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Chişinău, 27 februarie 2007 - Astăzi, 27 februarie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 
făcut publică hotărârea sa pe cauza Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova v. Moldova (cererea 
952/03). În faţa Curţii reclamanţii au fost reprezentanţi de avocatul Alexandru Tănase. 
 
 Cauza se referă la un grup de enoriaşi care au format Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova 
(BAOM) şi în septembrie 2000 au încercat să o înregistreze la Guvern. Obţinând refuzul Guvernului pe 
motiv că un cult ce are aceleaşi reguli canonice a fost deja înregistrat (Mitropolia Moldovei), enoriaşii 
şi BAOM s-au adresat în instanţa de judecată. La 29 mai 2002 Curtea Supremă de Justiţie acceptă 
cererea enoriaşilor, obligă Guvernul să înregistreze cultul şi să achite paguba morală. Curtea Supremă 
a Justiţiei menţionează expres încălcarea drepturilor prevăzute de Articolul 9 şi 11 al Convenţiei. 
 
În pofida hotărârii judecătoreşti definitive, Serviciul Culte refuză în mod repetat solicitarea de 
înregistrare a BAOM, invocând dreptul canonic. Mai mult ca atât Guvernul a încercat de trei ori fără 
succes să anuleze hotărârea definitivă a Curţii Supreme de Justiţie. 
 
Adresându-se la CEDO în 2003, reclamanţii au invocat încălcarea următoarelor prevederi ale 
Convenţiei: 

- Articolul 6 al. 1 (dreptul al un proces echitabil) şi Articolul 1 Protocol 1 la Convenţie(protecţia 
proprietăţii) pentru neexecutarea hotărârii judecătoreşti definitive  

- Articolul 9 al Convenţiei (libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie) şi Articolul 13 
(dreptul la un recurs efectiv) pentru refuzul de a înregistra BAOM şi lipsa a careva remedii la 
nivel naţional privind neînregistrarea în baza hotărârii judecătoreşti definitive 

- Articolul 11 (dreptul la asociere) şi Articolul 14 (interzicerea discriminării) pentru 
imposibilitatea de a se organiza juridic comunitatea religioasă şi pentru discriminarea cu alte 
comunităţi religioase care au fost înregistrate. 

 
În hotărârea sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat următoarele: 
 
- că a avut loc încălcarea Articolului 9 al Convenţiei, pe motiv că BAOM nu a fost înregistrată; 
- că a avut loc încălcarea Articolului 1 Protocol 1 la Convenţie, pe motiv că paguba morală nu a fost 
achitată timp de 4 ani de la intrarea în vigoare a hotărârii Curţii Supreme de Justiţie; 
- că a avut loc încălcarea Articolului 13 al Convenţiei pe motiv că BAOM nu a dispus de remedii la nivel 
naţional pentru a asigura executarea hotărârii definitive şi, respectiv, înregistrarea sa. 
 
Pentru aceste încălcări Curtea Europeană a Drepturilor Omului a acordat 10.000 EUR pagubă morală  
şi materială enoriaşilor şi BAOM şi 2.000 EUR pentru cheltuieli de judecată. 
 
BAOM face parte din Biserica Ortodoxă Rusă de peste Hotare, creată în curând după revoluţia din 
octombrie drept răspuns de protest contra politicii bolşevice în privinţa religiei în Uniunea Sovietică.  
 
BAOM, similar Bisericii Ortodoxe Ruse de peste Hotare, nu aderă la declaraţia din 1927 a Patriarhului 
Sergei, prin care Biserica Rusă şi-a declarat loialitatea în faţa Rusiei Sovietice şi intereselor de stat; nu 
aderă la mişcarea ecumenică din 1961 şi condamnă practica de simonie, adică de solicitare a plăţii 
pentru serviciile divine şi bisericeşti (cununie, botez, înmormântare, etc.).  
 
Actualmente BAOM este subordonată direct Mitropoliei din Cannes (Franţa), întruneşte 4 parohii – 
Bilicenii-Vechi, Petrovca, Grigorăuca şi Bălţi, cu 5 preoţi (1 episcop) şi o şcoală duminicală. BAOM are 
peste 4500 de enoriaşi permanenţi. 
 
   


