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29 ianuarie 2016
Judecătoria Rîşcani
Preşedintele şedinţei,
Judecătorul
Grefier

îNCHEIERE

Aliona Miron
Victoria Godorojea

41-2-16083-23092015

mun. Chişinău

examinând în şedinţă publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată a reclamantului The Procter &
Gamble Company împotriva lui Miller Marija, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectual~
privind decăderea din drepturi a mărcii VAKAL nr.1018301 din 25 august 2009 titular MILLER Marija,

con sta t ă:
La data de 21 septembrie 2015, reclamantul The Procter & Gamble Company s-a adresat cu o cerere dE

chemare în judecată împotriva lui Miller Marija, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuali
solicitînd decăderea din drepturi a mărcii VAKAL nr.l018301 din 25 august 2009 titular MILLER Marija.

În susţinerea cererii a indicat că, reciamantul dispune de o marcă individuală, cerbală VIAKAL, înregistrată 1,
Oficiul pentru Armonozarea Pieţei Interne, cu certificatul de înregistrare nr.0002~20106.05.1996, avînd desemnatE
produsele clasa 03, conform clasificării de la NISA. După o cercetare prealabilă efectuată de reci amant, cu scopu analize
posibilităţilor de înregistrare a mărcii VIAKAL pe teritoriul RM, s-a depistat că marca nominalizată este dej,
înregistrată. Înregistrarea s-a efectuat prin intermediul procedurii de înregistrare internaţională a mărcii (Aranjamentul dE
la Madrid), nr. De înregistrare 1018301 din 25.08.2010 pentru clasa 03 conform c1asificăriii de la Nisa, iar titularul dE
drepturi este Miller Marija.

in şedin/a de judecată, reprezentantul reclamantului, dispunînd de Împuternicirile necesare, a depus o ceren
prin care solicită Încetarea procesului în legătură cu renunţarea la acţiune, în legătură cu faptul că marca nominalizată m
a fost folosită pe teritoriul Republicii Moldova. Reclamantul a solicitat pîrîtului să depună o cerere la AGEPI dE
renunţare la marcă. Prin intermediul demersului pîrîtului, au fost informaţi că acesta a solicitat Biroului Internaţiona
OMPI anularea înregistrârii mărcii VIAKAL nr.l018301 din 25.08.2010 pentru clasa 03 conform clasificării de la NISA
titular de drepturi Miller Marija.

În şedinţa de judecată pîrîtul nu s-a prezentat.
În şedinţa de judecată reprezentantul intervenientuJui accesoriu a susţinut cererea reclamantului de renunţare l~

acţiune.
Audiind opinia reprezentantului reclamantului, a intervenientului, examinînd materialele dosarului în raport c,

normele legale aplicabile spe/ei, instan/a de judecată consideră necesar de a admite demersul reclamantului privin"
Încetarea procesului.

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

S-a constatat că, reclamantul nu mai are pretenţii faţă de pîrît, solicitînd încetarea procesului, fapt confirmal
printr-o cerere depusă de reprezentantul, care deţine împuternicirile de rigoare, indicînd că îi sunt cunoscute consecinţelE
renunţării conform art.265 CPC.

Astfel, din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că, în conformitate cu art.60 alin.(S) CPC
renunţarea reclamantului: la acţiune nu contravine legii şi nu încalcă drepturile, libertăţile şi interesele legitime alE
persoanei, interesele societăţii sau ale statului, instanţa de judecată ajunge la concluzia de a admite renunţare,
reclamantului la acţiune şi de a înceta procesul în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a reclamantului ThE
Procter & Gamble Company Împotriva lui Miller Marija, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate,
Intelectuală privind decăderea din drepturi a mărcii VAKAL nr.1018301 din 25 august 2009 titular MILLER Marija.

În conformitate cu art.265 lit.c), art. 266, art. art. 269-270 CPC, instanţa de judecată

dis pun e:

Se admite renunţarea la acţiune a reclamantului The Procter & Gamble Company.
Procesul În pricina civilă la cererea de chemare în judecată a reclamantului The Procter & Gamble Compan)

împotriva lui Miller Marija, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind decăderea dir
drepturi a mărcii VAKAL nr.l O1830 1 din 25 august 2009 titular MILLER Marija, se încetează.

Se menţionează, că nu se admite o nouă adresare în judecată a aceleiaşi părţi cu privire la acelaşi obiect şi pE
aceleaşi temeiuri.
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