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Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă în cauza T-256/07 

People's Mojahedin Organization of Iran /Consiliul 

TRIBUNALUL ANULEAZĂ DECIZIA 2007/868/CE A CONSILIULUI CARE DISPUNE 
ÎNGHEŢAREA FONDURILOR PENTRU PEOPLE'S MOJAHEDIN ORGANIZATION 

OF IRAN 

Consiliul nu a motivat în mod suficient decizia sa adoptată în urma hotărârii  unei autorităţi 
judiciare din Regatul Unit de a înlătura PMOI de pe lista organizaţiilor teroriste, întocmită la 

nivel naţional 

La 28 septembrie 2001, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat o 
rezoluție prin care a solicitat statelor membre ale ONU să combată, prin toate mijloacele, 
terorismul și finanțarea acestuia, în special prin îngheţarea fondurilor acelor persoane și entităţi 
care comit să încearcă să comită acte de terorism. 

Această rezoluţie a fost pusă în aplicare în Comunitatea Europeană prin intermediul unei Poziţii 
comune1 și a unui Regulament al Consiliului2, adoptate la 27 decembrie 2001, care dispun 
îngheţarea fondurilor persoanelor și entităţilor înscrise pe o listă stabilită și actualizată în mod 
regulat prin decizii ale Consiliului. Înscrierea pe această listă trebuie făcută pe baza unor 
informaţii precise sau în temeiul unor elemente de dosar care demonstrează că s-a adoptat o 
decizie de către o autoritate naţională competentă, în principiu de către o autoritate judiciară, în 
privinţa persoanelor și entităţilor avute în vedere. Numele persoanelor și entităţilor înscrise pe 
listă trebuie să facă obiectul unei reexaminări la intervale regulate, cel puţin o dată pe semestru, 
pentru a se asigura că menţinerea acestora pe listă rămâne justificată. 

People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI), înfiinţată în 1965, și-a stabilit drept obiectiv 
înlocuirea regimului Șahului Iranului, apoi pe acela al molahilor, printr-un regim democratic. În 
trecut, organizaţia dispunea de o aripă înarmată care opera în interiorul Iranului. Cu toate 

                                                 
1 Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru 
combaterea terorismului (JO L 344, p. 93, Ediție specială, 18/vol. 1, p. 179). 
2 Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsuri restrictive specifice 
îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului (JO L 344, p. 70, Ediție 
specială, 18/vol. 1, p. 169). 



acestea, potrivit susuţinerilor organizaţiei, aceasta a renunţat în mod expres la orice activitate 
militară din luna iunie 2001. 

Printr-o Decizie din 2 mai 2002, Consiliul a inclus PMOI pe lista persoanelor și entităţilor ale 
căror fonduri trebuie îngheţate în cadrul luptei contra terorismului. De la această dată, Consiliul a 
adoptat mai multe decizii de actualizare a listei respective. PMOI a fost întotdeauna menţinută pe 
această listă. 

PMOI a solicitat Tribunalului de Primă Instanţă anularea acestor decizii. Prin hotărârea sa din 
decembrie 2006 (Hotărârea OMPI), Tribunalul a anulat Decizia din 20053 prin care s-a dispus 
îngheţarea fondurilor PMOI, reţinând că această decizie nu era motivată, că fusese adoptată în 
cadrul unei proceduri în cursul căreia dreptul la apărare nu fusese respectat și că Tribunalul nu 
era în măsură să efectueze controlul jurisdicțional al legalității acestei decizii4.  

Prin scrisoarea din 30 ianuarie 2007, Consiliul a comunicat PMOI că, în opinia sa, motivele 
invocate pentru includerea acesteia pe lista în litigiu erau încă valabile și că, în consecință, 
intenționa să o mențină pe această listă. În expunerea de motive atașată la scrisoarea menționată, 
Consiliul a subliniat în special că, în privinţa PMOI, fusese adoptată o decizie de către o 
autoritate naţională, și anume Ordonanţa emisă de Home Secretary din Regatul Unit (ministrul 
de interne) la 28 martie 2001, prin care PMOI era calificată ca fiind o organizaţie implicată în 
terorism, și că această decizie era încă în vigoare. Prin intermediul mai multor scrisori, PMOI a 
prezentat Consiliului observaţiile sale prin care a contestat posibilitatea ca o deciziei de 
„menţinere” a sa pe listă să fie adoptată în mod valabil în urma Hotărârii OMPI. 

În urma mai multor schimburi de scrisori între Consiliu și PMOI, Consiliul a adoptat, la 28 iunie 
2007,  Decizia 2007/445/CE de actualizarea a listei referitoare la îngheţarea fondurilor. PMOI a 
fost menţinută pe această listă.  

La 16 iulie 2007, PMOI a solicitat Tribunalului anularea Deciziei 2007/445/CE.  

La 30 noiembrie 2007, Proscribed Organisations Appeal Comission („POAC”) a admis acţiunea 
formulată împotriva deciziei luate de Home Secretary prin care se refuza înlăturarea PMOI de pe 
lista organizaţiilor implicate în terorism. POAC a dispus înlăturarea PMOI de pe această listă. În 
hotărârea sa, POAC a calificat, printre altele, drept „profund injustă” și „nerezonabilă” concluzia 
la care a ajuns Home Secretary, în sensul că PMOI continua să fie o organizaţie implicată în 
terorism. De asemenea, POAC a respins cererea formulată de Home Secretary având ca obiect 
autorizarea introducerii unui recurs la Court of Appeal, pentru motivul că niciunul dintre 
argumentele invocate de Home Secretary nu prezenta şanse rezonabile de succes. 

La 20 decembrie 2007, Consiliul a adoptat Decizia 2007/868/CE de actualizare a listei. Numele 
PMOI a fost inclus pe această listă. Consiliul a considerat că motivele pentru menținerea PMOI 
pe listă erau încă valabile și a subliniat că Home Secretary încercase să introducă un recurs 
împotriva deciziei pronunţate de POAC. 

În consecinţă, PMOI a solicitat Tribunalului acordarea posibilităţii de a-şi adapta concluziile 
astfel încât acţiunea sa să privească și anularea Deciziei 2007/868/CE.  

Cererea formulată de Home Secretary privind autorizarea de a introduce un recurs la Court of 
Appeal împotriva deciziei pronunţate de POAC a fost respinsă la 7 mai 2008. La 24 iunie 2008, 
Parlamentul Regatului Unit a înlăturat PMOI de pe lista naţională a organizaţiilor implicate în 
terorism. La 15 iulie, Consiliul a adoptat Decizia 2008/583/CE de actualizare a listei de 
îngheţare a fondurilor. Numele PMOI a fost inclus pe această listă. În această privinţă, Consiliul 

                                                 
3Decizia 2005/930/CE. 
4 Hotărârea Tribunalului din 12 decembrie 2006, în cauza T-228/02, Organisation des Modjahedines du people 
d’Iran (a se vedea CP 97/06). 



subliniază că, deși ordonanţa adoptată de Home Secretary nu mai era în vigoare „au fost aduse în 
atenţia Consiliului noi elemente referitoare la această grupare. Consiliul a considerat că aceste 
elemente noi justificau includerea grupării pe listă”. Această decizie este încă în vigoare și nu a 
fost pusă în discuţie în prezenta cauză. La 21 iulie 2008, PMOI a introdus o acţiune în anulare 
împotriva acestei decizii. Această cauză, înregistrată cu numărul T-248/08 este în curs de 
soluţionare la Tribunal. 

Consecinţele Hotărârii OMPI și cererea de anulare a Deciziei 2007/445/CE 

Mai întâi, Tribunalul amintește că, prin Hotărârea OMPI, Decizia 2005/930/CE a fost anulată în 
ceea ce o privește pe PMOI.  

Ca urmare a acestei anulări, Consiliul era obligat să se asigure că deciziile subsecvente de 
îngheţare a fondurilor care trebuiau să intervină în urma acestei hotărâri nu sunt lovite de 
aceleași neregularităţi. În speţă, Consiliul a îndeplinit această obligaţie instituind, și ulterior 
punând în aplicare, curând după pronunţarea Hotărârii OMPI, o nouă procedură cu scopul de a se 
conforma condițiilor de formă și normelor de procedură enunţate de Tribunal în hotărârea 
menţionată și de a acorda PMOI beneficiul garanţiilor conferite de această nouă procedură 
înainte de a adopta Decizia 2007/445/CE.  

Consiliul a comunicat PMOI o expunere de motive care preciza în mod clar și neechivoc 
motivele care justificau menţinerea pe lista în litigiu și i-a comunicat un anumit număr de 
documente din dosar. PMOI a avut posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere cu privire la 
elementele reţinute în sarcina sa. În acest context, Consiliul a respectat dreptul la apărare al 
PMOI și obligaţia sa de motivare.  

În sfârșit, în ceea ce privește aprecierea elementelor probatorii, Tribunalul reţine că verificarea 
existenţei unei decizii a unei autorităţi naţionale este o condiţie prealabilă esenţială pentru 
adoptarea unei decizii iniţiale de îngheţare a fondurilor, în timp ce verificarea măsurilor luate în 
urma acestei decizii la nivel naţional este indispensabilă în contextul adoptării unei decizii 
subsecvente de îngheţare a fondurilor. Tribunalul notează că, în speţă, Consiliul s-a întemeiat, în 
esenţă, pe împrejurarea că Ordonanţa emisă de Home Secretary era încă în vigoare. De 
asemenea, Consiliul a avut în vedere observaţiile prezentate de PMOI şi elementele 
dezincriminatoare invocate de aceasta, dar a considerat că acestea nu justificau cererea sa de a fi 
înlăturată de pe listă. Tribunalul consideră că, în speţă, Consiliul dispunea de motive rezonabile 
şi de elemente de probă suficiente pentru a adopta Decizia 2007/445/CE și că nu a comis nicio 
eroare vădită în aprecierea acestor date. Prin urmare, Consiliul a justificat în mod întemeiat 
menţinerea PMOI pe lista referitoare la îngheţarea fondurilor. 

Prin urmare, Tribunalul respinge cererea de anulare a Deciziei 2007/445/CE. 

Cererea de anulare a Deciziei 2007/868/CE 

Tribunalul constată că decizia POAC are o importanţă deosebită în măsura în care aceasta 
reprezintă prima decizie a unei autorităţi judiciare competente care se pronunţă asupra legalităţii 
refuzului Home Secretary de a revoca ordonanţa sa pe baza căreia Consiliul a adoptat atât decizia 
iniţială de îngheţare a fondurilor PMOI, cât și toate deciziile subsecvente. Având în vedere 
necesitatea imperativă de a verifica măsurile luate la nivel naţional în urma deciziei unei 
autorităţi competente, în considerarea tuturor datele pertinente la data adoptării Deciziei 
2007/868/CE și ţinând seama de împrejurările deosebite ale speţei, Tribunalul consideră că 
motivarea Consiliului (în sensul că Home Secretary intenţiona să formuleze recurs împotriva 
deciziei POAC) este vădit insuficientă pentru a justifica din punct de vedere legal menţinerea 
măsurii de îngheţare a fondurilor PMOI.  

Tribunalul consideră că respectiva motivare nu permite să se înţeleagă în ce măsură Consiliul a 
ţinut într-adevăr seama de Decizia POAC, astfel cum avea obligaţia.  



Această motivare nu precizează motivele specifice și concrete pentru care Consiliul a considerat, 
în pofida constatărilor de fapt efectuate în mod suveran de POAC și a concluziilor juridice 
deosebit de severe în privinţa lui Home Secretary pe care această instanţă le-a desprins, că 
menţinerea reclamantei pe lista în litigiu se justifică în continuare în raport cu același ansamblu 
de fapte și de împrejurări asupra cărora POAC s-a pronunţat. În sfârșit, Tribunalul consideră că, 
deși Consiliul putea, fără îndoială, să aibă în vedere existenţa unor căi de atac împotriva deciziei 
POAC, precum și exercitarea efectivă a acestora de către Home Secretary, nu era suficient să se 
precizeze că acesta încercase să introducă un recurs pentru ca, în speţă, Consiliul să nu mai fie 
obligat să ia în considerare constatările de fapt efectuate în mod suveran de către POAC, precum 
și consecinţele juridice care au rezultat din acestea. Aceasta este situaţia cu atât mai mult cu cât, 
pe de o parte, POAC calificase refuzul de a ridica interdicţia reclamantei ca fiind „nerezonabil” 
și „profund injust” iar, pe de altă parte, la data adoptării Deciziei 2007/868/CE, Consiliul fusese 
informat cu privire la refuzul POAC de a autoriza Home Secretary să introducă un recurs pentru 
motivul că niciunul dintre argumentele invocate de Home Secretary nu prezenta șanse rezonabile 
de succes în faţa Court of Appeal. 

În consecinţă, Tribunal anulează Decizia 2007/868/CE în măsura în care privește PMOI. 

MENŢIUNE: Împotriva hotărârii Tribunalului se poate declara recurs, numai pentru 
motive de drept, la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, în termen de două luni de 
la comunicarea acesteia. 

 

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Tribunalului de Primă 
Instanţă. 

Limbi disponibile: DE, EN, ES, EL, FR, IT, PT, RO 

Textul integral al hotărârii este disponibil la adresa internet a Curţii 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=RO&Submit=rechercher&numaff=T-.256/07  

În general, acesta poate fi consultat începând din ziua pronunţării, de la ora 12 CET.  

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să îl contactaţi pe Claudiu Ecedi-Stoisavlevici. 
Tel.: (00352) 4303 3720  Fax: (00352) 4303 4719 
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