
•- -—iï^^lïK?àH2b2I!a!ïEIEiiiil 
• iNISTERUt JUSTi f ig i 

•'-'•' Bl ICll MOUDOVA 
r 1'5Л0Явяи. MUN. CHIŞINĂU 

IEŞIRC Nr 

hotărîrii din 15.10.13 

AGEPI 
Mun.Chişinău,str.A.Doga 24/1 

Judecătoria Centru, mun. Chişinău Vă expediază spre cunoştinţă copia dispozitivului 

Grefier 
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Dosarul nr.2-3066/13 

H O T Ă R Î R E 
In Numele Legii 

15 octombrie 2013 „,„„ n^- • -
mun. Chişinău 

Judecătoria Centru, mun. Chişinău 
Instanţa compusă din: 

Preşedinte de şedinţă, judecător D. Chistol 
Grefier C. Şişianu 

A judecat în şedinţă de judecată publică cererea de chemare în judecată înaintată de 
Guţu Ion către Ţurcanu Valeriu, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală privind anularea certificatului de înregistrare a dreptului de 
autor, interzicerea valorificării scenariului, repararea prejudiciului moral şi la cererea 
reconvenţională înaintată de Ţurcanu Valeriu către Guţu Ion privind constatarea faptului 
denigrării şi defăimării, constatarea faptului îmbolnăvirii, încasarea sumei ratate şi a 
despăgubirilor morale 

In conformitate cu art. art. 236-242 CPC RM, instanţa de judecată 

H O T A R A S T E 

Cererea de chemare în judecată înaintată de Guţu Ion către Ţurcanu Valeriu, 
intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea 
certificatului de înregistrare seria OL nr. 1996/2013 eliberat la 06.08.2008 pe numele lui 
Valeriu Ţurcanu în partea ce ţine de scenariul „Se caută o mamă", interzicerea valorificării 
scenariului „Se caută o mamă" şi repararea prejudiciului moral se respinge ca 
neîntemeiată. 

A încasa de la Guţu Ion în beneficiul statului taxa de s tat în sumă de 100(una sută) 
lei RM. 

A admite parţial cererea reconvenţională înaintată de Ţurcanu Valeriu către Guţu 
Ion privind constatarea faptului denigrării şi defăimării, constatarea faptului îmbolnăvirii, 
încasarea sumei ratate şi a despăgubirilor morale. 

A constata faptul denigrării şi defăimării a lui Ţurcanu Valeriu, aduse în urma 
învinuirilor de plagiat de către Guţu Ion. 

A încasa de la Guţu Ion în beneficiul lui Ţurcanu Valeriu prejudiciul moral în sumă 
de 25 000(douăzeci şi cinci mii) lei RM. 

A respinge cerinţele înaintate de Ţurcanu Valeriu către Guţu Ion privind constatarea 
faptului îmbolnăvirii şi încasarea sumei de 350 000(trei sute cincizeci mii)lei RM, ce 
constituie încasări ratate conform contractului semnat între S.C. „ARTIS FILM ROMANIA" 
SRL şi Ţurcanu Valeriu ca neîntemeiate. 

A încasa de la Ţurcanu Valeriu în beneficiul statului taxa de stat în sumă de 10 
500(zece mii cinci sute) lei RM. 

Hotărîrea cu drept de apel în termen de 30 zile în Curtea de Apel Chişinău, prin 
intermediul Judecătoriei Centru, mun. Chişinăi 

Preşedinte de şedinţă /Ж D. Chistol 


