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În cauza AsDAC v. Republica Moldova, 

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

Cameră compusă din: 

 Jon Fridrik Kjølbro, Președinte, 

 Marko Bošnjak, 

 Aleš Pejchal, 

 Valeriu Griţco, 

 Carlo Ranzoni, 

 Pauliine Koskelo, 

 Saadet Yüksel, judecători, 

și Stanley Naismith, Grefier al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 47384/07) versus Republica Moldova, depusă la Curte în 

conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) de către o organizație 

neguvernamentală din Republica Moldova, AsDAC („asociația reclamantă”) 

la 19 septembrie 2007, 

decizia de a comunica Guvernului Republicii Moldova cererea la 17 

ianuarie 2013, 

observațiile părților, 

Deliberând la 17 noiembrie 2020 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1. Prezenta cauză se referă la utilizarea cu titlu gratuit de către autoritățile 

statului a unor opere care ar fi fost protejate de dreptul de autor, create de 

către unii membri ai asociației reclamante. În special, ea ridică întrebări cu 

privire la calitatea de victimă a ultimei, precum și la respectarea Articolului 

1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. 

ÎN FAPT 

2. Asociația reclamantă este o organizație neguvernamentală din 

Republica Moldova, cu sediul la Chișinău, al cărei scop era administrarea pe 

principii colective a drepturilor de autor și a drepturilor conexe ale membrilor 

săi. Ea a fost reprezentată de către dna A. Dodi, avocat. 

3. Guvernul a fost reprezentat de către Agentul său, dl L. Apostol. 

4. Printr-o hotărâre din 9 decembrie 2005, Guvernul Republicii Moldova 

a decis că în anul 2006 Banca Națională a Moldovei („BNM”) va emite patru 

monede comemorative din argint. 

5. Ulterior, BNM a organizat un concurs pentru selectarea designului 

acestor monede. Părțile nu au prezentat detalii cu privire la condițiile acestui 

concurs. 
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6. În februarie 2006, BNM a selectat desenele și schițele grafice prezentate 

de către L.C. și O.C. 

7. La 10 mai 2006 L.C. și O.C. au semnat cu asociația reclamantă contracte 

exclusive de transmitere a drepturilor lor patrimoniale de autor pentru 

administrare pe principii colective. Potrivit clauzelor contractuale, asociația 

reclamantă era unica autorizată să elibereze licențe pentru utilizarea operelor 

lui L.C. și O.C. și să perceapă remunerațiile de autor ce le reveneau ultimilor. 

În baza acestor contracte, L.C. și O.C. nu puteau încasa remunerații direct din 

partea utilizatorilor operelor. În schimb, asociația reclamantă se angaja, 

printre altele, să le distribuie – potrivit propriilor sale reguli – veniturile 

obținute, precum și să inițieze în nume propriu acțiuni în fața instanțelor 

judecătorești în vederea apărării drepturilor care-i fuseseră transmise. 

8. La 24 mai și 25 iulie 2006 L.C. și O.C. au solicitat ca BNM să le achite 

o remunerație pentru utilizarea operelor lor. În ultima lor scrisoare, ei au 

reclamat și încheierea unor contracte în formă scrisă, precum și suma de 

13 000 de lei moldovenești (MDL) (775 de euro, potrivit ratei de schimb în 

vigoare în acea perioadă), pe care ei susțineau că ar fi negociat-o cu 

responsabilii din cadrul BNM. În răspunsurile sale, BNM i-a informat de 

fiecare dată că ei trebuiau să-i prezinte contractele pe care le-ar fi încheiat cu 

ea. 

9. La 21 iulie 2006 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

eliberat lui L.C. și O.C. un certificat care confirma că ei erau titularii 

drepturilor de autor asupra creațiilor litigioase. 

10. Între timp, la 1 iunie 2006 BNM a pus în circulație trei monede 

comemorative, care conțineau creațiile lui L.C. și O.C. La 21 august 2006 ea 

a pus în circulație o a patra monedă, al cărei design fusese, de asemenea, 

conceput de către ultimii. 

11. La 23 noiembrie 2006 asociația reclamantă a solicitat de la BNM suma 

de 200 000 MDL (aproximativ 11 800 EUR, potrivit ratei de schimb în 

vigoare la acea dată) pentru prejudiciul material și moral pe care ea le-ar fi 

suportat. Ea pretindea că utilizarea operelor lui L.C. și O.C. a fost ilegală, 

deoarece BNM nici nu obținuse în mod corespunzător consimțământul, nici 

nu le achitase vreo remunerație ultimilor. 

12. La 1 decembrie 2006 BNM a respins aceste pretenții, ca fiind vădit 

nefondate. Ea nu și-a motivat decizia. 

13. La 26 decembrie 2006 asociația reclamantă a inițiat o acțiune împotriva 

BNM, în scopul obținerii sumei de 200 000 MDL pentru prejudiciul material 

și moral, precum și al restituirii creațiilor lui L.C. și O.C. 

14. Printr-o hotărâre din 1 martie 2007, Curtea de Apel Chișinău a admis 

parțial acțiunea. Ea a notat că L.C. și O.C. erau autorii desenelor și că operele 

lor fuseseră utilizate pe monedele comemorative fără acordul acestora. Ea a 

obligat BNM să achite în beneficiul lui L.C. și O.C. 100 000 MDL 

(aproximativ 6 000 EUR, potrivit ratei de schimb în vigoare la data 

pronunțării hotărârii) și să le restituie originalele operelor litigioase. 



HOTĂRÂREA AsDAC v. REPUBLICA MOLDOVA  

3 

15. La 29 martie 2007 BNM a declarat recurs. Fără a nega faptul că L.C. 

și O.C. erau autorii desenelor, ea a invocat că tot ce era imprimat sau gravat 

pe monede trebuia considerat ca fiind semn monetar. La acest subiect, ea a 

precizat că, potrivit legislației naționale, semnele monetare nu puteau 

constitui obiecte ale dreptului de autor. Ea a susținut că, ținând cont de 

aceasta, consimțământul lui L.C. și O.C. nu fusese necesar pentru punerea în 

circulație a monedelor. 

16. Printr-o decizie irevocabilă din 27 iunie 2007, Curtea Supremă de 

Justiție a casat hotărârea instanței inferioare și a respins acțiunea asociației 

reclamante ca nefondată, cu excepția părții referitoare la obligarea restituirii 

operelor. Pasajele relevante din decizie prevăd următoarele: 

„(...) [autorii] au cunoscut cu certitudine că operele lor (...) urmau să fie utilizate pe 

monede comemorative (...). 

În cunoștință de cauză, L.C. și O.C. au creat operele solicitate și le-au transmis [BNM] 

pentru a fi utilizate la emiterea monedelor. 

Prin urmare, ei au acceptat în mod voluntar că creațiile lor cad sub incidența 

articolului 7 § 1 b) din Legea nr. 293 din 23 noiembrie 1994 privind dreptul de autor şi 

drepturile conexe, care prevede expres că semnele monetare nu constituie obiecte ale 

dreptului de autor. 

Semnul monetar este tot ceea ce se imprimă sau se gravează pe o monedă, inclusiv 

desenele (...). ” 

DREPTUL INTERN RELEVANT 

17. Prevederile relevante ale Legii nr. 293 din 23 noiembrie 1994 privind 

dreptul de autor și drepturile conexe („Legea nr. 293”), în vigoare la 

momentul evenimentelor, stabileau următoarele : 

„Articolul 4 

1. În conformitate cu prezenta lege, dreptul de autor protejează operele creației 

intelectuale în domeniul literaturii, artei şi științei exprimate într-o anumită formă 

obiectivă ce permite a le reproduce (...) indiferent de forma, destinația şi valoarea 

fiecărei opere, precum şi de procedeul de reproducere a ei. 

2. Autorul beneficiază de dreptul exclusiv de autor asupra operei sale [și acest drept] 

rezultând din însuși faptul creării ei [a operei]. Pentru apariția şi exercitarea dreptului 

de autor nu se cere înregistrare (...) sau respectarea altor formalități. 

(...) 

4. Dreptul de autor nu depinde de dreptul de proprietate asupra obiectului material, în 

care şi-a găsit expresie opera respectivă. Din faptul procurării obiectului nu rezultă 

faptul învestirii posesorului acestuia cu anumite drepturi de autor, stabilite prin prezenta 

lege. 

(...) 
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Articolul 7 

1. [Următoarele opere] nu constituie obiecte ale dreptului de autor: 

(...) 

b) simbolurile şi semnele statului (drapelele, stemele, ordinele, semnele monetare 

etc.), 

(...) 

Articolul 8 

(...) 

3. Titularul drepturilor exclusive de autor asupra unei opere publicate sau nepublicate 

poate să o înregistreze în registrele oficiale de stat în decursul duratei termenului de 

ocrotire a dreptului de autor. 

(...) 

5. Înregistrarea de stat a operelor literare, de artă şi științifice o efectuează Agenția de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală. 

(...) 

Articolul 10 

1. Dreptul exclusiv la valorificarea operei (...) aparține autorului sau altui titular al 

dreptului de autor. 

2. Dreptul exclusiv de valorificare a operei înseamnă dreptul autorului (...) de a 

permite sau de a interzice efectuarea următoarelor acțiuni: 

a) reproducerea operei; 

b) difuzarea exemplarelor operei (...) ; 

(...) 

5. Cuantumul şi modul de achitare a remunerației de autor pentru fiecare caz de 

valorificare a operei se stabilește în contractul de autor, precum şi în contractele (...) 

încheiate de organizațiile de administrare pe principii colective ale drepturilor 

patrimoniale ale autorilor. 

(...) 

Articolul 19 

1. Valorificarea operei autorului de către alte persoane (...) se admite în baza unui 

contract încheiat cu autorul sau cu succesorii lui (...). Limitarea drepturilor autorilor se 

aplică cu condiția că ele nu aduc prejudicii valorificării normale a operei şi nu lezează 

drepturile şi interesele legitime ale autorilor. 

(...) 

Articolul 24 

1. Drepturile patrimoniale de autor (...) pot fi transmise de către autori sau alți titulari 

ai dreptului de autor prin contracte de autor. 

(...) 



HOTĂRÂREA AsDAC v. REPUBLICA MOLDOVA  

5 

Articolul 25 

1. Contractul de autor trebuie să fie încheiat în formă scrisă şi să prevadă: (...) 

cuantumul remunerației şi (sau) modul de stabilire a cuantumului remunerației pentru 

fiecare procedeu de valorificare a operei (...). 

(...) 

Articolul 34 

1. Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală exercită controlul respectării 

drepturilor autorilor (...). 

2. Atribuțiile Agenției (...) [sunt următoarele] : 

a) elaborarea politicii de stat în domeniul drepturilor de autor şi drepturilor conexe 

(...) ; 

b) exercitarea controlului asupra respectării legislației în vigoare în acest domeniu 

(...) ; 

(...) 

Articolul 35 

1. În cazurile în care exercitarea individuală a drepturilor de autor şi drepturilor 

conexe este dificilă, se înființează organizații de administrare pe principii colective a 

drepturilor patrimoniale. Aceste organizații își desfășoară activitatea în conformitate cu 

prezenta lege cu statele lor şi în limitele împuternicirilor ce le-au fost delegate de 

titularii drepturilor de autor şi ai drepturilor conexe (...). 

2. Organizațiile de administrare pe principii colective a drepturilor patrimoniale (...) 

[se autofinanțează]. 

(...) 

5. Organizația de administrare pe principii colective a drepturilor patrimoniale se 

înființează nemijlocit de către titularii drepturilor de autor şi ai drepturilor conexe 

benevol (...). 

(...) 

Articolul 36 

1. Organizația de administrare pe principii colective a drepturilor patrimoniale 

exercită, în numele titularilor drepturilor de autor şi ai drepturilor conexe pe care-i 

reprezintă, (...) următoarele atribuții: 

a) eliberează beneficiarilor licențe privind valorificarea operelor (...) drepturile 

patrimoniale asupra cărora au fost delegate ei spre administrare pe principii colective; 

b) negociază cu beneficiarii cuantumul remunerației (...), 

(...) 

d) acumulează remunerațiile (...), 

e) distribuie, achită (...) echitabil remunerația (...) acumulată (...) ; 

f) întreprinde orice acțiuni juridice necesare pentru ocrotirea drepturilor 

administrate de această organizație, 
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(...) 

3. Asociația (...) este obligată să îndeplinească în interesul titularilor drepturilor de 

autor (...) următoarele obligațiuni: 

a) să folosească remunerația acumulată exclusiv pentru distribuirea şi plata ei 

titularilor drepturilor de autor (...). Totodată organizația are dreptul să rețină (...) sume 

pentru acoperirea cheltuielilor efective suportate [pentru a finanța funcționarea sa] 

(...) ; 

b) să repartizeze şi să plătească sistematic remunerația acumulată (...), reținând 

sumele indicate la litera a) din prezentul alineat; 

(...) 

4. Asociația (...) este în drept să păstreze remunerația neridicată şi s-o includă (...) în 

sumele ce se repartizează sau s-o folosească în alte scopuri ce țin de interesele titularilor 

drepturilor de autor şi ai drepturilor conexe pe care îi reprezintă. 

(...) 

Articolul 38 

1. Titularul drepturilor exclusive de autor şi al drepturilor exclusive conexe este în 

drept să ceară de la persoana care le-a încălcat: 

a) recunoașterea drepturilor sale, 

b) restabilirea situației existente până la încălcarea dreptului şi încetarea acțiunilor 

care comportă încălcarea dreptului (...), 

c) recuperarea pierderilor, inclusiv a câștigului nerealizat, 

d) perceperea venitului realizat în urma folosirii ilicite a operelor protejate (...), 

e) achitarea unei compensații în mărime de la 500 MDL la 500 000 MDL (...). 

2. Sancțiunile indicate la alin. (1) lit. c)-e) se aplică la aprecierea titularului drepturilor 

de autor (...). ” 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL 

NR. 1 LA CONVENȚIE 

18. Invocând Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, asociația 

reclamantă se plânge de refuzul pretins-ilegal al Curții Supreme de Justiție de 

a-i acorda o despăgubire în urma pretinsei încălcări de către Stat a drepturilor 

de proprietate intelectuală a doi membri ai acestei asociații. Prevederea 

respectivă stabilește următoarele: 

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni 

nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condițiile 

prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internațional. 

Dispozițiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care 

le consideră necesare reglementării folosirii bunurilor conform interesului general sau 

pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuții, sau a amenzilor. ” 
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A. Admisibilitatea 

1. Aplicabilitatea Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție și 

calitatea de victimă 

19. Guvernul susține că Articolul 1 din Protocolul nr. 1 nu este aplicabil 

în prezenta cauză. El invocă faptul că asociația reclamantă nu dispunea de un 

„bun” în sensul acestei dispoziții, din cauza lipsei unei speranțe legitime de a 

obține vreo remunerație pentru utilizarea operelor litigioase. El subliniază că 

exista o controversă cu privire la faptul dacă aceste opere cădeau sub 

incidența dreptului de autor și că argumentele formulate de către asociația 

reclamantă în acest sens au fost în mod definitiv respinse de către instanțele 

naționale. 

20. Asociația reclamantă susține că membrii săi, L.C. și O.C., dispuneau 

de un „bun” în sensul Articolului 1 din Protocolul nr. 1, deoarece această 

dispoziție ar fi, potrivit jurisprudenței Curții, aplicabilă proprietății 

intelectuale. Ea susține că drepturile de autor ale lui L.C. și O.C asupra 

operelor litigioase, conform normelor aplicabile speței, au rezultat din însăși 

crearea acestor opere. De asemenea, ea consideră că, până la emiterea 

monedelor, operele în litigiu nu constituiau semne monetare și că ele erau 

astfel protejate de dreptul de autor. Potrivit ei, excepția prevăzută de lege, 

conform căreia semnele monetare nu constituiau obiect al dreptului de autor, 

ar fi aplicabilă doar fazei ulterioare emiterii monedelor. În plus, ea invocă 

faptul că, în virtutea contractelor semnate cu L.C. și O.C., ea era în drept să 

obțină o compensație pentru pretinsa încălcare a drepturilor de proprietate 

intelectuală a membrilor săi și că, prin urmare, ea dispunea de o speranță 

legitimă în sensul Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. Din același 

motiv, ea susține că este o victimă directă a măsurii litigioase. 

21. Pentru început, Curtea relevă că, deși Guvernul nu a formulat o 

excepție cu privire la lipsa calității de victimă a asociației reclamante, nimic 

nu o împiedică să examineze proprio motu această chestiune, care ține de 

competența sa (a se vedea, de exemplu, Buzadji v. Republica Moldova [MC], 

nr. 23755/07, § 70, 5 iulie 2016). 

22. În continuare, ea reamintește că, pentru a putea depune o cerere în baza 

Articolului 34 din Convenție, un reclamant trebuie să se poată pretindă a fi 

victimă a unei încălcări a Convenției și că, pentru aceasta, el trebuie să poată 

demonstra că a „suportat în mod direct efectele” măsurii litigioase (a se vedea, 

printre multe altele, Lambert și alții v. Franța [MC], nr. 46043/14, § 89, 

CEDO 2015 (extrase)). Conform jurisprudenței constante a Curții, noțiunea 

de „victimă” trebuie interpretată în mod autonom și independent în raport cu 

noțiunile interne, precum cele care se referă la interes sau la calitatea de a 

acționa (a se vedea Nencheva și alții v. Bulgaria, nr. 48609/06, § 88, 18 iunie 

2013), chiar dacă Curtea trebuie să ia în considerare faptul că reclamantul a 

fost parte la procedurile interne (a se vedea Aksu v. Turcia [MC], nr. 4149/04 

și 41029/04, § 52, CEDO 2012). 
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23. Prin urmare, în cazul în care nu poate pretinde ca fiind ea însăși 

victimă, o asociație nu are capacitatea de a depune o cerere împotriva unei 

măsuri care se referă la membrii săi (a se vedea Mişcarea Producătorilor 

Agricoli pentru Drepturile Omului v. România, nr. 34461/02, § 32, 

22 iulie 2008, Nassau Verzekering Maatschapij N.V. v. Țările de Jos (dec.), 

nr. 57602/09, § 22 și jurisprudența citată, 4 octombrie 2011, și SIA 

AKKA/LAA v. Letonia, nr. 562/05, § 45, 12 iulie 2016). Cu toate acestea, 

Curtea reiterează că statutul de „victimă” poate fi acordat unei asociații – însă 

nu membrilor ei – dacă aceasta este în mod direct afectată de măsura litigioasă 

(a se vedea Bursa Barosu Başkanlığı și alții v. Turcia, nr. 25680/05, § 112, 

19 iunie 2018). 

24. În plus, Curtea face trimitere la principiile generale referitoare la 

domeniul de aplicare a Articolului 1 din Protocolul nr. 1, în modul în care au 

fost rezumate în hotărârea Béláné Nagy v. Ungaria [MC], nr. 53080/13, 

§§ 72-79, 13 decembrie 2016). În final, ea reiterează că această ultimă 

dispoziție se aplică proprietății intelectuale, inclusiv dreptului de autor (a se 

vedea, în special, Anheuser-Busch Inc. v. Portugalia [MC], nr. 73049/01, 

§ 72, CEDO 2007-I, și SIA AKKA/LAA, pre-citată, § 41). 

25. Pentru a determina dacă în prezenta cauză asociația reclamantă a avut 

calitatea de a depune prezenta cerere, Curtea trebuie să examineze dacă ea a 

fost titularul unui bun, în sensul Articolului 1 din Protocolul nr. 1 (a se 

compara cu Novikov v. Rusia, nr. 35989/02, § 33 in fine, 18 iunie 2009). 

26. În primul rând, ea constată că L.C. și O.C. au fost cei care au creat 

operele litigioase. Acest fapt a fost stabilit de către instanțele naționale și nu 

este contestat de către părți. Totuși, ultimele nu sunt de acord cu privire la 

faptul dacă dreptul intern oferea o protecție juridică acestor opere. 

27. În acest sens, Curtea observă că articolul 4 alin. (2) din Legea nr. 293 

(paragraful 17 supra) este redactat într-o manieră foarte clară. Aplicând 

această prevedere, dreptul de autor apare automat, din simplul fapt al creării 

operei. 

28. Cu toate acestea, ea observă că Curtea Supremă de Justiție a notat că, 

prin crearea operelor solicitate de către BNM și prin transmiterea acestora 

ultimei, L.C. și O.C. au acceptat că acestea să nu fie protejate de dreptul de 

autor (paragraful 16 supra). Totuși, ea observă că instanța supremă nu a 

precizat dacă operele în litigiu fuseseră excluse ab initio din câmpul de 

aplicare a dreptului de autor sau dacă această excludere a intervenit la o etapă 

ulterioară creării lor. 

29. Curtea consideră că elementele de care dispune confirmă cea de-a doua 

teză. Elementul determinant, în viziunea ei, este faptul că autoritatea internă 

competentă în materia reglementării și a protecției drepturilor de autor, id est  

Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, însăși a confirmat că L.C. și 

O.C. erau titularii drepturilor de autor asupra operelor în litigiu (paragraful 9 

supra). Mai mult decât atât, legalitatea certificatului eliberat de către această 
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autoritate nu a fost pusă la îndoială nici în fața instanțelor naționale, nici în 

cadrul procedurii în fața Curții. 

30. În final, Curtea relevă că elementele care i-au fost prezentate nu indică 

nici faptul că acel concurs organizat de către BNM pentru selectarea 

designului monedelor comemorative ar fi condiționat excluderea operelor 

prezentate la acest concurs din câmpul de aplicare a dreptului de autor din 

momentul creării lor. 

31. Ținând cont de cele menționate, ea acceptă argumentul asociației 

reclamante, potrivit căruia drepturile de autor ale lui L.C. și O.C. au apărut 

chiar din momentul creării operelor litigioase. Prin urmare, acei doi autori 

dispuneau de un bun în sensul Articolului 1 din Protocolul nr. 1. Actualmente, 

Curtea trebuie să examineze dacă acesta era și cazul asociației reclamante, 

ceea ce ar presupune faptul că ea avea un interes propriu pentru a acționa. 

32. Curtea reamintește că a constatat deja că atunci când legislația internă 

atribuie protecția drepturilor de autor unei asociații fondate în acest scop de 

către autori și o învestește cu drepturi independente transferate de către 

ultimii, inclusiv cu dreptul de a avea propriile bunuri constituite îndeosebi din 

deducerile din veniturile rezultate în urma utilizării operelor, această asociație 

trebuie considerată ca fiind victimă a măsurilor care afectează drepturile de 

autor în litigiu (a se vedea SIA AKKA/LAA, pre-citată, § 49). De asemenea, în 

prezenta cauză, ea a considerat că, în virtutea drepturilor care îi fuseseră 

transferate de către autori, asociația reclamantă deținea bunuri în sensul 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 (ibidem, § 55). 

33. În prezenta cauză, Curtea notează că cererea a fost depusă de către o 

asociație neguvernamentală fondată de către niște autori care i-au delegat 

administrarea pe principii colective a drepturilor lor patrimoniale de autor. 

Legea îi acorda interesatei dreptul de a elibera licențe pentru valorificarea 

operelor membrilor săi, de a negocia cuantumul remunerației și de a distribui, 

ulterior, între autori remunerațiile acumulate. De asemenea, asociația 

reclamantă a avut dreptul să întreprindă acțiuni juridice pentru apărarea 

drepturilor de autor care îi fuseseră transferate spre administrare. Curtea mai 

observă că, pentru a-și finanța activitatea, asociația interesată dispunea de 

bunurile sale proprii, care constau din sumele pe care avea dreptul să le 

deducă din remunerațiile acumulate (paragraful 17 supra). 

34. În special, cu referire la L.C. și O.C., Curtea notează că ei au aderat la 

asociația reclamantă și că i-au transmis spre administrare ansamblul 

drepturilor lor patrimoniale de autor, inclusiv cele asociate operelor litigioase. 

Conform clauzelor contractelor încheiate (paragraful 7 supra), îi revenea 

exclusiv asociației reclamante să acumuleze remunerațiile rezultate din 

valorificarea operelor celor doi autori și să achite ulterior o remunerație. În 

baza acestor contracte, L.C. și O.C. nu puteau încasa remunerațiile direct din 

partea utilizatorilor operelor. Curtea subliniază că faptul conformității 

contractelor respective cu dreptul intern nu a fost disputat nici in fața 

instanțelor naționale, nici în fața ei. 
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35. În continuare, ea relevă că însăși asociația reclamantă a fost parte la 

procedurile interne. Aceasta nu a inițiat o acțiune civilă în despăgubire în 

calitate de reprezentant al autorilor, ci în nume propriu, în calitate de entitate 

abilitată legal să administreze drepturile patrimoniale de autor ale membrilor 

săi. De asemenea, Curtea observă că, de fapt, calitatea asociației reclamante 

de a acționa nu pare să fi fost contestată în fața instanțelor naționale. Mai 

mult, nici acestea din urmă nu s-au pronunțat din oficiu în privința acestui 

aspect. 

36. În lumina celor constatate, Curtea consideră că, în măsura în care 

asociația reclamantă a fost abilitată prin lege să deducă un anumit procentaj 

din remunerațiile acumulate, ea deținea interese patrimoniale substanțiale 

care îi erau proprii și care erau legate, printre altele, de valorificarea operelor 

litigioase ale lui L.C. și O.C. De asemenea, ea consideră că aceste interese 

erau stabilite suficient în legislația națională și că societatea interesată putea 

să aibă o „speranță legitimă” care se încadrează în noțiunea de „bun”, în 

sensul Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. În plus, ea consideră 

că refuzul instanțelor naționale de a acorda o despăgubire pentru utilizarea 

pretins-ilegală a operelor lui L.C. și O.C. contravenea în mod direct 

intereselor economice ale asociației reclamante și că, în consecință, aceasta 

poate să se pretindă victimă în sensul Articolului 34 din Convenție (a se 

compara cu SIA AKKA/LAA, pre-citată, §§ 49 și 55, și, e.g., contrar situației 

în cauza Kalfagiannis și Pospert v. Grecia (dec.), nr. 74435/14, §§ 49-50, 

9 iulie 2020). 

37. Prin urmare, Curtea respinge excepția Guvernului cu privire la 

inaplicabilitatea în prezenta cauză a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție. În plus, ea consideră că prezenta plângere nu poate fi respinsă ca 

fiind incompatibilă ratione personae cu prevederile Convenției. 

2. Concluzia cu privire la admisibilitate 

38. Constatând că plângerea formulată în baza Articolului 1 din Protocolul 

nr. 1 nu este vădit nefondată sau inadmisibilă din alt motiv menționat la 

Articolul 35 din Convenție, Curtea o declară admisibilă. 

B. În fond 

1. Argumentele părților 

39. Asociația reclamantă pretinde că utilizarea de către BNM a operelor 

membrilor săi nu a fost autorizată în modul corespunzător, din motiv că niciun 

contract de cesiune a drepturilor de autor nu fusese semnat în prealabil. Ea 

susține că faptul prezentării operelor litigioase la concursul organizat de către 

BNM nu poate fi considerat drept un acord din partea autorilor la utilizarea 

cu titlu gratuit a operelor. Potrivit acesteia, a existat o ingerință în dreptul său 

la respectarea bunurilor sale. Asociația reclamantă argumentează că ea nu mai 
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poate dispune de operele litigioase, deoarece utilizarea lor de către BNM ar 

fi implicat excluderea definitivă din câmpul de aplicare a dreptului de autor. 

În opinia ei, aceasta echivalează cu o expropriere de fapt. În continuare, ea 

susține că ingerința a fost contrară legii. Ea afirmă că nicio normă legală nu 

autoriza BNM, în lipsa unui contract cu autorii săi, să utilizeze operele 

protejate și să le plaseze sub regimul derogatoriu prevăzut la articolul 7 din 

Legea nr. 293. În final, ea susține că, în lipsa oricărei remunerații pentru 

utilizarea operelor litigioase, ea a suportat o povară excesivă. 

40. Guvernul susține că ingerința a fost legală și proporționată. El afirmă 

că, participând la concursul organizat de către BNM, L.C. și O.C. știau cu 

certitudine că scopul operelor lor era de a fi imprimate pe monede și că erau 

absolut conștienți de consecințele pe care le implica acest lucru. El susține că 

abia mai târziu cei doi autori ar fi contestat termenii acordului lor inițial cu 

BNM. El susține că, în aceste condiții, măsura litigioasă nu poate fi calificată 

ca fiind disproporționată. 

2. Aprecierea Curții 

(a) Cu privire la existența unei ingerințe în prezenta cauză 

41. Curtea face trimitere la jurisprudența sa constantă cu privire la cele trei 

norme distincte prevăzute la Articolul 1 din Protocolul nr. 1 (a se vedea, 

printre multe altele, Lekić v. Slovenia [MC], nr. 36480/07, § 92, 

11 decembrie 2018). De asemenea, ea reiterează că, pentru a determina dacă 

a avut loc o privare de bunuri în sensul celei de-a doua „reguli”, trebuie nu 

doar de examinat dacă a avut loc o deposedare sau o expropriere formală, ci 

trebuie analizate și realitățile situației litigioase, privite dincolo de aparențe. 

Deoarece Convenția își propune să protejeze drepturi „concrete și efective“, 

este important să se analizeze dacă această situație a echivalat cu o 

expropriere de fapt (a se vedea, printre multe altele, Depalle v. Franța [MC], 

nr. 34044/02, § 78, CEDO 2010, și Khizanishvili și Kandelaki v. Georgia, nr. 

25601/12, § 48, 17 decembrie 2019). 

42. În prezenta cauză, Curtea observă că părțile contestă existența 

ingerinței în exercitarea de către asociația reclamantă a dreptului său la 

respectarea bunurilor sale. Ea atrage atenția că, în urma deciziei BNM de a 

utiliza operele lui L.C. și O.C, acestea nu mai erau protejate de dreptul de 

autor. Curtea Supremă de Justiție a considerat operele în litigiu ca fiind niște 

semne monetare și le-a atribuit un regim juridic derogatoriu, care le-a scos 

din câmpul de aplicare a dreptului de autor. Nimic în dosar nu indică faptul 

că, ulterior, L.C. și O.C., precum și asociația reclamantă, au putut să valorifice 

operele în calitate de titulari ai drepturilor de proprietate intelectuală. Deci, 

Curtea consideră că aceștia au pierdut definitiv posibilitatea de a dispune în 

mod liber de respectivele opere. Printre altele, acest punct nu este contestat 

de către părți. Prin urmare, rezultă că avut loc o ingerință în substanța 

drepturilor lui L.C. și O.C. și ale asociației reclamante. 
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43. Cu referire la concluzia Curții Supreme de Justiție, potrivit căreia L.C. 

și O.C. ar fi acceptat în cunoștință de cauză ca operele lor să nu constituie 

obiect al dreptului de autor, Curtea consideră că aceasta, de fapt, un neagă 

existența unei ingerințe în prezenta cauză. Din dosar nu rezultă că cei doi 

autori vizați în prezenta cauză sau asociația reclamantă și-ar fi dat, explicit 

sau implicit, acordul pentru utilizarea fără remunerații a acestor opere. În 

primul rând, ea notează că părțile nu au prezentat detalii cu privire la 

eventualele condiții ale concursului organizat de către BNM pentru selectarea 

designului monedelor și că, de altfel, instanțele naționale nu au făcut nicio 

mențiune în acest sens. În al doilea rând, ea subliniază că L.C. și O.C. au 

pretins în mod clar, până la emiterea monedelor, achitarea unei remunerații 

(paragraful 8 supra). La răspunsurile sale la aceste reclamații, BNM nu a 

invocat vreun eventual acord inițial cu autorii, cu privire la valorificarea 

gratuită a operelor (ibidem). În plus, nici instanțele naționale nu au stabilit 

existența unui astfel de acord. 

44. În aceste condiții, Curtea consideră că a existat o ingerință în drepturile 

asociației reclamante garantate de Articolul 1 din Protocolul nr. 1. Deși nu a 

existat un act formal de deposedare, ea consideră că faptul excluderii operelor 

litigioase din protecția oferită de dreptul de autor a avut consecințe severe 

care pot fi asimilate unei lipsiri de proprietate în sensul celei de-a doua fraze 

din primul alineat al acestui articol (a se compara cu Stan v. România, nr. 

24362/11 și 52339/12, § 43, 30 iunie 2015). 

(b) Cu referire la justificarea ingerinței 

45. Conform jurisprudenței constante a Curții, orice ingerință într-un drept 

protejat de Articolul 1 din Protocolul nr. 1 trebuie să fie prevăzută de lege, să 

servească unui interes public (sau general) legitim și să fie, în mod rezonabil, 

proporțional scopului urmărit (a se vedea, printre multe altele, Béláné Nagy, 

pre-citată, §§ 112-116, și G.I.E.M. S.R.L. și alții v. Italia [MC], nr. 1828/06 

și alte 2, §§ 292-293, 28 iunie 2018). 

46. Revenind la circumstanțele cauzei, Curtea atrage atenția că baza legală 

reținută de către Curtea Supremă de Justiție a fost articolul 7 § 1 b) din Legea 

nr. 293, potrivit căruia semnele monetare nu puteau constitui obiect al 

dreptului de autor. Ea nu consideră concluzia instanței supreme nici arbitrară, 

nici vădit nerezonabilă; conform acesteia, ținând cont de faptul că ele figurau 

pe monedele emise de către BNM, operele lui L.C. și O.C. trebuiau 

considerate ca semne monetare. 

47. Cu toate acestea, ea observă că, de fapt, Curtea Supremă de Justiție nu 

a examinat dacă în acea cauză fuseseră respectate condițiile legale de 

transmitere a drepturilor de autor. Pe de o parte, Curtea subliniază că nici 

instanța supremă, nici Guvernul nu au făcut referire la vreo normă legală care 

să stabilească în mod expres eventuale condiții care trebuiau respectate pentru 

a exclude o operă din câmpul de aplicare a dreptului de autor. Pe de altă parte, 

ea relevă că, potrivit articolelor 19, 24 și 25 din Legea nr. 293 (paragraful 17 
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supra), unicul mijloc pentru un terț de a valorifica operele unui autor era de 

a încheia în scris un contract cu ultimul sau cu succesorii acestuia (a se 

compara cu Balan v. Moldova, nr. 19247/03, § 41, 29 ianuarie 2008). De 

asemenea, ea observă că una din clauzele obligatorii ale contractului trebuia 

să fie cuantumul remunerației autorului sau modul de calcul al acestuia. Însă, 

ea constată că BNM a utilizat operele litigioase în lipsa oricărui contract scris 

cu autorii sau cu asociația reclamantă și fără a cădea de acord cu aceștia în 

privința cuantumului remunerației. 

48. Constatările de mai sus sunt suficiente pentru a-i permite Curții să 

concluzioneze că ingerința nu a fost prevăzută de lege. Cu toate acestea, ea 

consideră că ingerința ridică întrebări atât de serioase cu privire la 

proporționalitatea ei, încât ea vede necesitatea continuării examinării acesteia 

(a se compara cu Mozer v. Republica Moldova și Rusia [MC], nr. 11138/10, 

§§ 194-196, 23 februarie 2016, și Baka v. Ungaria [MC], nr. 20261/12, § 157, 

23 iunie 2016). 

49. Curtea notează că Guvernul nu s-a referit la scopul legitim urmărit de 

către autoritățile publice în prezenta cauză. Cu toate acestea, din materialele 

dosarului, ea poate să deducă fără dificultate că emiterea monedelor 

comemorative urmărea scopuri de politică monetară. Ea a avut deja ocazia să 

afirme că aceasta se încadra în noțiunea de interes general, în sensul 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 (a se vedea Cihlářské Sdružení, A. S. 

v. Republica Cehă (dec.), nr. 5497/03, 3 mai 2005). 

50. Cu referire la proporționalitatea măsurii, Curtea reiterează că, fără 

achitarea unei sume rezonabile în raport cu valoarea bunului, o lipsire de 

proprietate constituie în mod normal o ingerință excesivă, iar lipsa totală a 

unei compensații nu ar putea fi justificată în baza Articolului 1 din Protocolul 

nr. 1, decât în circumstanțe excepționale (a se vedea Fostul rege al Greciei și 

alții v. Grecia [MC], nr. 25701/94, § 89, CEDO 2000-XII, și Khizanishvili și 

Kandelaki, pre-citată, § 50). 

51. În speță, Curtea constată că asociația reclamantă nu a obținut nicio 

despăgubire pentru stingerea drepturilor de autor pe care ea le administra și 

din care ar fi putut obține beneficii în mod legal. În acest sens, Curtea 

precizează că nici instanțele naționale și nici Guvernul nu au prezentat 

circumstanțe excepționale care să poată justifica lipsa totală a despăgubirii. 

52. În plus, ea consideră că scopul de interes general urmărit de către 

autorități ar fi putut fi atins într-un mod diferit, fără a încălca drepturile 

asociației reclamante. În prezenta cauză, Curtea nu a găsit niciun motiv 

imperios pentru utilizarea anume a lucrărilor lui L.C. și O.C. și niciun 

obstacol pentru utilizarea altor desene în același scop. De asemenea, ea nu 

poate identifica vreun impediment pentru încheierea unui contract cu 

asociația reclamantă sau cu autorii. 

53. În lumina celor indicate mai sus, Curtea consideră că ingerința de care 

se plânge asociația reclamantă a constituit o povară disproporționată și 

excesivă, iar „echilibrul corect” care trebuie realizat dintre protecția dreptului 
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la respectarea bunurilor și exigențele interesului general a fost astfel 

prejudiciat. 

Prin urmare, a avut loc o încălcare a Articolului 1 din Protocolul nr. 1. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE 

54. În continuare, asociația reclamantă pretinde că decizia Curții Supreme 

de Justiție a fost lacunară, din cauza motivării insuficiente a acesteia. 

55. Având în vedere constatarea încălcării Articolului 1 din Protocolul nr. 

1 și ținând cont de ansamblul circumstanțelor de fapt ale cauzei, inclusiv de 

argumentele părților, Curtea consideră că nu este necesar să se pronunțe 

separat cu privire la a doua plângere formulată de către asociația reclamantă 

(a se vedea, pentru o abordare similară, Kamil Uzun v. Turcia, nr. 37410/97, 

§ 64, 10 mai 2007, și Ghiulfer Predescu v. România, nr. 29751/09, § 67, 

27 iunie 2017). 

III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

56. Potrivit Articolului 41 din Convenție: 

„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 

57. Asociația reclamantă pretinde 11 355 de euro pentru prejudiciul 

material pe care consideră că l-a suportat. Această sumă cuprinde 

despăgubirea acordată de către Curtea de Apel Chișinău (paragraful 14 

supra), precum și dobânda de întârziere. De asemenea, asociația reclamantă 

pretinde 5 000 de euro pentru prejudiciul moral. 

58. Guvernul consideră că pretenția cu privire la prejudiciul material 

trebuie respinsă. De asemenea, el susține că suma solicitată pentru prejudiciul 

moral este excesivă. 

59. Curtea consideră că există o legătură de cauzalitate între încălcarea 

constatată și prejudiciul material pretins. Cu toate acestea, ea consideră că nu 

dispune de suficiente elemente pentru a se pronunța în privința acestei 

pretenții. Prin urmare, ea respinge pretenția asociației reclamante în acest 

sens. Cu referire la aceasta, ea notează că legislația Republicii Moldova 

prevede în mod explicit că o hotărâre a Curții de constatare a unei încălcări a 

Convenției sau a Protocoalelor sale constituie un temei specific pentru 

redeschiderea unei proceduri (Covalenco v. Republica Moldova, nr. 

72164/14, § 33, 16 iunie 2020). Actualmente, îi revine asociației reclamante 

să se prevaleze de această posibilitate. 
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60. Cu referire la prejudiciul moral, Curtea consideră că asociația 

reclamantă a suportat un prejudiciu din cauza încălcării constatate mai sus. 

Pronunțându-se în echitate, Curtea îi acordă asociației reclamante 3 000 de 

euro în acest sens, plus orice taxă care poate fi percepută adițional acestei 

sume. 

B. Costuri și cheltuieli 

61. Asociația reclamantă nu a formulat nicio pretenție cu privire la costuri 

și cheltuieli. Prin urmare, Curtea nu-i acordă nicio sumă în acest sens. 

C. Dobânda de întârziere 

62. 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 plângerea în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1 admisibilă; 

2. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție; 

3. Hotărăște că nu este necesar să examineze admisibilitatea sau fondul 

plângerii în baza Articolului 6 § 1 din Convenție; 

4. Hotărăște 

a) că Statul reclamat trebuie să plătească asociației reclamante, în termen 

de trei luni de la data devenirii definitive a hotărârii în conformitate cu 

Articolul 44 § 2 din Convenție, suma de 3 000 EUR (trei mii de euro) 

pentru prejudiciul moral, plus orice taxă care poate fi percepută 

adițional acestei sume, care trebuie convertită în lei moldovenești la 

rata aplicabilă la data transferului,  

b) că, la expirarea celor trei luni menționate mai sus și până la executarea 

hotărârii, va fi achitată o penalitate, 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; 

5. Respinge restul pretenției cu privire la satisfacția echitabilă. 
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Redactată în limba franceză și notificată în scris la 8 decembrie 2020, în 

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

Stanley Naismith Jon Fridrik Kjølbro 

 Grefier Președinte 


