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D I S P O Z I T I V U L

H O T Ă R Î R I I

Î N  N U M E L E  L E G I I

 

 

2 9 i u n i e 2 0 1 7                                                                                                          
mun.Chişinău

Judecătoria Chișinău, sediul Rîşcani

Instanţa compusă din:

Judecător, preşedinte                                            Nina Arabadji

Grefier                                                                  Teodor Stelea

A  judecat  în  şedinţa  de  judecată  publică  cauza  civilă  la  cererea  xxx
împotriva xxx și xxx privind constatarea nulității absolute a
contractului  de  credit  nr.290/2014  și  291/2014  din
26.11.2014,  a  contractului  de  cesiune  din  26.11.2014,
obligarea xxx și xxx de a returna mijloacele bănești obț
inute în mărime de 24 945 500 dolari SUA și 105 000 000
euro                                  şi

 
 

În  baza  art.art.216,  217,  219,  220 CC  RM,  art.art.27,28 din  Legea instituțiilor
financiare nr.550 din 21.07.1995, pct.4 al Regulamentului cu privire la expunerile „mari”,
aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.240
din  09.12.2013,  art.1  al  Primului  Protocol  adiţional  la  Convenţia  Pentru  Apărarea
Drepturilor  Omului  şi  a  Libertăţilor  Fundamentale,  adoptată  la  04.11.1950,  în  vigoare
pentru  Republica  Moldova  din  XXXXXXXXX,  art.art.94,238-241  CPC  RM,  instanţa  de
judecată

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 



            Cererea xxx s e   a d m i t e.

            Se constată  nulitatea absolută a:

            - contractelor de credit nr.290/2014 și 291/2014 încheiate între xxx şi xxx la data de
26 noiembrie 2014

            - contractului de cesiune, încheiat între xxx şi xxxx la data de 26 noiembrie 2014.

Se restabilește situația juridică a părților existentă la momentul încheierii actelor
(restutio in integrum) și se încasează de la xxx și xxx, în beneficiul xxx suma de
24 945 500,00 (douăzeci și patru milioane nouă sute patruzeci și cinci mii cinci sute) dolari
SUA și 105 000 000,00 (o sută cinci milioane) euro.

Se încasează de la xxx și xxx, în beneficiul statului taxa de stat suma de 50
000,00(cincizeci mii) lei.

            Hotărârea cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile de la
pronunţarea dispozitivului hotărârii prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani,
timp în care părțile pot solicita și întocmirea hotărârii redactate integral.

 

 

Judecător                                                                                       Nina Arabadji


