei şi a daunei morale în sumă de 

200000 lei.   

Instanţa de recurs consideră că prima  instanţă a aplicat eronat  normele de drept  material şi 

în special prevederile  Legii  privind  protecţia  mărcilor nr. 38-XVI din   29 februarie 2008. 

Prevederile acestei legi  reglementează   raporturile juridice  ce apar în procesul  înregistrării, 

protecţiei juridice şi  utilizării  mărcilor.  

În speţă,  raporturile juridice se referă  la existenţa  unei  mărci înregistrate anterior  şi 

înregistrarea altei mărci  pentru   produse identice din clasa 03.  

Litigiul  în cauză se referă la existenţa  unei mărci anterioare, care  conform art.8  din legea 



 

menţionată  instanţa competentă urma să refuze  înregistrarea mărcii.  

Conform art.8  alin.(1) şi alin. (2) lit. lit. a), b) şi c)  Legea nr.38-XVI din   29 februarie 2008 

privind  protecţia  mărcilor,  motive  de refuz de înregistrare a mărcii se consideră  în cazul cînd 

marca:  

 a) este identică cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse şi/sau servicii 

identice;  

b) este identică ori similară cu o marcă anterioară şi, din cauza identităţii ori 

similitudinii produselor şi/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, 

există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca 

anterioară;  

c) este identică ori similară cu o marcă anterioară şi este solicitată spre 

înregistrare pentru produse şi/sau servicii care nu sînt similare cu cele pentru care 

marca anterioară este înregistrată, în cazul cînd marca anterioară se bucură de renume 

în Republica Moldova şi dacă utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar 

aduce un profit nemeritat din caracterul distinctiv ori din renumele mărcii anterioare 

sau le-ar aduce atingere acestora.  

 În sensul alin.(1), mărci anterioare sînt:  

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, ţinînd 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, sînt 

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

Paris.  

Nerespectarea acestor condiţii duce la  nulitatea relativă a  înregistrării mărcii.  

Articolul  22 aceiaşi lege prevede că, 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 cînd:  

a) există o marcă anterioară menţionată la art.8 alin.(2) şi se îndeplinesc 

condiţiile prevăzute la alin.(1) din articolul respectiv;  

b) există o marcă menţionată la art.8 alin.(3) şi se îndeplinesc condiţiile 

prevăzute la alineatul respectiv;  

c) există un drept anterior menţionat la art.8 alin.(4) lit.a) şi se îndeplinesc 

condiţiile prevăzute la alineatul respectiv;  

d) utilizarea mărcii poate fi interzisă în virtutea unui alt drept 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;  

e) utilizarea mărcii poate aduce atingere unui drept anterior ce ţine de imaginea 

sau de numele unei personalităţi notorii în Republica Moldova.  

(2) Marca nu poate fi declarată nulă dacă titularul unui drept menţionat la 

alin.(1) ori succesorul de drepturi al acestuia sau, după caz, autoritatea abilitată cu 

ocrotirea valorilor culturale ale statului îşi exprimă consimţămîntul expres pentru 

înregistrarea acestei mărci pînă la depunerea cererii de anulare sau a cererii 

reconvenţionale.  

(3) Titularul unuia din drepturile menţionate la alin.(1), care a cerut anterior 

anularea mărcii sau a depus o cerere reconvenţională într-o acţiune de apărare a 

drepturilor, nu poate depune o nouă cerere de anulare sau o nouă cerere 

reconvenţională bazată pe un alt drept dintre acestea, pe care ar fi putut să-l invoce în 

sprijinul primei cereri.  

(4) Dacă motivul nulităţii vizează numai o parte din produsele şi/sau serviciile 

pentru care marca a fost înregistrată, nulitatea mărcii poate fi declarată numai în 

privinţa produselor şi/sau serviciilor respective.  

Ca motive absolute de nulitate   a mărcii se consideră, conform  prevedirilor art. 

21  Legea nominalizată, că 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.  

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.  

(2) O marcă înregistrată contrar prevederilor art.7 alin.(1) lit.b), c) sau d) nu 

poate fi declarată nulă dacă, în urma utilizării, ea a dobîndit, după înregistrare, un 

caracter distinctiv pentru produsele şi/sau serviciile pentru care a fost înregistrată.  

(3) În cazul în care motivul nulităţii vizează numai o parte din produsele şi/sau 

serviciile pentru care marca a fost înregistrată, nulitatea mărcii poate fi declarată 

numai în privinţa produselor şi/sau serviciilor respective.  

Din materialele pricinii rezultă, că  în Republica Moldova sunt înregistrate  două 

mărci identice pentru  produse identice.  



 

S-a constatat cu  certidudine faptul, că  producătorul original al  producţiei cu 

marca „Freshmaker” este   unicul -  compania turceasă  FULYA KOZMETIK ISLAK  

MENDIL IMALAT  VE PAZ LTD.STI.  

La data de 1 octombrie 2009 AGEPI  dispunea de informaţia privind  lista  de produse din 

cl.03 pentru  care a fost înregistrată marca  internaţională.  

Informaţia privind  compania turcească a fost plasată pe web-pagina http cu 

marca internaţională nr. 980172,  depusă  pentru înregistrare la 4 aprilie 2008  şi 

recurentul nu a dat acordul   intimatului pentru înregistrare  pe numele  său,  Paladi 

Oleg, a mărcilor  comerciale „Freshmaker”  şi   „Fulya”.  

Instanţa  de recurs  relevă, că la  faza de depunere a  cererii  pentru  înregistrarea  mărcii 

naţionale, Paladi Oleg  dispunea de informaţia privind  existenţa  înregistrării mărcii internaţionale 

şi despre   renumele ei în ţara de origine,  cît şi în Republica Moldova,  însă a acţionat la caz,  cu 

rea-credinţă.  

Că intimatul a acţionat  cu rea-credinţă  se confirmă   şi prin faptul, că la  data  înregistrării 

mărcilor  în cauză  a titularului Paladi Oleg,   existau informaţii oficiale în care erau   reflectate 

date  concrete privind înregistrarea  şi  existenţa mărcii internaţionale.  

Aceste date sunt reflectate în Monitorul  Oficial al Turciei pentru înregistrarea  comerţului 

nr. 5814 din  6  iunie 2003,  în copia  facturii  pentru  plata  pentru  participarea  companiei la  

expoziţia internaţională în Republica Moldova din 29 noiembrie 2004,  în copia  certificatului de 

înregistrare  a mărcii nr. 2009 18769  „Fulya” pentru  produsele   din  cl.03 pe teritoriul Turciei, în  

copia dispoziţiei  din 1 aprilie 2004 a Direcţiei de  preparate  medicale şi farmaceutice al 

Ministerului Sănătăţii  Republicii Turcia privitor la calitatea  produsului „Freshmaker”  şerveţele 

umede de buzunar şi şerveţele umede, în factura  din 11 iunie 2007 de distribuire a produsului 

marcat  cu marca  „Freshmaker” companiei  PAVLIDENIX SRL.   

Documentele nominalizate  sunt datate  cu data  mai anterioară decît  data depunerii la 

AGEPI  de către Paladi Oleg  a cererii pentru înregistrarea mărcilor „Freshmaker”  şi   „Fulya”, 

24 decembrie 2008 şi au fost notarial legalizate şi traduse conform  prevederilor Codului de 

procedură civilă al Republicii Moldova.  

Aceste circumstanţe  denotă faptul,  că producţia cu marca „Freshmaker” este cunoscută atît  

consumatorilor  externi, cît şi  consumatorilor din Republica Moldova începând  cu anul 2004.  

Deasemenea, e de menţionat  faptul,  că  intimatul în anul 2004 a participat la  expoziţia  

internaţională  „BEATY” la  MOLDEXPO, ceea  ce se confirmă prin  factura din 29  noiembrie 

2004.   

Aşadar,  s-a  constatat  cu certitudine faptul, că  înregistrarea mărcilor pe numele lui Paladi 

Oleg s-a  efectuat contrar  prevederilor  legii şi din aceste motive  instanţa  de recurs  consideră că  

circumstanţele  stabilite constituie temei  de anulare a mărcilor  înregistrate pe numele lui Paladi 

Oleg cu rea-credinţă.   

Cerinţele de încasare  a  prejudiciului moral  în legătură  cu  anularea mărcilor  urmează  a fi 

respinse, deoarece  anularea mărcilor în cauză constituie în sine o satisfacţie  echitabilă  suficientă 

pentru  prejudiciul moral eventual  cauzat, inclusiv şi pentru  cheltuielile de judecată.  

Din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că, circumstanţele 

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

fost interpretate şi aplicate 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,  a casa hotărârea primei instanţe şi a 

emite o nouă hotărâre, prin care acţiunea depusă de  SRL „Tehelan”  împotriva  lui 

Paladi Oleg şi AGEPI cu privire  la anularea mărcilor şi încasarea cheltuielilor de 

judecată  şi acţiunea  depusă de Fulya Kozmetik Islak  Mendil Imalat  Ve Paz Ltd 

(Turcia) împotriva lui Paladi Oleg  şi AGEPI cu privire la anularea mărcilor,  

încasarea cheltuielilor de judecată şi repararea prejudiciului moral a admite parţial şi 

a  anula  marca  „Freshmaker” cu nr. 20217 şi   marca   „Fulya” cu nr.19648 din data 

înregistrării, a căror titular este Paladi Oleg., dar în rest  acţiunile  a respinge.  

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

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

 

d e c i d e  

 

Se admite recursul declarat de  SRL „Tehelan” şi Fulya Kozmetik Islak   Mendil Imalat  Ve 

Paz Ltd,  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de  SRL „Tehelan”  împotriva  

lui Paladi Oleg şi AGEPI cu privire  la anularea mărcilor şi încasarea cheltuielilor de judecată şi la 

cererea de chemare în judecată depusă de Fulya Kozmetik Islak  Mendil Imalat  Ve Paz Ltd 

(Turcia) împotriva lui Paladi Oleg  şi AGEPI cu privire   la anularea mărcilor, încasarea 

cheltuielilor de judecată şi repararea prejudiciului moral.  

Se casează integral hotărârea Curţii de Apel  Chişinău din 6 mai  2011 în pricina civilă la 

cererea de chemare în judecată depusă de  SRL „Tehelan”  împotriva  lui Paladi Oleg şi AGEPI 

cu privire  la anularea mărcilor şi încasarea cheltuielilor de judecată şi la cererea de chemare în 

judecată depusă de Fulya Kozmetik Islak  Mendil Imalat  Ve Paz Ltd (Turcia) împotriva lui 

Paladi Oleg  şi AGEPI cu privire   la anularea mărcilor, încasarea cheltuielilor de judecată şi 

repararea prejudiciului moral şi se emite o nouă hotărâre prin care: 

Se  admite parţial  acţiunea depusă de  SRL „Tehelan”  împotriva  lui Paladi Oleg şi AGEPI 

cu privire  la anularea mărcilor şi încasarea cheltuielilor de judecată şi  acţiunea depusă de Fulya 

Kozmetik Islak  Mendil Imalat  Ve Paz Ltd (Turcia) împotriva lui Paladi Oleg  şi AGEPI cu 

privire   la anularea mărcilor, încasarea cheltuielilor de judecată şi repararea prejudiciului moral.  

Se anulează  marca „Freshmaker” cu nr. 20217 şi   marca  „Fulya” cu nr.19648 din data 

înregistrării, a căror titular este Paladi Oleg.  

În rest  acţiunile   se resping.  

         Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                                                              Valeriu Doagă  

 

Judecătorii                                                                                                                     Iulia Cimpoi  

 

                                                                                                                                        Tatiana Răducanu  

 


