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ÎNCHEIERE

21 decembrie 2015

Curtea de Apel Chişinău
În componenţa sa:

mun. Chişinău

Judecătorul iurie Cotrută,
Grefiera Lilia Toma

avînd În faţa sa cererea EcoPharm Patent Mamagement AG de chemare În
judecată a Richter Gedeon Nyrt şi Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală privind decăderea din drepturi şi anularea mărcilor verbale
IR"REMOZOL" nr.941315 şi IR"REMOZOL" nr.941323, titular compania ungară
Richter Gedeon Nyrt, a

constatat

La 28 noiembrie 2013 EcoPharm Patent Mamagement AG s-a adresat În instanţa
de judecată cu o cerere Împotriva Richter Gedeon Nyrt şi Agenţiei de Stat pentru. . .

Proprietatea Intelectuală În care a. solicitat decăderea din drepturi şi anularea
mărcilor verbale IR"REMOZOL" nr.941315 şi IR"REMOZOL" nr.941323, titular
compania ungară Richter Gedeon Nyrt: .

La da de 18 noiembrie 2015 dii'ectorul EcoPharm Patent Mamagement AG
Alexandr Derbenţov a depus la instanţa dejudecată o cerere prin care a renunţat de la
acţiune În legătură cu faptul că litigiul a fost soluţionat pe cale amiabilă.

Studiind materialele dosarului, instanţa de judecată consider că cererea este
Întemeiată şi urmează a fi admisă din următoarele considerente.

Astfel, În conformitate cu art.56 alin.1 din CPC, parte În proces (reclamant sau
pîrît) poate fi orice persoană fizică sau juridică prezumată, la momentul intentării
procesului, ca subiect al raportului materiallitigios.

Îri conformitate cu prevederile art.60 alin.2 din CPC, recIamantul este În drept să
modifice temeiul sau' obiectul acţiunii, să mărească ori să reducă cuantumul
pretenţiilor În acţiune, ori să renunţe la acţiune.

În confOimitate cu m1.212 din CPC, (1) Renunţarea reclamantului la acţiune,
recunoaşterea acţiunii de către pîrît, condiţiile tranzacţiei se consemnează În procesul-
verbal al şedinţei de judecată şi se semnează de reclamant, pîrît sau de ambele părţi.

(2) Preşedintele şedinţei trebuie să ia măsuri pentru ca părţile să soluţioneze pe
cale amiabilă litigiul sau unele probleme litigioase. În acest scop, instanţa poate
acorda părţilor, la cerere, un termen de conciliere şi poate cere prezentarea lor
personală În judecată chiar dacă sînt reprezentate În proces.

(3) Dacă renunţarea reclamantului la acţiune, recunoaşterea acţiunii de către pîrît
sau tranzacţia părţilor sînt exprimate În cereri scrise, adresate instanţei, ele se
anexează la dosar, fapt menţionat În procesul-verbal al şedinţei de judecată.

(4) Înainte de a admite renunţarea reclamantului la acţiune, recunoaşterea=-------acţiunii de către pîrît, Înainte de a confirma tra zac 1. -. . . a judecătorească
explică reclamantului, pÎrÎtului sau părţilor efe te[90CItstor ac p.ocedură.
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dispune

5) În cazul admiterii renunţării reciamantului la acţiune sau confirmării
tranzacţiei, instanţa judecătorească pronunţă o Încheiere prin care dispune încetarea
procesului. Încheierea trebuie să conţină condiţiile tranzacţiei, confirmate de instanţă.
În cazul recunoaşterii acţiunii de către pîrît şi admiterii ei de către instanţă, se
pronunţă o hotărîre de admitere a pretenţiilor reclamantului.

(6) Dacă respinge renunţarea reclamantului la acţiune ori recunoaşterea acţiunii
de către pîrît sau dacă nu confirmă tranzacţia părţilor, instanţa judecătorească
pronunţă În acest sens o încheiere motivată şi examinează pricina în fond.

În conformitate cu art.265 lit.c) din CPC, instanţa judecătorească dispune
încetarea procesului În cazul în care reclamantul a renunţat la acţiune, renunţul fiind

admis de instanţă.
Astfel, fiindcă reclamantul este în drept să renunţa de la acţiune, fiindcă renunţul

reclamantului de la acţiune nu contravine legii şi nu lezează drepturile nimănui,
instanţa de judecată consideră posibil să admită renunţul de la acţiune cu încetarea

procesului.
În baza celor expuse, În conformitate cu art.56,60,212,265,266, art. 269-270 din

CPC, instanţa de judecată

Se admite renunţul EcoPharm Patent Mamagement AC de la cererea de
chemare În judecată a Richter Cedeon Nyrt şi Agenţiei de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală privind decăderea din drepturi şi anularea mărcilor
verbale IR"REMOZOL" nr.941315 şi IR"REMOZOL" nr.941323, titular compania
ungară Richter Gedeon Nyrt, cu Încet:!rea procesului.

Se aduce la cunoştinţa reclamantului EcoPhar~ Patent Mamagement AG că
nu se admite o nouă adresare în judecată a aceleiaşi părţi cu privire la acelaşi obiect şi

pe aceleaşi temeiuri.
Încheierea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie În termen de

15 zile.

,

Judecătorul

JUDECĂTOR

Cotruţă Iurie
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