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Preşedintele şedinţei Anatolie Minciuna
Grefier Svetlana Zubco
Examinând În şedinţă publică cererea de revizuire depusă de către SRL

"Invincom" Împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău nr. 2-103/13 din 09
decembrie 2013, instanţa,

CONSTATĂ:

1. La data de 30.09.2013 reclamantul SRL "Eurovalcons" a depus cerere de
chemare În judecată către Roncal Management Corp., PA şi Skylight Busines
LTD., intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a
Republicii Moldova (AGEPI) solicitînd constatarea faptului că companiile
Roncal Management Corp., PA şi Skylight Busines LTD., S.A. au acţionat cu
rea - credinţă la înregistrarea mărcii "Eurovalcons" cu nr. 23704; anularea
Înregistrării mărcii "Eurovalcons" nr. 23704 pentru clasele 35, 36, 37.

2. În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că, potrivit certificatului de
Înregistrare eliberat de Camera Înregistrării de Stat a RM pe data de
19.03.2012, a fost înregistrată Societatea cu Răspundere Limitată
"Eurovalcons". Reclamantul indică că, numele comercial "EurovaIcons"
reprezintă o desemnare verbală, alcătuită din trei rădăcini a unor cuvinte cu
semnificaţie directă pentru activitatea Întreprinderii reclamantului, astfel că
cuvântul Euro - Înseamnă European, adică prestarea serviciilor de calitate
europeană; Val - rădăcina cuvântului Valea, care este adresa juridică a SRL
"Eurovalcons" şi Cons - rădăcina cuvântului Construcţii, ce reprezintă
domeniul principal de activitate al reclamantului.

3. Obiectul principal de activitate, potrivit extrasului din Registrul de stat al
persoanelor juridice, este: 1) închirierea bunurilor imobiliare proprii; 2)
Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte; 3) Construcţii de clădiri şi
(sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile,
consolidările, restaurările; 4) Fabricarea alcoolului etilic, a producţiei
alcoolice şi a berii, produse de producătorii autohtoni; 5) Comerţul cu
amănuntul al băuturilor alcoolice şi altor băuturi; 6) Alte tipuri de comerţ cu
amănuntul În magazine specializate.

4. La data de 19.03.2012 SRL "Eurovalcons" a obţinut Licenţa seria A MMII
Nr.040604, eliberată de Camera de Licenţiere a RM privind genul de activitate
: Construcţiile de clădiri şi construcţii inginereşti, reconstrucţii conform listei
indicate În anexa Licenţei.



5'. Din momentul înregistrării întreprinderii şi până în prezent, SRL
"Eurovalcons" desfaşoară activitate antreprenorială, care se probează prin
încheierea mai' multor tranzacţii, cum ar fi : prin contractul de vânzare-
cumpărare, semnat la 21.03.2013 şi înregistrat la aCT Chişinău, de către SRL
"Eurovalc~'iis" au fost achiziţionate mai multe terenuri pentru construcţii.

6. Ulterior, de către Primăria Codru, au fost eliberate mai multe Certificate de
Urbanism, nr.23 din 25.04.2012; nr.57 din 29.05.2013; nr. 42 din 31.05.20] 3,
nr. 29 din 19.06.2012.

7. Iar prin intermediul companiei de publicitate "Magnum & Co" SRL, compania
reclamantului a lansat şi publicat mai multe spoturi de publicitate, iar în baza
contractului încheiat cu Agenţia de Publicitate "Makler Plus" SRL,
publicitatea despre serviciile SRL "Eurovalcons" au fost plasate în ziarul
"Makler", ceea ce denotă faptul că reclamantul desfăşoară o activitate de
publicitate precum şi gestionează corespunzător afacerile comerciale.

8. Mai invocă reclamantul, că gestionează şi o activitate amplă în domeniul
afacerilor imobiliare, iar dovada acesteia serveşte certificatul eliberat de
Agenţia relaţii funciare şi cadastru, astfel la data eliberării certificatului, adică
15.08.2013, SRL "Eurovalcons" dispunea de câteva zeci de contracte de
investiţii.

9. Conform raportului financiar pe anul 2012 şi a raportului financiar pentru
perioada trimestrului 2 al anului 2013, în aCtivitatea sa, SRL "Eurovalcons" a
gestionat sume financiare în mărime de 12 394 926.19 lei.

10. La data de 20.08.2013 în adresa SRL "Eurovalcons" a parvenit o pretenţie din
numele Skylight Busines LID., Republic of Panama, în care este expusă
solicitarea ca în termen de 30 de zile să fieîncetatăutilizarea denumirii de
firmă Eurovalcons, pe motiv că acest semn verbal încalcă dreptul exclusiv de
valorificare asupra mărcii nr,' 23704 .;,Eurovalcons" înregistrat la AGEPI
pentru clasele 35,36,37 conformClasificatoruluiintemaţional de produse şi

servicii (CIPS).
11. Consideră reclamantul că marca înregistrată de pîrît urmăreşte scopul de

blocaj al activităţii întreprinderii reclamantului, fiind o practică a concurenţei

neloiale.
12. Reclamantul consideră că depunerea cererii de înregistrare a mărcii, cu trei

zile mai târziu de la decizia de înregistrare a SRL "Eurovalcons", precum şi
pretenţia parvenită pe data de 20.08.2013 În adresa reclamantului, de la o
companie din Republica Panama, care nu desfaşoară nici o activitate de
antreprenoriat în RM, ce prevede sistarea. valorificării mărcii Eurovalcons,
denotă cu certitudine caracterul 'de rea~crediriţă cu care a fost înregistrată

marca.
13. Susţine SRL "Eurovalcons" că pe parcursul anilor 2012-20i3 de către

reclamant au fost iniţiate lucrări de proiectare şi construcţie a câteva case, au
fost elaborate şi semnate contracte de investiţii, a fost efectuate spoturi de

publicitate.
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.qAn;drept, reclamantul SRL "Eurovalcons" a invocat prevederile art. 8 alin.(4)
'!it. b), ar1.21, art. 22 alin.(l) lit. d); 61 al Legii nr.38-XVI din 29.02.2008
privind protecţia mărcilor, art.! şi art.8 al Convenţiei de la Paris privind
Protecţia Proprietăţii Industriale încheiată la 20 martie 1883, art.19 al Legii
concurenţei nr.183 din 11.07.2012.

16. Solicită reclamantul constatarea faptului că companiile Roncal Management
Corp., PA şi Skylight Busines LTD., S.A. au acţionat cu rea - credinţă la
înregistrarea mărcii "Eurovalcons" cu nr. 23704; anularea înregistrării mărcii
"Eurovalcons" nr. 23704 pentru clasele 35, 36, 37.

17. Prin Hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 09 decembrie 2013, acţiunea SRL
"Eurovalcons" a fost admisă. S-a constatat că compania Roncal Management
Corp., PA a acţionat cu rea - credinţă la înregistrarea mărcii "Eurovalcons" şi
s-a dispune anularea înregistrării mărcii "Eurovalcons" nr. 23704 pentru
clasele 35, 36, 37 (conform Clasificării internaţionale a produselor şi
serviciilor).

18. La 04.11.2014 SRL "Invincom" a depus cerere de revizuire împotriva
Hotărîrii Curţii de Apel din 09 decembrie 2013, cerând admiterea cererii şi
casarea hotăÎrrii.

19. Revizuentul în motivarea cererii de revizuire a invocat că, Între Skylight
Business LTD SA şi SRL "Invincom" la data de 15.11.2013 a fost încheiat
contractul de cesiune a drepturilor asupra mărcii. Conform contractului dat,
Skylight Business LTD SA a transmis revizuientului SRL "Invincom" toate
drepturile exclusive asupra mărcii "Eurovalcons". Revizuientul a indicat că, a
aflat despre hotărîrea Curţii de Apel la 07.08.2014 cînd mandatarul autorizat
s-a adresat cu cererea de a înregistra contractul de cesiune a drepturilor asupra
mărcii.

20. Prin referinţa depusă, SRL "Eurovalcons" a solicitat respingerea cererii de
revizuire, ca inadmisibilă.

21. Prin referinţa prezentată, AGEPI a indicat că, Iasă la discreţia instanţei
soluţionarea cererii de revizuire.

22. Reprezentanţii revizuientului SRL "Invincom" În şedinţa de judecată s-au
prezentat şi au solicitat admiterea cererii de revizuire.

23. Reprezentanţii intimatului SRL "Eurovalcons" În şedinţa de judecată s-au
prezentat şi au solicitat respingerea cererii de revizuire, ca inadmisibilă.

24. Reprezentantul intimatului AGEPI În şedinţa de judecată s-a prezentat şi a
indicat că, lasă la discreţia instanţei soluţionarea cererii de revizuire.

25. Audiind părţile, studiind materialele dosarului, instanţa de judecată consideră
că cererea de revizuire declarată În baza art. 449 CPC, urmează a fi respinsă.

26. În conformitate cu art. 452 alin.(l) CPC R. Moldova, instanţa examinează
cererea de revizuire În şedinţă publică În conformitate cu normele de
examinare a cererii de chemare Înjudecată, iar În alin 2 al aceluiaşi articol se
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prevede, că dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea revizuirii şi la faptele
pe care se Întemeiază ..

27. Astfel, ati. 449 CPC revizuirea se declară În cazul În care: a) s-a constatat,
.. prin' sentinţă pelială irevocabilă, comiterea unei infracţiuni În legătură cu
. pricina care se judecă; b) au devenit cunoscute unele circumstanţe sau fapre
esenţiale ale pricinii care nu au fost şi nu au putut fi cunoscute revizuientului,
dacă acesta dovedeşte că a Întreprins toate măsurile pentru a ajla
Circumstanţele şi faptele esenţiale În timpul judecării anterioare a priCinii; c)

instanţa a emis o hotărîre cu privire la drepturile persoanelor care nu au fost
implicate În proces; e) s-a anulat ori s-a modificat hotărîrea, sentinţa sau
decizia instanţei judecătoreşti care au servit drept temei pentru emiterea
hotărîrii sau deciziei a căror revizuire se cere; g) Curtea Europeanâ a
Drepturilor Omului sau Guvernul RepubliCii Moldova a iniţiat o procedură de
reglementare pe cale amiabilă Într-o cauză pendinte Împotriva Republicii
ll/foldova; h) Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat, printr-o
hotărîre, fie Guvernul Republicii Moldova a recunoscut, printr-o declaraţie, o
Încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale care poate fi remediată,
cel puţin parţial, prin anularea hotărîrii pronunţate de o instanţă de judecată
naţională.

28. Astfel, în şedinţa de judecată s-a constatat, că prin Hotărârea Curţii de Apel
Chişinău din 09 decembrie 2013, acţiunea SRL "Eurovalcons" a fost admisă.
S-a constatat că compania Roncal Management Corp., PA a acţionat cu rea -
credinţă la înregistrarea mărcii "Eurovalcons" şi s-a disp~ anularea
înregistrării mărcii "Eurovalcons"nr. 23704 pentru clasele 35, 36, 37
(conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor).

29. La 04.11.2014 SRL "Invincom" a depus cerere de revizuire împotriva
Hotărîrii Curţii de Apel din 09 decembrie 2013, cerând admiterea cererii şi

casarea hotărîtii.
30. Revizuentul în motivarea cererii de revizuire a invocat că, între SkyJight

Business LTD SA şi SRL "Invincom" la data de 15.11.2013 a fost Încheiat
contractul de cesiune a drepturilor asupra mărcii. Conform contractului dat,
Skylight Business LTD SA a transmis revizuientului SRL "Invincom" toate
drepturile exclusive asupra mărcii"Eurovalcons". Revizuientul a indicat că, a
aflat despre hotărîrea Curţii de Apel la 07;08.2014 cînd mandatarul autorizat
s-a adresat cu cererea de a înregistra contractul de cesiune a drepturilor asupra

mărcii.
31. Revizuientul nu a indicat expres temeiul revizuirii invocînd doar că nu a fost

atras în proces, ceea ce se încadrează în prevederile art. 449 lit.c) CPC.
32. Instanţa reţine că, temeiurile declarării revizuirii sînt expres prevăzute în

art.449 din Codul de procedură civilă care poartă un caracter exhaustiv.
33. Conform art.451 alin. (1) CPC, cererea de revizuire trebuie să conţină, În mod

obligatoriu, temeiurile consemnate la art.449 CPC, cu anexarea probelor ce

le confirmă.
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34. Cererea de revizuire şi înscrisurile anexate, precum şi celelalte materiale ale
pricinii nu confirmă apariţia circumstanţelor sau faptelor pentru declararea
revizuirii.

35. Or, revizuirea este o cale de atac de retractare şi nu de reformare a hotărîrii
'contestate. În cadrul revizuirii nu se verifică legalitatea şi temeinicia
hotărîrilor adoptate, ci în baza unor temeiuri strict prevăzute de lege are loc
redeschiderea procesului şi aceste temeiuri trebuie să fie obiective, reale şi
legale ce s-ar încadra în art.449 CPC. De asemenea aceste temeiuri urmează a
fi aplicate aşa cum le-a determinat norma juridică respectivă.

36. Competenţa instanţelor de revizuire trebuie exercitată pentru a corecta erorile
judiciare şi omisiunile justiţiei strict determinate în art. 449 CPC al RM, dar
nu pentru a efectua o nouă examinare a cauzei.

37. Instanţa reiterează, că principiul securităţii raporturilor juridice şi principiul
res judecata cer ca nici o parte să nu aibă dreptul să solicite revizuirea unei
hotărâri irevocabile şi obligatorii doar cu scopul de a obţine o reexaminare şi o
nouă soluţie a cauzei.

38. Argumentele invocate în susţinerea cererii de revizuire nu pot fi admise, or,
cele enunţate privind încheierea contractului de cesiune nu constituie temei de
anulare a hotărîrii judecătoreşti.

39. Mai mult, instanţa menţionează că, Roncal Management Corp., PA şi Skylight
Busines LTD nu au atacat hotărîrea Curţii de Apel Chişinău, aceasta fiind
publicată atît pe pagina web a instanţei, cît şi hotărîrea privind anularea mărcii
a fost publicată în BOPI 3/2014 la 31 martie 2014.

40. Faptul că Skylight Busines LTD nu a verificat valabilitatea drepturilor sale
înainte de a le cesiona, nu constituie temei de anulare a hotărîrii emise.

41. Din considerentele menţionate şi având în vedere faptul, că circumstanţele
invocate în cererea de revizuire sunt în contradicţie cu prevederile art. 449
CPC şi nu constituie temeiuri de revizuire, Colegiul civil ajunge la concluzia
de a respinge cererea de revizuire ca fiind inadmisibilă.

42. În conformitate cu art. 446 - 453 CPC, art. 269-270 din CPC a R ;Vloidova
instanţa,

Decide:
Se respinge cererea de revizuire depusă de către SRL "Invincom" împotriva

hotărîrii Curţii de Apel Chişinău nr. 2-103/13 din 09 decembrie 2013 - ca fiind
inadmisibilă.

Încheierea este cu drept de recurs În. te de 15 de zile la Curtea Supremă
de Justiţie a R. Moldova.
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