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H O T Ă R Î R E 
În numele Legii 

 

08 octombrie 2012                                                               mun. Chişinău 

Curtea de Apel Chişinău (Colegiul Civil, comercial şi de contencios 
administrativ în prima instanţă), 

 
În componenţa: 
Preşedintele şedinţei                                                 L. BULGAC 
Grefierul                                                                   V. Sandu 
 
Examinând în şedinţa judiciară deschisă cauza, în procedura contenciosului 

administrativ, cauza pornită la cererea „Maxcreativ” SRL împotriva Serviciului 

Vamal al Republicii Moldova, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală (AGEPI), privind refuzul de a aplica măsurile de 

interzicere a operaţiunilor de import, 

a  s t a b i l i t: 

La 15.06.2012, „Maxcreativ” SRL s-a adresat în judecată, în procedura de 

contencios administrativ, cu acţiunea în cauză, contestînd refuzul Serviciului 

Vamal al Republicii Moldova de a aplica măsurile de interzicere a operaţiunilor de 

import, 

 

În motivarea pretenţiilor înaintate reclamantul a invocat, că, Compania 

«Maxcreativ»S.R.L. a devenit titulară a mărcii comerciale «FEBEST» din 

04.04.2011, astfel, în temeiul Legii privind protecţia mărcilor, a obţinut protecţia 

pe teritoriul Republicii Moldova pe termen de 10 ani, - pînă la data de 08.07.2020. 

Menţionează reclamantul, cu referire la art.9 al Legii nr. 38 din 29.02.2008 

privind protecţia mărcilor, că înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul 

exclusiv asupra acesteia. În luna mai 2011, reclamantul a aflat, că întreprinderea 

«Nippon Auto» S.R.L. importă mărfuri, - piese şi accesorii pentru autovehicule sub 

marca comercială «FEBEST», astfel încălcind drepturile patrimoniale ale 



titularului mărcii respective, adică a reclamantului. La multiplele adresări ale 

reclamantului către Serviciul Vamal al Republicii Moldova privitor la interzicerea 

importul mărfurilor sus indicate, ultimul nu a întreprins nici un fel de măsuri în 

acest sens. Ultima adresare a reclamantului este datată cu 05 aprilie 2012, fiind 

completată pe blancul cuvenit în strictă conformitate cu cerinţele art. 302/1 Cod 

Vamal, fiind inclusă şi toată informaţia de care dispunea reclamantul la acel 

moment, anexînd fotografiile mărfurilor importate cu încălcarea drepturilor 

titularului mărcii. Însă, necatînd la aceasta, Serviciul Vamal nu a reacţionat în 

modul cuvenit, dar a cerut informaţia suplimentară care, din motive obiective, nu 

poate fi prezentată de către reclamant. Consideră reclamantul, că acţiunile 

Serviciului Vamal în acest sens contravin cerinţelor art. 301 şi art.302 Cod Vamal, 

care stabileşte, că organul vamal trebuie să întreprinde măsurile de intervenţie în 

cazul, în care se încalcă drepturile titularului mărcii. La cererea prealabilă adresată 

de reclamant la 23 mai 2012, sub nr. 23/05, Serviciul Vamal nu a dat nici un 

răspuns. 

Solicită reclamantul „Maxcreativ” SRL obligarea Serviciului Vamal al 

Republicii Moldova să aplice măsurile de interzicere a operaţiunilor de import pe 

teritoriul Republicii Moldova de către persoane terţe a producţiei, - pieselor şi 

accesoriilor pentru autovehicule, sub marca «FEBEST», care aparţine 

reclamantului şi încasarea de la pîrît a cheltuielilor de asistenţă juridică în sumă de 

6000. 

În şedinţa de judecată reprezentantul reclamantului, - S.Morozov, a declarat 

instanţei, că, după adresarea „Maxcreativ” SRL în judecată cu acţiunea în cauză, 

Serviciul Vamal a emis dispoziţia nr. 494-d din 27.09.2012, prin care a acordat 

reclamantului protecţie la frontieră a obiectului proprietăţii intelectuale, însă, 

consideră reclamantul, că pîrîtul urmează să compenseze cheltuieli de asistenţă 

juridică suportate de reclamant în legătură cu adresarea în judecată. Reclamantul 

recunoaşte, că cererile iniţiale adresate Serviciului vamal privitor la interzicerea 

operaţiunilor de import pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane terţe a 

producţiei, - pieselor şi accesoriilor pentru autovehicule, sub marca «FEBEST», 



care aparţine “Maxcreativ” SRL, nu corespundeau tuturor exigenţelor stabilite prin 

lege, fapt în legătură cu care reclamantul a depus ulterior cerere completată pe 

blancheta cuvenită, în strictă conformitate cu cerinţele art. 302/1 Cod Vamal. 

Reprezentantul Serviciului Vamal, - S.Pascalov, nu a recunoscut acţiunea, a 

solicitat respingerea acesteia şi instanţei a explicat, că, prin dispoziţia nr. 494-d din 

27.09.2012, reclamantului i s-a acordat protecţie la frontieră a obiectului 

proprietăţii intelectuale, astfel litigiul a fost soluţionat. Consideră, că reclamantul 

nu poate pretinde la compensarea cheltuielilor de asistenţă juridică, deoarece 

reclamantului nu i s-a acordat mai înainte protecţie la frontieră a obiectului 

proprietăţii intelectuale, deoarece cererile iniţiale adresate în acest sens de către 

reclamant nu întruneau condiţiile prevăzute de art. 302/1 Cod Vamal. În afară de 

aceasta, protecţia la frontieră nu putea fi acordată pînă la verificarea informaţiei 

respective la AGEPI. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală(AGEPI),- D. 

Ciuş, a lăsat luarea deciziei în speţa dată la discreţia instanţei. 

Judecînd pricina, audiind participanţii la proces şi analizând materialele 

cauzei, instanţa consideră acţiunea neîntemeiată şi pasibilă de respingere integral 

din următoarele considerente. 

Conform prevederilor art.25 al.1(a) al Legii contenciosului administrativ, 

instanţa de contencios administrativ, judecând acţiunea, respinge acţiunea ca 

neîntemeiată sau ca depusă cu omiterea termenului de prescripţie. 

Conform cerinţelor art.26 al aceleiaşi Legi, actul administrativ contestat poate 

fi anulat în cazul, în care: a) este ilegal în fond ca fiind emis contrara prevederilor 

legii; b) este ilegal ca fiind emis cu încălcarea competenţei; c) este ilegal ca fiind 

emis cu încălcarea procedurii stabilite. 

La judecarea cauzei s-a stabilit, că litigiul a fost deja soluţionat, or, prin 

dispoziţia Serviciului Vamal nr. 494-d din 27.09.2012, întreprinderii „Maxcreativ” 

SRL i s-a acordat protecţie la frontieră a obiectului proprietăţii intelectuale. 

Instanţa reţine, că, de însuşi reclamant este recunoscut faptul, că cererile 

adresate iniţial Serviciului Vamal, prin care „Maxcreativ” SRL a solicitat aplicarea 



măsurilor de interzicere a operaţiunilor de import pe teritoriul Republicii Moldova 

de către persoane terţe a producţiei, - pieselor şi accesoriilor pentru autovehicule, 

sub marca «FEBEST», nu întruneau condiţiile expres prevăzute de art. 302/1 Cod 

Vamal, fapt prin care se explică neexaminarea cererilor respective. 

În aşa circumstanţe instanţa consideră acţiunea neîntemeiată. Respectiv, 

pîrîtul nu poate fi obligat să compenseze reclamantului cheltuielile de asistenţă 

juridică aferentă litigiului dat. 

În contextul celor expuse, conform prevederilor art. 25-27 din Legea 

contenciosului administrativ, art. 238-242, 277-278, CPC al RM instanţa 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Respinge acţiunea integral ca neîntemeiată. 

Hotărîrea este cu drept de recurs în Curtea Supremă de Justiţie a RM în 

termen de două luni. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                  L.Bulgac 

 

 

 

 
 


