
dos. nr. 2r-192-06 

ÎNCHEIERE 

12 iulie 2006       mun. Chişinău  

Colegiul Civil şi de contencios administrativ 
al Curţii Supreme de Justiţie 

 
în componenţă 
Preşedintele şedinţei, judecătorul    Mihai Poalelungi 
Judecătorii        Iulia Cimpoi şi Sveatoslav Moldovan 
 

examinând în şedinţă publică recursul declarat de către societatea cu 
răspundere limitată "Ghiada" 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 
intelectuale, împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 19 septembrie 2005, 
prin care acţiunea a fost respinsă 
 

cons ta tă   
 

SRL "Ghiada" a depus cerere de chemare în judecată 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 intelectuale. 

În motivarea acţiunii reclamanta SRL "Ghiada" a indicat că, la 21 martie 
2003 a depus la AGEPI cerere 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. 

Cere reclamanta SRL "Ghiada" casarea hotărârii Comisie de Apel  AGEPI 
din 01.02.2005 şi a decizie AGEPI nr. 9961 din 07.10.2004. 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 19 septembrie 2005 acţiunea a 
fost respinsă ca nefondată. 

Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 25 ianuarie 2006 a fost admis 
recursul declara 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 
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2003.03.21 şi obligată Agenţia de Stat pentru proprietatea Intelectuală a 
Republicii Moldova de a înregistra marca "МЯГКОВ" după SRL "Ghiada". 

Prin încheierea Curţii Supreme de Justiţie din 7 iulie 2006, a fost admisă 
cererea de reviziune depusă de către ZAO "Perşii Lichero-Gorilceanii Zavod", 
casată 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 Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova 
cu privire la contestarea hotărârii Comisiei de Apel emise în litigiul din 
domeniul protecţiei proprietăţii cu reţinerea principii pentru examinarea 
recursului în Curtea Supremă de Justiţie, în alt complet de judecători. 

Recurenta SRL "Ghiada" a depus cerere scrisă, prin care a retras recursul. 
Reprezentantul intimatului AGEPI, Ştirbu N. şi a intervenientului ZAO 

"Perşii Lichero-Gorilceanii Zavod", Socolova O., au acceptat retragerea 
recursului. 

Studiind materialele dosarului, Colegiul Civil şi de contencios 
administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, consideră necesar de a admite 
retragerea recursului de către SRL "Ghiada" şi a înceta procedura de recurs din 
următoarele considerente. 

În conformitate cu art. 411 CPC, recurentul şi reprezentantul său pot 
retrage recursul până la începerea dezbaterii recursului în fond Retragerea se 
face prin depunerea unei cereri scrise. 

Recursul se retrage în condiţiile art. 374 CPC, care se aplică în mod 
corespunzător. 

În conformitate cu art. 374 al. (1) CPC, apelantul şi reprezentantul lui pot 
retrage apelul până la dezbaterea pricinii în fond în instanţa de apel. Retragerea 
se face în scris sau oral, în ultimul caz cu consemnare în proces verbal. 

Printr-o cerere scrisă, SRL "Ghiada" a retras recursul. 
Astfel, din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că, în 

conformitate cu art. 60 al. (5) CPC, retragerea recursului de către recurent nu 
contravine legii şi nu încalcă drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale 
persoanei, interesele societăţii sau ale statului, Colegiul Civil şi de contencios 
administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a admite 
retragerea recursului şi de a înceta procedura de recurs. 

În conformitate cu art. 60 al. (5), art. 212 al. (4), art. 266, art. art. 269-270, 
art. 374 art. 422 CPC, Colegiul Civil 

 
d ispune  

   
Se admite retragerea recursului de către societatea cu răspundere limitată 

"Ghiada". 
Procedura de recurs 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 
intelectuale se încetează. 
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Se menţionează că, nu se admite o nouă adresare în judecată a aceluiaşi 

recurent cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi temeiuri. 
Încheierea este irevocabilă de la pronunţare. 
 
Preşedintele şedinţei, 
judecătorul      Mihai Poalelungi 
 
Judecătorii      Iulia Cimpoi 
        Sveatoslav Moldovan 
    
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


