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prima instanţa: CA Chişinău 
Judecători – Victor Pruteanu      dos. nr. 2r-288/08  
 

Republica Moldova  
Curtea Supremă de Justiţie 

D e  c i z i e 
  

10 decembrie 2008       mun. Chişinău 

 

Colegiul Civil şi de  contencios administrativ în componenţa: 
Preşedintele şedinţei – Nina Cernat 
Judecătorii – Ion Crolevschi, Valeriu Arhip 

examinând în şedinţă publică  cererea de recurs depusă de S.A. „AUTOPRIM 
SERVICE” împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 25 februarie 2008, în 
pricina civilă la cererea  lui Popescu Ivan  împotriva S.A. „AUTOPRIM 
SERVICE” privind apărarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, 

cu participarea reprezentanţilor S.A. „AUTOPRIM SERVICE” – avocaţilor 
Păduraru Ion, Braşoveanu Dumitru şi a  reprezentantului intimatului – Ivanov  Ivan 
– procura  nr. 1315  din 265.03.2007. 

 
c o n s t a tă : 

 
 La 11 aprilie 2007, Popescu Ivan s-a adresat cu o cerere de chemare  în 

judecată, în Curtea de Apel Chişinău, împotriva S.A. „AUTOPRIM SERVICE” 
privind apărarea  drepturilor de autor şi a drepturilor conexe. 

În susţinerea celor  invocate în acţiune a  indicat că, la data de 12.09.2006, i s-a 
eliberat de Agenţia pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale certificatul de 
înregistrare a mărcii verbale CHERY cu nr. 14102. Această marca a fost 
înregistrată pe un termen de 10 ani – din 12.12.2005 până la 12.12.20015 cu 
dreptul exclusiv de folosire a acesteia pe teritoriul Republicii Moldova şi cu 
dreptul de a  interzice altor persoane să folosească fără consimţământul său, în 
operaţiunile comerciale mărcii identice sau similare cu marca înregistrată a  
următoarelor produce şi servicii conform Clasificării Internaţionale a produselor şi 
serviciilor ediţia 8: clasa 07: maşini şi maşini-uneşte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia 
celor pentru  vehicule terestre); instrumente, altele decât cele acţionate manual, 
pentru agricultură, incubatoare pentru ouă; clasa 12: vehicule; aparate de locomoţie 
terestră, aeriană şi navală; clasa 35: publicitate, gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

S.A. „AUTOPRIM SERVICE” o perioadă îndelungată de timp foloseşte marca 
respectivă ca denumire a centrului de deservire tehnică, în publicitate şi la importul 
şi comercializarea autoturismelor, încălcând prevederile art. 6 al Legii nr. 588-
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XIII/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor. La nenumăratele 
adresări privind încălcarea drepturilor asupra obiectului de proprietate intelectuală 
înregistrat, reclamantul nu a primit nici un răspuns. Astfel, a solicitat instanţei de a 
interzice pârâtului de a folosi marca CHERY în orice mod. 

Pârâtul nu a recunoscut acţiunea şi a menţionat că, în baza acordului din 
12.08.2005, S.A. „AUTOPRIM SERVICE” este distribuitorul oficial al 
automobilelor de marca CHERY pe teritoriul Republicii Moldova şi consideră că 
Popescu Ivan a înregistrat  marca şi se foloseşte de aceasta cu rea credinţă, marca 
devenită notorie fără acordul uzinei producătoare. 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 25 februarie 2008, acţiunea a fost 
admisă şi s-a interzis S.A. „AUTOPRIM SERVICE” folosirea fără consimţământul 
lui Popescu Ivan a mărcii CHERY pentru operaţiuni comerciale cu produse şi 
servicii clasa 07, 12 şi 35 protejate şi folosirea acestei mărci în scopuri de 
publicitate în orice mod, întru apărarea drepturilor asupra proprietăţii intelectuale 
înregistrată de către Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuale la 12.09.2006 
cu nr. 14102. 

Nefiind de acord cu soluţia instanţei de fond S.A. „AUTOPRIM SERVICE” a 
contestat-o cu recurs în Curtea Supremă de Justiţie, solicitând  casarea hotărârii 
recurate cu pronunţarea unei noi hotărâri prin care acţiunea să fie respins. 

Ca temei de declarare a recursului a invocat că, prin interzicerea folosirii mărcii  
CHERY pentru operaţiuni comerciale cu produse şi servicii clasa 07, 12 şi 35 
protejate fără consimţământul lui Popesu I. şi se limitează dreptul la proprietate 
stabilit în art. 1 al Primului Protocol adiţional la Convenţia pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale. La judecarea cauzei în fond s-a  
stabilit că în baza Acordului despre distribuţie încheiat la 12 august 2005 cu 
întreprinderea „Chery Automobile  Co., LTD” din China, S.A. „AUTOPRIM 
SERVICE” este distribuitorul oficial al Republica Moldova al automobilelor de 
marca CHERY. La momentul încheierii acordului respectiv marca nu era 
înregistrată pe numele reclamantului. Totodată instanţa a dat o interpretare eronată 
legii  materiale,  neţinând cont de excepţiile prevăzute de alin. (2) al art. 6 al Legii  
privind mărcile şi denumirile de origine a produselor  şi nu a luat în consideraţie 
dreptul de folosire anterioară a mărcii în condiţiile legii. 

În şedinţa de judecată, reprezentanţii S.A. „AUTOPRIM SERVICE” au susţinut 
integral motivele invocate  în cererea de recurs şi au solicitat  instanţei casarea 
hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 25  februarie 2008, cu pronunţarea unei noi 
hotărâri prin care acţiunea lui Popescu Ivan să fie respinsă ca neîntemeiată. 

Reprezentantul lui Popescu Ivan a solicitat instanţei respingerea cererii de  
recurs şi menţinerea  hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 25 februarie 2008. 

reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuale. 
Audiind  părţile, examinând materialele dosarului, verificând circumstanţele de 

fapt şi de  drept expuse  în hotărârea  primei instanţe în coraport cu motivele 
expuse în recurs. Colegiul civil şi de contencios administrativ consideră recursul 
întemeiat şi posibil de admis cu casarea hotărârii primei instanţe  şi emiterea unei 
noi hotărâri cu privire la respingerea acţiunii din următoarele considerente. 
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În conformitate cu art. 417 alin. (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 instanţa de recurs şi dacă 
circumstanţele pricinii au fost  stabilite de prima  instanţă, însă normele de drept 
material au fost aplicate eronat. 

În şedinţa de judecată s-a constatat că, la dată de 12.09.2006 Agenţia de Stat 
pentru Proprietate Intelectuale a eliberat pe numele lui Popescu Ivan certificatul de 
înregistrare a mărcii verbale CHERY cu nr. 14102. Această marca a fost 
înregistrată pe un termen de 10 ani – din 12.12.2005 până la 12.12.2015 cu dreptul 
exclusiv de folosire a acesteia  pe teritoriul Republicii Moldova şi cu dreptul de a  
interzice altor persoane să folosească fără consimţământul său, în operaţiunile 
comerciale mărcii identice sau similare cu marca înregistrată a următoarelor 
produce şi servicii conform Clasificării Internaţionale a produselor şi serviciilor 
ediţia 8: clasa 07: maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia motoarelor  pentru 
vehicule terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor pentru 
vehicule terestre); instrumente, altele decât cele acţionate manual, pentru 
agricultură, incubatoare pentru ouă; clasa 12: vehicule; aparate de locomoţie 
terestră, aeriană şi navală; clasa 35: publicitate, gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comerciale; lucrări de birou (f.d. 72, 73,5). 

Totodată, prin Acordul  despre distribuţie încheiat, la 12 august 2005, cu 
întreprinderea „Cery Automobile Co., LTD” din China, S.A. „AUTOPRIM 
SERVICE” este distribuitorul oficial în Republica Moldova al automobilelor de 
marca CHERY, care importă automobilele de marca respectivă pe teritoriul 
republicii din anul 2005. 

La examinarea pricinii, instanţa de fond, a încadrat litigios în prevederile art. 6 
al Legii nr. 588-XIII  din 22 septembrie 1995 privind mărcile şi denumire de 
origine a produselor, potrivit căruia titularul unei mărci pe întreg termenul de 
valabilitate, are dreptul exclusiv de a dispune de marcă, de a o folosi pe teritoriul 
Republicii Moldova şi de a interzice altor persoane să o folosească, fără 
consimţământul său, în operaţiunile comerciale semne identice ori similare pentru 
produse sau servicii identice ori similare celor pentru care marca  a fost înregistrată 
în cazul în care o astfel de folosire ar genera risc de confuzie. 

Analizând  probele administrate şi înscrisule comunicate Colegiul civil şi de 
contencios administrativ consideră hotărârea primei instanţe neîntemeiată şi ilegală 
din următoarele  puncte de vedere. 

Pornind de  la definirea noţiunii de marcă, care îşi găseşte reflectare atât în art. 2 
alin. (1) Legii nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995 privind mărcile şi denumire de 
origine a produselor, cât şi în actele internaţionale, marca de produs şi marca de 
serviciu reprezintă orice combinaţie de semne, susceptibile de reprezentare  
grafică, ce serveşte la deosebirea  produselor sau serviciilor unei persoane  fizice 
sau juridice de produsele sau serviciile altei persoane fizice sau juridice. 

Reieşind  din această noţiune evident este că,  marca fiind un astfel de semn, 
pentru care a fost  obţinut titlul de protecţie stabilit de lege, diferenţiază produsele 
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sau serviciile identice sau similare ale diferitor persoane având capacitatea de a le 
apropia de  consumator. În materialele dosarului lipsesc careva probe care at 
confirma scopul utilizării de către Popescu Ivan a mărcii, ce  constituie obiect al 
litigiului, sau practicarea de către acesta a activităţii comerciale pentru a deosebi 
produsele sau serviciile sale de cele ale altor persoane fizice sau juridice. 

Din raportul de cercetare nr. 2875/r din 01.12.2006 al Departamentului 
promovare şi editură al AGEPI rezultă că, Popescu Ivan deţine mai multe  mărci, 
toate fiind înregistrate în anul 2005 şi anume „Corund”, „Vindac”, „Butoiaş”, 
„Topex” ş.a. 

În atare situaţie, se ajunge la concluzia că Popescu Ivan utilizează atât marca 
„CHERY”, cât şi mărcile menţionate cu scopul obţinerii de profit şi nu pentru 
utilizarea acestora în activitatea de întreprinzător sau pentru consumatori. 

Totodată instanţa aplicând norma legală stipulată în art. 6 alin. (1) al legii  
nominalizate nu a luat în consideraţie şi a ignorat prevederile alin. (2) al aceluiaşi 
articol, din care rezultă că drepturile specificate la alin. (1) nu vor prejudicia nici 
unul din drepturile anterior existente şi nu vor condiţiona existenţa drepturilor de 
folosinţă. 

În acest aspect instanţei de fond i-a fost prezentat Acordul despre distribuţie 
încheiat la 12 august 2005 între S.A. „AUTOPRIM SERVICE” şi întreprinderea 
„Chery Automobile Co,m LTD” din China. Circumstanţele date denotă cu 
certitudine faptul că, recurentul este distribuitorul oficial al automobilelor  de 
marca „CHERY” pe teritoriul Republicii Moldova începând cu luna august 2005 
(f.d. 34-48). Important este că, la momentul încheierii acestui acord cu uzina 
producătoare şi începutului importului automobilelor de marca dată în RM, aceasta 
încă nu era înregistrată pe numele lui Popescu Ivan. Potrivit certificatului de 
înregistrare a mărcii nr. 14102 (f.d. 5), aceasta a fost înregistrată abia la 12 
septembrie 2006, fapt ce confirmă dreptul anterior de folosinţă a  mărcii „CHERY” 
de către S.A. „AUTOPRIM SERVICE” şi care nu poate fi  prejudiciat. 

Ca urmare a celor relatate, Colegiul civil şi de contencios administrativ  
concluzionează că interpretarea eronată de către instanţa de fond a legii  materiale, 
precum  şi neglijarea alin. (2) al art. 6 al Legii  privind  mărcile şi produsele de 
origine a produselor au avut  drept  consecinţă emiterea unei hotărâri neîntemeiate. 
Interzicerea societăţii pe acţiuni „AUTOPRIM SERVICE” de a folosi marca 
„CHERY2 duce la lezarea dreptului la proprietate şi aducerea de prejudicii 
considerabile prin stoparea activităţii comerciale a S.A. „AUTOPRIM SERVICE” 
şi uzinei producătoare din China „Chery Automobile Co,m LTD”. 

Totodată în conformitate cu art. 94 alin. (1) CPC RM, instanţa  obligă partea 
care a  pierdut procesul să plătească părţii care a  avut de cauză toate  cheltuielile 
de judecată, la care se  atribuie şi cheltuielile de asistenţă juridică. Astfel, se 
încasează de la Popescu Ivan în folosul lui S.A. „AUTOPRIM SERVICE” 
cheltuielile de asistenţă juridică în sumă de 15000 (cincisprezece mii) le, 
confirmate prin ordinul de plată nr. 2445 din 30.10.2008. 

     Având în vedere cele exus  şi faptul că, circumstanţele care au  importanţă 
pentru soluţionarea  justă a cauzei au fost stabilite şi elucidate pe deplin, însă au 
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fost interpretate eronat normele de drept material, ceea ce a dus la adoptarea de 
către  instanţa, de fond a unei hotărâri ilegale, Colegiul civil şi de contencios 
administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a admite recursul 
declarat de către S.A. „AUTOPRIM SERVICE”, de a casa hotărârea primei 
instanţe şi de a emite a nouă hotărâre prin care acţiunea să fie respinsă ca 
neîntemeiată. În conformitate cu art. 417 alin. (1), lit. c), 418 CPC Colegiul civil şi 
de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, 

   
D E C I D E: 

 
Se admite recursul declarat de către S.A. „AUTOPRIM SERVICE”. 
Se casează hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 03 iunie 2008, în pricina civilă 

la cererea lui Popescu Ivan împotriva „AUTOPRIM SERVICE” S.A. şi se emite o 
nouă hotărâre prin care: 

Se respinge cererea de chemare în judecată depusă de către Popescu Ivan 
împotriva „AUTOPRIM SERVICE” S.A. privind apărarea drepturilor de autor şi a  
drepturilor conexe ca neîntemeiată. 

Se încasează din beneficiul lui Popescu Ivan în folosul S.A. „AUTOPRIM 
SERVICE” cheltuielile de asistenţă  juridică în sumă de 15000 lei. 

Decizia nu se supune nici unei căi de atac. 
 
Preşedintele şedinţei  Judecător   Judecător 
 
 
Nina Cernat   Ion Corolevschi  Valeriu Arhip 
(semnătura)     (semnătura)   (semnătura) 
 
    
 
      
 Copia corespunde  originalului        


