
Prima instanţă : Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani (jud. P. Harmaniuc)
 

Dosarul nr. 2r-2218/17
02-2r-21508-21092017

D E C I Z I E
13 noiembrie 2017                                                  mun. Chişinău
Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău
În componenţă:

Preşedintele şedinţei de judecată Anatolie Minciuna
Judecătorii Victoria Sîrbu şi Viorica Mihaila

Examinând recursul declarat de către SRL „Dansicons” împotriva încheierii
Judecătoriei Chişinău din 06 septembrie 2017, prin care s-a admis cererea privind
aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii în cadrul pricinii civile la acţiunea
înaintată de XXXXXXXXX către SRL „Dansicons” cu privire la încasarea sumei şi
compensarea cheltuielilor de judecată, Colegiul civil,

 
C o n s t a t ă :

Poziţia instanţei de fond :
1.    La 04.09.2017 reclamantul XXXXXXXXX a depus cerere ı̂n instanța de

judecată către SRL „Dansicons” cu privire la încasarea sumei în mărime de
29 797 995,41 lei şi compensarea cheltuielilor de judecată.

2.    Prin cererea depusă, reclamantul a solicitat şi asigurarea acţiunii prin
aplicarea sechestrului pe mijloacele băneşti, bunurile mobile şi imobile ale
pârâtului, în limita valorii acţiunii.

3.    Prin încheierea Judecătoriei Chişinău din 06 septembrie 2017, s-a admis
cererea privind aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii în cadrul pricinii
civile la acţiunea înaintată de XXXXXXXXX către SRL „Dansicons” cu
privire la încasarea sumei şi compensarea cheltuielilor de judecată. S-a
aplicat sechestru pe bunurile mobile şi imobile ale SRL „Dansicons”, în
limita valorii acţiunii de 29 797 995,41 lei. În rest, cererea privind
asigurarea acţiunii a fost respinsă, ca nefondată.

 

Solicitarea recurentului :
4.      La XXXXXXXXX SRL „Dansicons” a depus recurs, solicitând admiterea

recursului şi casarea parţială a încheierii instanţei de fond şi anume în
partea aplicării sechestrului pe bunurile mobile şi imobile ale recurentului.

 
Argumentele părţilor:
5.      În motivarea recursului recurentul a indicat dezacordul cu încheierea

contestată, invocând că instanţa de fond a aplicat sechestru pe 300
apartamente şi 60 spaţii nelocative, fiind afectate drepturile unor persoane



terţe, care au investit în construcţia spaţiilor.
 
Aprecierea instanţei de recurs :
6.      Analizând motivele invocate în recurs, în cumul cu materialele pricinii,

Colegiul civil al Curţii de Apel Chişinău consideră recursul neîntemeiat şi
pasibil de a fi respins, cu menţinerea încheierii instanţei de fond, în pricina
dată, reieşind din următoarele considerente.

7.      Potrivit art. 426 alin. (1) şi (3) CPC RM „recursul împotriva încheierii se
depune şi se examinează în modul stabilit de prezentul capitol, cu
excepţiile stabilite de prezenta secţiune. Recursul împotriva încheierii se
examinează pe baza dosarului şi a materialelor anexate la recurs, fără
examinarea admisibilităţii şi fără participarea părţilor.”

8.      Conform art. 427 lit.a) CPC, instanţa de recurs, după ce examinează
recursul împotriva încheierii, este în drept să respingă recursul şi să
menţină încheierea.

9.      Din materialele cauzei, cu certitudine s-a stabilit că la 04.09.2017
reclamantul XXXXXXXXX a depus cerere ı̂n instanța de judecată către SRL
„Dansicons” cu privire la încasarea sumei în mărime de 29 797 995,41 lei
şi compensarea cheltuielilor de judecată.

10.  Prin cererea depusă, reclamantul a solicitat şi asigurarea acţiunii prin
aplicarea sechestrului pe mijloacele băneşti, bunurile mobile şi imobile ale
pârâtului, în limita valorii acţiunii.

11.  Prin încheierea Judecătoriei Chişinău din 06 septembrie 2017, s-a admis
cererea privind aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii, s-a aplicat
sechestru pe bunurile mobile şi imobile ale SRL „Dansicons”, în limita
valorii acţiunii de 29 797 995,41 lei. În rest, cererea privind asigurarea
acţiunii, în partea aplicării sechestrului pe mijloacele băneşti, a fost
respinsă, ca nefondată.

12.  La XXXXXXXXX SRL „Dansicons” a depus recurs.
13.  În conformitate cu prevederile art. 174 CPC R. Moldova, la cererea

participanţilor la proces, judecătorul sau instanţa poate lua măsuri de
asigurare a acţiunii. Asigurarea se admite în orice fază a procesului, în
cazul în care neaplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii ar crea
dificultăţi judecătoreşti sau ar face imposibilă executarea hotărârii
judecătoreşti.

14.  Totodată, în conformitate cu prevederile art. 175 alin.(1) lit. a) din CPC R.
Moldova, în vederea asigurării acţiunii, judecătorul sau instanţa este în
drept să pună sechestru pe bunurile sau pe sumele de bani ale pârâtului,
inclusiv pe cele care se află la alte persoane.

15.  Instanţa de recurs reţine că, asigurarea acţiunii este un instrument



important care, după natura sa, contribuie la protejarea drepturilor părţile
în litigiu până la finisarea examinării cauzei în instanţa de judecată.

16.  Analizând circumstanţele cauzei, Colegiul Civil conchide că instanţa de
fond a ajuns la o concluzie corectă privind admiterea cererii de asigurare a
acţiunii, deoarece în speţă au fost constatate motive pentru admiterea
cererii, reieşind din cuantumul sumei solicitate spre încasare de către
reclamant.

17.  Colegiul menţionează că, măsurile provizorii, aplicate în fiecare caz
separat examinat de instanţa de judecată, ţin de substanţa obiectului
acţiunii. Instanţa urmează să dispună măsura provizorie, care menţine
starea de fapt pe durata examinării cauzei, pentru a asigura executarea
unui eventual act judecătoresc.

18.  În speţă, reclamantul solicită încasarea unei sume în mărime de
29797995,41 lei, din contul pârâtului, astfel, prima instanţă a ajuns la o
concluzie întemeiată privind aplicarea sechestrului pe bunuri mobile şi
imobile, deoarece este esenţială păstrarea integrităţii bunurilor părţii
pârâte, până la examinarea cauzei în fond.

19.  Instanţa de recurs nu poate reţine argumentul recurentului precum că
prin asigurarea acţiunii s-ar suspenda activitatea economică a recurentului,
or, după cum rezultă din dispozitivul încheierii instanţei de fond, a fost
aplicat sechestru doar pe bunuri mobile şi imobile, dar nu pe conturile
bancare.

20.  Colegiul Civil respinge şi argumentele invocate precum că, instanţa de
fond ar fi aplicat sechestru pe 300 apartamente şi 60 spaţii nelocative,
fiind afectate drepturile unor persoane terţe, care au investit în
construcţia spaţiilor. În acest sens a se menţiona că, dispoziţia instanţei
este expresă, fiind indicată limita valorii bunurilor sechestrate şi anume
29797995,41 lei, fără individualizarea acestora.

21.  În situaţia în care recurentul consideră că bunurile sechestrate au o
valoare mai mare decât suma stabilită de instanţă, acesta urma să conteste
acţiunile executorului judecătoresc care a aplicat sechestru. Or, instanţa
nu individualizează bunurile – obiect al sechestrelor, ci doar indică
valoarea acestora, executorul judecătoresc fiind prin prisma art. 21 alin. (1)
Cod de Executare, unica persoană autorizată să efectueze executarea silită
a documentelor executorii.

22.  Cele invocate de recurent constituie în esenţă un dezacord cu acţiunile
executorului judecătoresc, precum şi se invocă încălcări legate de
modalitatea de executare a actului judecătoresc, fapt care nu reprezintă
temei pentru casarea încheierii instanţei de fond.

23.  Din aceste considerente, Colegiul civil al Curţii de Apel Chişinău dispune
respingerea recursului invocat ca neîntemeiat, cu menţinerea încheierii



instanţei de fond.
24.  Conducându-se de prevederile art. 427 – 428 CPC RM Colegiul civil al

Curţii de Apel Chişinău,
D E C I D E :

 
Se respinge recursul declarat de către SRL „Dansicons”, ca nefondat.
Se menţine încheierea Judecătoriei Chişinău din 06 septembrie 2017, prin

care s-a admis cererea privind aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii în
cadrul pricinii civile la acţiunea înaintată de XXXXXXXXX către SRL „Dansicons”
cu privire la încasarea sumei şi compensarea cheltuielilor de judecată.

Decizia este irevocabilă din momentul pronunţării.
 

Preşedintele şedinţei Judecător Judecător
A. Minciuna V. Sîrbu V. Mihaila


