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Dosarul nr. 2-113/2013
ÎNCHEIERE

07 aprilie 2016

Colegiul civil şi de contencios administrativ
al Curţii de Apel Chişinău (în prima instanţă)

mun. Chişinău

Avînd în componenţa sa:
Preşedintele şedinţei de judecată
Grefierul

A. Gavriliţa
V. Cherdivară

examinînd în şedinţă publică cauza civilă la cererea de chemare în
judecată depusă de Compania "G.H.MUMMet CIE", reprezentantă de avocatul
Ariadna Dodi, împotriva SA "Combinatul de Vinuri Cricova", intervenient
accesoriu Agenţia de Stat pentru Protecţia Intelectuală a RM cu privire la
anularea mărcii combinate nr. 12457 şi nr. 16378, înregistrate la 07.06.2005 şi
24.04.2008, interzicerea aplicării pe produse şi ambal1:ţjeelementele grafice
dunga roşie diagonală pe fundal de culoare deschisă, dunga albă diagonală pe
fundalul roşu şi orice dungă diagonală de orice culoare pe fundal de orice
culoare, interzicerea comercializării, stocării, exportului, utilizarea pe
documente de afaceri, publicitate şi/sau internet a produselor şi ambalajelor în
care sunt utilizate aceste elemente grafice,-

a constatat:

La data de 15 octombrie 2010 Compania "G.H.MUMM et CIE"
reprezentantă de avocatul Ariadna Dodi a depus cerere de chemare în judecată
împotriva SA "Combinatul de Vinuri Cricova", intervenientul accesoriu Agenţia
de Stat pentru Protecţia Intelectuală a RM cu privire la anularea mărcii
combinate nr. 12457 şi nr. 16378, înregistrate la 07.06.2005 şi respectiv la
24.04.2008, interzicerea aplicării pe produse şi ambalaje elementele grafice
dunga roşie diagonală pe fundal de culoare deschisă, dunga albă diagonală pe
fundalul roşu şi orice dungă diagonală de orice culoare pe fundal de orice
culoare, interzicerea comercializării, stocării, exportului, utilizarea pe
documente de afaceri, publicitate şi/sau internet a produselor şi ambalajelor în
care sunt utilizate aceste elemente grafice.

În şedinţa de judecată reprezentantul Companiei "G.H.MUMMet CIE",
avocatul Ariadna Dodi a depus o cerere, prin care a solicitat încetarea
procesului din motivul renunţului la acţiune, deoarece SA "Combinatul de
Vinuri Cricova" a modificat, de curînd, mărcile litigioase, excluzînd de la
protecţie dunga roşie diagonală şi alte elemente grafice, care generau confuzia
cu mărcile protejate ale titularului "G.H.MUMMet CIE".

În susţinerea cererii de renunţ la acţiune reprezentantul a menţionat că
Decizia respectivă a AGEPI de înregistrare a modificărilor a fost publicată în
SOPI din 31.03.2016, ca urmare, obiectul litigiului fiind consumat.

În acelaşi context a menţionat că î-i sunt cunoscute efectele încetării
procesului, reglementate de art. 266 din Codul de procedură civilă, potrivit
cărora, urmare a încetării procesului, reclamanta nu va mai putea deduce
judecăţii o nouă acţiune împotriva pîrîtei "Combinatul de Vinuri Cricova" SA cu
privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi temeiuri.



••

În şedinţă de judecată reprezentanţii pîrîtei SA "Combinatul de Vinuri
Cricova", Cepraga Vitalie şi Bodiul Tatiana nu s-au pronunţat împotriva
demersului cu privire la renunţul reclamantei la aCţiune şi dispunerea încetării
procesului.

În şedinţă de judecată reprezentanţii intervenientului accesoriu Agenţia
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, Vataman Doina, de asemenea,
nu s-a pronunţat împotriva demersului cu privire la renunţul reclamantei la
acţiune şi dispunerea încetării procesului.

Audiind explicaţiile participanţilor la proces şi studiind materialele
dosarului, instanţa de judecată consideră necesar de a admite renunţul
reprezentantului reclamantei Compania "G.H.MUMMet CIE", avocatul Ariadna
Dodi, la acţiunea depusă împotriva SA "Combinatul de Vinuri Cricova",
intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RMcu
privire la anularea mărcii combinate nr. 12457 şi nr. 16378, înregistrate la
07.06.2005 şi 24.04.2008, interzicerea aplicării pe produse şi ambalaje
elementele grafice dunga roşie diagonală pe fundal de culoare deschisă, dunga
albă diagonală pe fundalul roşu şi orice dungă diagonală de orice culoare pe
fundal de orice culoare, interzicerea comercializării, stocării, exportului,
utilizarea pe documente de afaceri, publicitate şi/ sau internet a produselor şi
ambalajelor în care sunt utilizate aceste elemente grafice şi de a înceta
procesul, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 265 lit. c) din Codul de procedură civilă, instanţa
judecătorească dispune încetarea procesului în cazul în care reclamantul a
renunţat la acţiune, renunţul fiind admis de instanţă.

Renunţarea reprezentantului reclamantei Compania "G.H.MUMM et
CIE", avocatul Ariadna Dodi la acţiune în conformitate cu art. 212 alin. (1) din
Codul de procedură civilă a fost consemnată în cererea de renunţare la
acţiune.

Instanţa de judecată, în conformitate cu art. 212 alin. (4) din Codul de
procedură civilă explică reprezentantului reclamantei Compania "G.H.MUMM
et CIE", avocatului Ariadna Dodi efectele admiterii renunţului la acţiune şi
încetării procesului, stipulate în art. 266 alin. (2)din Codul de procedură civilă,
şi anume, că nu se admite o nouă adresare în judecată a aceleiaşi părţi cu
privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi temeiuri.

Astfel, din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul, că în
conformitate cu art. 60 alin. (5) din Codul de procedură civilă, renunţul
reprezentantului reclamantei Compania "G.H.MUMM et CIE", avocatului
Ariadna Dodi la pretenţiile din cererea de chemare în judecată depusă
împotriva SA"Combinatul de Vinuri Cricova", intervenient accesoriu Agenţia de
Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM cu privire la anularea mărcii
combinate nr. 12457 şi nr. 16378, înregistrate la 07.06.2005 şi 24.04.2008,
interzicerea aplicării pe produse şi ambalaje elementele grafice dunga roşie
diagonală pe fundal de culoare deschisă, dunga aIbă diagonală pe fundalul
roşu şi orice dungă diagonală de orice culoare pe fundal de orice culoare,
interzicerea comercializării, stocării, exportului, utilizarea pe documente de
afaceri, publicitate şi/sau internet a produselor şi ambalajelor în care sunt
utilizate aceste elemente grafice, nu contravine legii şi nu încalcă drepturile,
libertăţile şi interesele societăţii sau ale statului, instanţa de judecată ajunge la
concluzia de a admite renunţul reprezentantului reclamantei Compania
"G.H.MUMMet CIE", avocatul Ariadna Dodi, la acţiune şi de a înceta procesul
în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de către Compania
"G.H.MUMMet CIE", reprezentantă de avocatul Ariadna Dodi, împotriva SA
"Combinatul de Vinuri Cricova", intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru



Proprietatea Intelectuală a RM cu privire la anularea mărcii combinate nr.
12457 şi nr. 16378, înregistrate la 07.06.2005 şi 24.04.2008, interzicerea
aplicării pe produse şi ambalaje elementele grafice dunga roşie diagonală pe
fundal de culoare deschisă, dunga albă diagonală pe fundalul roşu şi orice
dungă diagonală de orice culoare pe fundal de orice culoare, interzicerea
comercializării, stocării, exportului, utilizarea pe documente de afaceri,
publicitate şi/ sau internet a produselor şi ambalajelor în care sunt utilizate
aceste elemente grafice.

În conformitate cu art.265 lit. cl, art.269-270 din Codul de procedură
civilă, instanţa de judecată,-

dis pun e:

Se admite renunţul reprezentantului reclamantei Compania "G.H.MUMM
et CIE", avocatului Ariadna Dodi la pretenţiile din cererea de chemare în
judecată depusă împotriva SA "Combinatul de Vinuri Cricova", intervenient
accesoriu Agenţia de Stat pentru Protecţia Intelectuală a RM cu privire la
anularea mărcii combinate nr. 12457 şi nr. 16378, înregistrate la 07.06.2005 şi
24.04.2008, interzicerea aplicării pe produse şi ambalaje elementele grafice
dunga roşie diagonală pe fundal de culoare deschisă, dunga albă diagonală pe
fundalul roşu şi orice dungă diagonală de orice culoare pe fundal de orice
culoare, interzicerea comercializării, stocării, exportului, utilizarea pe
documente de afaceri, publicitate şi/ sau internet a produselor şi ambalajelor în
care sunt utilizate aceste elemente grafice.

Procesul în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de
Compania "G.H.MUMM et CIE", reprezentantă de avocatul Ariadna Dodi,
împotriva SA"Combinatul de Vinuri Cricova", intervenient accesoriu Agenţia de
Stat pentru Protecţia Intelectuală a RMcu privire la anularea mărcii combinate
nr. 12457 şi nr. 16378, înregistrate la 07.06.2005 şi 24.04.2008, interzicerea
aplicării pe produse şi ambalaje elementele grafice dunga roşie diagonală pe
fundal de culoare deschisă, dunga albă diagonală pe fundalul roşu şi orice
dungă diagonală de orice culoare pe fundal de orice culoare, interzicerea
comercializării, stocării, exportului, utilizarea pe documente de afaceri,
publicitate şi/sau internet a produselor şi ambalajelor în care sunt utilizate
aceste elemente grafice, se încetează.

Se menţionează, că nu se admite o nouă adresare în judecată a
Compania "G.H.MUMMet CIE" 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, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău.

Preşedintele şedinţei,
judecătorul c' A. Gavriliţa
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