
dosar nr. 2rh-  /06 
Prima instanţă: L. Popova      
instanţa de recurs: N. Clima, A. Cobăneanu, S. Moldovan 
 

ÎNCHEIERE 
 

07 iulie 2006                mun. Chişinău  
 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ 
al Curţii Supreme de Justiţie 

 
în componenţă: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul  Nicolae Clima 
Judecătorii      Sveatoslav Moldovan 
       Ala Cobănenau 
 

examinând în şedinţă publică cererea de revizuire depusă de către ZAO 

„Perşii Lichero-Gorilceanii Zavod” 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societăţii cu 

Răspundere Limitată „GHIADA” împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietate 

Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la contestarea hotărârii Comisiei de 

Apel emise în litigiul din domeniul protecţiei proprietăţii  

împotriva deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 25 ianuarie 2006, prin 

care a fost admis recursul declarat de către societatea cu răspundere limitată 

„GHIADA”, casată hotărârea Curţii de Apel Chişinău di 19 septembrie 2005 şi 

emisă o nouă hotărâre cu privire la admiterea acţiunii 

CONSTATĂ: 

SRL „GHIADA” a depus cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la 

contestarea hotărârii Comisiei de Apel emise în litigiul din domeniul protecţiei 

proprietăţii. 

În motivarea acţiunii a indicat că, la 21 martie 2003 a depus la AGEPI 

cererea de înregistrare a mărcii comerciale „МЯГКОВ”. Prin decizia AGEPI nr. 

9961 din 07 octombrie 2004 cererea de înregistrare a mărcii a fost respinsă, din 

motiv că, conform documentelor depuse această marcă este bine cunoscută pe 



teritoriul Republicii Moldova ca marcă deţinută de ZAO „Perşii Lichero-

Gorilceanii Zavod”, care se află în oraşul Odesa, Ukraina. Decizia AGEPI a fost 

contestată în Comisia de Apel a AGEPI, care, prin hotărârea din 01 februarie 

2005 a menţinut decizia contestată. 

Solicită casarea hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI din 01.02.2005 şi a 

deciziei AGEPI nr. 9961 din 07.10.2004. 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 19 septembrie 2006 a fost admis 

recursul declarat de către SRL „GHIADA”, casată hotărârea primei instanţe şi 

emisă o nouă hotărâre, prin care acţiunea a fost admisă, anulată hotărârea 

Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii 

Moldova din 01 februarie 2005 şi decizia  Agenţiei de Stat pentru Proprietate 

Intelectuală a Republicii Moldova din 07 octombrie 2004 cu privire la refuzul 

înregistrării cererii de înregistrare a mărcii nr. de depozit 012709, data depozit 

2003.03.21 şi obligată Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

Republicii Moldova de a înregistra marca „МЯГКОВ” după SRL „GHIADA”. 

ZAO „Perşii Lichero-Gorilceanii Zavod” a depus cerere de revizuire 

împotriva deciziei instanţei de recurs, solicitând admiterea cererii de revizuire, 

casarea deciziei instanţei de recurs şi menţinerea hotărârii primei instanţe. 

În motivarea cererii de revizuire a indicat că au devenit cunoscute unele 

circumstanţe esenţiale ale pricinii care nu au fost cunoscute anterior şi anume la 

15 iunie 2006 au descoperit că în anul 2002 în Armenia a fost deschisă o 

companie denumirea căreia este „Torgovîi Dom Miagcov”, astfel în 

conformitate cu art. 7 alin. (3) lit. a) al legii cu privire la marcă şi denumirile de 

origine a produselor, nu pot fi înregistrate ca marcă semnele care reproduc 

denumiri de firmă bine cunoscute în Republica Moldova. 

Consideră că marca „МЯГКОВ” nu poate fi înregistrată pe numele SRL 

„GHIADA”, dat fiind faptul că există o companie cu denumirea de firmă 

conţinând semnul în litigiu. Ca confirmare fiind prezentat Certificatul de 

înregistrare a persoanei juridice SRL  este „Torgovîi Dom Miagcov” în 

Republica Armenia. 



Reprezentantul revizuientului ZAO „Perşii Lichero-Gorilceanii Zavod” – 

Olga Socolova, în şedinţa de judecată, a susţinut cererea de revizuire, solicitând 

admiterea acesteia, casarea deciziei instanţei de recurs cu menţinerea hotărârii 

primei instanţe. 

Reprezentanţii AGEPI – Natalia Ştirbu şi Svetlana Cerneţchi, în şedinţa de 

judecată, au susţinut cererea de revizuire, solicitând admiterea acesteia, casarea 

deciziei  instanţei de recurs şi menţinerea hotărârii primei instanţe. 

Reprezentantul intimatului SRL „GHIADA” – Oleg Efrim, în şedinţa de 

judecată, a solicitat respingerea cererii de revizuire ca fiind inadmisibilă. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră cererea de 

revizuire întemeiată şi care urmează a fi admisă cu casarea deciziei instanţei de 

recurs şi reţinerea pricinii pentru examinarea recursului în Curtea Supremă de 

Justiţie din următoarea considerente. 

În conformitate cu art. 449 lit. c) CPC, revizuirea se declară în cazul în care 

au devenit cunoscute unele circumstanţe sau fapte esenţiale ale pricinii care nu 

au fost şi nu au putut fi cunoscute petiţionarului anterior. 

Având în vederea faptul că revizuientului ZAO „Perşii Lichero-Gorilceanii 

Zavod” a prezentat certificatul 03UN 053149 de înregistrare a persoanei juridice 

SRL Torgovîi Dom Miagcov” din 14 ianuarie 2002 în Republica Armenia, care 

nu a fost examinat în şedinţa de judecată, Colegiul Civil şi de  contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a admite 

cererea de revizuire, de a casa decizia instanţei de recurs şi de a reţine pricina 

pentru examinarea recursului în Curtea Supremă de Justiţie, în alt complet de 

judecători. 

În temeiul celor expuse mai sus şi în conformitate cu art. 449 lit. c) şi art. 

453 alin. (1) lit. b) CPC, Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii 

Supreme de Justiţie, 

DISPUNE: 



Se admite cererea de revizuire declarată de către ZAO „Perşii Lichero-

Gorilceanii Zavod”. 

Se casează decizia Curţii Supreme de Justiţie din 25 ianuarie 2006 în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societăţii cu Răspundere 

Limitată „GHIADA” împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

a Republicii Moldova cu privire la contestarea hotărârii Comisiei de Apel emise 

în litigiul din domeniul protecţiei proprietăţii şi se reţine pricina pentru 

examinarea recursului în Curtea Supremă de Justiţie, în alt complet de 

judecători. 

 

 

   

 

  

 

 

    


