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11 septembrie 2014 

 
Nr. de ref. 2014-09-11.1/CC 
 
 
Stimată Dnă. Chiriac, 
 
Cazul Dvs., în care organizațiile pe care le reprezentați, Asociația obștească „Falun Dafa” și 
Asociația obștească „Falun Gong Moldova”, și Ministerul Justiției au fost acționate în judecată 
de către Asociația obștească „Echitate”– a ajuns în atenția noastră. Prin prezenta, vă oferim în 
continuare viziunea noastră cu privire la legislația internațională relevantă în cazul dat, în 
speranța că aceasta va ajuta la o adjudecare corectă și adecvată al cazului. Vă îndemnăm să 
includeți această declarație în petițiile Dvs. adresate instanței de judecată.  
 
Rezumatul opiniei legale  
 
Într-o societate democratică, interzicerea utilizării simbolului „falun” doar din cauza că acesta 
se aseamănă cu „zvastica”, nu este necesară și nu corespunde unei necesități sociale presante. 
Simbolul nu a fost folosit pentru incitare la ură sau la violență, iar interzicerea sa este în 
contradicție cu standardele internaționale cu privire la libertatea de exprimare. Prin urmare, 
interzicerea folosirii acestui simbol, în contextul actual, pare să fie în mod vădit ilegală.  
 
Fapte 
După cum înțelegem faptele, Asociația obștească „Echitate” a solicitat instanța de judecată să 
includă simbolul „falun” în Registrul materialelor cu caracter extremist, registru ce este ținut de 
către Ministerul Justiției, în baza Legii Nr. 54 din 21 februarie 2013 privind combaterea 
activității extremiste. Asociația obștească „Falun Dafa”, Asociația obștească „Falun Gong 
Moldova” și Ministerul Justiției au pierdut cazul în prima instanță și au depus apel, însă Curtea 
de Apel, prin hotărârea sa din 2 aprilie 2014, a menținut hotărârea primii instanțe. Hotărârea 
instanței de apel este atacată de către Dvs. în Curtea Supremă de Justiție. Hotărârile judiciare de 
până acum sunt întemeiate doar pe faptul că simbolul „falun” este destul de asemănător 
simbolului „zvastica” și în motivarea instanței de judecată, folosirea acestuia ar putea afecta 
interesele legitime ale cetățenilor moldoveni, inclusiv a veteranilor de război. Din câte 
cunoaștem, simbolul „falun” nu este înregistrat oficial sub nici o formă în Moldova și nici nu 
este folosit în documentele organizațiilor atacate în judecată, ci este simbolul general al Școlii 
Falun Dafa, ce activează în întreaga lume.   
 
Legislația internațională relevantă  
Utilizarea sau neutilizarea unui simbol în activitatea publică a unei organizații este o chestiune 
legată de dreptul fundamental la libertatea de exprimare și trebuie să fie examinată în limitele 
acestui drept. Standardele aplicabile au fost elaborate în baza jurisprudenței articolului 10 al 
Convenției Europene a Drepturilor Omului, articolului 19 al Pactului Internațional cu privire la 
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Drepturile Civile și Politice și, de asemenea, alte legi interne ale Republicii Moldova, în special, 
Legea cu privire la libertatea de exprimare din 2010. 
 
În legătură cu aceasta, trebuie de reținut că în jurisprudența Curții de la Strasbourg, „libertatea 
de exprimare, după cum este declarat în paragraful 1 al articolului 10, constituie unul din 
fundamentele esențiale ale unei societăți democratice, precum și una din condițiile de bază 
pentru progresul său și pentru auto-realizarea fiecărui individ. În baza paragrafului 2, aceasta se 
aplică nu doar față de „informația” sau „ideile” care sunt primite favorabil sau considerate 
inofensive sau ca o chestiune de indiferență, dar și față de cele care jignesc, șochează sau 
deranjează. Acestea sunt cerințele pluralismului, toleranței și viziunii largi fără de care nu poate 
exista „societatea democratică”1.  

Este absolut normal ca un act al libertății de exprimare să fie considerat ofensiv sau nedorit. Cu 
toate acestea, în conformitate cu legislația internațională, pentru a aplica în mod legitim o 
restricție la acest drept, trebuie să existe o prescripție legală, un scop legitim și o nevoie socială 
presantă. Adițional, restricția trebuie să fie necesară într-o societate democratică.  

Suntem sceptici cu privire la interpretarea legislației naționale oferită de către instanțele de 
judecată locale în cazul dat până-n prezent. În special, Legea Nr. 54 din 21 februarie 2013 
privind combaterea activității extremiste, în opinia noastră, stabilește explicit doar rolurile 
pentru procuror și autoritățile de înregistrare de a iniția proceduri cu privire la activitatea 
extremistă. Prin urmare, este neclar în ce bază au acționat instanțele de judecată până-n prezent 
la inițiativa unei organizații a societății civile. Cu toate acestea, analiza noastră de mai jos este 
bazată pe legislația internațională, care în înțelegerea noastră este obligatorie pentru Republica 
Moldova în baza articolului 4 al Constituției. În special, vrem să examinăm dacă ultima condiție 
căreia trebuie să-i corespundă o restricție - și anume necesitatea socială presantă - și 
proporționalitatea inerentă, este respectată în acest caz.  

Două cazuri ale Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) ce se referă la libertatea de 
exprimare, se referă anume la prevederea din legislația penală, ce interzice simbolurile 
totalitare, inclusiv zvastica și steaua roșie. În cazul Vajnai v. Hungary,2 CtEDO a declarat că 
"[î]n opinia Curții, un sistem legal care aplică restricții față de drepturile omului pentru a 
satisface sentimentele publice – reale sau imaginare – nu pot fi considerate drept satisfacînd 
nevoile sociale presante recunoscute într-o societate democratică, deoarece această societate 
trebuie să rămână rezonabilă în hotărârea sa. Considerate altfel, înseamnă că libertatea de 
exprimare și de opinie este supusă unui veto al interpelatorilor." (vezi para. 57). Acesta a 
conchis că „condamnarea solicitantului doar pentru simplul fapt că acesta a purtat o stea roșie 
nu poate fi considerată drept răspuns la „nevoia socială presantă” și nu a stabilit că sancțiunea 
legii penale a fost proporțională cu scopul legitim urmat (vezi para. 58).  

Într-un alt caz similar, Frantoló v. Hungary,3 Curtea a subliniat că “[C]urtea deja a stabilit că 
pentru ca o ingerință să fie justificată, Guvernul trebuie să demonstreze că purtatul stelei roșii 
înseamnă în mod exclusiv identificarea cu ideile totalitare, în special în lumina faptului că 
solicitantul a făcut aceasta în cadrul unei demonstrații pașnice și legal organizate. Cu toate 

                                                
1 Lingens v. Austria, Hotărârea din 8 iulie 1986, para. 41, 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57523#{"itemid":["001-57523"]} 
2 Vajnai v. Hungary, Hotărârea din 8 octombrie 2008, 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-87404 
3 Frantoló v. Hungary, Hotărârea din 3 noiembrie 2011, 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-107307 
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acestea, poziția Curții de Apel […] neagă în mod expres necesitatea examinării contextului în 
care apare expresia atacată. Astfel, nu se poate face nici o distincție semnificativă între acele 
forme șocante de exprimare, care sunt protejate prin articolul 10 și cele nejustificabil ofensive, 
care pierd dreptul la toleranță într-o societate democratică.  Curtea va nota în special că Curtea 
de Apel nici nu a analizat dacă expresia a rezultat în intimidare […]. În absența unei examinări 
detaliate a proporționalității ingerinței, eliminată prin interpretarea Curții de Apel, Curtea nu 
poate stabili că Guvernul a adus dovezi că restricția a corespuns unei „nevoi sociale presante” 
(para. 27). 
 
 
Alte observații 
Următoarele observații sunt de asemenea relevante în această privință.  
 
În primul rând, simbolul „falun” nu este echivalent ca „zvastica”. Semnificația simbolului Falun 
Dafa, care în mod evident este diferit de simbolul zvastica nazistă, poate fi citită pe pagina web 
a Falun Dafa4: “Simbolul  reprezintă școala Buddha și de asemenea, este un simbol al 
norocului în China și în multe alte culturi.”  
 
În al doilea rând, contextul în care simbolul este folosit nu poate fi exclus din considerație. În 
acest caz, simbolul vizat, prezentat în cărți sau desene, nu are nici un element de incitare la ură 
sau violență. Autoritățile relevante (poliția, procuraturile, primăria, Ministerul Justiției, etc.) nu 
au înregistrat vreo reclamație sau vreun incident cu privire la utilizarea simbolului de către 
Falun Dafa sau Falun Gong. Din această perspectivă, este relevant să cităm cazul CtEDO 
Jersild v. Danemarca5, deoarece acesta se referă la scopul solicitantului, în cazul dat, un 
jurnalist ce a raportat despre atitudinile rasiste ale unui grup de tineri: „Cu toate acestea, nu este 
contestat faptul că scopul solicitantului de compilare a programului difuzat vizat nu este rasist. 
Deși el s-a bazat pe aceasta în procedurile interne, din motivarea hotărârilor relevante nu pare că 
ei au luat acest factor în considerație” (para. 36). 
 
Mai mult ca atât, am dori să subliniem că este un lucru bine știut că aceste organizații sunt 
persecutate de autoritățile chineze în China. În rapoartele Raportorului Special privind libertatea 
de religie sau convingere, există multe referințe la persecutarea lui Falun Gong și la aresturile 
ulterioare, precum și la încălcarea libertății de religie sau convingere. Să luăm spre exemplu 
raportul de comunicare din 20116: „59. […] Raportorul Special împărtășește preocupările 
predecesorului său cu privire la încălcările continue ale libertății de religie sau convingere 
suferite de adepții Falun Gong în China (vezi E/CN.4/2005/61, paragrafele 37-38; 
E/CN.4/2006/5/Add.1, para. 109; A/HRC/4/21/Add.1, para. 88; A/HRC/7/10/Add.1, para. 32; 
A/HRC/10/8/Add.1, para. 22; A/HRC/13/40/Add.1, paragrafele 71-74). 60. Mai mult ca atât, 
Raportorul Special ar dori să profite de această oportunitate pentru a se referi la capitolul 
privind „Minoritățile religioase și noile mișcări religioase” în raportul sesiunii patru a 
Consiliului pentru Drepturile Omului (vezi A/HRC/4/21, paragrafele 43-47) și la cadrul său de 
lucru pentru comunicare, în mod mai specific, la normele internaționale privind drepturile 
omului și la practica mandatului privind discriminarea în baza religiei sau convingerii (vezi 
para. 1 de mai sus, categoria B. 1.).”   
 

                                                
4 http://www.falundafa.org/intro/0-falun.htm 
5 Jersild v. Danemarca, Hotărârea din 23 septembrie 1994, 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57891 
6 A/HRC/16/53/Add.1, paragrafele 59-60 
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Concluzii 
În baza standardelor internaționale citate mai sus și în particular în contextul acestui caz, și 
anume că: (1) simbolul nu a fost folosit pentru incitare la ură sau violență; (2) faptul că 
autoritățile nu au înregistrat niciodată reclamații/plângeri cu privire la folosirea acestui simbol, 
și (3) din contra, au demonstrat solidaritate cu organizațiile acționate în justiție, un fapt 
demonstrat de către Ministerul Justiției, care a fost alături de organizațiile atacate pe parcursul 
procedurilor din prima instanță, nu vedem niciun motiv legal pentru interzicerea folosirii 
simbolului în cauză sau pentru a declara organizațiile „Falun Dafa” sau „Falun Gong” drept 
organizații extremiste.     
 
Vă îndemn să vă simțiți încurajați includeți sau să citați acest document în petițiile Dvs. adresate 
instanței de judecată. De asemenea, nu ezitați să mă contactați la oficiul nostru, dacă anumite 
materiale citate în acest document sunt neclare sau necesită vreo dezvoltare ulterioară.  Vă 
dorim succes cu cazul Dvs.  
 
Cu respect,  
 
 
Claude Cahn 
Consilier pe drepturile omului  
 
 
Către: Dna. Tatiana Chiriac  
Administrator al Asociației obștești „Falun Dafa” și al Asociației obștești „Falun Gong 
Moldova” 


