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ÎNCHEIERE

06 octombrie 2021
Judecătoria Chișinău (sediul Centru)
în componenţa:
preşedintele şedinţei, judecătorul
grefier

mun. Chişinău

Sergiu Suvac
Adelina Țușca

examinând în ședință publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă
de ***** împotriva Publicației Periodice „Ziarul de Gardă” Societate cu Răspundere
Limitată privind apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale,
A CONSTATAT :
La 03 martie 2020, ***** s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva
Publicației Periodice „Ziarul de Gardă” Societate cu Răspundere Limitată privind
apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale.
Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 06 martie 2020, cererea de
chemare în judecată depusă de ***** a fost acceptată în procedură, cu fixarea ședinței de
judecată.
La ședința fixată pentru 06 octombrie 2021, s-a prezentat doar reprezentanta
pârâtului, Publicația Periodică „Ziarul de Gardă” Societate cu Răspundere Limitată –
avocatul, Ouș Ludmila.
Reprezentantul reclamantului, *****, – avocatul, Tănase Oleg, deși a fost legal
citat, în ședința de judecată nu s-a prezentat, nu a comunicat instanței motivele
neprezentării, nu a solicitat examinarea cauzei în lipsa sa sau amânarea ședinței.
În ședință, reprezentanta pârâtului, Publicația Periodică „Ziarul de Gardă” Societate
cu Răspundere Limitată – avocatul, Ouș Ludmila, a solicitat scoaterea cererii de pe rol pe
motivul neprezentării nemotivate a reclamantului, neinsistând asupra examinării cauzei în
fond.
Analizând chestiunea privind scoaterea acțiunii de pe rol, instanța de judecată
consideră că este necesar de a scoate cererea de pe rol, din următoarele considerente.
În conformitate cu art.206 alin.(2) Codul de procedură civilă, dacă reclamantul,
înştiinţat legal despre locul, data şi ora şedinţei, nu s-a prezentat în judecată şi nu a
comunicat instanţei motivul neprezentării sau dacă motivele sînt considerate de instanţă
ca fiind neîntemeiate, sau dacă reclamantul nu a solicitat examinarea cauzei în lipsa sa,
iar pîrîtul nu cere soluţionarea cauzei în fond, instanţa scoate cererea de pe rol dacă prin
acest act procedural nu se încalcă dreptul altor participanţi la proces. Dacă scoaterea
cererii de pe rol încalcă dreptul altor participanţi la proces, instanţa examinează cauza în
lipsa reclamantului.

În conformitate cu art.267 lit. g) Codul de procedură civilă, instanţa judecătorească
scoate cererea de pe rol în cazul în care reclamantul citat legal nu s-a prezentat în şedinţă
de judecată, nu a comunicat instanţei motivele neprezentării sau motivele sînt considerate
de instanţă ca fiind neîntemeiate, sau nu a solicitat examinarea cauzei în absenţa sa, iar
pîrîtul nu solicită soluţionarea cauzei în fond.
Reieșind din normele sus enunțate și ținând cont de faptul că reprezentantul
reclamantului nejustificat nu s-a prezentat în ședința de judecată, iar partea pârâtă nu a
solicitat examinarea cauzei în fond, instanța consideră că cererea de chemare în judecată
urmează a fi scoasă de pe rol.
În acest sens, instanța menționează că citația a fost recepționată de către
reprezentantul reclamantului – avocatul, Tănase Oleg, la data de 29 iunie 2021, fapt
confirmat prin avizul de recepție anexat la materialele dosarului (f.d. 91).
Totodată, instanței nu i-a fost prezentată nicio probă din partea reprezentantului
reclamantului care să confirme imposibilitatea prezentării sale în ședința de judecată.
În circumstanțele date, instanța consideră că cererea de chemare în judecată
urmează a fi scoasă de pe rol.
De asemenea, potrivit art.56 alin. (3) Cod de procedură civilă, participanţii la
proces sînt obligaţi să se folosească cu bună-credinţă de drepturile lor procedurale. În
cazul abuzului de aceste drepturi sau al nerespectării obligaţiilor procedurale, se aplică
sancţiunile prevăzute de legislaţia procedurală civilă.
Prin urmare, instanța de judecată explică reclamantului că este în drept să adreseze
instanței o nouă cerere, conform dispozițiilor generale.
În baza celor expuse, conducându-se de prevederile art. 206 alin.(2), 267 lit. g),
art. 269-270 CPC, instanța de judecată,
DISPUNE:
Cererea de chemare în judecată depusă de ***** împotriva Publicației Periodice
„Ziarul de Gardă” Societate cu Răspundere Limitată privind apărarea onoarei, demnității
și reputației profesionale, se scoate de pe rol.
Se explică reclamantului, *****, prin intermediul reprezentantului său – avocatul,
Tănase Oleg, că este în drept să adreseze instanței o nouă cerere, conform dispoziţiilor
generale.
Se comunică reclamantului, *****, prin intermediul reprezentantului său –
avocatul, Tănase Oleg, că este în drept să depună la Judecătoria Chișinău (sediul Centru)
o cerere cu privire la anularea încheierii privind scoaterea cererii de pe rol, prezentând
probe care să confirme imposibilitatea prezentării sale în şedinţa de judecată.
Încheierea poate fi contestată cu recurs la Curtea de Apel Chişinău în termen de 15
zile, prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Centru).
Preşedintele şedinţei,
Judecătorul

Sergiu Suvac

