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În cauza A.O. Falun Dafa și alții v. Republica Moldova, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită într-o 

Cameră compusă din: 

 Jon Fridrik Kjølbro, Președinte, 

 Carlo Ranzoni, 

 Aleš Pejchal, 

 Valeriu Grițco, 

 Pauliine Koskelo, 

 Marko Bošnjak, 

 Saadet Yüksel, judecători, 

și Stanley Naismith, Grefier al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 29458/15) versus Republica Moldova, depusă la Curte în 

conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) de către două organizații 

neguvernamentale înregistrate în Republica Moldova, A.O. Falun Dafa și 

A.O. Qigong Falun Gong Moldova, și de către doi cetățeni moldoveni și 

români, Tatiana Chiriac și Dumitru Roman („reclamanții”), la 18 mai 2015; 

decizia de a comunica Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”) 

plângerile referitoare la Articolele 9 și 11 din Convenție; 

lipsa intenției Guvernului României de a interveni în cadrul procedurii, în 

conformitate cu Articolul 36 § 1 din Convenție și Articolul 44 § 1 (b) din 

Regulamentul Curții; 

observațiile părților; 

Deliberând la 8 iunie 2021 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, care a fost adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Cauza se referă la interzicerea simbolului asociațiilor reclamante, care 

seamănă cu o svastică inversată, urmată de lichidarea acestora, aparent, la 

solicitarea Guvernului chinez. Ea ridică probleme în baza Articolelor 9 și 11 

din Convenție. 

ÎN FAPT  

2.  Primii doi reclamanți sunt două organizații neguvernamentale 

înregistrate în Republica Moldova. Al treilea și al patrulea reclamant, care 

sunt președintele și fondatorul primilor doi reclamanți, s-au născut în anii 

1970 și, respectiv, 1965, și locuiesc în Chișinău. Toți reclamanții au fost 

reprezentați de către dl V. Gribincea, avocat în Chișinău. 

3.  Guvernul a fost reprezentat de către Agentul său, dl O. Rotari. 

4.  Circumstanțele cauzei, în modul prezentat de către părți, pot fi 

rezumate după cum urmează. 
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5.  Asociațiile reclamante practică Falun Gong, o practică spirituală 

interzisă în China, al cărei scop declarat este atingerea spiritualității prin 

rectitudine morală, exerciții și meditație. Simbolul internațional al 

asociațiilor și simbolul înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii 

Moldova este Falun, fiind format dintr-o svastică mare, patru mici svastici 

galbene sinistrorsum și patru simboluri mici ying-yang pe un fundal roșu și 

portocaliu.  

6.  La două date diferite, o a treia organizație neguvernamentală a inițiat 

proceduri judiciare împotriva Ministerului Justiției și a asociațiilor 

reclamante, solicitând interzicerea simbolului ultimelor și lichidarea 

acestora, deoarece utilizau o svastică în calitate de simbol și propagau ură și 

dezordine în societate. Reclamanții și-au exprimat dezacordul, susținând că 

simbolul lor nu era o svastică nazistă și că acesta fusese înregistrat în peste 

optzeci de țări din întreaga lume. De asemenea, ei au negat acuzațiile 

referitoare la propagarea urii și a dezordinii, făcând referire la Articolele 9 și 

11 din Convenție. 

7.  Prin două decizii din 11 februarie 2015 și 7 decembrie 2016, Curtea 

Supremă de Justiție a confirmat în mod definitiv acțiunile împotriva 

Ministerului Justiției și a asociațiilor reclamante, a interzis utilizarea 

simbolului lor și a dispus lichidarea acestora. În rezultat, prin ordinul 

ministrului justiției, simbolul asociațiilor reclamante a fost inclus în 

Registrul materialelor cu caracter extremist. 

8.  În urma comunicării prezentei cauze Guvernului, Agentul 

guvernamental a depus două cereri de revizuire, solicitând casarea 

hotărârilor judecătorești din 11 februarie 2015 și 7 decembrie 2016. De 

asemenea, Agentul a solicitat recunoașterea încălcării Articolelor 9 și 11 din 

Convenție și acordarea despăgubirilor pentru prejudiciul moral. 

9.  La 2 octombrie și 27 noiembrie 2019, Curtea Supremă de Justiție a 

admis cererile de revizuire ale Agentului, a casat hotărârile contestate și a 

dispus reexaminarea fondului cauzelor. De asemenea, ea a constatat o 

încălcare a drepturilor reclamanților garantate de Articolele 9 și 11 din 

Convenție, dar a respins solicitarea Agentului cu privire la acordarea 

despăgubirilor pentru prejudiciul moral. În acest sens, Curtea Supremă a 

constatat că ingerința în drepturile reclamanților garantate de Articolele 9 și 

11 din Convenție nu era necesară într-o societate democratică, deoarece nu 

corespundea unei necesități sociale imperioase. De asemenea, ea a constatat 

că instanțele care examinaseră anterior cauza eșuaseră să efectueze un test al 

proporționalității și nu luaseră în considerare necesitatea ingerinței. Ulterior, 

în timpul reexaminării fondului cauzelor, acțiunile cu privire la interzicerea 

simbolului asociațiilor reclamante și lichidarea acestora au fost respinse în 

mod definitiv. 

10.  După finalizarea procedurilor menționate supra, asociațiile 

reclamante au solicitat executarea hotărârilor de mai sus. În special, ele au 

solicitat ministrului justiției să excludă simbolul acestora din Registrul 
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materialelor cu caracter extremist. Cu toate acestea, ministrul justiției a 

refuzat să emită un astfel de ordin, iar respectivele hotărâri judecătorești nu 

au fost executate în această privință până în prezent. 

CADRUL JURIDIC RELEVANT  

11.  Prin Hotărârea Guvernului nr. 979 din 7 septembrie 2007 s-a instituit 

Registrul materialelor cu caracter extremist. Conform articolelor 8 și 15 din 

Hotărâre, includerea și excluderea materialelor în și din Registru se 

efectuează printr-un ordin al ministrului justiției, care va fi publicat în 

Monitorul Oficial. 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLELOR 9 ȘI 11 DIN 

CONVENȚIE  

12.  Reclamanții s-au plâns că interzicerea simbolului lor și lichidarea 

organizațiilor reclamante au constituit o încălcare a drepturilor lor garantate 

de Articolele 9 și 11 din Convenție, care au următorul conținut: 

Articolul 9 (libertatea de gândire, de conștiință și de religie) 

„1. Orice persoană are dreptul la libertate de gândire, de conștiință și de religie; 

acest drept include libertatea de a-și schimba religia sau convingerile, precum și 

libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea în mod individual sau colectiv, în 

public sau în particular, prin cult, învățământ, practici și îndeplinirea ritualurilor. 

2. Libertatea de a-și manifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altor 

restrângeri decât cele prevăzute de lege care, într-o societate democratică, constituie 

măsuri necesare pentru siguranța publică, protecția ordinii, a sănătății, a moralei 

publice, a drepturilor și a libertăților altora.” 

Articolul 11 (libertatea de întrunire și de asociere) 

„1. Orice persoană are dreptul la libertate de întrunire pașnică și la libertate de 

asociere, inclusiv a constitui cu alții sindicate și 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 națională, siguranța publică, apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor, 

protecția sănătății, a moralei ori a drepturilor și a libertăților altora. Prezentul articol 

nu interzice ca restrângeri legale să fie impuse exercitării acestor drepturi de către 

membrii forțelor armate, ai poliției sau ai administrației de stat.” 
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A. Admisibilitatea 

13.  Guvernul a susținut că, din moment ce Curtea Supremă a constatat o 

încălcare a drepturilor reclamanților în baza Articolelor 9 și 11 din 

Convenție, problema a fost soluționată, deoarece ei își pierduseră statutul de 

victimă. El a solicitat Curții să radieze cauza de pe rolul său. 

14.  Reclamanții și-au exprimat dezacordul, susținând că ei nu și-au 

pierdut statutul de victimă. Ei au invocat, inter alia, că recunoașterea 

încălcării nu era completă, deoarece deciziile Curții Supreme de Justiție nu 

fuseseră încă executate, iar simbolul asociațiilor continua să fie inclus în 

Registrul materialelor cu caracter extremist. Ei au susținut, de asemenea, că 

nu li s-a oferit nicio despăgubire pentru încălcarea drepturilor lor. În final, 

reclamanții au susținut că, ținând cont de persecuția Falun Gong la nivel 

mondial, respectarea drepturilor omului impunea examinarea cauzei. 

15.  Curtea interpretează argumentul Guvernului ca făcând referire la o 

obiecție de admisibilitate bazată pe pierderea statutului de victimă. Ea 

reiterează că o decizie sau o măsură favorabilă unui reclamant nu este, în 

principiu, suficientă pentru a-l lipsi de statutul său de victimă, cu excepția 

cazului în care autoritățile naționale au recunoscut, fie în mod expres, fie în 

substanță, și apoi au acordat despăgubiri pentru încălcarea Convenției (a se 

vedea Amuur v. Franța, 25 iunie 1996, § 36, Culegeri de hotărâri și decizii 

1996-III). 

16.  În prezenta cauză, Curtea Supremă de Justiție, într-adevăr, a casat 

hotărârile din 11 februarie 2015 și 7 decembrie 2016 și a constatat că 

avusese loc o încălcare a drepturilor reclamanților garantate de Articolele 9 

și 11 din Convenție. Cu toate acestea, Curtea Supremă nu a acordat nicio 

despăgubire reclamanților în încheierile sale din 2 octombrie și 27 

noiembrie 2019. În plus, până în prezent, Guvernul a eșuat să se conformeze 

pe deplin cu deciziile Curții Supreme. După mai bine de douăzeci de luni de 

la adoptarea acestor hotărâri, ministrul justiției încă nu a emis un ordin de 

radiere a simbolului asociațiilor reclamante din Registrul materialelor cu 

caracter extremist, în modul prevăzut la articolul 15 din Hotărârea 

Guvernului nr. 979 (a se vedea paragraful 11 supra). Prin urmare, obiecția 

Guvernului trebuie respinsă. 

17.  În continuare, Curtea notează că plângerile nu sunt în mod vădit 

nefondate, în sensul Articolului 35 § 3 din Convenție. Niciun alt motiv 

pentru declararea inadmisibilității acestora nu a fost stabilit. Prin urmare, ele 

trebuie declarate admisibile. 

B. În fond  

18.  Reclamanții au susținut că drepturile lor garantate de Articolele 9 și 

11 din Convenție fuseseră încălcate în urma interzicerii simbolului lor și a 

lichidării asociațiilor reclamante. 
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19.  Guvernul și-a reiterat poziția, potrivit căreia reclamanții își 

pierduseră statutul lor de victimă în urma adoptării încheierilor Curții 

Supreme din 2 octombrie și 27 noiembrie 2019 și a recunoașterii respective 

a încălcării drepturilor lor garantate de Articolele 9 și 11 din Convenție. 

20.  Guvernul este de acord că reclamanții au suferit o încălcare a 

drepturilor lor în baza Articolelor 9 și 11 din Convenție. Această 

recunoaștere se bazează pe constatarea încălcărilor de către Curtea Supremă 

(a se vedea paragraful 9 supra). Ținând cont de propria sa jurisprudență (a 

se vedea, în special, Vajnai v. Ungaria, nr. 33629/06, CEDO 2008; 

Association Rhino și alții v. Elveția, nr. 48848/07, 11 octombrie 2011 și 

Adana TAYAD v. Turcia, nr. 59835/10, 21 iulie 2020), Curtea nu vede 

niciun motiv pentru a devia de la constatarea Curții Supreme de Justiție și 

nu consideră necesar să reexamineze fondul plângerilor respective. 

21.  Ținând cont de neacordarea de către Curtea Supremă a unor 

despăgubiri reclamanților și că, până în prezent, Guvernul nu s-a conformat 

pe deplin cu deciziile Curții Supreme (a se vedea paragraful 16 supra), 

Curtea constată că a avut loc o încălcare a Articolelor 9 și 11 din Convenție, 

care rezultă din interzicerea simbolului asociațiilor reclamante și lichidarea 

acestora. 

II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

22.  Articolul 41 din Convenție prevede: 

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor sale 

și dacă dreptul intern al Înaltei Părți Contractante nu permite decât o înlăturare 

incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă este 

cazul, o reparație echitabilă.” 

A. Prejudiciul 

23.  Reclamanții au pretins în mod solidar suma de 25000 de euro (EUR) 

pentru prejudiciul moral. 

24.  Guvernul a contestat cuantumul prejudiciului moral solicitat de către 

reclamanți, susținând că era excesiv.  

25.  Ținând cont de încălcările constatate mai sus, Curtea consideră că 

reclamanții sunt îndreptățiți să le fie despăgubit prejudiciul moral și le 

acordă în comun 4500 EUR. 

B. Costuri și cheltuieli  

26.  De asemenea, reclamanții au solicitat 7695 EUR pentru costurile și 

cheltuielile suportate în fața Curții. 

27.  Guvernul a considerat această sumă drept una excesivă. 

28.  Făcând referire la documentele aflate în posesia sa, Curtea consideră 

rezonabil să le acorde reclamanților 1500 EUR pentru costuri și cheltuieli. 
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C. Dobânda de întârziere 

29.  Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie stabilită 

conform ratei dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de către 

Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.  

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară cererea admisibilă; 

2. Hotărăște a avut loc o încălcare a Articolelor 9 și 11 din Convenție; 

3. Hotărăște 

(a) că Statul reclamat trebuie să plătească reclamanților în comun, în 

termen de trei luni de la data devenirii definitive a hotărârii în 

conformitate cu Articolul 44 § 2 din Convenție, următoarele sume, 

care urmează a fi convertite în moneda Statului reclamat la rata 

aplicabilă la data transferului: 

(i)  4500 EUR (patru mii cinci sute de euro), plus orice taxă care 

poate fi percepută, pentru prejudiciul moral; 

(ii)  1500 EUR (una mie cinci sute de euro), plus orice taxă care 

poate fi percepută reclamanților, pentru costuri și cheltuieli; 

(b) că, de la expirarea celor trei luni menționate supra și până la data 

executării hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă adițional 

sumelor de mai sus, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de 

împrumut marginal practicată de către Banca Centrală Europeană, 

aplicabilă pe parcursul acestei perioade și majorată cu trei puncte 

procentuale; 

4. Respinge restul pretenției reclamanților cu privire la satisfacția 

echitabilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 29 iunie 2021, în 

conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

Stanley Naismith  Jon Fridrik Kjølbro 

 Grefier Președinte 
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ANEXĂ 

Lista reclamanților 

Cererea nr. 29458/15 

 

Nr. Numele 

reclamantului 

Anul nașterii / 

înregistrării 

Naționalitatea Locul de 

reședință 

1. A.O. FALUN DAFA 2009 Moldovean Chișinău 

2. A.O. QIGONG 

FALUN GONG 

MOLDOVA 

2011 Moldovean Chișinău 

3. Tatiana CHIRIAC 1970 Moldovean, 

român 

Chișinău 

4. Dumitru ROMAN 1965 Moldovean, 

român 

Ciorescu 

 


