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POTRIVIT TEORIEI LUI ADAM SMITH, DOAR LIBERTATEA 
DE CONCURENŢĂ ESTE O GARANŢIE A PROGRESULUI. LI-

BERTATEA DE CONCURENŢĂ ANGAJEAZĂ ANTREPRENORII ÎNTR-UN 
MECANISM CARE, PRACTIC, ÎI DETERMINĂ SĂ PROGRESEZE. ALT-
MINTERI, ACEȘTIA PUR ȘI SIMPLU NU VOR FACE FAŢĂ CERINŢELOR 
CONCURENŢIALE ALE PIEŢEI. ESTE EVIDENT CĂ, ODATĂ CU PRO-
GRESUL, EVOLUEAZĂ ȘI POSIBILITĂŢILE ÎNTREPRINZĂTORILOR, DAR, 
TOTODATĂ, SURVIN ȘI UN ȘIR DE DIFICULTĂŢI CE ŢIN DE PROTECŢIA 
INTERESELOR LEGITIME ALE ACESTORA. ASTFEL, FORMELE IN-
STRUMENTELOR INCORECTE, FOLOSITE DE CONCURENŢII NELOIALI 
PENTRU ACAPARAREA PIEŢEI ȘI CONSOLIDAREA UNEI POZIŢII NET 
AVANTAJOASE PE PIAŢĂ, SE MODIFICĂ ȘI SE DIVERSIFICĂ PE AN CE 
TRECE [6, P.1]. 

Prezentul material are ca scop identifi carea in-
strumentelor incorecte folosite de concurenţi și 
de către alte persoane care urmăresc inducerea în 
eroare a consumatorilor prin acţiuni de contraface-
re a produselor, serviciilor, care, pe bună dreptate, 
sunt prestate de fi rme ce se bucură de  popularitate 
în rândul consumatorilor și au reușit, de-a lungul 
anilor, să câștige încrederea și loialitatea acestora. 
De asemenea, acest articol are drept obiectiv pre-
zentarea unor criterii după care consumatorii s-ar 
putea orienta în identifi carea  produsului contrafă-
cut în momentul procurării acestuia. 

La elaborarea prezentei lucrări a fost studiat și 
utilizat cadrul normativ regional, precum și lucrări 
ale mai multor autori din Republica Moldova și Ro-

mânia, care se referă  detaliat la fenomenul contra-
facerii ca formă a concurenţei neloiale. 

În cadrul cercetării au fost aplicate următoarele 
metode de cercetare știinţifi că: analiza comparati-
vă, analiza logică, sinteza și deducţia.

Atât timp cât marca nu este încă recunoscută, 
se afl ă în proces de promovare, succesul ei nefi ind 
evidenţiat, aceasta nu va fi  supusă pericolului de 
contrafacere din partea concurenţilor. Însă  situaţia 
se schimbă în momentul în care produsele sau ser-
viciile de marcă obţin recunoaștere, apreciere și 
acceptul consumatorilor, pe de o parte, dar, pe de 
altă parte,  nu se bucură de plauzibilitate din partea 
concurenţilor, fapt ce se poate solda cu tentativa de 
contrafacere, astfel concurenţii obţinând un succes 
fals prin plagiere, imitare, copiere [5, p.101].

Conform dicţionarului universal, prin contrafa-
cere se înţelege producerea, în scop fraudulos, a 
unui obiect, falsifi carea acestuia. Prin urmare, pu-
tem spune că produsul sau serviciul contrafăcut 
este cel care nu este original, dar pretinde a fi  ade-
vărat, creând impresia mărcii originale, a calităţii, 
adică are tendinţă de a-l face pe cumpărător să 
creadă că produsul e cel dorit și original [2, p.217]. 
În opinia autorului Robert Tönnis, termenul de 
contrafacere se referă la utilizarea neautorizată a 
numelor unor mărci protejate, a etichetelor, a de-
senelor și a modelelor industriale sau a descrierilor 
comerciale [12].
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Realizând o sinteză a noţiunii de contrafacere, 
putem să conchidem următoarele [5, p.101]:

-contrafacerea reprezintă reproducerea unei 
mărci fără autorizarea titularului;

-contrafacerea mai exprimă și reproducerea 
parţială, prin adăugare sau suprimare de elemente 
din marca înregistrată, pentru obţinerea similitudinii;

-contrafacerea e identifi cată în caz de traducere, 
transliterare a mărcii verbale;

-contrafăcute sunt mărcile însoţite de cuvintele: 
„de tip”, ,,model”, ,,imitaţie”, destinate să inducă în 
eroare. 

Contrafacerea nu este un fenomen de dată re-
centă. În opinia unor autori, primele obiecte contra-
făcute datează de acum 8000 de ani, dar atunci, ca 
și o lungă perioadă din era creștină, contrafacerea 
era un fenomen izolat și fără impact notabil asupra 
producătorilor și consumatorilor. Cu titlu de exem-
plu este marca Fortis, aparţinând unei fabrici de 
lămpi din Lucerna, datând din secolul al II-lea d.Hr. 
și care ar fi  fost contrafăcută pe întreg teritoriul Im-
periului Roman. Marca a supravieţuit atât timpului, 
cât și uzurpării ei, astăzi fi ind o marcă foarte cunos-
cută în domeniul bancar și în domeniul ceasurilor 
[10, p.21-22]. 

De asemenea, este dovedit că printr-o ordonanţă 
din 1534 a Regelui Francisc I al Franţei s-a stabilit că 
mărcile trebuie să fi e diferite unele de altele, iar Ca-
rol Quintul (cel mai mare împărat al Sfântului Im-
periu Romano-German și adversar pe câmpul de 
luptă al lui Francisc I) a introdus printr-un edict din 
1544 pedeapsa cu tăierea mânii drepte pentru fal-
sifi catorul unei mărci, pedeapsă ce a fost mai târziu 
înlocuită cu amenda și, în caz de recidivă, cu munca 
la galere [4].

Contrafacerile par a face parte din viaţa noastră. 
Istoria este plină de contrafaceri și acestea nu au 
ocolit nici un domeniu al proprietăţii intelectuale: 
operele scrise (scrisori, cărţi), operele de artă (cân-
tece, picturi), invenţiile, desenele și modelele și nici 
mărcile, dar nici banii, hârtiile de valoare și, în ge-
neral, orice se poate falsifi ca și poate aduce folos. 
Iată doar câteva exemple de contrafacere: Cei de la 
Louis Vuitton s-au luptat pentru păstrarea imaginii 
celebrei case de modă din Franţa după ce clienţii 
(fără a-și da seama de situaţie) și-au pierdut intere-
sul pentru produsele lor, ca urmare a comercializării 
pe piaţă a unor produse ieftine, contrafăcute după 

brandul original; Faimoasa marcă de îngrijire orală 
Colgate era pusă spre comercializare sub nume-
le fals de Coalgate; Producătorul de alimente Del 
Monte a fost falsifi cat sub numele de Del Mundo; 
Cunoscuta marcă de instrumente de scris Sharpie  a 
fost falsifi cată sub diverse denumiri precum „Sher-
pie”, „Shoupie” sau „Skerple”.  Dintre cele mai cu-
noscute branduri care au fost contrafăcute, pu-
tem evidenţia: Nike (Nake), Adidas (Adibas), Puma 
(Puna), Sony (Sonia), Nokia, Samsung, iPhone, Cha-
nel, Dior, Hugo Boss, Armani (Anmani), Dolce and 
Gabbana, Louis Vuitton etc. [11, p.3].

Contrafacerea înseamnă imitare, iar imitarea 
este contrafacerea deghizată care reproduce doar 
trăsăturile esenţiale ale mărcii, imitatorul urmărind 
[ 3, p.76]:

-inducerea în eroare a consumatorilor, pe baza 
asemănărilor în ansamblu;

-ascunderea imitaţiei pe baza elementelor care 
deosebesc marca sa de marca anterioară.

Pentru aprecierea riscului de confuzie a imitării 
frauduloase, trebuie de avut în vedere următoarele 
elemente:

-gradul de asemănare a mărcii în cauză;
-gradul de asemănare a produselor și serviciilor 

desemnate de aceste mărci;
-gradul de distinctivitate a mărcii;
-vechimea mărcii reclamantului;
-nivelul de recunoaștere a mărcii reclamantului 

în rândul consumatorilor;
-specifi cul clientelei produselor și serviciilor pen-

tru care marca reclamantului a fost înregistrată în 
scopul anticipării eventualului risc de confuzie.

În jurisprudenţa naţională, avem mai multe litigii 
prin care se constată încălcarea dreptului la marcă, 
mai mult ca atât, tentativa înregistrării unei mărci 
sub o formă a concurenţei neloiale. Spre exemplu, 
în cadrul procedurii speciale a fost examinată pri-
cina la cererea de chemare în judecată a Societăţii 
cu Răspundere Limitată „BREVETMARCSERVICE” în 
interesele „Bausch & Lomb Inc.” împotriva SRL „Cen-
trul Metodicilor Netradiţionale”, administrator – Fili-
monenco Elena, intervenientul principal – Agenţia 
de Stat pentru Proprietatea Intelctuală, despre re-
cunoaşterea înregistrării mărcii comerciale „Baus-
ch & Lomb” ca act de concurenţă neloială. În fapt, 
reclamantul a motivat că „Bausch & Lomb Inc.” este 
o companie cu extindere şi renume mondial în do-
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meniul îngrijirii ochilor, fi ind fondată în anul 1853 și 
având un venit anual de aproximativ 2 miliarde de 
dolari şi aproximativ 12000 de angajaţi în peste 35 
de ţări. Vânzările în Republica Moldova au fost efec-
tuate prin intermediul diferitor fi rme, inclusiv SRL 
„Centrul Metodicilor Netradiţionale”. Însă întreprin-
derea dată a dorit să devină unicul importator al 
producţiei companiei „Bausch & Lomb Inc.” şi să în-
lăture de pe piaţa de desfacere a Republicii Moldo-
va alţi agenţi economici. În vederea atingerii acestui 
scop, Elena Filimonenco a făcut tentativă de înre-
gistrare a mărcii solicitate pe numele SRL „Centrul 
Metodicilor Netradiţionale”, pentru a pune astfel re-
stricţii altor agenţi economici în livrarea mărfurilor 
şi produselor fi rmei date, fapt ce creează o situaţie 
de concurenţă neonestă. La data de 21.10.2004, la 
Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Indus-
triale (actuala Agenţie de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală – n. red.) a fost depusă cererea privind 
înregistrarea mărcii verbale BAUSH & LOMB pe nu-
mele d-nei Filimonenco Elena, care este administra-
tor, fondator şi soţia altui fondator al SRL „Centrul 
Metodicilor Netradiţionale”. 

La momentul depunerii cererii în Republica 
Moldova, compania „Bausch & Lomb Inc.” nu avea 
înregistrare asupra mărcii verbale BAUSH & LOMB, 
Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Indus-
triale înregistrând astfel marca pe numele d-nei Fi-
limonenco Elena, căreia i-a fost eliberat certifi catul 
cu nr.13588. În consecinţă, pârâţii au obţinut posibi-
litatea de a interzice altor agenţi economici de a im-
porta în Republica Moldova producţia companiei 
„Bausch & Lomb Inc.”. Reprezentantul pârâtului și al 
copârâtei a solicitat respingerea cererilor acţiunii şi a 
explicat că Filimonenco Elena a depus la Agenţia de 
Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale cererea 
privind înregistrarea mărcii verbale BAUSH & LOMB. 
Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Indus-
triale a înregistrat marca pe numele dnei Filimo-
nenco Elena şi i s-a eliberat certifi catul cu nr.13588. 
Acesta consideră că nu poate fi  aplicat art.8 din 
Legea cu privire la protecţia concurenţei, întrucât 
nici Filimonenco Elena, nici SRL „Centrul Metodi-
cilor Netradiţionale” nu au folosit o marcă străină, 
nu au fabricat şi nu au copiat produsele companiei 
BAUSH & LOMB. De asemenea, Filimonenco Elena, 
în conformitate cu art. 4 din Legea privind mărcile, 
a depus o cerere de înregistrare a mărcii, care a fost 

recunoscută conform tuturor condiţiilor legale şi în-
registrată în modul stabilit de lege.

Într-un final, instanţa de judecată, analizând 
toate probele prezentate, cercetând toate actele 
și poziţiile părţilor, a dispus admiterea integrală 
a cerererii de chemare în judecată a Societăţii 
cu Răspundere Limitată „BREVETMARCSERVICE” 
în interesele „Bausch & Lomb Inc.”, recunoscând  
faptul descris mai sus ca fiind act de concurenţă 
neloială [8]. 

Astfel, din speţă observăm că practicile de 
concurenţă neloială pot avea numeroase efecte ne-
faste, precum deturnarea și înstrăinarea clientelei; 
dereglarea anumitor procese și tradiţii de gestiune, 
a relaţiilor cu partenerii de afaceri; dezorganizarea 
structurii, a climatului organizaţional; deturna-
rea de la scopurile trasate; reducerea atractivităţii 
investiţionale și, nu în ultimul rând, reducerea cifre-
lor de afaceri. De aceea, întreprinderile au obligaţia 
să acţioneze cu bună credinţă, respectând regulile 
care se aplică în relaţiile comerciale, în scopul pre-
venirii consecinţelor negative. Încălcarea acestei 
obligaţii atrage răspunderea civilă, contravenţiona-
lă sau penală, în condiţiile legii. 

Acţiunea în contrafacere este recunoscută în 
Republica Moldova ca fi ind o acţiune penală, ce 
urmărește scopul unor pedepse grave. Astfel, legiu-
itorul moldav a prevăzut, în cadrul articolului  2461 
Cod penal al Republicii Moldova, și a incriminat 
falsifi carea și contrafacerea produselor ca fi ind o 
infracţiune și care se pedepsește cu aplicarea unei 
amenzi și cu privarea dreptului de a exercita o anu-
mită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani [1].

Conform datelor Camerei Internaţionale de 
Comerţ, 7% din circuitul economic mondial repre-
zintă comerţul cu mărfuri contrafăcute, ceea ce 
constituie aproximativ 600 miliarde dolari, iar cel 
mai îngrijorător aspect este că în ultimii treizeci de 
ani această cifră a crescut constant, fără atestarea 
unor indicatori de stabilizare a situaţiei. Republica 
Moldova rămâne a fi  o destinaţie preferată pentru 
producătorii de mărfuri contrafăcute. Ajungând pe 
piaţa locală, unele produse contrafăcute (îmbrăcă-
minte, parfumuri, cosmetice, medicamente, jucării) 
reprezintă un factor de risc substanţial, care poate 
afecta siguranţa şi sănătatea consumatorilor. Totuși, 
produsele contrafăcute pot fi  depistate ţinând cont 
de câteva recomandări [7]:
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- Atenţie la locul comercializării mărfurilor! 
De regulă, produsele contrafăcute se vând în pieţe, 
pe străzi sau la tarabe. Pe de altă parte, producăto-
rii de mărfuri originale preferă să-și comercializeze 
produsele în spaţii autorizate. Mai mult, mărfurile 
unor branduri notorii pot fi  cumpărate exclusiv de 
la magazinele distribuitorilor ofi ciali;

- Atenţie la calitatea mărfurilor! Conform da-
telor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 10% din 
produsele medicamentoase comercializate la nivel 
mondial sunt considerate contrafăcute. În ţările 
slab dezvoltate şi în curs de dezvoltare, acest indi-
cator se estimează a fi  de 30%. În același timp, 32% 
din medicamentele contrafăcute depistate nu con-
ţin nicio substanţă activă, 20% conţin alte doze ale 
substanţelor active decât cele declarate, 21% din 
produse conţin ingrediente greşite, iar 9%  impu-
rităţi şi substanţe nocive şi toxice. Datele de mai sus 
relevă faptul că mărfurile contrafăcute se produc în 
condiţii insalubre, cu utilizarea materiei prime de 
cea mai proastă calitate;

- Atenţie la marcarea produselor! Scopul con-
trafăcătorilor este de a imita, pe cât de bine posibil, 
produsele originale și de a induce în eroare consu-
matorii. Ghidaţi de această intenţie, aceștia aplică 
pe produsele contrafăcute mărci identice sau simi-
lare cu cele ale producătorilor adevăraţi. Totuși, un 
consumator informat va putea identifi ca produsul 
contrafăcut datorită marcării deformate, improprii, 
distorsionate, necalitative sau decolorate;

- Atenţie la ambalajul mărfurilor! Ambalajul 
reprezintă un indicator de bază pentru diferenţierea 
contrafacerii de original. De cele mai dese ori, măr-
furile contrafăcute se comercializează fără a fi  am-
balate corespunzător sau ambalajul este deteriorat. 
În celelalte cazuri, ambalajul este produs din mate-
rie primă necalitativă, iar imprimările de pe ambalaj 
conţin erori gramaticale, cuvinte inexistente sau 
traduceri incorecte. Mai mult, în majoritatea cazuri-
lor, ambalajul nu oferă informaţii privind denumirea 
și alte rechizite ale producătorului;

- Atenţie la preţul mărfurilor! De obicei, preţul 
constituie un alt indicator care permite consumato-
rului să identifi ce mărfurile contrafăcute. Or, costul 
neargumentat de mic reprezintă o bănuială rezona-
bilă asupra faptului că produsul nu este original. În 
general, producătorii de mărfuri contrafăcute aplică 
fi e preţuri exagerat de mici în raport cu cele origina-

le (vestimentaţie, piese auto), fi e preţuri similare ce-
lor utilizate pentru produsele legale (medicamente, 
băuturi alcoolice);

- Atenţie la ţara de origine a mărfurilor! Con-
form datelor statistice, contrafacerile se produc, 
preponderent, în ţările sărace și slab dezvoltate din 
regiuni precum Asia de Sud-Est, Nordul Africii sau 
Europa de Est. Totuși, nu toate mărfurile produse în 
aceste zone trebuie privite drept contrafaceri. În ul-
timul timp, tot mai multe companii notorii și-au pla-
sat centrele de producere anume în aceste regiuni, 
fi ind motivate de forţa ieftină de muncă;

- Atenţie la documentele de însoţire a mărfu-

rilor! Fenomenul de contrafacere a produselor este 
strâns legat de activităţi infracţionale precum con-
trabanda sau evaziunea fi scală. În consecinţă, măr-
furile contrafăcute se comercializează fără elibera-
rea bonului de casă sau a certifi catelor de garanţie, 
precum și fără prezentarea declaraţiilor de confor-
mitate sau a actelor de origine.

Produsele contrafăcute sunt nocive, pierderile 
provocate de contrafaceri titularilor de drepturi, 
dar și economiilor statelor sunt uriașe, benefi ciile 
contrafăcătorilor, în afară de faptul că sunt și ele 
uriașe, sunt pe nedrept obţinute și sustrase de la 
impozitare, astfel că nu există nicio îndoială în le-
gătură cu necesitatea combaterii fenomenului. La 
ora actuală nu putem afi rma cu certitudine că fe-
nomenul contrafacerii ar fi  combătut cu efi cienţă. 
Statisticile demonstrează, totuși, că fenomenul în 
cauză nu este în regres, ci, dimpotrivă, în creștere, 
că pierderile pentru titularii de drepturi și state sunt 
și ele în creștere, aceasta însemnând că și câștigurile 
contrafăcătorilor sunt în creștere. Astfel, reacţiile în 
faţa contrafacerilor și încercarea de a combate feno-
menul sunt multiple și diverse. Greu de controlat și 
aproape imposibil de stopat, fenomenul contrafa-
cerii are azi dedicate chiar și muzee. Este vorba des-
pre Muzeul Contrafacerii de la Paris, care a fost 
înfi inţat în 1951 la iniţiativa Asociaţiei Fabricanţilor 
Francezi sub conducerea lui Gaston-Louis Vuitton, 
fi ul celebrului Louis Vuitton, a cărui marcă este, con-
form statisticilor, cea mai contrafăcută, și Muzeul 

Bunurilor Contrafăcute din Bangkok, Tailan-

da (ţară cunoscută și ea ca patrie a bunurilor contra-
făcute, alături de China, Taiwan, Rusia, Turcia), care a 
început să-și formeze colecţiile în anul 1980. Scopul 
muzeelor (deopotrivă și al Asociaţiei Fabricanţilor 



| 43 

Francezi) este unul educativ și de conștientizare a 
efectelor negative ale contrafacerii asupra vieţii 
noastre. Acesta este motivul pentru care, în îndepli-
nirea acestui scop, colecţiile muzeelor se înnoiesc 
neîncetat [4].

Noile cercetări efectuate de Ofi ciul Uniunii Euro-
pene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) arată 
că, în fi ecare an, în 13 sectoare economice se pierd 
60 de miliarde euro din cauza contrafacerilor. În ul-
timii 5 ani, EUIPO a monitorizat costul economic al 
contrafacerii în sectoare cunoscute ca fi ind vulne-
rabile la încălcarea drepturilor de proprietate inte-
lectuală (DPI). La ora actuală, cifrele indică faptul că 
pierderile anuale directe din aceste sectoare se ri-
dică la 60 de miliarde euro, ceea ce reprezintă 7,5%
din vânzările realizate în sectoarele respective, ca 
rezultat al prezenţei produselor falsifi cate pe piaţă. 
De asemenea, în aceste sectoare se pierd în mod 
direct 434 000 de locuri de muncă, deoarece pro-
ducătorii legitimi fabrică mai puţine produse decât 
ar realiza în absenţa contrafacerii și, în consecinţă, 
angajează mai puţini lucrători [9]. 

Conchidem că pierderile cauzate de contraface-
re întreprinzătorilor, titularilor de mărci, dar și state-
lor, sunt uriașe. Consecinţele nefaste ale contraface-
rilor îi afectează nu doar pe titularii de mărci, ci și pe 
consumatori. Contrafacerea trebuie combătută și 
pentru că denaturează concurenţa, pentru că, prin 
lipsa de onestitate, contrafăcătorul obţine profi turi 
în dauna celui care a investit în marcă și în bunurile 
pe care le produce cu însemnate eforturi, trebuie 
combătută și pentru că încălcarea oricărui drept, nu 
doar a dreptului la marcă, nu poate fi  tolerată. Întru 
susţinerea combaterii fenomenului de contraface-
re, ziua de 6 iunie a fost declarată  Ziua mondială 

de combatere a contrafacerii.
Dat fi ind faptul că fenomenul contrafacerii este 

mai curând în creștere decât în regres, că acesta 
reprezintă un pericol real nu doar pentru produ-
cătorii onești, ci și pentru consumatori, ar fi  de ur-
mat ca ultimii să-și sporească vigilenţa la procura-
rea unui produs, să se informeze asupra calităţii și 
provenienţei acestuia din surse sigure, să analizeze 
cu maximă prudenţă și cele mai mici detalii în acest 
sens. Dacă pierderile titularilor de drepturi sunt di-

rect proporţionale cu câștigurile contrafăcătorilor 
și se pot cuantifi ca în bani, pierderile încercate de 
consumator sunt greu de cuantifi cat, chiar greu de 
stabilit, fi indcă în pericol le sunt puse siguranţa, să-
nătatea și chiar viaţa. 

REZUMAT 

Contrafacerea produselor ca formă a 

concurenţei neloiale. Fenomenul contrafacerii 
este cunoscut în întreaga lume, doar că efectele și 
proporţiile acestuia se manifestă peste tot diferit. 
Pierderile cauzate de contrafacere întreprinzători-
lor, titularilor de mărci, dar și statelor, sunt uriașe. 
Consecinţele nefaste ale contrafacerilor îi afectează 
nu doar pe titularii de mărci, ci și pe consumatori. 
Contrafacerea trebuie combătută și pentru că de-
naturează concurenţa, pentru că, prin lipsa de 
onestitate, contrafăcătorul obţine profi turi în dauna 
celui care a investit în marcă și în bunurile pe care 
le produce cu însemnate eforturi, trebuie combătu-
tă și pentru că încălcarea oricărui drept, nu doar a 
dreptului la marcă, nu poate fi  tolerată. 

Cuvinte-cheie: marcă, consumatori, contrafa-
cere, concurenţă neloială. 

ABSTRACT

Counterfeiting of Products as a Form of Un-

fair Ccompetition. The phenomenon of counter-
feiting is known all over the world, but its eff ects 
and proportions are manifested everywhere diff er-
ently. The losses caused by counterfeiting to entre-
preneurs, trademark owners, and also to states are 
huge. The adverse consequences of counterfeiting 
aff ect not only trademark owners but also consum-
ers. Counterfeiting must also be combated because 
it distorts competition, because, in the absence of 
honesty, the infringer obtains profi ts to the detri-
ment of the one who invested in the trademark 
and the goods he produces with signifi cant eff orts, 
because the infringement of any right, not just the 
trademark right, cannot be tolerated.

Keywords: trademark, consumers, counterfeit, 
unfair competition.
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