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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 17900/14 

A.O. FALUN DAFA 

versus Republica Moldova 

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 8 

iunie 2021 într-un Comitet compus din: 

 Carlo Ranzoni, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Marko Bošnjak, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere cererea de mai sus, depusă la 11 februarie 2014, 

Având în vedere observațiile prezentate de către Guvernul reclamat și 

replica reclamantei la acestea, 

După deliberare, decide după cum urmează: 

CIRCUMSTANȚELE 

Reclamanta, A.O. Falun Dafa, este o organizație non-guvernamentală 

înregistrată în Republica Moldova. Ea a fost reprezentată în fața Curții de 

către dl V. Gribincea, avocat în Chișinău. 

Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de către 

Agentul său, dl O. Rotari. 

Circumstanțele cauzei, în modul prezentat de către părți, pot fi rezumate 

după cum urmează. 

Asociația reclamantă practica Falun Gong, o practică spirituală interzisă 

în China. În anul 2010 ea planifica să organizeze, la 25 și 26 mai, două 

concerte cu muzică și dans chinezesc cu participarea unui grup de nouăzeci 

și doi de artiști din Statele Unite ale Americii. În acest scop, ea a închiriat o 

sală la Teatrul Național de Operă și Balet din Chișinău, a încheiat contracte 

cu artiștii și a vândut peste opt sute de bilete. 

În urma unei întrevederi între ambasadorul Chinei la Chișinău și 

reprezentanții autorităților Republicii Moldova, Guvernul a adresat mai 
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multe scrisori directorului Teatrului Național de Operă și Balet, prin care se 

solicita anularea concertelor. Motivul invocat era menținerea unor relații 

diplomatice bune cu Republica Populară Chineză. Drept urmare, în ziua 

desfășurării concertelor, intrarea în Teatrul Național de Operă și Balet a fost 

blocată de către poliție, iar concertele au fost anulate. 

Reclamanta a inițiat o acțiune împotriva Teatrului Național de Operă și 

Balet și a Guvernului. În sprijinul pretențiilor sale, ea s-a bazat pe 

dispozițiile din Codul civil cu privire la reglementarea relațiilor contractuale 

și răspunderea civilă, invocând, în același timp, și Articolele 10 și 11 din 

Convenție, și solicitând despăgubiri pentru prejudiciul material în valoare de 

2 257 976 de lei moldovenești (MDL) și 20 000 de dolari SUA (USD), și un  

prejudiciu moral de 1 500 000 MDL. 

La 7 iunie 2011 Judecătoria Economică de Circumscripție a admis parțial 

acțiunea doar împotriva Teatrului Național de Operă și Balet și i-a acordat 

reclamantei un prejudiciu material de 399 876 MDL și 20 000 USD, și 

60000 MDL pentru prejudiciul moral. Instanța nu a constatat nicio încălcare 

a drepturilor reclamantei garantate de Articolele 10 și 11 din Convenție. 

Atât reclamanta, cât și pârâtul au contestat hotărârea menționată mai sus. 

În cererea sa de apel, asociația reclamantă a contestat metoda de calcul a 

prejudiciului material, invocând dispozițiile Codului civil, însă la finalul 

cererii, la capitolul prevederilor juridice relevante, ea a făcut, de asemenea, 

referire, inter alia, la Articolul 32 din Constituție, care garantează dreptul la 

libertatea de exprimare. 

La 13 decembrie 2011 Curtea de Apel Chișinău a respins apelul declarat 

de către reclamantă, dar a admis parțial apelul pârâtului, a redus prejudiciul 

material la 399 876 MDL și a respins pretențiile pentru prejudiciul moral. 

Asociația reclamantă a declarat recurs împotriva deciziei menționate  mai 

sus, contestând modul în care fuseseră calculate despăgubirile, precum și 

respingerea pretențiilor pentru prejudiciul moral. Cererea de recurs nu 

includea argumente privind pretinsa încălcare a drepturilor la libertatea de 

exprimare și de întrunire. Pârâtul, de asemenea, a depus o cerere de recurs. 

La 14 august 2013 Curtea Supremă de Justiție a respins recursul 

reclamantei, dar a admis parțial recursul declarat de către Teatrul Național 

de Operă și Balet, micșorând prejudiciul material la 60 000 MDL. 

PLÂNGERI 

Asociația reclamantă s-a plâns că drepturile sale la libertatea de 

exprimare și la libertatea de întrunire, garantate de Articolele 10 și 11 din 

Convenție, fuseseră încălcate în urma acțiunilor autorităților naționale, și că 

instanțele naționale eșuaseră să remedieze aceste încălcări.  

ÎN DREPT 

Asociația reclamantă s-a plâns, în baza Articolelor 10 și 11 din 

Convenție, că dreptul său la libertatea de exprimare și la libertatea de 

întrunire fuseseră încălcate. Articolele 10 și 11 din Convenție stabilesc 

următoarele: 
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Libertatea de exprimare  

„1. Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include 

libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau a comunica informaţii ori idei fără 

amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu 

împiedică Statele să supună societăţile de radiodifuziune, cinematografie sau 

televiziune unui regim de autorizare. 

2.  Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi 

supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege care, într-

o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru securitatea naţională, 

integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea 

infracţiunilor, protecţia sănătăţii, a moralei, a reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru 

a împiedica divulgarea informaţiilor confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi 

imparţialitatea puterii judecătoreşti.” 

Libertatea de întrunire şi de asociere  

„1. Orice persoană are dreptul la libertate de întrunire paşnică şi la libertate de 

asociere, inclusiv a constitui cu alţii sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru 

apărarea intereselor sale. 

2.  Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât cele 

prevăzute de lege care, într-o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru 

securitatea naţională, siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea 12 13 

infracţiunilor, protecţia sănătăţii, a moralei ori a drepturilor şi a libertăţilor altora. 

Prezentul articol nu interzice ca restrângeri legale să fie impuse exercitării acestor 

drepturi de către membrii forţelor armate, ai poliţiei sau ai administraţiei de stat.” 

Guvernul a contestat alegațiile reclamantei și a susținut că cererea trebuie 

să fie declarată inadmisibilă.  

Curtea constată că documentele aflate în posesia sa nu conțin niciun 

indiciu care ar demonstra că reclamanta invocase argumentul privind 

încălcarea drepturilor sale la libertatea de exprimare și de întrunire în fața 

Curții Supreme de Justiție.  

Curtea reiterează că scopul regulii de epuizare a căilor de atac este de a 

oferi Statelor Contractante posibilitatea de a preveni sau de a remedia – de 

regulă, prin intermediul instanțelor judecătorești – încălcările pretinse 

împotriva lor, înainte ca aceste acuzații să fie invocate în fața Curții. Prin 

urmare, Statele sunt scutite să răspundă pentru acțiunile lor în fața unui 

organism internațional, înainte de a le fi oferită posibilitatea să remedieze 

problemele în cadrul propriului lor sistem juridic (a se vedea Balan v. 

Moldova, nr. 44746/08, (dec.), 24 ianuarie 2012). 

Deoarece reclamanta nu a ridicat în fața Curții Supreme de Justiție, cel 

puțin în substanță, problemele pe care le invocă în fața Curții, plângerile 

sale trebuie respinse în conformitate cu Articolul 35 §§ 1 și 4 din Convenție, 

din cauza neepuizării căilor interne de atac. 

 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

Declară cererea inadmisibilă. 
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Redactată în limba engleză şi notificată în scris la 1 iulie 2021. 

 Hasan Bakırcı Carlo Ranzoni 

 Grefier adjunct Președinte 


