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Dosarul nr. 2-122/2010 

HOTĂRÂRE 
În numele Legii 

 
27 aprilie 2010         mun. Chişinău 
 
Instanţa de judecată a Curţii de Apel Chişinău 
Având în componenţa sa: 
Preşedintele şedinţei     M. Guzun 
Grefier       Z. Coşciug 
 

a judecat în şedinţa de judecată publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată a 

„Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. Ltd. Şti. către S.R.L. „Alsa Cosmetica”, intervenient accesoriu 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind interzicerea utilizării mărcii  

nr. 15909 „Gelişim Kozmetik”, înregistrată pe numele „Alsa Cosmetica” S.R.L. şi transferul 

mărcii nr. 15909 „Gelişim Kozmetik” pe numele Gelişim Kozmetik San. Ve Tic. Ltd. Şti., 

A CONSTATAT:  

„Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. Ltd. Şti. a depus cerere de chemare în judecată către 

S.R.L. „Alsa Cosmetica” privind interzicerea utilizării mărcii nr. 15909 „Gelişim Kozmetik”, 

înregistrată pe numele „Alsa Cosmetica” S.R.L. şi transferul mărcii nr. 15909 „Gelişim 

Kozmetik” pe numele Gelişim Kozmetik San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

În motivarea acţiunii a indicat, că „Alsa Cosmetica” S.R.L. este succesorul Î.I. „Hîrştioagă 

Aliona”, care a activat în calitate de  distribuitor al produselor firmei „Gelişim Kozmetik” 

(Turcia) pe teritoriul Republicii Moldova. 

La 17.08.2006  Î.I. „Hîrştioagă Aliona” a depus la Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

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

produsele şi serviciile din cala 03 şi 35, conform clasificării internaţionale CIPS. 

Consideră cp pârâtul a obţinut ilegal dreptul asupra denumirii de firmă a producătorului, de 

la  care importa produsele de parfumerie sub mărcile contestate, în acelaşi timp activând în 

calitate de distribuitor al mărcilor în cauză. 

Mai mult ca atât, S.R.L. „Alsa Cosmetica” încearcă să realizeze un blocaj al importurilor de 

produse de parfumerie marcate cu marca „Gelişim Kozmetik”. 

Reclamantul „Gelişim Kozmetik” a solicitat instanţei de judecată interzicerea utilizării  

mărcii nr. 15909 „Gelişim Kozmetik”, de către „Alsa Cosmetica” S.R.L. şi transferul mărcii nr. 

15909 „Gelişim Kozmetik” pe numele Gelişim Kozmetik San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

Reprezentantul „Alsa Cosmetica” S.R.L. în şedinţa de  judecată nu a recunoscut acţiunea şi a 

solicitat să fie respinsă. A indicat că în anii 2005-2006 S.R.L. „Alsa Cosmetica”, procura 

produse cosmetice şi de parfumerie ale firmei turceşti „Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. Ltd. Şti. 
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pentru realizarea şi vânzarea angro a acestora pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată pârâtul 

niciodată nu a  fost reprezentantul sau agentul economic al firmei turceşti „Gelişim Kozmetik” 

San. Ve Tic. Ltd. Şti.  

Reclamantul nu a realizat careva acţiuni în sensul protecţiei juridice a mărcilor litigioase pe 

teritoriul Republicii Moldova. 

Marca „Gelişim Kozmetik” nu se bucură de o notorietate deosebită în ţara de origine, 

Turcia, nu a fost promovată pentru folosire în Republica Moldova. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM în şedinţă de judecată 

a menţionat că cererea de înregistrare a mărcii „Gelişim Kozmetik”  a fost depuse de ÎI Hîrştioga 

Aliona  la data de 17.08.2006 conform depozitului nr. 019886 pentru clasele 03, 35. Procedurile 

privind  depunerea  şi examinarea cererii au derulat  conform prevederilor legislaţiei în vigoare, 

în rezultatul examinării  cererii date nu au fost depistate  mărci identice sau similare înregistrate 

pe numele altor titulari. 

În  termenul  legal de 3 luni de la data publicării în BOPI a datelor  cu privire la cererea 

respectivă, conform prevederilor art. 17 din Legea privind mărcilor şi denumirile de origine a 

produselor nr. 588 din 22 septembrie 1995, în adresa AGEPI nu a parvenit nici o contestaţie 

împotriva înregistrării mărcii. Corespunzător, la data de 18.01.2008 a fost eliberat titlul de 

protecţie cu nr. 15909 pe numele  „Alsa Cosmetica” S.R.L.    

Toate acţiunile AGEPI ce ţin de examinarea şi înregistrarea cererii au fost realizate în strictă 

conformitate cu prevederile Legii  nr. 588/1995 (în vigoare la etapa examinării mărcii). 

Conform legislaţiei referitor la activitatea acestuia, la scopul înregistrării etc., toate acţiunile 

solicitantului fiind admise din principiile bunei-credinţe. 

Audiind explicaţiile participanţilor la proces, analizând materiale prezentate, instanţa de 

judecată a ajuns la concluzia, că cererea este întemeiată şi urmează a fi admisă. 

În şedinţa de judecată s-a stabilit, ca Î.I. „Hîrştioga Aliona” a activat în calitate de 

distribuitor al „Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. Ltd. Şti., conform contractului de distribuţie 

exclusivă nr. 002 din 10.03.2006 şi contractului de distribuţie pentru perioada 08.06.2006-

08.06.2007, nr. 00127/06-2006 (f.d. 105-109). 

La 17.08.2006 Î.I. „Hîrştioga Aliona” a depus la Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

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

produsele şi serviciile din clasa 03 şi 35, conform clasificării internaţionale CIPS, fără a cere 

acordul reclamantului „Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. Ltd. Şti. La 18.01.2008 Î.I. „Hîrştioga 

Aliona” a primit certificatul de înregistrare nr. 15909 „Gelişim Kozmetik”. 

Conform art. 12 al Legii privind  protecţia mărcilor, în cazul când o marcă a fost înregistrată 

în una din ţările Uniunii fără autorizaţia titularului, acesta are dreptul să se opună utilizării mărcii 
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sale de către agentul sau reprezentantul său, dacă el nu a autorizat această utilizare, cu excepţia 

cazului când agentul sau reprezentantul îşi justifică acţiunile. 

Conform art. 26 alin. (6) al Legii privind protecţia mărcilor, în cazul în care o marcă este 

înregistrată pe numele agentului sau al reprezentantului celui care  este titularul mărcii respective 

în una din ţările Uniunii fără autorizaţia titularului, aceasta are dreptul să ceara transferul 

înregistrării în favoarea sa, cu excepţia cazului când agentul sau reprezentantul îşi justifică 

acţiunile. 

Reieşind din cele expuse,  instanţa consideră pretenţia reclamantului „Gelişim Kozmetik” 

San. Ve Tic. Ltd. Şti. către S.R.L. „Alsa Cosmetica”, intervenient accesoriu Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind interzicerea utilizării mărcii nr. 15909  „Gelişim 

Kozmetik”, înregistrată pe numele „Alsa Cosmetica” S.R.L. şi transferul mărcii nr. 15909 

„Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. Ltd. Şti., întemeiată care urmează a  fi admisă integral. 

În contextul celor expuse, conform art.art. 512, 572, 602 CC al RP, art.art. 238-242 CPC al 

RM, instanţa de judecată 

A HOTĂRÂT:  

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

Marca nr. 15909 „Gelişim Kozmetik”, înregistrată pe numele „Alsa Cosmetica” S.R.L., se 

transferă pe numele „Gelişim Kozmetik” San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

Se interzice utilizării mărcii nr. 15909 „Gelişim Kozmetik” de către „Alsa Cosmetica” 

S.R.L. 

Hotărârea  cu drept de atac la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 15 zile. 

 

Judecător   M. Guzun 

  


