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 prima instanţă:M.Anton                                                   dosarul nr.2r-319/09  

 

D E C I Z I E 

 

 23 decembrie 2009                                                                  mun. Chişinău 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

 în componenţă: 

 Preşedintele şedinţei, judecătorul: Iulia Sîrcu 

 Judecătorii:  Valeriu Arhip  şi Sveatoslav Moldovan 

 Interpret Zaharciuc Elena 

 

 Cu participarea lui Cotruţa Leonid, reprezentantului societăţii cu răspundere 

limitată „Alsa Cosmetica”, în baza procurii Bodiul Tatiana şi reprezentantului  

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, în baza 

procurii Ciuş Doiniţa  

 examinând în şedinţă publică recursul declarat de către GELIŞIM 

KOZMETIK San. Ve Tic. Ltd. Şti, în pricina civilă la cererea de chemare în 

judecată depusă de Cotruţa Leonid din numele GELIŞIM KOZMETIK San. Ve 

Tic. Ltd. Şti împotriva societăţii cu răspundere limitată „Alsa Cosmetica” şi 

intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

Republicii Moldova cu privire la interzicerea utilizării mărcii şi transferul mărcii în 

favoarea sa, împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 19 iunie  2009, prin 

care acţiunea a fost respinsă  

 

c o n s t a t ă 

 

 La 13 ianuarie 2009 Cotruţa Leonid a depus cerere de chemare în judecată 

din numele GELIŞIM KOZMETIK San. Ve Tic. Ltd. Şti împotriva societăţii cu 

răspundere limitată „Alsa Cosmetica” şi intervenientului accesoriu Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la interzicerea 

utilizării mărcii şi transferul mărcii în favoarea sa. 

 Cotruţa Leonid în motivarea cererii de chemare în judecată a indicat că 

societatea cu răspundere limitată „Alsa Cosmetica” este succesorul întreprinderii 

individuale „Hîrştiogă Aliona”, care a activat ca distribuitor exclusiv al produselor 

firmei GELIŞIM KOZMETIK San. Ve Tic. Ltd. Şti pe teritoriul Republicii 

Moldova. Ca partener de afaceri întreprinderea individuală „Hîrştiogă Aliona” nu a 

fost împuternicită să înregistreze marca „GELEŞIM KOZMETIK” pe teritoriul 

Republicii Moldova. 

 La 17 august 2006 întreprinderea individuală „Hîrştiogă Aliona”, fără 

acordul reclamantului, a depus la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

Republicii Moldova  cerere de înregistrare a mărcii combinate „GELEŞIM 
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KOZMETIK” pentru produsele şi serviciile din clasa 03 şi 35 conform clasificării 

internaţionale CIPS pe numele său. 

 În baza contractului de distribuitor al produselor cosmetice pe teritoriul 

Republicii Moldova, întreprinderea individuală „Hîrştiogă Aliona” a importat în 

perioada 2005-2007 produse de parfumerie sub marca „GELEŞIM KOZMETIK”. 

 Ulterior contractul de distribuitor a fost reziliat din motivul că întreprinderea 

individuală „Hîrştiogă Aliona” nu şi-a onorat obligaţiunile stipulate. 

 Societatea cu răspundere limitată „Alsa Cosmetica” fiind succesorul fostului 

distribuitor exclusiv, întreprinderea individuală „Hîrştiogă Aliona”, acţionând  cu 

rea-credinţă a încercat să obţină venituri în urma însuşirii proprietăţii intelectuale 

străine. 

 Că întreprinderea individuală „Hîrştiogă Aliona” a cunoscut că marca de 

produs „GELEŞIM KOZMETIK” aparţine agentului economic din Turcia serveşte 

contractul de distribuitor nr.00127/06-2006. 

 Consideră că societatea cu răspundere limitată „Alsa Cosmetica” încearcă să 

însuşească produsele importate de la producătorul din Turcia, care se află pe 

teritoriul Republicii Moldova întreprinzând şi acţiuni de blocaj al importului de 

produse de parfumerie marcate cu marca „GELEŞIM KOZMETIK”. 

 Cere Cotruţa Leonid din numele GELEŞIM KOZMETIK San. Ve Tic. Ltd. 

Şti. interzicerea utilizării mărcii nr.15909„GELEŞIM KOZMETIK” înregistrate pe 

numele „Alsa Cosmetica” societate cu răspundere limitată şi transferul mărcii 

nr.15909 „GELEŞIM KOZMETIK” în favoarea producătorului. 

 Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 19 iunie 2009 acţiunea a fost 

respinsă. 

 La 1 septembrie 2009 Cotruţa Leonid din numele GELIŞIM KOZMETIK 

San.Ve Tic. Ltd. Şti a declarat recurs împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău 

din 19 iunie 2009, cerând admiterea recursului, casarea hotărârii primei instanţe şi 

emiterea unei noi hotărâri cu privire la admiterea acţiunii. 

 În motivarea recursului Cotruţa Leonid din numele GELIŞIM KOZMETIK 

San. Ve  Tic. Ltd. Şti a invocat că prima instanţă nu a ţinut cont de prevederile 

articolelor 12, 21 şi 26 alin.(5) Legea privind protecţia mărcilor şi concluzia că 

intimata nu a acţionat cu rea-credinţă este în contradicţie cu circumstanţele pricinii. 

 Cotruţa Leonid, în şedinţa instanţei de recurs, a susţinut recursul declarat, 

cerând admiterea acestuia, casarea hotărârii primei instanţe şi emiterea unei noi 

hotărâri cu privire la admiterea acţiunii. 

 Reprezentantul intimatului societatea cu răspundere limitată „Alsa 

Cosmetica”, în baza procurii Bodiul Tatiana, în şedinţa instanţei de recurs, a cerut 

respingerea recursului şi menţinerea hotărârii primei instanţe. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova, în baza procurii Ciuş Doiniţa, în şedinţa instanţei de recurs a lăsat 

soluţionarea litigiului la discreţia instanţei. 

 Audiind reprezentanţii părţilor, studiind materialele dosarului, Colegiul civil 

şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul 

întemeiat şi care urmează a fi admis cu casarea hotărârii primei instanţe şi 

restituirea pricinii spre rejudecare în primă instanţă din următoarele motive. 
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 În conformitate cu art.417 alin.(1) lit.d ) Codul de procedură civilă, instanţa 

de recurs, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul şi să caseze 

integral sau parţial hotărârea primei instanţe, restituind pricina spre rejudecare în 

primă instanţă în cazul în care eroarea judiciară a primei instanţe nu poate fi 

corectată în instanţa de recurs.  

 În şedinţa de judecată s-a constatat că Cotruţa Leonid din numele GELEŞIM 

KOSMETIC San. Ve. Tic. Ltd.  Şti a depus la Curtea de Apel Chişinău prezenta 

cerere de chemare în judecată prin care a solicitat interzicerea utilizării mărcii de 

către intimat şi transferul mărcii în favoarea reclamantului.  

 Prima instanţă a respins cererea de chemare în judecată depusă de Cotruţa 

Leonid motivând că iniţial întreprinderea individuală „Hîrştioagă Aliona”, iar 

ulterior societatea cu răspundere limitată „Alsa Cosmetica” sunt titularii mărcii 

utilizarea căreia se solicită a fi interzisă. 

 Cotruţa Leonid la cererea de chemare în judecată a anexat procura nr.258/08 

eliberată de GELIŞIM KOSMETIC San. Ve Tic. Ltd. Şti. la 26 noiembrie 

2008(f.d.-14). 

 În conformitate cu art.466 alin.(1) Codul de procedură civilă, actele oficiale, 

redactate sau legalizate, în conformitate cu legislaţia străină şi în forma stabilită, de 

organe competente străine în afara Republicii Moldova în privinţa cetăţenilor sau 

organizaţiilor ei ori persoanelor străine pot fi prezentate instanţelor judecătoreşti 

ale Republicii Moldova numai dacă sunt supralegalizate pe cale administrativă 

ierarhică şi ulterior, de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale 

Republicii Moldova. 

 Prima instanţă a primit spre examinare cererea de chemare în judecată şi a 

examinat pricina în fond fără a verifica dacă procura eliberată lui Cotruţa Leonid 

de către organizaţia din Turcia este supralegalizată în modul stabilit de lege pe cale 

administrativă ierarhic şi ulterior, de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale 

Republicii Moldova. 

 În afară de aceasta, Cotruţa Leonid solicitând interzicerea utilizării mărcii şi 

transferul mărcii în favoarea agentului economic străin nu a anexat la cererea de 

chemare în judecată marca contestată. 

 În conformitate cu art.183 alin.(1) şi alin.(2) lit.b) şi lit.d) Codul de 

procedură civilă, după ce primeşte cererea de chemare în judecată, judecătorul 

pregăteşte pricina pentru dezbateri judiciare, pentru a asigura judecarea ei justă şi 

promtă. 

 Pregătirea pentru dezbatere judiciară este obligatorie pentru orice pricină 

civilă şi are ca scop constatarea circumstanţelor care au importanţă pentru 

soluţionarea justă a pricinii, prezentarea de probe. 

 Deşi la actele pricinii nu sunt anexate marca contestată, date cine şi când a 

solicitat înregistrarea, reînregistrarea mărcii, pe ce clase şi când a fost publicată, 

prima instanţă nu a solicitat intimatului şi intervenientului accesoriu prezentarea 

acestora pentru a fi examinate în şedinţa de judecată. 

 În conformitate cu art.26 alin.(1) şi art.130 alin.(1) Codul de procedură 

civilă, instanţa trebuie să cerceteze direct şi nemijlocit probele şi le apreciază după 

intima convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare 
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şi nemijlocită a tuturor probelor în ansamblul şi interconexiunea lor, călăuzindu-se 

de lege. 

 Nefiind prezentate, actele menţionate nu au fost examinate nemijlocit de 

către prima instanţă. 

 Deşi marca contestată, precum şi celelalte înscrisuri la actele pricinii nu sunt 

anexate şi în şedinţa de judecată nu au fost examinate, prima instanţă în hotărârea 

emisă a indicat că intimatul legal a înregistrat marca pe numele său. 

 La actele pricinii sunt anexate înscrisuri întocmite într-o limbă străină(f.d.-7-

13). 

 În conformitate cu art.139 alin.(1) Codul de procedură civilă, autenticitatea 

documentelor şi a altor acte eliberate de autorităţile străine se determină conform 

art.466.  

 Cotruţa Leonid prezentând înscrisuri întocmite într-o limbă străină şi 

eliberate de autorităţi străine, nu a fost obligat de prima instanţă să prezinte 

traducerea şi autentificarea acestora, iar din procesul-verbal al şedinţei de judecată 

rezultă că interpretul în şedinţa de judecată nu a participat. 

 Prin urmare, nu este clar în ce mod prima instanţă a cercetat nemijlocit 

înscrisurile anexate într-o limbă străină. 

   În conformitate cu art.400 alin.(1) lit.a) Codul de procedură civilă, 

hotărârea primei instanţe se casează în cazul în care nu au fost constate şi elucidate 

pe deplin circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii în fond. 

 Eroarea primei instanţe în ordine de recurs nu este posibil de corectat. 

 Din aceste motive, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii 

Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a admite recursul, de a casa hotărârea 

primei instanţe şi de a restitui pricina spre rejudecare în primă instanţă. 

 În conformitate cu art.417 alin.(1) lit.d), art.419 Codul de procedură civilă, 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

 

d e c i d e 

Se admite recursul declarat de către Cotruţa Leonid 

 Se casează integral hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 19 iunie 2009 în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Cotruţa Leonid din 

numele GELIŞIM KOZMETIK San. Ve Tic. Ltd. Şti  împotriva societăţii cu 

răspundere limitată „Alsa Cosmetica” şi intervenientului accesoriu Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la interzicerea 

utilizării mărcii şi transferării mărcii în favoarea, cu restituirea pricinii spre 

rejudecare în prima instanţă în alt complet de judecători. 

 Decizia nu se supune nici unei căi de atac. 

 

 Preşedintele şedinţei, 

 judecătorul:                                      Iulia Sîrcu 

Judecătorii:                                     Valeriu Arhip 

                                                                 Sveatoslav Moldovan  


